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BATISTA, Suelene da Silva. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO DA INCLUSÃO 
NO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA. Dissertação (Mestrado Profissional em 
Educação Escolar) – Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar – UNIR, Porto 
Velho, 2017. 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa analisou o processo de Inclusão Escolar a partir das práticas pedagógicas 
dos professores para o atendimento aos alunos público-alvo da educação especial (PAEE), 
do IFRO Campus Porto Velho Calama, nos períodos de 2016 a 2017. A abordagem da 
pesquisa é qualitativa e do tipo pesquisa-ação, e utilizou os seguintes procedimentos 
metodológicos: Análise Documental, visando conhecer a concepção acerca da Inclusão 
Escolar, estabelecida nos documentos Institucionais e legislações vigentes; Entrevistas 
Semiestruturadas dirigidas aos professores e aos estudantes, no sentido conhecer as 
percepções dos mesmos sobre o processo de inclusão escolar e suas implicações no 
contexto pesquisado; Grupo focal, técnica utilizada para o aprofundamento das 
problemáticas levantas na pesquisa. O referencial teórico da pesquisa está fundamentado 
em autores que discutem a educação inclusiva: Mantoan (2003, 2006); Mazzota (2006, 
2011); Mendes (2006a, 2011, 22014b); Carvalho (2005); Sassaki (2005ª); Glat (2005), 
Bueno (2011), Carvalho (2005, 2012) além da leitura de publicação científicas sobre a 
Inclusão Escolar e Inclusão na Educação Profissional. Para o embasamento teórico 
correlacionado aos estudos referentes às práticas pedagógicas apoiamo-nos nos autores: 
Freire (1996); Zabala (2006); Pimenta (2004); Nóvoa (1992); e Libâneo (2006). Os 
resultados indicados pela pesquisa foram: a necessidade de maior aproximação entre as 
práticas pedagógicas e as teorias que fundamentam as concepções pedagógicas da 
Instituição; Ausência de formação docente e das equipes ao ensino sobre inclusão escolar 
dos alunos público-alvo da educação especial e as especificidades no Ensino Profissional, 
Básico e Teológico; Questões de natureza técnica administrativa e pedagógicas que 
impactam no trabalho dos professores e desafiam a inclusão dos alunos. O Produto Final da 
pesquisa partiu das proposições realizadas durante as fases da pesquisa, que consistiu na 
elaboração de um plano de ação, construído a partir da colaboração do grupo focal voltada 
para o desenvolvimento de ações pontuais que intervém nas problemáticas apontadas pela 
pesquisa. 
 

Palavras - chave: Inclusão. Práticas pedagógicas. Formação docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
BATISTA, Suelene da Silva. PEDAGOGICAL PRACTICES IN THE CONTEXT OF 
INCLUSION IN THE IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA. Dissertation 
(Professional Master's in School Education) - Postgraduate Program in School 
Education - UNIR, Porto Velho, 2017. 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzed the School Inclusion process according to the pedagogical practices 
employed by teachers in order to attend the special education (PAEE) target audience from 
the IFRO Campus Porto Velho Calama between 2016 and 2017. The research approach is 
qualitative and the research-action type, resorting to the following methodological 
procedures: Documentary Analysis, aiming to get acquainted with the conception about the 
School Inclusion established in the Institutional documents and current legislations; 
Semistructured interviews addressed to teachers and students, in order to know their 
perceptions about the process of school inclusion and its implications in the researched 
context; Focus group, technique used to deepen the problems raised in the research. The 
theoretical reference of the research is based on authors who discuss inclusive education: 
Mantoan (2006c, 2013 d); Mazzota (2006, 2011); Mendes (2006a, 2011, 22014b); Carvalho 
(2005); Sassaki (2005a); Glat (2005), Bueno (2011), Carvalho (2005, 2012) in addition to 
scientific publication on School Inclusion and Inclusion in Professional Education readings. 
Concerning the theoretical background correlated to the studies referring to the pedagogical 
practices we relied on the authors: Freire (1996); Zabala (2006); Pimenta (2004); Nóvoa 
(1992); and Libâneo (2006). The results indicated by the research were: the need for a closer 
approximation between the pedagogical practices and the theories that backs the 
pedagogical conceptions of the Institution; Lack of training programme aimed to teachers 
and education teams regarding the proper attendance to the special education target 
audience and the specificities in Professional, Basic and Theological Education; 
Administrative and pedagogical issues that impact on the teacher’s work and challenge these 
students inclusion. The final product of the research was based on the proposals made 
during the phases of the study, which consisted in the elaboration of an action plan build in 
collaboration with the focal group directed towards the development of specific actions that 
mediate the problems pointed out by the research. 

 

Key-words: Inclusion. Pedagogical practices. Teacher training programme. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A partir de 1990, o cenário educacional brasileiro passou por profundas 

transformações. O movimento acerca da inclusão escolar atrelado ao processo de 

democratização do ensino público levou a inciativas voltadas para construções de 

políticas públicas (como estratégias de inclusão nos contextos educativos) e para a 

consolidação do direito à educação aos diversos grupos populacionais 

historicamente excluídos dos sistemas de ensino, especialmente as pessoas 

consideradas público-alvo da educação especial (PAEE). 

As discussões que permeiam a inclusão escolar estiveram presentes 

durante toda a minha graduação. Iniciei o curso de Pedagogia na Universidade 

Federal de Rondônia, em 2006. À época, não possuía nenhuma vivência profissional 

no âmbito da educação. Recordo-me dos questionamentos levantados por colegas 

de turma – já com experiência no exercício da docência – sobre a inclusão escolar e 

suas dificuldades frente às demais problemáticas existentes no sistema educacional 

brasileiro, especificamente, a falta de estrutura física das escolas e a formação dos 

profissionais. 

Em 2009, ingressei na Rede Estadual de Educação do Estado de Rondônia, 

atuando como professora das séries iniciais do Ensino Fundamental, no mesmo ano, 

em uma turma de 3º ano do Ciclo Básico de Educação (CBA). A classe era 

composta por um grupo heterogêneo, mas, dentre toda aquela diversidade, o que 

mais me causava inquietação estava relacionado ao atendimento de um estudante 

com deficiência intelectual. Lembro-me do sentimento de insegurança quanto ao 

meu preparo profissional para propor estratégias de ensino que desenvolvessem a 

aprendizagem desse aluno e, nesse cenário, me deparei entre a teoria estudada 

presente na minha formação e o confronto com a prática em sala de aula. 

Após quatro anos de atuação na docência ingressei no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, para exercer a função de 

pedagoga na área da supervisão educacional. Essa nova realidade me trazia outras 

indagações a respeito da inclusão escolar: percebi o distanciamento do público-alvo 

da educação especial da Instituição; as discussões sobre o processo de inclusão 

escolar outrora tão presentes, não faziam mais parte do meu cotidiano; até o contato 

com um processo que se tratava sobre a trajetória acadêmica de um estudante 
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diagnosticado com deficiência intelectual, foi possível constatar que não houve 

procedimentos adequados voltados a atender este estudante. Diante deste fato, 

acentuou minha motivação em estudar, sobre a inclusão escolar no contexto da 

educação profissional, principalmente no que se refere ao desenvolvimento das 

práticas pedagógicas, a partir da compreensão que é por meio destas, que é 

possível a promoção das aprendizagens reais, para obtenção de um processo de 

inclusão bem sucedido.  

 O paradigma da inclusão escolar impulsionou mudanças nas concepções 

acerca dos processos educacionais, a educação especial se integrou às propostas 

pedagógicas das escolas regulares, definidas na Lei de Diretrizes Bases da 

Educação (LDB, 1996) modalidade transversal a todos os níveis e etapas da 

educação, exigindo investimentos nas infraestruturas das escolas, nos recursos 

técnicos para a promoção da acessibilidade, como condições necessárias para a 

inclusão, no entanto esta perspectiva não implica apenas nos acessos 

oportunizados pelas adequações físicas, requer a criação de uma nova cultura 

educacional voltada para a convivência e respeito à diversidade. 

Neste sentido, as Instituições de ensino têm um papel central no 

desenvolvimento de ações baseadas em políticas voltadas para inclusão escolar, e 

sobre esta perceptiva o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRO), 

tem como desafio fortalecer o processo de inclusão escolar, por meio de estratégias 

educativas para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes.  

Um estudo desenvolvido por Costa (2016) 1, envolvendo um estudo sobre 

acessibilidade no IFRO, identificou como ações prioritárias a necessidade de 

investimento na formação continuada de professores e formação continuada para as 

equipes que compõem o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Específicas (NAPNE) para o atendimento pedagógico aos estudantes com 

Necessidades Educacionais Específicas (PNEE’s), termo utilizado para referir-se ao 

público-alvo da educação especial no âmbito dos Institutos Federais (IFs). 

No mesmo ano em que foi realizado o estudo acima, o Campus Porto Velho 

Calama (lócus deste estudo) desenvolveu uma pesquisa Institucional para verificar 

os fatores referentes ao abandono escolar, no documento Institucional constatou-se 

                                            
1
Dissertação de Mestrado intitulada “A INCLUSÃO PELO OLHAR DO INCLUÍDO: A 

ACESSIBILIDADE NOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA (IFRO)”, 2016, teve por 
objetivo apresentar representações de como ocorre a inclusão a partir da visão dos diretamente 
envolvidos no processo, e foi um importante subsídio para a nossa pesquisa. 
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com maior frequência fatores internos como razão da evasão e da retenção, dentre 

essas questões, a necessidade de rever as práticas dos professores, bem como as 

questões didáticas pedagógicas; a atualização, estrutura e flexibilidade curricular. 

Considerando o exposto, esta pesquisa foi concebida a partir da percepção 

das dificuldades encontradas no processo dos alunos público-alvo da educação 

especial, atendidos pelo NAPNE no que se refere ao desenvolvimento de estratégias 

de ensino, a partir das práticas pedagógicas direcionada ao o processo de ensino-

aprendizagem destes estudantes. 

O NAPNE baseia-se na resolução 012/2016 que dispõe sobre a organização 

do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 

(NAPNE), sua atuação abrange “a todas as pessoas excluídas dos sistemas 

educacionais em situação de desfavorecimento social, à cor, etnia, orientação 

sexual, gênero, credo, condição econômica, pessoa com deficiência, alunos com 

altas habilidades” (IFRO, 2016).  

Para delimitação da escolha dos sujeitos participantes da pesquisa, dentre 

os grupos atendidos pelo NAPNE, foram escolhidos os alunos público-alvo da 

educação especial, estabelecidas pela Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva (BRASIL, 2008). Incluem-se neste grupo: pessoa com 

deficiência (que corresponde aquela que tem impedimentos de longo prazo, de 

natureza física, mental ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, 

podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade); os 

estudantes com transtornos globais do desenvolvimento; aqueles que apresentam 

alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação (um 

repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo); estudantes 

com autismo, Síndrome do Espectro do Autismo e psicose e estudantes com altas 

habilidades/superdotação.    

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva 

(BRASIL, 2008) esclarece que essas definições devem ser contextualizadas, não 

restringindo as classificações, pois frente ao desafio proposto pela inclusão, os 

contextos educacionais se desenvolvem por meio de promoção de ações e almejam 

aprendizagens significativas de grupos heterogêneos. Nesse sentido, destacamos 

os aspectos que envolvem as práticas pedagógicas dos professores no ensino 

regular voltadas para o processo de inclusão como campo de estudo para esta 

pesquisa, assim levantamos as seguintes questões da pesquisa:  
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Quais as concepções dos professores sobre o processo de inclusão 

escolar?  

No que se refere ao processo de inclusão escolar dos alunos público-alvo da 

educação especial, quais as principais dificuldades encontradas pelos professores? 

No âmbito Institucional, quais medidas educativas têm sido adotadas frente 

ao processo de inclusão dos alunos público-alvo da educação especial, no que se 

refere à formação docente e ao preparo da equipe multidisciplinar para garantir o 

acesso, permanência e êxito destes educandos? 

 Diante destes questionamentos, o objetivo geral desta pesquisa foi: analisar 

o processo de inclusão escolar a partir das práticas pedagógicas dos professores 

para o atendimento dos alunos público-alvo da Educação Especial, dos Cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio, ofertados pelo IFRO, Campus Porto Velho - 

Calama. Para atender esse objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos:  

 a) Analisar os documentos institucionais do IFRO, no que se refere à 

concepção sobre Educação Inclusiva;  

b) Identificar as principais dificuldades para a inclusão escolar, encontradas 

pelos professores, no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas;  

c) Identificar a trajetória dos estudantes público-alvo da educação especial, e 

seu processo de inclusão no IFRO Campus Porto Velho Calama; 

d) Propor ações que visem melhorias em aspectos pedagógicos, no que se 

refere ao atendimento dos alunos público-alvo da educação especial. 

Para esta pesquisa seguiram-se os pressupostos da pesquisa qualitativa 

com ênfase na pesquisa-ação, “pois esta abordagem supõe um contato direto do 

pesquisador com o contexto da situação investigada com o objetivo de entender, 

interpretar fenômenos sociais”, segundo Thiollent (2005, p.18), na perspectiva de 

resolução do problema, da problematização e elaboração de intervenção a partir das 

discussões levantadas acerca das situações investigadas. 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram: Análise Documental, 

visando conhecer a concepção acerca da inclusão estabelecida nos documentos 

Institucionais; entrevistas semiestruturadas dirigidas aos professores e alunos para 

obter informações sobre as ações desenvolvidas e projetadas pela Instituição para o 

atendimento dos estudantes; grupo focal com os servidores que compõem o NAPNE 
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e professores para o aprofundamento da situação investigada, análise coletiva para 

o levantamento de proposições da intervenção. 

 A pesquisa documental baseou-se em alguns documentos institucionais, e 

nas legislações vigentes, sendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

Nº9394/96, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva 

(BRASIL, 2008) e a Lei de Inclusão Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência de Nº13.146/2015. 

O referencial teórico da pesquisa está fundamentado em autores que 

discutem a educação inclusiva: Mantoan (2003, 2006); Mazzota (2011); Mendes 

(2006a, 2011, 2014b); Sassaki (2005ª, 2013b); Glat (2005), Bueno (2011), Carvalho 

(2005, 2012) e Bianchetti (1988), além da leitura de publicação científicas sobre a 

Inclusão Escolar e inclusão na Educação Profissional. 

Para o referencial teórico correlacionado aos estudos sobre as práticas 

pedagógicas e suam implicações apoiamo-nos nos autores: Candau (2008); Freire 

(1996); Sacristán (2008); Zabala (2006); Pimenta (2004); Nóvoa (1992); e Libâneo 

(2006). Para o embasamento metodológico da pesquisa foram utilizados os 

conceitos de Thiollent (2005) e Tripp (2005). 

 Este trabalho está dividido em seis seções: inicialmente apresentamos duas 

primeiras referentes à fundamentação teórica da pesquisa composta de uma breve 

abordagem histórica sobre os paradigmas da educação especial, discussão sobre as 

legislações que amparam a inclusão no ensino regular, as seguir dos diálogos entre 

autores que abordam as práticas pedagógicas e os elementos que as constituem e 

intervém nelas; formação docente relacionando às implicações no processo de 

inclusão. Na sequência, descrevemos a metodologia, assim como os instrumentos 

utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, as apresentações dos dados e as 

respectivas análises, as categorias encontradas, seguidas da descrição do Projeto 

de Intervenção. 
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2 A EDUCAÇÃO ESPECIAL E SEUS PARADIGMAS: UMA VISÃO HISTÓRICA E 

CONCEITUAL 

 
 

Nesta seção apresentamos os diferentes momentos da educação especial, 

por meio de um resgate histórico, buscando a compreensão dos conceitos presentes 

em cada fase da sociedade e suas relações com a deficiência a partir do 

reconhecimento destes processos como fenômenos sociais. 

Buscar a compreensão conceitual a partir da perspectiva histórica da 

educação especial é relacioná-la a um fenômeno social, seus modos de tratamento 

foram modificados de acordo com as mudanças ocorridas na sociedade, 

determinados pelos paradigmas vigentes em cada época. A definição de paradigma 

definida por Kuhn (2013, p. 72) refere-se a um conjunto de regras, normas, crenças, 

valores, compartilhados pela comunidade científica, por um tempo que influenciam 

princípios partilhados por um grupo em um dado momento histórico e que norteiam o 

nosso comportamento. A partir desse entendimento, Sassaki (2005) classifica as 

fases da Educação Especial em quatro paradigmas, denominados: o paradigma da 

Exclusão, da Institucionalização, da Integração e o da Inclusão. 

 Ao recorrermos à história acerca do tratamento dado às pessoas com 

deficiência, encontramos na Idade Antiga a eliminação ou abandono das pessoas 

com deficiência. Na sociedade grega, os espartanos eliminavam ao nascerem às 

crianças que apresentavam alguma deficiência, sob a justificativa de não se 

encaixarem aos ideais presentes na época, que se pautava na valorização do corpo, 

tal tratamento foi adotado por Roma.  Por outro lado, em Atenas, não acontecia o 

extermínio, as pessoas com limitações funcionais e consideradas diferentes eram 

abandonadas, como afirma Bianchetti (1995).  

Na Idade Média, as concepções sobre a deficiência é relacionada ao 

misticismo e ocultismo, inseridos em um contexto predominado por dogmas 

religiosos, a deficiência passa a ser associado ao pecado ou castigo divino, este 

momento histórico é marcado pela discriminação e perseguição das pessoas com 

deficiência. A respeito do abandono praticado na Idade Média, Mazzota (2011, p. 16) 

afirma: 

A própria religião, com toda sua força cultural, ao colocar o homem 
como “a 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 deficiência (ou 
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imperfeições) eram postos à margem da condição humana. 

 

Os conceitos presentes na Idade Antiga e Média marcaram uma trajetória de 

exclusão, integrados a estes contextos, fatores como a falta de conhecimento sobre 

a deficiência colaborou para a marginalização dos mesmos, além destes 

apontamentos, Mazzota (2011, p. 36) chama a atenção para o pensamento 

predominante da época: 

 

[...] constata-se um consenso social pessimista, fundamentado na 
ideia de que a condição de “incapacitados”, “deficientes”, “inválidos” 
é uma condição imutável levou à completa omissão da sociedade em 
relação à organização de serviços para atender às necessidades 
individuais específicas dessa população. 

 

Buscando conhecer o percurso histórico das pessoas com deficiência, com 

base nos autores (MENDES, 2006; BUENO, 2011; MAZZOTA, 2011) constata-se 

que até o século XVIII, as pessoas com deficiência eram completamente excluídas 

da sociedade, inseridas num contexto de completa marginalização, para Sassaki 

(2005) estes períodos são marcados pelo paradigma da exclusão. 

Segundo Bueno (2011), as mudanças na sociedade em relação ao 

tratamento às pessoas com deficiência foram influenciadas pelos ideais iluministas, 

que marcaram a modernidade e configuraram novas atitudes filosóficas e 

antropológicas, numa perspectiva mais humanista, a partir desta fase inicia o 

período da Institucionalização da Educação Especial. 

O paradigma da Institucionalização marca as primeiras iniciativas voltadas 

para o atendimento do Público – alvo da Educação Especial, segundo Mendes 

(2006) a história da Educação Especial começa a ser traçada no século XVI, a 

autora esclarece que os avanços científicos da época, principalmente na área da 

medicina desmistificaram os conceitos predominantes durante a idade média que 

relacionavam a deficiência a fatores místicos, transcendentais; as comprovações 

científicas desenvolvidas nesta fase reconheciam as deficiências produzidas por 

fatores naturais. 

Glat, Fernandes (2005, p. 6) esclarecem que “a educação especial se 

constituiu originalmente como campo de saber e área de atuação a partir de um 

modelo médico ou clínico”, as deficiências passam a ser entendidas como doenças 

crônicas, tratadas com terapias em ambientes segregadores como asilos, 
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manicômios e clínicas psiquiátricas, iniciando assim o período conhecido como 

paradigma da Institucionalização. 

As autoras esclarecem que período da Institucionalização, consistia em 

oferecer tratamento médico a partir do reconhecimento científico que tratavam as 

deficiências como doenças, assim almejavam encontrar a cura por meio de 

procedimentos que estimulavam comportamentos normalizantes.  

Outro fator determinante que consistia na retirada das pessoas com 

deficiência do convívio familiar e social para o confinamento em Instituições, para 

aliviar a sobrecarga familiar e social, desta forma, as questões relacionadas à 

escolarização, não eram consideradas necessárias, o atendimento prestado as 

pessoas com deficiência no período da Institucionalização se desenvolvia numa 

perspectiva assistencialista, distante de qualquer caráter educativo.  

Bueno (2011) e Mazzota (1996) relatam a criação das primeiras instituições 

públicas para abrigar as pessoas com deficiência, o Instituto Nacional de Surdos 

Mudos, 1760, e o Instituto de Jovens Cegos, em 1784, ambos na cidade de Paris, na 

Inglaterra os abrigos destinavam-se para atender pessoas com deficiência 

intelectual. 

Para Aranha (2005), o paradigma da Institucionalização representou o total 

confinamento das pessoas com deficiência em locais como: conventos, clínicas 

psiquiátricas, hospícios e Instituições sociais, distantes de suas comunidades, em 

locais distantes de suas famílias, excluídos da sociedade, este paradigma foi 

predominante até a década de 1970, com ascensão do paradigma da integração 

escolar. 

O paradigma da Integração desencadeou o desenvolvimento de práticas 

integracionistas das pessoas em situação de deficiência na sociedade e no ensino 

regular, em oposição à institucionalização, Mantoan (2006, p. 17) esclarece que: “[...] 

a Integração Escolar foi um movimento que iniciou o processo de escolarização das 

pessoas com deficiência nas escolas regulares”.  

O conceito de integração escolar surgiu nos anos de 1960, nos países 

europeus, em resposta aos movimentos sociais formados por grupos de pais de 

crianças e jovens com deficiência mental, física e sensorial que reivindicavam 

direitos sociais para o grupo, dentre eles a educação, como afirma Mazzota (2006). 

Além do fortalecimento dos movimentos sociais a favor da integração 

escolar, Mendes (2006) esclarece que as práticas integracionistas tiveram a 
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contribuição dos avanços científicos, que desenvolveu comprovações das 

potencialidades educacionais das pessoas com deficiência, até então consideradas 

incapazes de aprender. Outro fator apontado pela autora refere-se aos interesses 

políticos e econômicos da época em reduzir os orçamentos mantenedores das 

Instituições segregativas, para a autora: 

         
Isso tudo, associado ao custo alarmante dos programas paralelos 
especializados que implicavam segregação, num contexto de crise 
econômica mundial permitiu a aglutinação de interesses de políticos, 
prestadores de serviços, pesquisadores, portadores de deficiências 
em direção à integração dos portadores de deficiências nos serviços 
regulares da comunidade (MENDES, 2006, p. 388). 

 

A Integração baseou-se nos pressupostos filosóficos do princípio da 

normalização, conceito que defendia práticas integracionistas a fim de permitir às 

pessoas com deficiência condições de vida o mais próximo possível das pessoas 

comuns, características presentes no paradigma da integração. Sassaki (2006) em 

referência a proposta da integração, destaca a inserção social da pessoa com 

deficiência, contrária aos contextos de exclusão, no sentido de preparar para 

conviver nos sistemas sociais, entretanto na prática a responsabilidade de 

adaptações sociais era responsabilidade das pessoas integradas. 

 No plano educativo, a integração consistia na oferta de serviços com a 

intenção de permitir a adequação da maioria dos alunos, porém, Mantoan (2006) 

explica que nem sempre era possível a promoção da integração, neste contexto 

cabia aos sistemas de ensino a decisão de integrar, ou destinar as classes especiais 

os estudantes considerados incapazes de se adequar as estruturas oportunizadas 

por este modelo, portanto a autora destaca que: 

 

O processo de integração ocorre dentro de uma estrutura 
educacional, que oferece ao aluno a oportunidade de transitar no 
sistema escolar, da classe regular ao ensino especial, em todos os 
seus tipos de atendimento: escolas especiais, classes especiais em 
escolas comuns, ensino itinerante, salas de recursos, classes 
hospitalares, ensino domiciliar e outros. Trata-se de uma concepção 
de inserção parcial, porque o sistema prevê serviços educacionais 
segregados (MANTOAN, 2006, p. 15). 

 

O enfoque apresentado pelo paradigma da integração responsabilizava 

totalmente a pessoa que apresentava algum comprometimento por sua capacidade 

de adaptação e integração social tornando-se uma inserção parcial ou reafirmação 
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de práticas segregadoras. No plano educativo as questões relacionadas à exclusão 

social tomaram proporções mais amplas e complexas: 

 

A experiência adquirida com a integração escolar e toda a reflexão 
que a mesma gerou sobre a escola que exclui uma parte 
considerável dos seus alunos, não somente os que se encontram em 
situação de deficiência, ajudaram a desencadear o movimento da 
inclusão que pretende promover o sucesso pessoal e académico de 
todos os alunos, numa escola inclusiva (SANCHES; TEODORO, 
2006, p. 7). 

 

A proposta apresentada pelo paradigma da integração tornou-se insuficiente 

para responder as problemáticas educacionais. Durante a década de 1990, vários 

movimentos de segmentos internacionais levantaram discussões relacionadas aos 

fatores relacionados a exclusão social, a exclusão de grupos encontrados em 

desvantagem social, a organização dos sistemas de ensino e as práticas escolares, 

estes debates levaram ao surgimento do paradigma da inclusão. 

Segundo Sassaki (2006, p. 20) o conceito da inclusão surgiu a partir da 

definição expressa no livro Declaração de Princípios (1981) que relacionava o termo 

a equiparação de oportunidades, elaborados por uma Organização não 

governamental lideradas por pessoas com deficiência denominada “Disabled 

Peoples”.  

Buscando evidências sobre o surgimento da proposta de Inclusão escolar, 

encontramos nos estudos de Mendes (2006) a constatação da influência norte-

americana, a autora esclarece que as experiências de reestruturação vivenciada nos 

sistemas educacionais dos Estados Unidos a partir de 1980, permitiram melhorias o 

atendimento aos alunos com deficiência, estas mudanças pautavam-se na 

organização escolar que iniciou nos Estados Unidos na década de 1980, e que por 

meio da influência midiática do país ganhou repercussão mundial. 

Entretanto, observa-se com maior frequência nas publicações, a referência 

aos marcos da educação inclusiva, a declaração de Jomtien (1990) que levantou a 

defesa da universalização do acesso à educação e a garantia de qualidade em 

termos abrangentes a todo público historicamente excluídos dos processos de 

escolarização, a Declaração de Salamanca (1994) que aborda as problemáticas 

enfrentadas no campo da educação especial. 

O paradigma da inclusão escolar compreende mudanças paradigmáticas, 
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Sassaki (2006, p.20) “requer mudanças na perspectiva pela qual a educação deve 

ser entendida”. 

Com base nesta perspectiva, Matos (2013, p. 5) afirma que a inclusão: 

 
Não significa apenas colocar pessoas “diferentes” no ensino regular. 
Significa não mais conceber as necessidades especiais como 
imutáveis ou incapacitantes. Significa, ademais, rever o papel da 
escola e conscientizá-la de que sua responsabilidade é educar a 
todos, sem discriminação. 

 

A inclusão escolar propõe uma ruptura de base na estrutura organizacional 

das instituições, questiona o sistema educacional vigente, historicamente construído, 

e marcado pelo tradicionalismo, pautados na fragmentação dos conteúdos, numa 

estrutura curricular inflexível que visa à formação de um modelo ideal de aluno. 

Embora a inclusão avance no sentido de ações educacionais, seus conceitos ainda 

se confundem com as proposições da integração, a seguir discutiremos os aspectos 

divergentes entre os dois paradigmas. 

Neste sentido, Mantoan (2006, p.56) faz críticas aos modelos tradicionais de 

educação, e os relaciona aos “padrões imposto pelo pensamento moderno presente 

no discurso sustenta a organização pedagógica escolar”, para a autora essa 

estrutura imposta por este pensamento desconsidera “o aluno diferente (porque ele 

é indefinido, incoerente, indeterminado)”.  

A partir da reflexão em que se apresenta o paradigma da inclusão escolar 

em oposição a elementos presentes na integração, em termos práticos podem se 

apresentar de forma equivocada, pois se refere a diferentes conceitos que 

representam a transição de um conceito para o outro, em alguns momentos as 

divergências não são claras, Sassaki (2006) explica que muitas pessoas utilizam os 

termos inclusão e integração como sinônimos, outras utilizam apenas o termo 

integração para referir-se também à inclusão. 

Embora os termos em questão, ainda se confundam nos conceitos e nas 

transposições para as práticas escolares, a perspectiva inclusiva se distancia da 

integração, além das questões estruturais de natureza física, a inclusão exige 

mudanças de pensamentos, contrária a toda uma cultura constituída com base na 

negação das situações que se apresenta fora dos padrões preestabelecidos. 

Nesse sentido, é importante ressaltar a compreensão conceitual, que 

distinguem os movimentos, Sassaki (1988) afirma que ambas se constituem como 
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formas inserção social, entretanto se distinguem em termos estruturais e práticos em 

formatos diferentes, demandam ações diferentes. Em concordância ao debate 

acerca da inclusão escolar e a perspectiva de transformações dos sistemas 

escolares, vamos ao encontro da análise da autora: 

 
Ao mesmo tempo em que o ideal da inclusão se globaliza e se torna 
pauta de discussão obrigatória para todos os interessados nos 
direitos dos alunos com necessidades educacionais especiais, são 
renovadas velhas controvérsias, que estavam também presentes no 
ideário da integração escolar, e que se referem às formas de efetivá-
la (MENDES, 2006, p. 394). 

 

Desta forma, tanto a integração quanto a inclusão escolar se destacam pela 

busca da participação das pessoas com deficiência na sociedade, a começar pelo 

acesso à educação.  A distinção entre um paradigma e outro se apresentam em 

situações de inserções diferentes. Segundo Mantoan (2006) “se fundamentam em 

posicionamentos teórico-metodológicos divergentes”, a primeira visa à manutenção 

do sistema, por outro lado, a inclusão questiona as interpretações presentes nos 

conceitos da integração e seus reflexos no sistema educacional. 

É importante a compreensão real que difere de forma conceitual os termos 

integração e inclusão, pois este é o ponto de partida para iniciar as mudanças 

necessárias para a efetivação de ações para a construção de sistemas educacionais 

inclusivos, almejando a construção de uma sociedade consciente de sua 

diversidade. 

 

 
2.1 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva: uma 
discussão atual 

 

 

No Brasil, a inclusão escolar teve início na década de 1990, e veio ao 

encontro das discussões sobre as problemáticas encontradas no processo de 

democratização do ensino público, como altos índices de abandono e retenção 

escolar, estas temáticas trouxeram à tona a necessidade de discutir questões 

presentes na educação brasileira, como ponto de partida as situações da exclusão 

escolar (BUENO, 2011). 

Na mesma linha de pensamento, Mendes (2006) afirma que diante dos 
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problemas de desempenho da educação brasileira, a inclusão passou a ser 

considerado processo fundamental para o desenvolvimento e manutenção do estado 

democrático. As reformas educacionais brasileiras iniciadas nos anos de 1990 teve 

como base a promulgação da Constituição Federal (1988), que emergiu de um 

processo de discussões, representou a abertura política com foco na 

democratização do ensino público e gratuito. Para a autora: 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 traçou as linhas mestras 
visando à democratização da educação brasileira, e trouxe 
dispositivo para erradicar o analfabetismo, universalizar o 
atendimento escolar, melhorar a qualidade de ensino, implementar a 
formação para o trabalho e a formação científica e tecnológica no 
país, ela assegurou que a educação de pessoas com deficiência 
deveriam ocorrer, preferencialmente na rede regular de ensino, e 
ainda garantiu o direito ao atendimento educacional especializado 
(MENDES, 2006, p.100). 

 

Atrelada ao processo de democratização do ensino público, a inclusão 

escolar no Brasil, foi influenciado pelos documentos elaborados pelas organizações 

mundiais, consideradas marcos da educação inclusiva, a Declaração de Jomtien, 

Tailândia (1990), aprovada pela Conferência Mundial “Educação para Todos” e a 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) aprovada pela Conferência Mundial 

“sobre Necessidades Educativas Especiais” de acordo com (BRASIL, 2010). 

 A declaração de Jomtien (1990) defende a universalização do acesso à 

educação e a garantia de qualidade em termos abrangentes a todo público 

historicamente excluídos dos processos de escolarização, a Declaração de 

Salamanca (1994) levantou as problemáticas específicas enfrentadas no campo da 

educação especial.  

  Neste contexto, surgiu a necessidade de reorganizar a estrutura da 

educação brasileira no âmbito legislativo, fundamentados nas proposições dos 

tratados internacionais foi reformulada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(BRASIL, 1996) e elaborada a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva (2008). 

A Política Nacional de Educação na Perspectiva Inclusiva (2008) tem por 

concepção pressupostos do movimento a favor da inclusão, que questionamentos a 

hegemonia das práticas educativas, legitimou a exclusão de determinados grupos e 

privilegiaram outros. Para Mantoan (2006), essas classificações evidenciaram nos 
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sistemas escolares modelos segregadores, reafirmando a educação especial como 

modalidade paralela ao ensino regular.  

 O público-alvo desta política refere-se à pessoa com deficiência; que 

corresponde àquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, 

mental ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida 

sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade: os estudantes com 

transtornos globais do desenvolvimento; aqueles que apresentam alterações 

qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de 

interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo; estudantes com autismo, 

síndromes do espectro do autismo e psicose e estudantes com altas 

habilidades/superdotação.  

Os grupos atendidos pelas diretrizes que norteiam a Política Nacional de 

Educação na Perspectiva Inclusiva, não se esgotam a meras classificações, partem 

do princípio que essas definições devem ser contextualizadas e garantem a este 

público: 

 
Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até 
a educação superior; Atendimento educacional especializado; 
Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 
Formação de professores para o atendimento educacional 
especializado e demais profissional da educação para a inclusão 
escolar; Participação da família e da comunidade; Acessibilidade 
urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos 
transportes, na comunicação e informação; Articulação intersetorial 
na implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008). 

 

Esta política visa à integração da educação especial aos sistemas de ensino 

regular, na contramão da compreensão que resultou um em “um sistema paralelo à 

educação comum, resultando em práticas que relacionavam à deficiência, em 

contraposição à sua dimensão pedagógica” (BRASIL, 2008), a perspectiva inclusiva 

visa superar essa dicotomia que na prática dividia a educação direcionada aos 

“excepcionais” e aos “normais” determinados pelas diferenças. Nesse sentido, 

percebemos que as diretrizes estão construídas a partir de todo um discurso a favor 

da inclusão, mas que ainda caminham a passos lentos no sentido de sua 

materialização, pois se trata de questionar práticas sociais e culturais defendidas por 

muito tempo como verdade, por isso consideramos pertinente discutir no próximo 

tópico a implicação das leis nas práticas. 
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2.3 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Com Deficiência: Refletindo sobre Prática 
 

 

Recentemente foi instituída a Lei Nº 13 146/2015, a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI (BRASIL, 2015), conhecida também por 

Estatuto da Pessoa com Deficiência baseia-se nas diretrizes do tratado de direitos 

humanos do sistema global de proteção da Organização das Nações Unidas – ONU.  

A LBI é um importante marco normativo que reafirma as garantias 

constitucionais que amparam as Pessoas com Deficiência, prevista na Constituição 

Federal (1987) e na LDB (1996), no plano educacional respaldam e detalham 

estratégias que visam a promoção de acesso e permanência da pessoa com 

deficiência, por meio aprimoramento dos sistemas educacionais, conforme discutido 

anteriormente. 

Mazzota (2008) critica a prática que denominou “inclusão selvagem” para 

conceituar a imposição da matrícula, que garante apenas o acesso das pessoas 

com deficiência no ensino regular, desconsiderando a necessidades de suporte por 

meio de recursos e serviços especializados, para o autor a inclusão se efetiva por 

meio de políticas que: 

 
[...] implementa condições reais de acesso, permanência e sucesso 
na escola praticando a inclusão com responsabilidade a fim de incluir 
todos em escolas de qualidade, contando com os recursos 
correspondentes às suas necessidades escolares (MAZZOTA, 2008, 
382). 

 
 

A LBI (2015) no seu artigo 28, inciso III, assegura a previsão do atendimento 

educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis 

institucionalizado no projeto pedagógico. A lei assegura as pessoas com deficiência 

sistemas educacionais inclusivos, desta forma concordamos com Mazzota (2008) 

que essas mudanças não ocorrem do dia para o outro, envolvem esforços de todos 

que vivenciam educação, Mantoan (2010, p. 9) afirma: 

 

 A perspectiva de se formar uma nova geração dentro de um projeto 
educacional inclusivo é fruto do exercício diário da cooperação e da 
fraternidade, do reconhecimento e do valor das diferenças, o que não 
exclui a interação com o universo do conhecimento em suas 
diferentes áreas. 
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No sentido prático, essas mudanças não devem ocorrer apenas no discurso 

presentes na construção dos documentos norteadores dos sistemas, mas existe a 

necessidade de reafirmá-las por meio de toda uma estrutura pensada na 

diversidade. Diante desse cenário é imprescindível considerar a formação dos 

profissionais, Mantoan (2003) defende modificações nos cursos de formação de 

professores, currículos, de modo que os futuros professores aprendam práticas de 

ensino adequadas às diferenças, a LBI (2015) prevê adoção de práticas 

pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada dos 

professores e oferta na formação continuação para o atendimento educacional 

especializado. 

Grandes avanços nas conquistas de direitos a grupos historicamente 

marginalizados, entretanto somos conscientes das dificuldades encontradas para 

sua efetivação, a proposta da inclusão escolar perpassa pelas adaptações físicas, 

no investimento de recursos especializados, entre outros, mas se concretiza nos 

valores atitudinais. 
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3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E SUAS IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO DA 
INCLUSÃO ESCOLAR 
 

 

As transformações educacionais propostas pela inclusão escolar perpassam 

os aspectos legais, essa perspectiva atinge toda organização escolar com grande 

impacto no trabalho docente. Diante disso, é indispensável a reflexão sobre as 

práticas pedagógicas e suas implicações no contexto da inclusão escolar, de forma 

que essa relação se constitui um campo a ser estudado. 

Para este estudo, consideramos a expressão práticas pedagógicas 

conceituadas a partir da atividade docente realizada nos sistemas educacionais e 

pelas organizações escolares a que estão inseridos, definidas por Garcia (2005).  

Autores que discutem a inclusão escolar propõe a redefinição de papéis a 

partir dos contextos da diversidade, no desenvolvimento e nas transformações das 

práticas. Neste sentido, buscamos nos conceitos abordados por Zabala (2006), 

Freire (1996), Garcia (2005) e Franco (2012), a fundamentação da compreensão 

sobre os elementos que intervém as práticas pedagógicas. 

Freire (1996) refere-se à expressão prática docente a termos que se 

assemelham as práticas pedagógicas, para o autor a ação docente deve se 

desenvolver na perspectiva dialógica, baseada na valorização das experiências dos 

educandos e educadores em um constante processo de reflexão entre o fazer e o 

pensar sobre o fazer. Segundo o autor essa constante análise propicia: 

 
[...] relações uns com os outros e todos com o professor ou 
professora em ensaiam a experiência profunda de assumir- se:  
assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 
comunicante e transformador, criador, realizador de sonhos, capaz 
de ter raiva, capaz de amar. Assumir-se como sujeitos porque capaz 
de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmo não 
significa a exclusão do outro (FREIRE, 1996, p. 39). 

 

Em vista disso, as práticas pedagógicas são reveladas por meio do agir e 

pensar, nas concepções dos sujeitos construídas a partir de vivências, apoiados 

nessa ideia, concordamos que a trajetória pessoal dos professores implica em sua 

atuação. Ainda sobre os aspectos que fundamentam as práticas pedagógicas, 

encontramos em Zabala (2006) a seguinte reflexão: 
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[...] o que acontece na sala de aula só pode ser examinado na 
própria interação de todos os elementos que nela intervêm, mas 
desde uma perspectiva dinâmica, e desde o ponto de vista dos 
professores, está prática, se deve ser entendida como reflexiva, não 
pode ser reduzir ao momento em que se reproduzem os processos 
educacionais na aula (ZABALA, 2006, p. 17). 

 

O autor ressalta que as práticas pedagógicas sofrem influência do meio 

social e das políticas, assim são entendidas como um processo dinâmico que 

consideram o antes e as depois como peças fundamentais no processo educacional.  

Nesse sentido, o desenvolvimento das práticas pedagógicas não se restringe a 

atuação docente em sala de aula. 

Nesta perspectiva, Franco (2012, p.152), explica que as práticas 

pedagógicas se organizam intencionalmente para atender a determinada 

expectativas educacionais solicitadas por dada comunidade e tem a “finalidade de 

concretizar processos pedagógicos com a finalidade de atender práticas sociais”.  

Com base nessa afirmação, as práticas pedagógicas assumindo os objetivos 

de atender as práticas sociais, estabelecem estreita relação com a inclusão escolar, 

desse modo, as práticas pedagógicas ao se reafirmar como prática social produz 

uma dinâmica dentro e fora da escola, assim sua definição passa ser entendida a 

partir da totalidade. 

  O desenvolvimento das práticas pedagógicas inclusivas exige romper com 

práticas seletivas que categorizam os alunos, as transformações das práticas 

pedagógicas exige uma ruptura ao sistema tradicional de ensino, baseados na 

memorização e fragmentação de conteúdo, Glat (2007).  A inclusão escolar propõe a 

superação de práticas baseadas nos métodos tradicionais por meio de um ensino 

significativo.  

Para Carvalho (2012), o paradigma da inclusão escolar desestabiliza o 

ensino tradicional, disseminado por muito tempo na educação brasileira, e 

consequentemente reproduzido pelas práticas dos professores, segundo a autora: 

 

Para que as escolas assumam orientação inclusiva, sendo espaços 
de aprendizagens, uma série de paradigmas precisam ser 
transformados, o que não é tarefa fácil e vai exigir tempo, espaços de 
discussões, além de uma rede de suporte (CARVALHO, 2012, p.46). 

 

Considerando essas implicações, a base teórica deste estudo se 

fundamenta nos autores que mencionam um conjunto de fatores complexos 
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determinantes para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, portanto se faz 

necessária assumir um posicionamento reflexivo e crítico. 

Conforme salienta Freire (1996), o ato educativo baseado na reflexão crítica 

do fazer pedagógico, implica no desenvolvimento de ação pedagógica pautadas nos 

princípios do respeito, da justiça, da solidariedade, que são promotores do diálogo 

que visam às transformações das práticas. Diante disso, constatamos que é 

imprescindível o desenvolvimento de estudos nessas áreas, assim, buscamos no 

banco de dissertações e teses das universidades com linhas de pesquisas 

correlacionadas as temáticas, os estudos realizados nos últimos dez anos. 

 

Quadro 1 – Produção científica sobre práticas pedagógicas e inclusão escolar. 

Título  Autor Instituição   Produção Ano 

 Prática Pedagógicas e inclusão 
escolar: o processo de ensino 
aprendizagem de alunas com 
deficiência intelectual 

MONTEIRO, 
Mirela Granja 

UFRN  Dissertação 2015 

Estratégias Pedagógicas e 

Inclusão Escolar: um estudo 

sobre a formação continuada 

em serviço de professores a 

partir do trabalho colaborativo 

CARAMORI, 
Patricia Moralis 

UEP Tese 2014 

Concepções e práticas 
pedagógicas de professoras da 
educação infantil na inclusão de 
alunos com deficiência. 

DANTAS, 
Priscila Ferreira 
Ramos. 

UFRN Dissertação 2012 

Inclusão em educação: um 
estudo sobre as percepções de 
professores da rede estadual de 
ensino fundamental do rio de 
janeiro, sobre práticas 
pedagógicas de inclusão.  

MELO, Sandra 
Cordeiro,  
 

UFRJ Tese 2010 

Inclusão, o olhar que ensina: o 
movimento e a transformação 
das práticas no contexto de 
uma pesquisa-ação 
colaborativa 

LUSTOSA, 
Francisca Geny 

UFC Tese 2009 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2016). 

 

Observamos um pequeno número de produções científicas sobre práticas 

pedagógicas e inclusão escolar, todas voltadas para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Os resultados das pesquisas indicaram a necessidade de novas 

investigações nessas áreas de conhecimento e reforçaram a extensão desses 
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estudos nas etapas seguintes do processo de escolarização no âmbito da educação 

formal. 

  

 

3.1 Formação Docente e a prática pedagógica 
 

 

O paradigma da inclusão escolar defendidos nos debates em instâncias 

internacionais, legitimado nas legislações brasileira, possibilitou um acesso maior 

dos alunos público-alvo da educação especial ao ensino regular. Esse contexto 

implica no trabalho docente, no que se refere às transformações do ensino e no 

desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, exigindo a transformação delas. 

Com a chegada dos alunos dos estudantes PAEE no ensino regular, as 

funções e atribuições dos professores sofreram modificações, nas metodologias, nos 

recursos pedagógicos e principalmente na formação profissional, no sentido de 

assimilar profundas transformações produzidas no ensino, na sala de aula e no 

contexto social que os rodeia. 

Diante dessas transformações, as orientações inclusivas implica na formação 

de professores, uma formação não adequada aos métodos convencionais. Mendes 

(2001) defende a importância de rever os programas de formação inicial dos 

professores, com a intenção de superar prática generalista implícitas ainda 

resultantes da educação tradicional.                                       

 Um dos estudos realizados por Glat (2007) constatou que no cotidiano 

escolar, os professores ao lidar diretamente com o aluno PAEE, não sabem como 

lidar com esse contexto o que gera sentimentos de perplexidade, exaustão, 

impotência por não saberem ensinar esse aluno. Assim afirmamos que inclusão 

escolar gera incertezas para os sujeitos envolvidos no processo educacional. 

 Além desta, outros fatores acentuam as dificuldades encontradas pelos 

professores no processo de inclusão escolar, Mazzota (2006, p.382) aponta “a 

quantidade de alunos por professor, ausência de recursos materiais e pedagógicos 

precariedade de orientação e suporte das instâncias administrativas”. Entretanto 

uma das questões que se destacam refere-se à formação de professores que 

contemplem o atendimento do público-alvo da educação especial. 

 A educação especial por muito tempo aconteceu de forma paralela ao ensino 
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regular, com a política de inclusão escola, a educação especial se integrou ao 

ensino regular, levantando discussões e diferentes concepções.   

Assim, a formação docente na perspectiva da educação inclusiva apresenta 

duas vertentes denominada inclusão e inclusão total.  A inclusão total, defendida por 

Mantoan (2003), propõe uma formação única capaz de atender tanto o ensino 

regular quanto educação especial e a as propostas relacionadas a vertente da 

inclusão, apoiadas nas ideias de Bueno (2011) e Mendes (2011), defendem a 

necessidade do professor especialista na educação especial, para os autores que 

defendem esta linha: 

 

Dois tipos de formação profissional docente o generalista que atende 
as classes regulares com conhecimento sobre desenvolver sua 
prática para a diversidade. E a formação do professor especialista 
nos diferentes casos para apoiar aos alunos e, pois só o diálogo 
entre especialista e docente do ensino regular fará com que a escola 
traga respostas educativas para todos os seus alunos (GLAT, 2007, 
p. 36). 

 

Para o desenvolvimento deste estudo nos baseamos na vertente da inclusão, 

pois consideramos pertinente a nos atentar a formação docente na perspectiva 

generalista, conforme apresentado pela autora acima, que se refere ao professor 

que atua no ensino regular, desenvolvimento ações educacionais direcionadas a 

atender as especificidades dos estudantes o que correspondem a suporte 

educacional, avaliação diversificada e adequações curriculares. 

Para Mendes (2006), a formação de professores voltada para o processo de 

inclusão deve-se considerar a concepção que o professor tem sobre deficiência, 

para direcionar sua prática profissional, e desta forma proporcionar momentos de 

reflexão sobre temas como preconceitos, diversidade e inclusão, concordamos com 

as ideias da autora e constatamos que vai ao encontro da formação docente na 

perspectiva reflexiva. 

 Estes momentos de reflexão em longo prazo oportunizam aos professores 

questionarem suas práticas, pesquisar, analisar junto aos seus pares os contextos 

os quais estão inseridos, num processo coletivo de trocas de experiência (COSTA, 

2014). A partir desta proposição defendemos a formação docente na perspectiva 

inclusiva por meio da reflexão.  

Paralelas à ascensão do movimento de inclusão escolar e seus impactos nas 
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organizações escolares, surgiam nestes contextos de mudanças críticas aos 

modelos de formação de professores baseados meios conservadores que 

determinavam aquisição de conhecimentos metodológicos e didáticos, totalmente 

teórico, distante da prática (NÓVOA, 1992). 

Essa formação estritamente técnica não atendia a real necessidade de 

formação docente para melhoria das práticas, neste sentido Nóvoa (1992) propõe 

uma formação “crítico reflexiva, que desenvolva nos professores meios de 

pensamentos autônomos e facilitadores das dinâmicas de formação”.  

Tal proposta vai ao encontro das ideias de Freire (1999, p. 17) que define 

como processos fundamentais para atuação docente o exercício constante do 

professore em promover a ação-reflexão-ação de sua prática, para o autor “a prática 

docente crítica implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, 

entre fazer e o pensar sobre o fazer”.  

Fundamentados nesta concepção, Pimenta (2004, p. 6) refere-se aos novos 

caminhos para a formação docente “à discussão sobre identidade profissional do 

professor, tendo como um de seus aspectos a questão dos saberes que configuram 

à docência”. Concordamos com esta perspectiva, no qual as relações entre as 

práticas pedagógicas e a formação docente tornam-se indissociáveis.  

Nesse sentido, considerando os saberes na formação docente, Tardif (2002) 

afirma a importância da articulação entre o saber referente às atividades cognitivas e 

o saber que trata sobre os processos de construção social. Para o autor um trabalho 

de formação desenvolvido nesta perspectiva visa “[...] situar o saber do professor na 

interface entre o individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim de captar a 

natureza social e individual como um todo” (2002, p. 11). 

Para Pimenta (2004), os saberes da docência consistem em toda experiência 

adquirida no percurso formativo dos sujeitos, as vivencias que trazem como aluno e 

outro nível as experiências produzidas no âmbito profissional, em consonância a 

estas abordagens consideramos a formação de professores a partir da perspectiva 

reflexiva, como possibilidade de transformação das práticas.  

A perspectiva de formação docente mediada pelo processo de ação-reflexão-

ação no contexto da inclusão do público-alvo da educação especial considera a 

percepção dos mesmos sobre a deficiência, isto implica na prática pedagógica. 
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3.2 Concepções curriculares  e inclusão escolar 
 

 

A educação inclusiva desafia ensinar a todos nos contextos da diversidade, 

esta perspectiva estabelece uma relação direta com as concepções acerca do 

currículo, pois este direciona as propostas pedagógicas das Instituições de ensino, 

assim como orienta as práticas, nas propostas curriculares estão implícitas as 

concepções pedagógicas que norteiam as ações educativas. Para Candau (2007), 

os currículos dizem respeito: 

 

[...] uma construção e seleção de conhecimentos e práticas 
produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas 
e culturais, intelectuais e pedagógicas. Conhecimentos e práticas 
expostos às novas dinâmicas e reinterpretados em cada contexto 
histórico (CANDAU, 2007, p.9). 

 

A partir desta perspectiva sobre o currículo, Moreira (2006) aponta para a 

necessidade de revisão desta estrutura lógica dos conhecimentos, tempo de 

aprendizagem, na superação das classificações e hierarquias por supostas 

capacidades desiguais de aprender. 

 As teorias que fundamentam o processo de inclusão abordam aspectos 

presentes nos currículos escolares para a promoção real da aprendizagem dos 

educandos. A autora Glat (2007) discutiu duas correntes referentes ao currículo no 

âmbito da educação inclusiva, os pesquisadores que defendem um currículo único 

sem adaptações, e a outra corrente defende as adaptações curriculares para os 

casos necessários. 

Mantoan (2005) questiona o atendimento especializado e defende a inclusão 

total, irrestrita dos alunos público-alvo a educação especial, nesta perspectiva o 

currículo é único, sem adaptações. Segundo a autora: 

 

Em resumo, para os defensores da inclusão escolar é indispensável 
que os nossos estabelecimentos de ensino eliminem barreiras 
arquitetônicas e adotem métodos e práticas de ensino adequados às 
diferenças dos alunos em geral, oferecendo alternativas que 
contemplem a diversidade, além de recursos de ensino e 
equipamentos especializados, que atendam a todas as necessidades 
educacionais dos educandos, com e sem deficiências, mas sem 
discriminações (MANTOAN, 2005, p.26) 
 



38 
 

Ao nosso ver essas proposições delegam somente ao sistema de ensino a 

responsabilidade pelo processo de inclusão, que trata-se de questões complexas, 

neste sentido, Mendes (2006) questiona a inclusão total, e defende que essa política 

trata-se de uma visão simplista sobre o tema, assim defende que na atualidade a 

inclusão deve: 

[...]ir além dos argumentos ideológicos, do romantismo, da ilusão 
deque será um processo fácil, barato e indolor, se quisermos avançar 
de fato em direção a um sistema educacional mais inclusivo, e 
escrutinar continuamente se não estamos produzindo, sob a 
bandeira da inclusão, formas cada vez mais sutis de exclusão 
escolar (MENDES, 2006, p.15). 
 

Corroborando com a autora, Mazzota (2005, p. 14) alerta para os possíveis 

“mecanismos ideológicos que, muitas vezes, em nome da superação das 

desigualdades sociais, culturais, econômicas e políticas, mascaram diferenças 

individuais, acenando para uma inclusão radical ou incondicional”.  

 Assim consideramos pertinente analisar as questões que envolvem o 

processo de inclusão escolar apontadas por Mendes (2205) e Mazzota (2205), e 

defendemos a construção de currículos flexibilizados, partindo da compreensão que 

há situações que necessitam de intervenções, recursos e serviços especializados 

para atender determinadas especificidades. 

A partir desta compreensão o currículo permanece o mesmo, mas que para 

alcançar um processo de inclusão bem-sucedido, se faz necessário promover 

estratégias diferenciadas para alcançarem a todos, assim à ação educativa não se 

concentra mais nas especificidades dos comprometimentos, centra-se na construção 

de currículos flexíveis. Para Glat (2007, p. 36), estas propostas compreendem: 

 

[...] adequações curriculares envolvem organizativas, nos objetivos e 
nos conteúdos, nas metodologias e na organização didática, na 
organização do tempo e na filosofia de estratégias de avaliação, 
permitindo o atendimento as necessidades educativas de todos os 
alunos, em relação a construção do conhecimento. 

 

A partir destes conceitos a compreensão sobre o currículo não delega apenas 

aos professores a responsabilidade da inclusão escolar, a partir deste entendimento 

acreditamos que o processo de inclusão de alunos público-alvo da educação 

especial se concretiza apoiados aos diferentes auxílios e serviços educacionais 

atendem melhor as necessidades apresentadas pelos alunos.  
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4 CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 
 

Nesta seção, descrevemos os caminhos metodológicos realizados durante 

as fases da pesquisa. 

 

 

4.1 A Abordagem qualitativa  
 

 

Para esta pesquisa seguiram-se os pressupostos da pesquisa qualitativa 

com ênfase na pesquisa-ação, pois esta abordagem supõe um contato direto do 

pesquisador com o contexto da situação investigada com o objetivo de entender, 

interpretar fenômenos sociais. 

De acordo com Ludke; André (1986) na pesquisa qualitativa o interesse do 

pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar como ele se manifesta 

nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidiana, estudados no 

ambiente em que eles ocorrem naturalmente, sem qualquer intencionalidade do 

pesquisador, a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. 

Assim, observamos nesta modalidade características pertinentes à proposta 

do nosso trabalho, pois necessitávamos estabelecer interação com os contextos dos 

participantes da pesquisa: estudantes, professores, equipes pedagógicas para a 

percepção do processo inclusivo, assim a abordagem qualitativa proporcionou essa 

interação para a compreensão dos problemas e a construção de uma proposta de 

intervenção a partir das discussões coletivas. 

Para atender o objetivo da pesquisa, apropriamo-nos dos elementos 

argumentativos particulares da pesquisa-ação que correspondem à colocação dos 

problemas a serem estudados conjuntamente por pesquisadores e participantes; nas 

explicações ou soluções apresentadas pelos pesquisadores que são submetidos à 

discussão entre os participantes; nas deliberações relativas à escolha dos meios de 

ação a serem implementados (THIOLLENT, 2005, p. 19). Para o desenvolvimento 

da pesquisa observamos os ciclos da pesquisa-ação: a etapa do reconhecimento da 

situação em que se apresentam os contextos dos participantes; o planejamento da 

pesquisa. 
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A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia - IFRO Campus Porto Velho Calama, para a garantia da 

ética e compromisso com os participantes da pesquisa, o projeto de pesquisa e seus 

respectivos termos foram submetidos à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP), conforme anexo I.   

Após a aprovação do projeto iniciou a fase de diagnóstico, por meio da 

aplicação das entrevistas semiestruturadas para professores e alunos participantes 

da pesquisa. Após as entrevistas, iniciou os encontros do grupo focal com a 

participação dos servidores do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 

Específicas (NAPNE). A seguir, apresentaremos a exploração detalhada dos 

procedimentos da pesquisa. 

 

 
 4.2 Procedimentos de coletas de dados 

 

 

Após descrevermos os caminhos metodológicos, apresentamos os 

procedimentos e técnicas utilizados durante o desenvolvimento da pesquisa, bem 

como a descrição dos sujeitos participantes da pesquisa e o local em que foi 

desenvolvida. 

 

 

4.2.1 Análise Documental 
 

 

A análise documental foi utilizada para o conhecimento da concepção 

pedagógica da Instituição previstas nos documentos oficiais, a proposta curricular e 

a verificação de possíveis políticas para a inclusão de alunos público-alvo da 

educação especial. Para Cellard (2008), a análise documental em pesquisa amplia o 

entendimento da situação pesquisada, favorece a observação dos conceitos, 

conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outras situações do 

contexto investigado. 

Para o levantamento de dados foram analisados os seguintes documentos: 

Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRO (PPI), Regimento Interno do 
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Campus Porto Velho Calama, Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos 

Integrados (PPCs). 

 
 
4.2.2 Entrevistas semiestruturadas 

 

A escolha para a realização das entrevistas semiestruturadas se deu pela 

possibilidade de oferecer uma amplitude de temas e levantar uma série de tópicos 

acerca da situação investigada. Para os autores (BOGDAN; BIKLEN, 1996, p.136), 

as entrevistas “produzem riquezas de dados, pelos fatos dos sujeitos estarem a 

vontade e falarem livremente sobre seus pontos de vista”. 

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora junto aos professores e 

aos alunos público-alvo da educação especial de forma individual, em diferentes 

locais nas dependências do IFRO Campus Porto Velho Calama, em dias e horários 

pré-definidos, de acordo com a possibilidade e a disponibilidade de cada 

participante, sem interferir no desempenho diário de suas funções.  

Com a devida permissão dos participantes, todas as entrevistas foram 

gravadas em áudios e transcritas na íntegra com o auxílio da transcrição de áudio do 

aplicativo “Google Docs”, para registro dos dados e informações prestadas pelos 

sujeitos da pesquisa. Após a leitura de cada uma delas, fez-se a edição dos textos e 

a codificação dos sujeitos para a garantia do anonimato e proteção dos participantes 

da pesquisa. 

 

 

4.2.3 Grupo Focal 
 

 

O grupo focal foi escolhido por consistir em uma técnica de pesquisa, por 

propiciar um debate aberto e acessível em torno de um tema, assim observou-se o 

critério de seleção dos participantes, sobre o interesse pelo tema. A realização dos 

encontros teve o objetivo do aprofundamento acerca da situação investigada 

baseada na comunicação e na interação. Gatti (2012, p. 7) descreve que nesta 

técnica os participantes devem ter alguma vivência com o tema a ser discutido, “de 

tal modo que suas experiências possam trazer elementos ancorados na sua 

experiência”. 
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 Esta técnica foi adota com o objetivo reunir informações detalhadas sobre 

um tópico específico, proporcionar a compreensão de percepções, crenças, atitudes 

sobre um tema, ampliar as perspectivas por meio do contato com outros 

participantes, e como resultado dessa interação favorecer o envolvimento do grupo 

em processos decisórios. 

 

4.5 Lócus da pesquisa 
 
 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO), no Campus Porto Velho Calama. Instituído pela Lei 

federal nº 11.892, 29 de dezembro de 2008, O IFRO surgiu a partir da reformulação 

dos modelos preexistentes da Educação Profissional da Rede Federal. 

 As atividades letivas do IFRO Campus Porto Velho Calama iniciaram em 

agosto de 2010, nas dependências do Centro de Educação Tecnológica e de 

Negócios de Rondônia (Cetene), localizado na Av. Jorge Teixeira, onde até janeiro 

de 2015 compartilhou o espaço físico com o Campus Porto Velho Zona Norte. Em 

janeiro de 2015, mudou para a sede própria, localizada Avenida Calama, no Bairro 

Flodoaldo Pontes Pinto. 

 
Figura 1: IFRO, Entrada do IFRO Campus Porto Velho Calama. 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 
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Desde a mudança o IFRO Campus Porto Velho Calama tem passado por 

várias adequações estruturais, atualmente o Campus compreende 19 salas de aula, 

29 laboratórios, enfermaria, biblioteca, auditório com capacidade para 380 pessoas, 

mini auditório com capacidade para 150 pessoas, área de convivência, além de 

outros espaços destinados à gestão do Campus, conforme nos mostra a figura 2. 

. 

 
 
Figura 2: IFRO, Estrutura do Campus Porto Velho Calama. 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 
 
 

Ainda sobre os ambientes escolares, a biblioteca do Campus possui um 

amplo espaço destinado a atividades de estudos, em grupo ou individuais, sendo 

direcionada ao atendimento de toda a comunidade, comporta 90 (noventa) usuários 

na área externa e cinco (cinco) cabines de estudos. 
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Figura 3: IFRO, Biblioteca do Campus Porto Velho Calama. 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

 

O IFRO Campus Porto Velho Calama atende o total de 1.225 (mil duzentos e 

vinte e cinco) alunos matriculados entre os Cursos Técnicos de Nível Médio na 

modalidade, Integrados e Subsequentes, de Graduação e Pós-Graduação. Quanto 

ao número de servidores, 70 (setenta) correspondem ao quadro técnico 

administrativo e 100 (cem) ao quadro de docentes.  

 

Quadro 2: Cursos ofertados pelo IFRO Campus Porto Velhos Calama 

Modalidade de cursos 
ofertados 

Alunos matriculados Áreas de formação 

Técnico Integrado ao Ensino 
Médio 

947 Química, Informática, 
Eletrotécnica e Edificações 

Graduação 97 Engenharias, Licenciatura e 
Sistema da Informação. 

Pós - Graduação 61 EBTT e Gestão Ambiental 

Cursos FIC 120 Diversos 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base no banco de dados do IFRO, 2017. 
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O quadro I demonstra que o maior número de alunos estão matriculados nos 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, estudantes na faixa etária entre 15 a 

19 anos, considerando estes aspectos, esta pesquisa têm como foco os alunos 

público-alvo da educação especial pertencentes a esta modalidade. 

 

 

4.5.1 O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas 
(NAPNE) 
 

 

O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas –

(NAPNE) é órgão de assessoramento voltado às políticas de inclusão, a organização 

e funcionamento são regulamentados pela Resolução nº 48/2018/IFRO/CONSUP.  

A implantação dos NAPNEs nos campi dos Institutos Federais surgiu em 

resposta às ações do Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização de 

Pessoas com Necessidades Específicas (TECNEP).  Com o objetivo fomentar uma 

crescente oportunidade de escolarização, formação para o mundo do trabalho e 

efetiva participação social dos sujeitos público-alvo da educação especial, o 

programa TECNEP incentivou a criação dos NAPNES nas unidades da Rede 

Federal de Educação.  

Conforme os registros oficiais, o Campus Porto Velho Calama designou por 

meios de portaria a composição dos membros do NAPNE em 2013, entretanto, 

apenas em 2016 o núcleo passou a ter uma sala própria para atendimentos, a 

coordenação das atividades do núcleo é intermediada pelo presidente, entre os anos 

de 2013 a 2016 o NAPNE passou por quatro mudanças em suas coordenações. A 

composição do núcleo é formada por servidores docentes e técnicos administrativos. 

IFRO (2011) estabelece como metas: 

a) Promover a inclusão e a permanência de Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas – PNEE’s na Instituição e no mundo do trabalho; b) 

Identificar o público-alvo potencial na região de entorno do Campus; c) Sensibilizar a 

comunidade escolar para a convivência com a diversidade; d) Estabelecer parcerias 

com instituições públicas e privadas, associações, cooperativas, ONGs, órgãos 
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representativos de PNEE´s e de atendimento às pessoas com necessidades 

educacionais específicas. 

O conceito de inclusão presente na resolução refere-se à valorização da 

diversidade, contemplando a todos os grupos historicamente excluídos da 

sociedade, considerando pessoas que se encontram em desvantagem social dos 

mais diversos fatores, cor, etnia, religião, orientação sexual e ao público alvo da 

educação especial (IFRO, 2011). 

 

 
4.5 Sujeitos Participantes da Pesquisa 

 

 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram: 08 (oito) docentes que 

ministravam aulas para os alunos público-alvo da educação especial, dos cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio; 6 (seis estudantes público-alvo da educação 

especial, atendidos pelo NAPNE em 2016); 7 (sete) servidores participantes do 

grupo focal: 1 (uma) professora da base comum, 1 (uma) professora do núcleo 

profissionalizante, 1(um) técnico administrativos, 1 (uma) técnica em assuntos 

educacionais, 1(uma) pedagoga) e 1 (uma coordenadora de curso) e a 

coordenadora do NAPNE. 

 
 
4.6 Análise de conteúdo 

 

 

A análise dos dados foi realizada com a utilização da técnica da Análise de 

Conteúdo, (BARDIN, 2004).  

Esta técnica de pesquisa enfatiza o conteúdo da mensagem, permitindo a 

utilização de mensagem oral e escrita para identificação de indicadores que 

permitam a inferência de conhecimentos, permite o exame dos conteúdos contidos 

nos discursos, que se apresenta de forma oculta ou sutil por trás do discurso e das 

categorias que surgem a partir das representações (BARDIN, 2004).  

Esta análise baseia-se em dois pontos principais, o que conduziu, e as 

sequências que o tema vai provocar, assim permite a ênfase nas questões que 

emergem. Para o desenvolvimento da pesquisa as classificações das categorias 



47 
 

foram definidas, ao longo da pesquisa, classificadas a partir da análise implícitas no 

discurso, de forma subjetiva, elencados entre os temas mais discutidos por 

instrumentos utilizados na pesquisa, durante todas as etapas da pesquisa, que se 

apresentam de forma subentendida nas relações da situação pesquisada. 
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5.  APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 

Esta seção apresenta os dados da pesquisa, iniciando pela apresentação do 

perfil dos sujeitos participantes da pesquisa, a análise documental. Na sequência o 

levantamento das temáticas a partir da realização das entrevistas semiestruturadas 

e a realização do grupo focal.  

 
5.1 Os sujeitos participantes da pesquisa 

 

A escolha dos sujeitos participantes da pesquisa se deu pelo critério de 

serem pessoas diretamente envolvidas no processo de inclusão escolar no IFRO – 

Campus Porto Velho Calama, desta forma, participaram da pesquisa os professores 

que ministravam aulas para alunos público-alvo da educação especial, atendidos 

pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Especificas (NAPNE), 

no ano de 2016, matriculados nos cursos Técnico na modalidade Integrado ao 

Ensino Médio, e na sequência foram selecionados os participantes para a formação 

do grupo focal, conforme descrição abaixo: 

 

 

5.1.1 O perfil dos professores participantes da pesquisa 
 

 

A escolha dos professores participantes da pesquisa se deu pelo critério de 

serem professores que ministravam aulas para os alunos considerados público-alvo 

da educação especial, atendidos pelo NAPNE no ano de 2016. Foram convidados a 

participarem da pesquisa professores 5 (cinco) professores da Base Nacional 

Comum (BNC) e 5 (cinco) professores do eixo profissionalizante, este perfil foi 

traçado por meio da busca no banco de dados do IFRO Campus Porto Velho 

Calama, com 2 (dois) deles não foi possível o contato.  

Os dados pesquisados sobre o perfil dos professores participantes da 

pesquisa referem-se à área de formação inicial, formação continuada e tempo de 

docência, informações consideradas importantes para o objetivo da pesquisa. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa seguimos as recomendações sobre ética e 
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pesquisa vigente na resolução CNS 510/2016, que versa a preservação da 

identidade dos participantes conforme as orientações, portanto os sujeitos 

participantes da pesquisa foram identificados com os códigos: D1, D2, D3, D4, D5, 

D6, D7 e D8 sendo que a letra “D” corresponde ao termo “Docente”.  

Com relação à formação inicial dos professores, 50% são licenciados, 40 % 

bacharéis e 10% tecnólogo, em relação à pós-graduação 36% possuem mestrado 

em suas respectivas áreas, 18% dos professores possuem especialização em áreas 

voltadas para educação e 36% estão cursando, conforme mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro 3: Perfil acadêmico dos professores participantes da pesquisa                  

Docente Formação Inicial Pós - Graduação 

D1 Licenciatura em Geografia Stricto Sensu – Mestrado em Geografia  

D2 Licenciatura em Matemática Stricto Sensu – Mestrado Profissional em 
Matemática  

D3 Licenciatura em Matemática Stricto Sensu – Mestrado Profissional em 
Matemática 

D4 Licenciatura Licenciado em Educação Física Latu Sensu- Especialização- 
cursando  

 

D5 Bacharel em Engenharia Elétrica 
e Telecomunicações 

Stricto Sensu – Mestrado em Nanociência e 
Nanobiotecnologia  

D6 Tecnólogo em Processamento de 
Dados 

Latu Sensu- Especialização em Metodologia 
do Ensino Superior 

D7  Bacharel em Engenharia Civil Latu Sensu- Especialização em Metodologia 
do Ensino Superior 

D8  Bacharel em Engenharia 
Eletrônica 

Stricto Sensu – em andamento 

 Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base no banco de dados do IFRO, 2016. 
 
 

Além da formação acadêmica dos professores consideramos pertinente para 

pesquisa a obtenção de informações relacionadas ao tempo de atuação docente, no 
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IFRO e em outras Instituições escolares; no sentindo de verificar as experiências 

vivenciadas nos contextos escolares e com a Inclusão de alunos público-alvo da 

educação especial, conforme apresentado a seguir: 

 

 Quadro 4: Tempo de atuação na docência dos participantes da pesquisa 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base no banco de dados do IFRO, 2016.  

 
Em relação ao tempo de atuação na carreira docente, 50% acumulavam mais 

de 10 (dez) anos na profissão, e experiência profissional em outras instituições 

escolares, 25% com mais 5 (cinco) anos de profissão com experiências em outras 

instituições escolares e 25% iniciou a carreira docente no IFRO. Sobre o contato 

com a inclusão escolar, 40% afirmaram terem trabalhado com alunos Público-alvo 

da Educação Especial. 

 
 
5.1.2 O perfil dos alunos participantes da pesquisa 
 

 

A escolha dos alunos participantes da pesquisa se deu pelo critério de serem 

alunos considerados público-alvo da educação especial, matriculados nos Cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio no ano de 2016. Para o delineamento da 

pesquisa, utilizamos a definição do termo público-alvo da educação especial, de 

acordo com as orientações da Política de Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva. De acordo com as diretrizes (BRASIL, 2008, p. 11) “[...] o uso de 

classificações devem ser contextualizados, não se esgotando na mera especificação 

ou categorização atribuída a um quadro de deficiência, transtorno, distúrbio, 

síndrome ou aptidão”. 

Os dados sobre o perfil dos alunos participantes da pesquisa foram 

levantados a partir das informações fornecidas pelo NAPNE. Durante o 

desenvolvimento da pesquisa seguimos as recomendações sobre ética e pesquisa 

vigente na resolução CNS 510/2016. Os dados sobre o perfil dos alunos referem-se 

Tempo de atuação      na docência 

(Anos) 

Quantidades docentes 

0 - 5 2 

5 -10 2 

10 - 20 4 
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ao tipo de comprometimento apresentado em cada caso e os respectivos cursos, foi 

preservada a identidade dos sujeitos participantes, assim optamos pela identificação 

por códigos: A1, A2, A3, A4, A5 e A6, sendo que a letra “A” corresponde ao termo 

“Aluno”, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 5: Alunos atendidos pelo NAPNE 

Aluno Comprometimento Curso 

A1 Baixa visão 2º Química 

A2 Dificuldade motora no braço esquerdo 1º Eletrotécnica 

A3 Deficiência física 1º Informática 

A4 Perda total da audição no lado esquerdo 1° Eletrotécnica 

A5 Perda total da audição no lado direito 4º Edificações 

A6 Em processo de diagnóstico 3º edificações 

  Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base no banco de dados do NAPNE, 2016. 

 

No ano de 2016 o NAPNE atendia 7 (sete) alunos dos cursos Técnico 

Integrado ao Ensino Médio, todos foram convidados para participarem da pesquisa, 

1(um) desistiu do curso, e obtivemos resposta afirmativa de 6 (seis). Os mesmos 

alunos foram acompanhados no ano seguinte, durante o desenvolvimento da 

pesquisa. Conforme dados fornecidos pelo NAPNE, 20% eram oriundos de escolas 

particulares, 80% de escolas públicas; quanto à opção de vaga 10% ingressaram no 

IFRO por código de vaga destinada para pessoas com deficiência, 70% por cotas 

destinadas aos estudantes de escolas públicas e 20% ingressaram por ampla 

concorrência.  
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5.1.3 O perfil dos servidores participantes do grupo focal 
 

A escolha dos participantes da pesquisa para a realização do grupo focal se 

deu a partir da perspectiva de obter informações de forma interativa, por meio do 

debate, na intenção de aprofundar sobre os temas levantados, na compreensão da 

percepção, crenças, atitudes em relação ao contexto estudado, e desta forma 

produzir levantar de forma colaborativa proposições para futuras intervenções. 

Foram escolhidos os servidores que atuavam no NAPNE, professores que 

ministravam aulas para os alunos público-alvo da educação especial, pois a intenção 

do grupo focal era reunir pessoas com interesse comum sobre o tema e as questões 

levantadas.  

Para a apresentação do perfil dos participantes da pesquisa do grupo focal foi 

preservada a identidade, optamos pela identificação por códigos: N1, N2, N3, N4, N5 

e N6, sendo que a letra “N” corresponde ao termo “NÚCLEO”: 

 

Quadro 6: Perfil dos participantes do grupo focal  

N1 Coordenadora do NAPNE 

N2 Pedagoga - NAPNE 

N3 Coordenadora de curso de Química 

N4 Professora – área: engenharia elétrica 

N5 Técnica em Assuntos Educacionais  

N6 Professora – área: sociologia 

N7 Técnico administrativo - NAPNE 

 Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base no banco de dados do IFRO, 2017.  
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5.2.  Categorias temáticas 
 
 

 A seguir apresentamos as principais categorias selecionadas a partir dos 

temas mais discutidos em todas as etapas da realização da pesquisa, por meio da 

percepção dos elementos subjetivos presentes nas falas dos participantes. Primeiro 

realizou-se o levantamento das categorias por instrumento de coletas de dados, e a 

descrição destes, para posteriormente interpretar sua mensagem, então foi realizado 

a categorização temática, a partir dos temas que se repetem continuamente nos 

discursos dos envolvidos coletados pela análise documental, entrevistas 

semiestruturadas e grupo focal.  

 

 

 5.3 Da análise documental 
 

 
Apresentamos a seguir a categoria 1, identificadas na análise documental dos 

estudos realizados nos documentos que abordam as concepções norteadoras das 

proposta pedagógica do IFRO Campus Porto Velho Calama. Para a análise 

documental consultamos o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2014; 

2018), Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs, 2012) e (PPC’s, 2017). 

 

 

5.3.1 Categoria 1 – Concepções curriculares norteadoras das práticas pedagógicas  
 

 

O Projeto Pedagógico se constitui um instrumento fundamental para as 

Instituições escolares, pois, apresentam todas as formas de organização escolar e 

institui uma cultura organizacional que norteiam as ações de determinado contexto, 

Libâneo (2004). O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFRO está inserido no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), elaborados no ano de 2014, vigente 

até 2018. 

As concepções pedagógicas norteadoras das práticas pedagógicas previstas 

no PDI baseiam-se em uma formação pautada nos seguintes valores: 

 

Sensibilidade: voltadas para uma formação que considere a 
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percepção humana e valorização das relações interpessoais, com 
base na ética e no respeito as diferenças e pluralismo de ideias, 
assim o ambiente escolar não dever ser apenas de construção de 
conhecimentos técnicos pautados no mecanismo; Autenticidade: 
considera a educação como um processo social que valoriza a 
construção histórica dos sujeitos, valorizando suas histórias de vida 
pessoal e profissional, visando à formação crítica que busca à 
transformação social; Autonomia: construída a partir da perspectiva 
de formação se sujeitos numa perspectiva dialógica; Criatividade: 
considera a criatividade como possibilidade aos estudantes ampliar o 
pensar, desenvolver ideias e pontos de vista; fazer escolhas; 
valorizar o que for criativo; não rechaçar o erro, mas vê-lo como 
etapa do processo de aprendizagem. Solidariedade: compreendida 
como um conjunto de atitudes, um princípio ético e organizativo, que 
almejam um processo educativo (IFRO, 2014, p. 30). 

 

 

Identificamos nos documentos norteadores do IFRO, a valorização humana 

como aspecto imprescindível no processo de formação da Instituição, no entanto, 

faz-se observar, que para a consolidação desta perspectiva é necessária à 

construção de meios que permitam pensar na diversidade no sentido de promover 

práticas que alcancem estes objetivos. 

 Seguindo essas proposições é possível afirmar que as concepções 

pedagógicas presentes nos documentos institucionais propõem uma ruptura aos 

modelos tradicionais de ensino, tal afirmação é reforçada nos princípios 

metodológicos que fundamentam o trabalho pedagógico:   

 
• a flexibilidade para instituir itinerários de formação que permitam um 
diálogo rico e diverso em seu interior; a oferta de educação 
continuada como aspecto decorrente da dinâmica da realidade 
produtiva; a promoção de agregar a formação acadêmica à 
preparação para o trabalho e a discussão dos princípios e 
tecnologias a ele concernentes; utilização de metodologias didáticas 
ativas para desenvolver a postura crítica, ética, solidária e criativa 
dos alunos; implementação de tecnologias articuladas com os 
diversos saberes de natureza teórico- prática; oportunidade de 
reflexão sobre o conjunto da diversidade da sociedade brasileira 
atual (IFRO, 2014, p. 83). 

 

Identificamos nos PPC´s dos cursos pesquisados que a modalidade Técnica 

Integrada ao Ensino Médio é estruturada a partir da concepção de integração 

curricular, considerando estes aspectos a serem considerados nos processos 

formativos, implicam diretamente na formação diversificada que compõem o corpo 

docente volta.  
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A integração curricular como aspecto norteador do IFRO tem impacto na 

ação docente, na aplicação das metodologias, nas formas avaliativas, de forma 

abrangente nos planejamentos de ensino. Diante dessas questões pensadas a partir 

da concepção da inclusão escolar as propostas descritas nos documentos se 

relacionam, pois ambas pressupõe uma abordagem pedagógica que superem o 

ensino tradicional. Nesse sentido, Mantoan (2003) afirma que a estrutura curricular 

do ensino tradicional, a fragmentação da disciplina e a descontextualizacão dos 

conteúdos, estas práticas recorrentes da educação tradicional são determinantes 

para a exclusão de muitos alunos do sistema escolar. 

No entanto, identificamos nas ementas e matrizes descritas nos PPC´s, 

possíveis dificuldades enfrentadas no sentido de alcançar os objetivos descritos nos 

documentos norteadores, a nosso ver, as composições das ementas demonstram 

uma construção ainda fragmentada por disciplinas. A seguir a síntese da matriz 

curricular dos cursos pesquisados: 

 

Quadro 7. Síntese da matriz curricular dos cursos. 

Período letivo  1º  

 

2º  

 

3° 

Total de aulas por semana – Base Nacional Comum 22 22 16 

Total de aulas por semana – Núcleo Profissionalizante 10 10 16 

S
ín

te
s
e
 

Total geral de aulas por semana 32 32 32 

Número de componente curricular 16 17 17 

Carga horária anual (hora-aula) 1280 1280 1280 

Carga horária anual (hora-relógio) 1067 1067 1067 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base no banco de dados do IFRO, 2017. 

 

A síntese da matriz curricular dos cursos pesquisados apresenta o total de 

componentes curriculares distribuídos por ano letivo, vária entre 16 a 17 disciplinas, 

que representa no sentido prático um número considerável de disciplinas e 

atividades avaliativas, o que reforça a integração curricular como ponto de partida 

para o desenvolvimento do ensino e a busca de aproximação entre os 

conhecimentos e a realidade dos alunos. 

 Considerando estes aspectos a organização curricular têm repercussões 

muito diretas sobre a prática e sobre o papel e essa margem de atuação que os 
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alunos e professores tem na mesma.  Assim, não só é um dado da realidade 

curricular, mas marca os aspectos e margens de atuação dos agentes que intervém 

nessa realidade. 

Nesse sentido, Libâneo (2002) refere-se à organização curricular, 

racionalidade dominante na prática escolar e está condicionado pela política e 

mecanismos administrativos que intervêm na modelação do currículo dentro do 

ensino. As estruturas escolares relaciona-se a cultural organizacional estabelecida 

nos sistemas, estes aspectos culturais ao projeto político pedagógico, instrumento 

norteador que direciona o funcionamento das Instituições escolares permite a 

compreensão de tudo que acontece no interior das Instituições, desta forma é 

importante. 

Quanto ao processo de inclusão escolar são tratados no PPC´s enquanto 

política de apoio ao discente que visam o ingresso, a permanência e êxitos dos 

estudantes em situação de vulnerabilidade. Para IFRO (2014), fatores econômicos e 

sociais e dificuldade de aprendizagem refletem no sucesso escolar destes 

estudantes, gerando a exclusão dos mesmos, neste grupo considerados em 

vulnerabilidades destacam-se os alunos público-alvo da educação especial. 

 Neste sentido, o IFRO Campus Porto Velho Calama implantou o Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), o objetivo deste 

órgão é de articular atividades relativas à inclusão dos estudantes com 

implementação de políticas que visem:  

 

Fomentar a eliminação das barreiras arquitetônicas, 
comunicacionais, atitudinais, tecnológicas e metodológicas., a 
articulação de políticas Inter setoriais para a qualificação e inclusão 
profissional dos estudantes, público-alvo da Educação Inclusiva: 
deficientes, idosos; A implementação de políticas de acesso, 
permanência e conclusão com êxito dos estudantes com 
necessidades específicas, tais como pessoas superdotadas; pessoas 
com condutas típicas (síndromes, esquizofrenia, etc.); deficientes 
físicos permanentes, como por exemplo, aqueles com deficiência 
auditiva, visual, mental e/ou motora; deficientes físicos temporários 
(IFRO, 2013, p 3). 

 

O IFRO desenvolve a Política de Assistência ao Estudantil (IFRO, 2013), a 

execução consiste na concessão de auxílios destinados aos estudantes, com o 

objetivo. O Programa de Acompanhamento e Suporte ao Ensino (PROASEN), os 

recursos destinados do PROASEN são destinados à promoção de ações para o 
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acompanhamento educacional especializado ao estudante com deficiência, com 

transtornos globais do desenvolvimento, e altas habilidades/superlotação. 

 

 

5.4 Das entrevistas semiestruturadas  
 

 

Neste item segue a apresentação das análises de dados coletados a partir da 

realização das entrevistas semiestruturadas com alunos e professores.  Elaboramos 

um roteiro preestabelecido, as entrevistas foram gravadas, conforme consentimento 

dos participantes (Apêndice – F), os depoimentos foram transcritos no formato digital 

com auxílio do software Google Docs. O roteiro continham 6 (seis) perguntas 

norteadoras, formuladas a partir do objetivo da pesquisa, (Apêndice – B e C). 

 Por meio das entrevistas investigamos a percepção dos professores sobre o 

processo de inclusão escolar, e suas implicações nas práticas desenvolvidas em 

sala de aula, a partir dos depoimentos dos participantes da pesquisa emergiu a 

categoria 2. 

 

 

5.4.1 Categoria 2. O processo de inclusão escolar a partir da percepção dos 
professores e suas implicações nas práticas pedagógicas 
 

 

As entrevistas realizadas com os professores buscou informação acerca da 

compreensão sobre o conceito de inclusão escolar, dado que os posicionamentos 

em relação ao tema interferem diretamente na sua visão de mundo e no 

desenvolvimento de suas práticas pedagógicas. Para os professores a inclusão 

escolar é definida como: 

 

D1: Processo que de alguma maneira oportuniza a toda pessoa 
acessar algo que não lhe é possível, num dado momento, por 
diferentes razões. Sendo assim, podemos ter a inclusão em diversas 
áreas da sociedade, por exemplo, inclusão digital, inclusão social, no 
mundo do trabalho, no lazer, no esporte, etc. Faço aqui um destaque 
para a inclusão na educação de pessoa com deficiência, pessoa com 
necessidade temporária, negra, parda, indígena, de baixa renda, com 
dificuldades de aprendizagem. 
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 D2: É o procedimento de você trazer o aluno, os alunos com 
dificuldades ou necessidades especiais para o convívio escolar 
normal, para cursar o seu curso técnico ou ensino médio, superior, 
seja em qualquer categoria que for, a gente pensa só no aluno com 
deficiência, mas também têm aqueles alunos com dificuldades 
sociais, psicológicas, alunos que até sofrem bullyng, racismo, alguma 
coisa, abarca todos esses tipos de categoria também, alunos com 
altas habilidades que às vezes, também, tem dificuldade no convívio 
educacional. 

 
D3: Inclusão seria propor estratégias que englobam aquelas pessoas 
que se sentem excluídas numa atividade corriqueira. 

 
D4: Inclusão é fazer com que todos que estão meio ambiente faça a 
mesma atividade. 

 
D5: Entendo por inclusão por adotar medidas de forma que 
conseguisse atingir a todos os alunos. 

 
D6: Inclusão é uma forma de conseguir pessoas que não se sintam 
dentro do convencional, fazer com que elas se sintam do meio, assim 
entendo inclusão. 

 
D7: Inclusão é garantir a todos o direito a educação, independente do 
comprometimento. 

 
D8: Inclusão é tentar buscar meios para que todos os indivíduos de 
determinada sociedade possam usufruir das mesmas oportunidades, 
dos mesmos direitos, para que todos os alunos possam aprender. 

 

 As falas dos professores evidenciam os conceitos da inclusão escolar a 

partir dos processos abrangente a todos os grupos excluídos da sociedade, sejam 

estes fatores gerados por questões sociais, étnicas, raciais, gênero e deficiências.  

Para os participantes da pesquisa, incluir no contexto escolar consiste na busca de 

estratégias que alcancem estes alunos. 

A nosso ver, o reconhecimento da inclusão escolar como prática social 

reafirma a função social da educação, assim, as práticas pedagógicas neste 

contexto devem ser desenvolvidas partindo desses princípios. Para Carvalho (2005), 

compreender a inclusão escolar como prática social oportuniza aos envolvidos 

situar-se como participantes do processo, no reconhecimento dos seus papéis 

educativos, e na promoção de estratégias que possibilitem o ingresso e 

permanência de todos os alunos excluídos dos sistemas escolares em algum 

momento. 

Ainda sobre essa perspectiva as falas dos professores participantes da 

pesquisa destacaram a inclusão escolar como finalidade da Instituição: 
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D1- Uma das razões da existência da Instituição que trabalho (IFRO) 
está justamente atender aqueles que apresentam maior 
vulnerabilidade em diferentes áreas, e as deficiências, dada as 
proporções, não deixam de ser uma vulnerabilidade. A realidade dos 
alunos deficientes serem a minoria e na prática são os que mais 
precisam desta instituição de ensino, pois os denominados “alunos 
normais”, de uma maneira ou outra com certeza encontrarão uma 
instituição educacional que os receba, os alunos com necessidades 
específicas, por sua vez, nem sempre encontrarão escolas que os 
acolham, na perspectiva para além da socialização, ou seja, focado 
no ato de aprender, apesar da legislação ampará-los. 

 

Os entrevistados demonstraram certa apreensão em relação ao 

desenvolvimento dos estudantes no contexto da inclusão dos alunos público-alvo da 

educação, os professores afirmaram a preocupação com o desenvolvimento e 

formação destes alunos, o que supõe a superação da perspectiva integracionista. 

Mendes (2011) considera importante reconhecer os conceitos presentes nos sujeitos 

que atuam diretamente com o público-alvo da educação especial nas classes 

regulares, as interpretações do sentido real da inclusão e suas implicações em suas 

práticas evitando distorções.  

As questões que diferem o paradigma da integração e o da inclusão se 

referem promoção real da aprendizagem dos estudantes, assim, destacamos que 

simples fato de oportunizar o ingresso dos alunos público-alvo da educação especial 

nas classes regulares, não garante a efetividade do processo de inclusão, ou seja, o 

fato de integrar não significa que os alunos estejam aprendendo e participando. 

 Para as análises dos elementos que intervém nas práticas pedagógicas, 

apoiamos em Freire (1996), a ação docente desenvolvida por meio da reflexão 

crítica sobre a ação, consideramos o planejamento escolar como ato imprescindível, 

pois este, direciona a ação didática do professor e permite elaborar estratégias para 

superação de obstáculos encontrados no cotidiano da sala de aula. 

 Sobre o planejamento de ensino, buscamos investigar na percepção dos 

professores como o planejamento se desenvolvia em seu cotidiano no IFRO, quais 

elementos eram levados em consideração para o atendimento aos alunos público-

alvo da educação especial, assim obtivemos as seguintes respostas:  

 
D1: Até o momento com único planejamento de ensino é possível 
atender todos os alunos. Como a deficiência da única aluna que 
tenho em sala de aula é física, não demanda planejamento distinto, 
destino dois dias para o planejamento, nem sempre o planejado da 
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certo, temos que usar o plano b, às vezes sim e às vezes não. 
 
D3: eu acho o tempo destinado ao planejamento extremamente 
pequeno, um tempo muito exíguo pra você fazer planejamento de 
todas as suas aulas, de todas as suas turmas na semana e ainda 
pensar em atender às diversidades, pensar em métodos e técnicas e 
alternativas pra cada aluno que porventura tem uma necessidade 
especial, na verdade o tempo é muito pequeno para isso. 

 
 

Com base nos depoimentos constatamos opiniões diversas sobre o 

planejamento de ensino entre os participantes da pesquisa, entretanto identificamos 

um posicionamento comum apontado pelos professores do núcleo profissionalizante. 

 

D7: O tempo para planejamento pra nossa área é muito curto, pois 
trabalhamos com o planejamento de várias disciplinas, o que dificulta 
pensar nas particularidades, como sou professor da área técnica 
trabalho com várias disciplinas, aí este tempo é muito curto. 

 
 

Por meio dos relatos observamos que o planejamento escolar na percepção 

dos professores era desenvolvido com ênfase nas disciplinas, desse modo, atender 

a diversidade demandaria planejamentos diferentes. Assumimos um posicionamento 

divergente quanto a essa questão, e buscamos em Libâneo (2002, p. 6) a 

compreensão sobre o planejamento de ensino, para o autor o planejamento “deve 

começar com propósitos claros sobre as finalidades do ensino na preparação dos 

alunos para a vida social: que objetivos mais amplos queremos atingir com o nosso 

trabalho”.  

Dessa forma, defendemos que no contexto investigado a necessidade de 

repensar os objetivos educacionais e assim redimensionar o planejamento de ensino 

numa perspectiva de formação integral dos alunos. Quanto a inclusão dos alunos 

público-alvo da educação especial, defendemos que devem ser consideradas no 

planejamento possíveis adaptações quando há impossibilidade de determinadas 

atividades em detrimento das especificidades dos comprometimentos apresentado 

pelo estudante.   

Mazzota (2008) chama a atenção sobre a necessidade de agir com 

responsabilidade a favor do processo de inclusão, reconhecendo que em algumas 

situações escolares demandam intervenções e recursos especializados para atender 

as especificidades.  Outro ponto levantado nas entrevistas referia-se à avaliação da 
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aprendizagem e o rendimento dos alunos público-alvo da educação do IFRO. Sobre 

o desenvolvimento dos estudantes os professores apontaram: 

 

D1 “O rendimento da minha aluna deficiente é semelhante à maioria 
dos demais alunos, inclusive superior a um determinado grupo de 
discentes da turma. Cabe registrar que a deficiência da minha aluna 
é física”. 
 
 D3 “O rendimento é Muito abaixo da média, pois a "barreira" que 
eles constroem ao se rotularem "diferentes" os atrapalha no 
rendimento escolar e consequentemente no seu aprendizado”. 
Destoando do posicionamento da fala anterior, às professoras 
avaliaram o desenvolvimento da estudante público-alvo da educação 
especial da seguinte forma;  
 

 Quanto aos alunos com deficiência física e o desenvolvimento dos mesmos 

nas atividades de educação física a professora relata: 

 

D4- Avalio da mesma forma, no inicio é bem difícil eles são bem 
resistentes na educação física, eles acabam não querendo fazer por 
acharem que não vai conseguir pelo seu comprometimento, mas eu 
sou bem exigente, faço com que eles se envolvam se precisar eu 
faço com eles, para perceberem que podem participar das aulas. 

 
 

A avaliação da aprendizagem é um importante instrumento pedagógico que 

oportuniza os professores a pensar em estratégias que sobreponha os aspectos 

meramente qualitativos. A partir deste ponto de vista, as abordagens qualitativas da 

avaliação da aprendizagem são indispensáveis no contexto da inclusão escolar. 

Assim concordamos com a perspectiva de Carvalho (2005) sobre a avaliação da 

aprendizagem para aferição do rendimento escolar aplica-se a todos os alunos, 

considerando o ponto de vista pedagógico o aspecto mais importante ao avaliar, as 

análise dos processos facilitadores ou bloqueadores da aprendizagem. 

   Durante as entrevistas, os professores demonstraram insatisfação quanto 

ao apoio Institucional no que se refere ao atendimento aos estudantes público-alvo 

da educação especial, na logística de pedagógica de suporte aos professores, e 

apontaram o distanciamento com o Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas (NAPNE).   

Percebemos situações de conflito sobre à organização de natureza técnica-

administrativa, como problemas de comunicação, falta de informações, e falta de 

apoio aos alunos, a partir desses fatos identificamos a necessidade de redefinição 
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de papéis educativo que visem auxiliar alunos, professores e técnicos. Para Libâneo 

(2012, p. 496), “todos os setores administrativos e pedagógicos desempenham 

papéis educativos, porque o que acontece na escola diz respeito aos aspectos 

físicos, sociais, afetivos e morais e estéticos”. 

Durante as fases da pesquisa foram recorrentes as falas quanto à 

burocratização dos processos, a comunicação somente por e-mail nos casos de 

urgência, ou somente de caráter informativo sem nenhuma proposta de 

acompanhamento, constatamos que essas situações acentuam o distanciamento 

entre professores, aluno e núcleo. 

Diante desse contexto, verificamos a necessidade de reestruturação na 

organização do trabalho escolar na Instituição, nos fluxos de processos, nesta 

perspectiva os autores concluem que para oferecer um ensino de qualidade a todos 

os educando, inclusive os que têm alguma deficiência, ou problema que afete a 

aprendizagem, a escola precisa reorganizar sua estrutura de funcionamento, 

metodologia e recursos pedagógicos, e principalmente conscientizar, e garantir que 

seus funcionários estejam preparados para isso (GLAT; BLANCO, 2007, p.30). 

Em relação ao funcionamento burocrático dos sistemas educativos, Nóvoa 

(1996) critica modelos de organização que não permitem um processo de auto 

avaliação, e neste sentido, propõem que as estruturas dos sistemas escolares se 

constituam numa perspectiva de reelaboração intermediadas por um processo 

reflexivo do planejamento estratégico. 

Dessa forma, consideramos fundamental a integração entre professores e 

Instituição, o apoio institucional é imprescindível para que todos os envolvidos 

sintam-se responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, a 

atuação do professor se constitui peça fundamental no processo de formação destes 

estudantes, no entanto, a inclusão escolar não acontece de forma isolada, mas deve 

ser amparada por um trabalho de base sob responsabilidade de toda Instituição, não 

delegando essa competência somente aos professores ou ao NAPNE.  

 

 

5.4.2 Categoria 3. Formação docente e da equipe NAPNE 
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Durante as entrevistas as principais dificuldades apontadas pelo professores 

no processo de inclusão escolar foram em relação há ausência de formação quanto 

ao seu preparo para lidar com as questões presentes no processo de inclusão 

escolar, conforme relatos: 

 

D1: Lacuna na formação inicial (bacharelado e licenciatura) dos 
profissionais que lecionam; Certificar os alunos incluídos; Lacuna no 
envolvimento da família com a escola no atendimento dos alunos 
com Necessidades Educacionais Específicas. 
 
D2: Da falta de informação que os colegas de sala possuem em 
relação a alunos excluídos do processo de ensino aprendizagem, 
causando vergonha, medo, repressão e dificuldade de se expressar 
em público, como sugestão é necessário realizar um trabalho com os 
excluídos para que entrem em sintonia. 
 
D3: Carência das equipes pedagógica com conhecimentos 
aprofundados para atuar junto com os professores no atendimento 
dos alunos com Necessidades Educacionais Específicas. 
  
D4: Falta de motivação para as práticas de educação física e 
material didático escasso. Dificuldade de acessibilidade, elevador, 
por exemplo. 
 
D5: Falta de informação, formação e política institucional e 
certificação de alunos com necessidades especiais. 
 
D6: Trabalho mais efetivo do NAPNE, o trabalho é maravilhoso, mais 
pouco divulgado; diagnostico de outros casos. 
 
D7: Falta de apoio da Instituição, sair do plano do discurso de 
inclusão, sinto o núcleo muito afastado. 
 
D8: Falta de comunicação entre os setores da instituição, a 
burocracia. 
 

Verificamos nos relatos dos professores do núcleo profissionalizante 

apreensão quanto à certificação dos alunos público-alvo da educação especial que 

apresentavam comprometimento que implicavam no desenvolvimento das atividades 

profissionais específicas da formação do curso a serem desempenhadas em 

situação de risco. 

 

D5 - Os alunos podem ser muito bem incluídos na educação 
profissional, desde que, lógico que dependendo da necessidade que 
ele tenha, não vai poder executar algumas dificuldade, por exemplo, 
o aluno vai se formar técnico em eletrotécnica, e apresenta 
comprometimento com a coordenação motora, se ele for mexer com 
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sistemas elétricos, pode causa um acidente e colocar a vida dele e a 
de outras pessoas em risco. 

 
 

Outra preocupação evidenciada nos depoimentos implicava na ausência de 

formação docente frente à inclusão escolar e formação também das equipes de 

apoio pedagógico. Bueno (1999) reforça que o processo de inclusão, não é papel 

exclusivo do professor, mas envolvem todos do contexto escolar (gestores, 

professores, equipem de apoio, pais e alunos). 

Percebemos um discurso aberto à inclusão escolar, profissionais 

conscientes da necessidade de transformações de suas práticas, entretanto, 

percebemos inseguranças em relação a inclusão dos alunos público-alvo da 

educação especial.  

Carvalho (2012, p. 40), em um estudo realizado sobre as possíveis 

dificuldades no processo de inclusão escolar, identificou a existência de certos 

receios ao se debater sobre as “barreiras que experimentamos para falar dos nossos 

sentimentos sobre práticas inclusivas, ficando escondido como se fosse errado ou 

pecado dizer que sente medo, rejeição, desmotivação ou alegria e otimismo diante 

de algo novo”. Neste sentido, percebemos esse sentimento de insegurança, implícito 

na fala dos professores. 

No que se refere à formação docente, os participantes da pesquisa relatam a 

necessidade uma formação adequada a realidade da Educação Profissional, para a 

participante D7: “um entrave no processo de inclusão escolar a reflete a carência de 

formação de qualidade em inclusão, especialmente no que se refere a metodologias 

e estratégias de ensino”.  

Podemos observar que os professores participantes da pesquisa 

demonstram algumas insatisfações quanto alguns modelos de formação. Essa 

constatação vai ao encontro dos apontamentos realizados por Matos (2012, p.140), 

onde questiona o modelo de formação de professores inseridos em um contexto de 

modelos impostos pelo poder público “geralmente vem munido de políticas 

incoerentes e distantes da teoria e da prática, gerando insatisfação por grande parte 

destes profissionais”. 

Concordamos com a autora que estes modelos convencionais de formação 

docente não atendem a perspectiva inclusiva, pois se apresentam de forma 

fragmentada, desconsidera a trajetória profissional dos professores. Em oposição a 
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estes modelos de formação docente, Pimenta (2005) ressalta a importância de se 

considerar no processo de formação a trajetória profissional e pessoal na formação 

de professores, transformando em espaço de reflexão coletiva, e permanente, tendo 

como espaço o próprio local de trabalho.  

           Esses espaços de formação docente que agregam as vivências de 

professores no processo de inclusão escolar dos alunos público alvo da educação 

especial se relacionam as proposta de Mendes (2011) que propõem compreender a 

relação da trajetória profissional em formação e suas concepções sobre a 

deficiência, assim, acreditamos que a formação docente na perspectiva inclusiva 

não se desenvolve a partir de ideias prontas, mas que se concretizam por meio da 

reflexão sobre a própria ação entre os envolvidos. 

Esta pesquisa parte do princípio que é essencial ouvir e considerar a 

percepção do aluno em relação a sua vida escolar, desta forma, por meio da 

realização das entrevistas, buscamos a percepção dos estudantes público-alvo da 

educação especial quanto a suas relações com a Instituição, relação professor x 

aluno e suas vivencias anteriores ao ingresso no IFRO. 

Antes das realizações das entrevistas, foi realizado um trabalho de 

aproximação, por meio de conversas informais e individuais. Somente após este 

contato inicial, os alunos foram convidados para participarem da pesquisa, as 

entrevistas foram gravadas conforme consentimento dos responsáveis e dos 

participantes, (Apêndice G), os depoimentos foram transcritos no formato digital com 

auxílio do “Google Docs”. 

Procuramos conhecer a trajetória escolar dos alunos participantes da 

pesquisa, anterior ao ingresso no IFRO, considerando que a etapa escolar da 

pesquisada, refere-se aos estudantes do ensino médio, assim ao ingressarem no 

IFRO, os estudantes trazem consigo experiências vivenciadas de outros contextos 

escolares.  

 

A4: Sempre estudei em uma única escola pública, mas nunca fui um 
aluno de passar direto, muito menos em português e matemática, eu 
nunca fui uma pessoa muito sociável, um professor de matemática 
que me incentivou pra tentar o IFRO, aí consegui. 
 
A1: Estudei em escola privada desde a minha alfabetização, aos 9 
(nove) anos comecei apresentar dores de cabeça, visão embaçada, 
mas somente aos 11 tive o diagnóstico de “ceratocone”, aí 
desenvolvi baixa visão, tenho só vinte por cento da visão, a partir daí 
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sempre tive acompanhamento médico, tive algumas dificuldades com 
alguns professores devido não terem conhecimento, formação ou 
interesse pelo assunto, mas mesmo assim fui aprovada. 
 
A3: Eu tive paralisia cerebral, nasci de 7 (sete) meses, com falta de 
oxigênio, era pra ficar numa incubadora mais tempo, por incrível que 
pareça eu não teria ficado com sequela nenhuma, mais eu só fiquei 
um dia e voltei pra casa, aí o tempo passava, os meus primos 
andava e eu não, quando  fiz  2 (dois) anos, o meu pai decidiu trazer 
pra cá e os pessoal falava que era só eu andar descalço que daria 
tudo certo, não foi o que aconteceu, quando eu cheguei em São 
Paulo, não sei como aconteceu eles conheceram uma amiga que 
eles consideram até hoje, ela é técnica enfermagem aposentada, ela 
trabalhava no hospital das clinicas, por ela ter muito conhecimento, 
através dela conseguiram ter acesso na AACD, fiquei até 2006, em 
2007 recebi alta de tudo e aí voltei para casa. Estudei 2 (dois) anos 
nas escolas públicas, os outros anos na escola particular, me sinto 
melhor aqui do que na escola particular, sério, acho que tinha muito 
mais preconceito, eu não podia fazer educação física, não deixava 
eu participar de queimada, eram sempre ao contrário, aqui foi muito 
muito mais fácil. 
 
A5: Sempre estudei em escola pública, desde pequena sofria 
bullyng, nunca gostei de estudar, a vida escolar melhorou depois do 
nono ano, quando cresci mais um pouco, perdi minha audição aos 
nove anos de idade, depois de um acidente. 

 

 

Com base nas entrevistas dos alunos, podemos perceber diversas situações 

presentes na vida destes estudantes, evidenciaram aspectos positivos e negativos 

em suas trajetórias escolares, bem como sua construção pessoal. Diante disto, a 

Instituições escolares não podem ignorar essas vivências, que formam à diversidade 

cultural, as diferenças no contexto escola.  

Libâneo (2011, p.42) esclarece a preocupação de considerar as experiências 

do cotidiano dos alunos, e vincular as mesmas ao trabalho em que se realiza em 

sala de aula, para o autor “trata-se de reconhecer que os resultados escolares dos 

alunos, dependem da origem social, da situação pessoal e familiar, da relação com 

os professores, tanto ou ainda mais que a inteligência”. Neste sentido, consideramos 

as vivências dos estudantes fundamentais no processo educacional, no sentido de 

provocar o sentimento de pertencimento do mesmo. Para Freire (1996), o ato de 

ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, suas experiências enquanto 

indivíduos. 

 Na sequência procuramos identificar na percepção do aluno, como se dava 

o acompanhamento pedagógico, nos casos que necessitavam algum atendimento 
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diferenciado em sala de aula, ou pelas equipes pedagógicas; se eles recebiam 

algum acompanhamento por parte da Instituição, e se existiam ações direcionadas 

para atender as especificidades deste público. 

Observamos opiniões diferentes no que diz respeito ao acompanhamento 

recebido da Instituição, os alunos veteranos relataram que não recebiam nenhum 

acompanhamento pedagógico, não tiverem estratégias pedagógicas diferenciadas 

para atender suas especificidades. A estudante A1 relatou que nunca recebeu 

provas ampliadas, nunca recebi acompanhamento, a estudante a A2 afirmou 

desconhecer o NAPNE. 

Por outro lado, os estudantes participantes da pesquisa ingressantes no ano 

2016 relataram receber acompanhamento pedagógico e recebiam apoio 

Institucional, segunda a estudante a A4: “recebi apoio do assistente social pra 

receber o auxílio, o assistente sempre me ajudou, a coordenadora do DEPAE 

também, já com o professor é meio difícil”. 

 
A3: Sempre que preciso estou sempre no DEPAE, na questão do 
auxílio foi muito legal, eu tinha perdido tudo aí minha irmã pegava no 
meu pé, não você tem que usar esta verba se não ela vai voltar e eu 
achava chato porque eu não queria usar nada que evidenciasse que 
eu era deficiente, mas não, o pessoal aqui foi tão de boa nossa aqui 
foi muito mais fácil do que eu queria, gostei muito, vou ficar sofrendo 
até o 4ª ano e chegar a formatura. Preocupação que tinha no 
começo que falei para o assistente social que deslizava muito, 
porque é muita cera no piso aqui, mas ele falou que iria reduzir e 
reduziu muito. 
 
A6: Fui uma vez ou duas não sei, com a psicóloga, teve uma vez que 
fui com ela, ela me chamou, tinha que conversar sobre o caso, o 
laudo que não tinha saído, eu tive atendimento deles sim. Tipo 
assim, eu não queria, era mais eu que não queria, sei lá fico com 
vergonha falar sobre estas coisas para as pessoas que a gente não 
conhece. 

 

 

Foi possível perceber nos últimos dois anos uma maior movimentação das 

equipes pedagógicas no acompanhamento dos alunos atendidos pelo NAPNE, mas 

no que diz respeito aos processos de ensino, os participantes evidenciaram algumas 

dificuldades encontradas, conforme os depoimentos: 

 

A1: Necessito de algumas estratégias em relação às cores, cores 
vermelhas e azuis no quadro me incomodam muito, provas 
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ampliadas e que os professores aceitassem tirar foto do quadro ou 
tivesse acesso aos slides. 

 

A2 - Eu não consigo fazer cálculos de cabeça, no laboratório pra mim 
é difícil eu não consigo segurar as coisas com o braço esquerdo e 
tremo. Ir para os laboratórios fazer pesquisa é estranho. 
 

 
A3: Eu acho que a dificuldade, foi da resistência de ficar muitas horas 
aqui, da pressão que você tem pra ir bem, por você só conseguir 
medalhas nas olimpíadas, se você for muito bom e pra você ficar 
muito bom, você tem que ficar estudando. E nisto de ficar muitas 
horas estudando, e ficar muito sentada, sem me alimentar foi o 
principal problema, nunca eu tinha sido tão cobrada como aqui, nas 
aulas de educação física quando a professora nova chegou, chegou 
falando que todos eram pra fazer as aulas, aí nós não temos quadra 
aqui, nós tínhamos que fazer no sol, o que mais me incomodou parte 
das atividades só era corrida, coisa assim que não dar pra mim, eu 
falei isto pra ela, mais ela disse que tinha que fazer, porque tinha que 
ter ponto de participação, e eu via que tinha outros alunos que 
reclamava. 
 
A 5: Perdi minha audição em 2007, de lá pra cá tenho apresentado 
problemas de fala, de conduta, na sala de aula usar o aparelho me 
deu aversão, porque ele capta o som, assim o barulho incomoda 
muito, eu sempre tirava o aparelho, desde que eu perdi minha 
audição, piorou a minha convivência com as pessoas, do lado 
esquerdo não escuto nada, fora que a conversa atrapalha minha 
concentração. 
 
 
A6: Eu acho que demoram muito pra me dar assistência, dava pra 
eles fazer isto bem antes, eu não estaria acumulada de coisas para o 
final do ano, porque agora no final do ano ficou muito puxado, fica 
muito corrido, minha cabeça doía todo dia todo dia, as atividades 
acumulam e pouco tempo pra fazer. 

 

Nas falas dos alunos observamos diversos conflitos no processo de 

escolarização dos alunos público-alvo da educação especial, foi possível observar 

que parte das problemáticas encontradas na situação investigado estão 

relacionadas à dificuldade em acompanhar o curso com êxito, realidade vivenciada 

por muitos alunos na Instituição. Carvalho (2012) aponta a necessidade de 

desenvolvimento de ações que objetivem a eliminação de barreiras que dificultam a 

aprendizagem de todos os alunos. A autora crítica o processo de memorização, e 

enfatiza situações facilitadoras de aprendizagem por meio de informações 

sistematizadas a processadas como conhecimentos construídos pelos alunos. 
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Diante dessa constatação, consideramos que os maiores desafios do 

processo de inclusão, do ponto de vista dos estudantes participantes da pesquisa, 

estão relacionado ao processo de ensino-aprendizagem, nos fatores que necessitam 

serem identificados, analisadas e a partir disto serem tomadas medidas de cunho 

pedagógico.  

 

 

5.5 Grupo focal como espaço de discussão e construção da intervenção 
 
 

A realização dos encontros com o grupo focal se deu a partir da necessidade 

do aprofundamento das questões elencadas nas fases da pesquisa. As discussões 

levantadas durante os encontros buscava favorecer a construção de novas 

perspectivas e investigar elementos favoráveis para o levantamento de proposições 

de intervenção.  

Utilizamos os critérios com base em Gatti (1997). Dessa forma, os 

participantes foram selecionados a partir da relação dos mesmos com a situação 

investigada, o objetivo dos encontros concentrava-se na promoção de debates 

abertos por meio da interação entre participantes com experiências no assunto. O 

uso desta técnica favoreceu o desenvolvimento da proposta baseada no método da 

pesquisa-ação. 

Os encontros foram realizados em quatro momentos nas dependências do 

IFRO Campus Porto Velho, os registros das atividades foram gravados em áudio e 

na sequência foram transcritos. No primeiro encontro foram apresentados os 

objetivos da pesquisa, bem como a formação do grupo, e junto aos participantes 

foram definidas as datas dos próximos encontros. 

Os participantes da pesquisa que atuavam no NAPNE demonstraram 

preocupação com a atual situação dos trabalhos desenvolvidos pelo núcleo, 

relataram falha na comunicação entres os setores da Instituição, o distanciamento 

entre setores, e principalmente o distanciamento entre os docentes, essa 

problemática apontadas também nos relatos dos professores participantes da 

pesquisa, mencionados na categoria 2. 
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  Figura 4: Realização do primeiro encontro com o grupo focal 
  Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 
 

As discussões evidenciaram o distanciamento entre professores e NAPNE, 

destacando a necessidade de promover iniciativas voltadas para uma aproximação 

entre NAPNE e professores, os participantes relataram que a função do núcleo não 

era clara para os servidores da Instituição, em muitas situações, docentes e outros 

setores da Instituição deliberavam exclusivamente ao NAPNE a responsabilidade 

sobre o processo de inclusão escolar, os mesmos não se reconheciam como parte 

do processo, esperando apenas do núcleo a iniciativa de informar, apoiar ou propor 

alguma ação para os estudantes público-alvo da educação especial no Campus. 

Nesse sentido, apontaram a urgência de uma construção de uma política 

Institucional efetiva com ênfase na inclusão escolar com ações destinadas a 

consolidação do NAPNE. Ressaltaram que a falta de efetividades de determinadas 

ações dificultava a permanência e o sucesso escolar dos alunos público-alvo da 

educação especial na Instituição. 
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Figura 5: Realização do segundo encontro com o grupo focal. 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 
 

Os participantes evidenciaram a necessidade de promover estratégias para 

alcançar uma maior participação dos docentes no processo de Inclusão dos alunos, 

partindo da proposição de conscientização do professor junto ao núcleo para tratar 

dos casos específicos,  

Os participantes do grupo focal demonstraram certa apreensão quanto ao 

uso do laudo para emitir rótulos nos aluno, segundo os participantes da pesquisa 

nas discussões realizadas entre os servidores para a construção do planejamento 

estratégico para os anos de 2018 a 2022 foram delegado ao NAPNE toda demanda 

referente ao processo de inclusão escolar, a participante apontou dois problemas 

neste sentido: 

 

N-3 Os alunos com problema de base, e aluno com problema de 
ensinagem, o professor daqui ou de outro lugar não conseguiu 
ensinar esse aluno, assim se torna mais fácil por meio do laudo 
encaminhar esse aluno para o Napne, do que trabalhar as 
dificuldades apresentadas pelos alunos, temos que cuidar muito no 

processo de rotulação. 
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As professoras participantes do encontro destacaram que os professores 

tem um papel fundamental na percepção das necessidades dos estudantes, na 

identificação das dificuldades encontradas pelos alunos durante o processo de 

ensino aprendizagem.  

 

D-3 Sexta passada tenho o ultimo tempo de aula cheguei na sala de 
aula o aluno estava com a carteira muito baixa, perguntei por que 
está carteira assim? O aluno respondeu quando eu cheguei já estava 
assim, quer dizer o aluno com deficiência física passou quatro horas 
com a carteira abaixo e nenhum professor percebeu.  

 

Sobre os aspectos positivos, os participantes relataram a participação das 

famílias dos alunos com deficiência, ressaltaram que as famílias vêm de um 

processo de luta por direitos. As professoras destacaram estudantes atendidos pelo 

NAPNE que eram referências nas suas turmas nos papeis de lideranças. Sugestão 

do grupo focal: Melhorar a divulgação da função do NAPNE; Promover estudos 

sobre a aplicação da terminalidade específica no âmbito da Educação Profissional e 

Tecnológica; Sensibilização docente; Elaborar estratégias que auxiliem os 

professores na elaboração de estratégias de ensino, pensando a partir do contexto 

da diversidade; Elaboração de estratégias para adaptação curricular, com a 

participação dos professores do núcleo técnico, quanto à prática de laboratório; 

atendimento individualizado ao aluno, quando necessário e A criação de uma 

Comissão Permanente para auxiliar os professores na elaboração e aplicação de 

projetos. 

 

 

5.6 Produto Final da pesquisa 
 

 
O produto final da pesquisa surgiu a partir das etapas da pesquisa, das 

problemáticas levantadas no contexto investigado nas situações que envolvem o 

processo de Inclusão escolar do público-alvo da educação especial no IFRO 

Campus Porto Velho Calama. Os principais pontos identificados durante as fases da 

pesquisa foram selecionados por meio dos resultados da análise documental, 

entrevistas semiestruturadas e a técnica de grupo focal.  
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O grupo focal realizado nos períodos de abril a outubro de 2017 foi 

fundamental para a construção do produto final, as discussões realizadas durante os 

encontros favoreceu a articulação e elaboração de ações prioritária no âmbito da 

inclusão escolar a serem desenvolvidas no âmbito da Instituição. Inicialmente as 

ações propostas pelo grupo baseavam-se na elaboração e aplicação de um projeto 

institucional, considerando as problemáticas apontadas na pesquisa. 

 No entanto, os aspectos identificados no contexto da situação investigada 

na Instituição demandavam a execução de ações a médio e a longo prazo, pois os 

mesmos referiam-se a construções de políticas efetivas para a inclusão dos alunos 

público-alvo da educação especial voltada ao apoio aos discentes, docentes e 

técnicos de apoio ao ensino.  

Nesse sentido, os desenvolvimentos de ações a partir de demandas 

Institucionais contribuiriam de forma mais efetiva para a consolidação da inclusão 

escolar no IFRO Campus Porto Velho Calama. Assim foram apresentadas as ações 

para a Instituição e acatadas, as propostas foram contempladas e discutidas na 

elaboração do plano de ação do NAPNE (Apêndice I). Dessa forma, as propostas 

ações com o objetivo de promover melhorias no processo de inclusão escolar dos 

alunos público-alvo da educação especial no IFRO: 

Meta 1 – Melhorar a divulgação do Núcleo de Atendimento para Pessoas 

com Necessidades Específicas (NAPNE) a comunidade acadêmica por meio de 

boletins informativos e participação do NAPNE nos eventos Institucionais; 

Meta 2 – Realizar formação docente com foco no processo de inclusão 

escolar na Educação Profissional e Tecnológica; 

Meta 3 – Realizar formação com as equipe NAPNE visando à melhoria no 

apoio aos alunos PAEE; 

Meta 4 – Realizar estudos de casos;  

Meta 5 – Realizar estudos sobre terminalidade específica no âmbito da 

Educação Profissional e Tecnológica com a finalidade de regulamentar a certificação 

dos alunos que apresentem limitação em detrimento da deficiência em determinada 

área específica do curso; 

Meta 6 – Elabora materiais que visem à orientação docente quanto as 

aplicação de atividades que impliquem em adaptações. 

As ações propostas pelas metas 1 e 6, pretendem responder as 

insatisfações relatadas durantes as pesquisas nos relatos dos professores, alunos e 
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nas discussões do grupo focal. Essas propostas visam conscientizar a todos os 

servidores e alunos sobre a inclusão escolar como prática social, assim, todos os 

agentes inseridos no contexto da Instituição contribuem para a melhoria do 

processo.  

As metas 2 e 3, pretende sensibilizar, informar e formar profissionais 

responde as proposições apontadas pelos professores e nas discussões do grupo 

focal.  O ponto de partida corresponde aos aspectos da sensibilização por meio da 

informação, na intenção de desmistificar alguns conceitos preconcebidos sobre a 

deficiência, no sentido de construir perspectivas educacionais pautadas nas 

possibilidades de aprendizagem destes alunos.  

O IFRO contemplam as dimensões do ensino, pesquisa e extensão, nesse 

sentido as metas 4 e 5, pretende realizar estudos com base científicas por meio de 

estudos de casos e também estudos de bases para futuras diretrizes em relação ao 

atendimento de alunos-alvo da educação especial 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa partiu da intenção de analisar as práticas pedagógicas dos 

professores para atendimento dos alunos público-alvo da educação especial, no 

IFRO Campus Porto Velho Calama, e por meio de um trabalho de reflexão entre os 

envolvidos na situação investigada construir ações visando melhorias no processo 

de inclusão dos alunos público-alvo da educação especial na Instituição. 

Toda proposta de intervenção precisa de um estudo que anteceda as ações, 

com o objetivo do aprofundamento da problemática do contexto investigado. Neste 

sentido buscamos analisar os pontos que interferiam no processo de inclusão 

escolar, na percepção dos professores, alunos e dos servidores que atuavam no 

NAPNE. 

Todavia as discussões decorrentes do método escolhido, a pesquisa-ação, 

resultaram no levantamento de várias problemáticas institucionais que repercutiam 

nas práticas pedagógicas dos professores e consequentemente implicavam no 

processo de inclusão escolar dos alunos público-alvo da educação especial.  

Identificamos nas questões referentes às concepções curriculares 

norteadoras das práticas pedagógicas um distanciamento entre as proposta da 

Instituição e ação concretizada em sua prática. A partir desse levantamento 

defendemos a necessidade de buscar a consolidação da proposta de integração 

curricular como partida para o planejamento.  

O produto final da pesquisa surgiu a partir das fases da pesquisa e foram 

concretizadas com as discussões do grupo focal e culminou na construção de um 

plano de ação, apresentado e acatado pela Instituição, este visa desenvolver ações 

direcionadas as demandas apontadas nas fases da pesquisa. O plano de ação 

encontra-se em execução, as ações propostas serão avaliadas, e posteriormente 

adaptadas às novas demandas.  

A superação dos obstáculos encontrados no processo de inclusão escolar 

não se resulta de processos imediatistas, a mudança pretendida não acontece do 

dia para noite. Diante disso, não temos a pretensão que as ações propostas 

resolvam todas as problemáticas apontadas na pesquisa, mas acreditamos que aços 

construídas coletivamente proporcionam maior comprometimento entre os 

envolvidos no processo. Ressaltamos a necessidade de novas pesquisas sobre o 

processo de inclusão escolar. 
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RESUMO: Este plano de ação tem como objetivo apresentar propostas que visam 

melhorias no processo de inclusão dos alunos público-alvo da educação especial no 

IFRO Campus Porto Velho Calama. As ações previstas foram elaboradas durante as 

fases da pesquisa realizadas entre os anos de 2016 a 2017, a mesma buscou 

analisar o processo de inclusão de alunos público-alvo da educação especial a partir 

das práticas pedagógicas. Neste sentido, estas ações foram construídas por meio da 

contribuição de servidores e alunos diretamente envolvidos com o processo de 

inclusão escolar na Instituição. 

.  
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1. APRESENTAÇÃO  

 
A partir de 1990, o cenário educacional brasileiro passou por profundas 

transformações, o movimento acerca da inclusão escolar atrelado ao processo de 

democratização do ensino público levou a promoção de políticas públicas, voltadas à 

consolidação do direito à educação, aos diversos grupos populacionais 

historicamente excluídos dos sistemas de ensino, especialmente o público - alvo da 

educação especial. 

Assim, o paradigma da inclusão escolar impulsionou a reorganização dos 

sistemas educacionais e nas concepções sobre processos educativos. A educação 

especial integrou-se as propostas pedagógicas das escolas regulares, e incorporou-

se nas legislações educacionais vigentes como modalidade transversal a todas as 

etapas da educação.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) 

Campus Porto Velho Calama fundamenta-se em uma concepção de educação com 

formação técnica científica humanística. Baseada nesta perspectiva tem como 

desafio fortalecer o processo de inclusão escolar, por meio da promoção de 

processos educativos que visem o acesso, a permanência e o êxito do público - alvo 

da educação especial. 

Para o assessoramento as políticas de inclusão o IFRO Campus Porto Velho 

Calama implantou em 2013 o Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas –(NAPNE), atualmente a organização e funcionamento 

são regulamentados pela Resolução nº 48/2018/IFRO/CONSUP. O objetivo do 

NAPNE consiste em: 

a) Promover a inclusão e a permanência de Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas – PNEE’s na Instituição e no mundo do trabalho; 

b)  Identificar o público-alvo potencial na região de entorno do Campus;  

c) Sensibilizar a comunidade escolar para a convivência com a diversidade;  

d) Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas, associações, 

cooperativas, ONGs, órgãos representativos de PNEE´s e de atendimento 

às pessoas com necessidades educacionais específicas. 
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Outro ponto imprescindível nos desafios propostos pela inclusão escolar 

refere-se ao seu impacto em relação ao trabalho docente, neste sentido é importante 

considerar a percepção dos entraves encontrados no processo dos alunos público-

alvo da educação especial, atendidos pelo NAPNE no que se refere ao 

desenvolvimento de estratégias de ensino direcionada ao o processo de ensino-

aprendizagem destes estudantes. Diante do exposto as ações propostas neste plano 

consideraram o levantamento das proposições realizadas pelos servidores e alunos 

participantes da pesquisa realizadas nos anos de 2016 a 2017, conforme fases 

descritas. 

I. Levantamento das principais dificuldades encontradas pelos professores no 

processo de inclusão escolar; 

II. Levantamento das principais dificuldades encontradas pelos alunos da 

Instituição no processo de inclusão escolar; 

III. Levantamento das principais dificuldades encontradas  no processo de 

inclusão escolar na percepção dos participantes do grupo focal; 

IV. Coleta e síntese das demandas e sugestões dos servidores e alunos;  

V. Levantamento, discussão e consolidação dos dados e informações levantados 

nas fontes citadas, produção de quadros a partir do encontro com o grupo 

focal; 

VI. Elaboração do plano de ação; 

VII. Apresentação das propostas ao NAPNE. 

 

2. OBJETIVO 

 
 Aplicar ações pedagógicas junto aos professores e técnicos do ensino 

visando à melhoria do atendimento dos alunos público-alvo da educação 

especial do Campus Porto Velho Calama. 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para a realização das atividades pretende dar 

continuidade ao levantamento das demandas que envolvem o processo de Inclusão 

escolar do público-alvo da educação especial no IFRO – Campus Porto Velho 

Calama, por meio da reflexão e proposição de ações prioritária a serem 

desenvolvidas no âmbito da Instituição. Assim as etapas deste plano ação consistem 

no planejamento, execução, acompanhamento e avaliação, conforme descritas na 

figura  

1 Figura 1: Descrição da metodologia adotada para o acompanhamento das ações  

 

 

 
 Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 
 

4. AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua, durante a operacionalização das ações 

propostas, tanto em relação à análise realizadas pelo NAPNE, quanto aos demais 

servidores envolvidos. Serão feitos registros do ponto de vista dos alunos, bem 

como, dos docentes e técnicos participantes sobre as ações acerca da relevância 

dos aspectos positivos e negativos do plano. 
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5. CRONOGRAMA - 2018 

 

META 1:  Melhorar a divulgação do Núcleo de Atendimento para Pessoas com 

Necessidades Específicas (NAPNE) a comunidade acadêmica por meio de boletins 

informativos e participação do NAPNE nos eventos Institucionais; 

 
 

 
 

META 2, 3 e 4 – Realizar formação docente e das equipes com foco no processo de 

inclusão.              



89 
 

   

 

 

 

META 5 e 6 – Realizar estudos sobre terminalidade específica com a finalidade de 

regulamentar a certificação dos alunos que apresentem limitação em detrimento da 

deficiência em determinada área específica do curso; Elabora materiais que visem à 

orientação docente quanto as aplicação de atividades que impliquem em 

adaptações. 
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Apêndice B – Modelo da entrevista semiestrutura aplicada aos professores 
participantes da pesquisa 

 
 
 

1. O que você entende por inclusão? 

 

2. Você recebe algum apoio Institucional, no que diz respeito ao processo de 

inclusão, nesta Instituição? 

 
 

3. Quanto tempo da sua jornada de trabalho é destinada para o planejamento de 

ensino? Considera suficiente para atender à diversidade em sala de aula? 

 

4.  Como você avalia a aprendizagem dos seus alunos com Necessidades 

Educacionais Específicas? 

 
 

5. Baseado em sua experiência você acredita em educação profissional 

inclusiva? Por quê? 

 

6. Para você, quais as principais dificuldades enfrentadas no processo de 

inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Específicas? 
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Apêndice C – Modelo da entrevista semiestrutura aplicada aos alunos participantes 
da pesquisa 

 
 
 

1. Como foi a sua trajetória escolar anterior a entrada no IFRO? 

 

2. Qual a forma de ingresso no IFRO? Em qual opção de vagas você concorreu? 

 
 

3. Qual tipo de necessidade específica você possui? Na sua opinião, que tipo de 

adequações você precisa? 

 

4. Você recebe algum atendimento realizado pela equipe pedagógica, em caso 

afirmativo, Como tem sido esse acompanhamento? 

 
 

5. O que motiva a fazer um curso no IFRO? 

 

6. Para você, quais as principais dificuldades enfrentadas no IFRO? 
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Apêndice D – Roteiro para a realização do grupo focal 
 
 

Qual a função do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas? 

 

Quais as principais dificuldades encontradas em relação à prática docente em 

atendimento aos alunos com Necessidades Educacionais Específicas? 

 

 Quais possíveis estratégias poderiam ser desenvolvidas para melhorar o processo 

de ensino-aprendizagem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



94 
 

Apêndice  E – Termo de consentimento livre esclarecido   
  

(OBSERVAÇÃO: para o caso de pessoas maiores de 18 anos e não inclusas no 
grupo de vulneráveis)  
 Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
eu______________________________________________________________, em 
pleno exercício dos meus direitos me disponho a participar da Pesquisa sobre 
inclusão no IFRO.   
  
 Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: O trabalho  
“PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E FORMAÇÃO DOCENTE: A INCLUSÃO DAS 
PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS NO IFRO 
CAMPUS PORTO VELHO CALAMA” terá como objetivo geral analisar o processo de 
inclusão a partir das práticas pedagógicas dos professores para o atendimento aos 
alunos com Necessidades Educacionais Específicas, dos Cursos Técnicos 
Integrados ao Ensino Médio ofertado pelo IFRO, Campus Porto Velho – Calama.  
  
Declaro ser esclarecido sob os possíveis riscos que a pesquisa apresenta de 
exposição pessoal dos profissionais docentes e equipe de apoio ao ensino que 
poderão se constranger em falar de sua preocupação em relação ao tema abordado 
na pesquisa e para os alunos com Necessidades Educacionais Específicas os riscos 
também são de exposição pública da sua imagem ou nome e constrangimento em 
falar de suas dificuldades. Portanto fica estabelecido 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 prejuízo para o mesmo.  
  
Será garantido ao participante o sigilo de sua identidade e imagem durante a 
pesquisa e na apresentação dos resultados, de forma a não causar 
constrangimentos momentâneos e futuros.   
  
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 financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de 
indenização por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável.  
  
Visando amenizar os riscos de exposição, os nomes e imagens dos entrevistados 
serão preservados e apenas os dados serão utilizados para a construção da 
proposta de intervenção.  
Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial; 
entretanto, 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.  
  
O pesquisador se compromete com a confidencialidade dos dados e a garantia de 
que serão respeitados os direitos e autonomia dos voluntários.  
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   Considerando o disposto na resolução CNS nº 466/12 sobre benefícios da 
pesquisa: “[...] proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido pelo 
participante e/ou sua comunidade em decorrência de sua participação na pesquisa”.   
  
Através da pesquisa-ação proposta neste projeto espera-se que a instituição busque 
alternativas para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que atendam aos 
estudantes com Necessidades Educacionais Específicas em seu processo de 
ensino-aprendizagem, que a pesquisa traga propostas para nortear o percurso das 
ações para o alcance de resultados esperados.   
  
Os voluntários serão diretamente beneficiados com os resultados da pesquisa que 
visa sugerir melhorias no processo educacional dos alunos com Necessidades 
Educacionais Específicas.  
  
Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a 
equipe científica no número (069 992719109) com Suelene da Silva Batista.  
  
Comitê de Ética em Pesquisa do IFRO  
Endereço: Rua Sete de Setembro, 2090 – Porto Velho – RO.  
Telefone para contato: 69 2182-9608  
  
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.  
  
  
______________________________  
Suelene da Silva Batista - Pesquisadora  
  
  
  
______________________________  
  Assinatura do Participante  
  

  
  
  

Assinatura Dactiloscópica  
Participante da pesquisa 
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Apêndice F – Termo de assentimento livre esclarecido 
 
Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 
___________________________________________________________________
___, em pleno exercício dos meus direitos autorizo a participação do  
___________________________________________________de ____anos na a 
Pesquisa “PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E FORMAÇÃO DOCENTE: A INCLUSÃO 
DAS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS NO IFRO 
CAMPUS PORTO VELHO CALAMA”.  
  
Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: Colaborar para 
a construção de uma proposta inclusiva efetivada por meio das práticas 
pedagógicas. O trabalho terá como objetivo geral: Analisar o processo de inclusão a 
partir das práticas pedagógicas dos professores para o atendimento aos alunos com 
Necessidades Educacionais Específicas, dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino 
Médio ofertado pelo IFRO, Campus Porto Velho – Calama.  
    
Ao responsável legal pelo (a) menor de idade só caberá à autorização para que  O 
MENOR PARTICIPE DE UMA ENTREVISTA SOBRE INCLUSÃO NO IFRO.  
E não haverá nenhum risco ou desconforto ao voluntário.  
Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial; 
entretanto, 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.  
  
O Responsável legal do menor participante da pesquisa poderá se recusar a 
participar, ou retirar seu consentimento a qualquer momento da realização do 
trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo.  
  
Será garantido ao menor participante o sigilo de sua identidade e imagem durante a 
pesquisa e na apresentação dos resultados, de forma a não causar 
constrangimentos momentâneos e futuros.   
  
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 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 respeitados os direitos e autonomia dos voluntários.  
  
Os voluntários serão diretamente beneficiados com os resultados da pesquisa que 
visa sugerir melhorias no processo educacional das pessoas com necessidades 
educacionais específicas.  
  
  
Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a 
equipe científica no número (069 992719109) com SUELENE DA SILVA BATISTA.  
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Comitê de Ética em Pesquisa  
Endereço: Rua Sete de Setembro, 2090 – Porto Velho – RO  
Telefone para contato: 69 2182-9608  
  
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   
 
 ________________________________  
  
  
Assinatura do menor de idade___________________________________  
  
  
 
 
Assinatura Dactiloscópica Responsável legal   
  
  
  
  
    
    
 Assinatura do participante menor de idade  
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Apêndice G – Termo de consentimento livre esclarecido (criança ou adolescente) 
 
 (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.  
  
Título do Projeto: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E FORMAÇÃO DOCENTE: A  
INCLUSÃO DAS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECÍFICAS NO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA  
Pesquisadora: Suelene da Silva Batista  
  
Local da Pesquisa: IFRO Campus Porto velho Calama  
  
  
O que significa assentimento?   
  
O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de 
adolescentes, da sua faixa de idade, para participar de uma pesquisa. Serão 
respeitados seus direitos e você receberá todas as informações por mais simples 
que possam parecer.  
Pode ser que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao 
responsável pela pesquisa ou à equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou 
informação que você não entenda claramente.  
Informação ao sujeito da pesquisa:   
Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, com o objetivo de 
colaborar para a construção de uma proposta inclusiva efetivada por meio das 
práticas pedagógicas. O trabalho terá como objetivo geral: Analisar o processo de 
inclusão a partir das práticas pedagógicas dos professores para o atendimento aos 
alunos com Necessidades Educacionais Específicas, dos Cursos Técnicos 
Integrados ao Ensino Médio ofertado pelo IFRO, Campus Porto Velho – Calama.  
Os benefícios apresentados na pesquisa é a elaboração de uma proposta que 
auxilie a instituição a buscar alternativas para o desenvolvimento de práticas 
pedagógicas que atendam aos estudantes com Necessidades Educacionais 
Específicas em seu processo de ensino-aprendizagem, os voluntários serão 
diretamente beneficiados com os resultados da pesquisa que visa sugerir melhorias 
no processo educacional dos alunos com Necessidades Educacionais Específicas.  
  
Sobre os possíveis riscos que a pesquisa apresenta é exposição pessoal do 
participante da pesquisa que poderão se constranger em falar de sua preocupação 
em relação ao tema abordado na pesquisa, os riscos também são de exposição 
pública da sua imagem ou nome e constrangimento em falar de suas dificuldades. 
Para resguardar os participantes será estabelecido um termo entre as parte.  
  
A participação é voluntária e que caso você opte por não participar, não terá nenhum 
prejuízo ou represálias.  
  
O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer 
momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização 
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ou prejuízo para o mesmo.  
  
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 prejuízo para o mesmo.  
  
Será garantido ao participante o sigilo de sua identidade e imagem durante a 
pesquisa e na apresentação dos resultados, de forma a não causar 
constrangimentos momentâneos e futuros.   
  
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 financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de 
indenização por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável.  
  
Visando amenizar os riscos de exposição, os nomes e imagens dos entrevistados 
serão preservados e apenas os dados serão utilizados para a construção da 
proposta de intervenção.  
  
Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial; 
entretanto, 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.  
  
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 sugerir melhorias no processo educacional dos alunos com Necessidades 
Educacionais Específicas.  
  
Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a 
equipe científica no número (069 992719109) com Suelene da Silva Batista.  
  
Comitê de Ética em Pesquisa do IFRO  
Endereço: Rua Sete de Setembro, 2090 – Porto Velho – RO.  
Telefone para contato: 69 2182-9608  
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Apêndice H - Declaração de assentimento livre esclarecido 
 
  
Eu li e discuti com o pesquisador responsável pelo presente estudo os detalhes 
descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que 
posso interromper a minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu 
concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito 
acima descrito.   
  
Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a 
oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas 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 
teor do 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.   
  
  
  
______________________________ Suelene da Silva Batista - Pesquisadora  
  
  
  
______________________________  
  Assinatura do Participante  
  
  
  
  
Assinatura Dactiloscópica Participante da pesquisa  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
Título da Pesquisa: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E FORMAÇÃO DOCENTE: A 
INCLUSÃO DAS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECÍFICAS NO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA.  
Pesquisador: SUELENE DA SILVA BATISTA  
Área Temática: 
Versão: 2 
CAAE: 63697316.3.0000.5653 
Instituição Proponente: Universidade Federal de Rondônia - UNIR 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
DADOS DO 
PARECER Número 
do Parecer: 
1.996.516 
Apresentação do Projeto: 

A proposta da educação inclusiva modificam as instituições escolares não somente 
em relação às adequações de estruturas físicas, mas também aponta para a criação 
de uma nova cultura escolar, embasadas em concepções educacionais voltadas a 
educação para a convivência e respeito à diversidade. Diante deste contexto, as 
práticas pedagógicas e a formação docente constituem elementos fundamentais 
para a efetivação do processo de inclusão. Neste sentido, esta pesquisa pretende 
analisar as práticas pedagógicas diante do processo de ensino aprendizagem dos 
alunos com deficiências no IFRO Campus Porto Velho Calama, identificar quais 
possíveis barreiras institucionais que impedem a consolidação da inclusão, e através 
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da pesquisa-ação propor estratégias educacionais para o desenvolvimento de 
práticas inclusivas para atender a estas especificidades presentes no contexto 
escolar. 
Objetivo da Pesquisa: 
Descrito de forma clara. 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Tanto os riscos, quanto os benefícios, estão plenamente descritos, assim como 
todas as medidas de minimização ou mitigação dos riscos. 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
De relevância científica e importância para a instituição. 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Folha de rosto: Devidamente preenchida e assinada pela UNIR; 
Folha de Informações Básicas:a instituição proponente foi corrigida; 
Carta de Anuência do Orientador: OK; 
Documento de Autorização do IFRO Calama: OK; 
TCLE: corrigido; 
TALE: corrigido; 
Questionário: OK; - Entrevista: OK. 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
A proponente atendeu a todas as solicitações realizadas pelo comitê no parecer 
anterior. Não havendo mais pendências o protocolo encontra-se apto à execução. 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
A proponente deverá encaminhar relatório final ao CEP na ocasião de conclusão da 
pesquisa. 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 

Básicas do 

Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_848318.pdf 

09/03/2017 

01:56:50 

 Aceito 

Folha de Rosto folhaderostoalterada.pdf 09/03/2017 

01:56:26 

SUELENE DA 

SILVA BATISTA 

Aceito 

Cronograma CRONOGRAMAalterado.pdf 09/03/2017 

01:52:16 

SUELENE DA 

SILVA BATISTA 

Aceito 

TCLE / Termos 
de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TALEresponsavelalterado.pdf 09/03/2017 

01:36:46 

SUELENE DA 

SILVA BATISTA 

Aceito 

TCLE / Termos 
de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TALEmenoralterado.pdf 09/03/2017 

01:35:42 

SUELENE DA 

SILVA BATISTA 

Aceito 

TCLE / Termos 

de Assentimento / 

TCLEalterado.pdf 09/03/2017 

01:33:50 

SUELENE DA 

SILVA BATISTA 

Aceito 
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Justificativa de 

Ausência 

TCLEalterado.pdf 09/03/2017 

01:33:50 

SUELENE DA 

SILVA BATISTA 

Aceito 

Projeto Detalhado 
/ 

Brochura 

Investigador 

Projeto.pdf 29/12/2016 

12:22:36 

SUELENE DA 

SILVA BATISTA 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TAL.pdf 29/12/2016 

12:16:25 

SUELENE DA 

SILVA BATISTA 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TALE.pdf 29/12/2016 

12:14:27 

SUELENE DA 

SILVA BATISTA 

Aceito 

Declaração de 

Pesquisadores 

Termo.PDF 29/12/2016 

12:13:10 

SUELENE DA 

SILVA BATISTA 

Aceito 

Declaração de 

Pesquisadores 

Declaracao.PDF 29/12/2016 

12:11:43 

SUELENE DA 

SILVA BATISTA 

Aceito 

Declaração de 

Instituição e 

Infraestrutura 

Institucional.PDF 29/12/2016 

12:11:20 

SUELENE DA 

SILVA BATISTA 

Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 
Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Porto Velho, 03 de Abril de 2017. 
 

 
Assinado por: 

GISELLE CAVALCANTE SALDANHA DE ANDRADE 
( Coordenador ) 

 
 


