
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 
 

 

 

 

 

 

SORAIA WANDEROSCK TOLEDO 

 

 

 
 
 
 

Formação Continuada para Docentes: 
Uma Proposta de Estratégias para o 

Aperfeiçoamento das Práticas de Ensino 
com Foco na Inclusão Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 
2016 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 
 

 

 

SORAIA WANDEROSCK TOLEDO 

 

 

Formação Continuada para Docentes: 
Uma Proposta de Estratégias para o 

Aperfeiçoamento das Práticas de Ensino 
com Foco na Inclusão Educacional. 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 
Sistemas de Gestão da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial para obtenção do 
Grau de Mestre em Sistemas de Gestão. Área de 
Concentração: Organizações e Estratégia. Linha 
de Pesquisa: Sistema de Gestão pela Qualidade 
Total  

 

 

 

Orientadora: 
 Profª STELLA REGINA REIS COSTA D.Sc. 

 

 

 

 

Niterói 
2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do CEFET/RJ – Campus Petrópolis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

T649    Toledo, Soraia Wanderosck. 

Formação Continuada para Docentes: uma proposta de estratégias para o 

aperfeiçoamento das práticas de ensino com foco na inclusão educacional. / Soraia 

Wanderosck Toledo. – Niterói, RJ : 2016. 

101f.: il. 

Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) – Universidade Federal 

Fluminense. Escola de Engenharia. Departamento de Engenharia de Produção. 

Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio Ambiente. 2016. 

Orientador: Profª Stella Regina Reis Costa D.Sc. 

1. Educação inclusiva. 2. Professores - Formação continuada. 3. Necessidades 

educacionais específicas (NEE). 4.  Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca – Professores. I.  Título. 

CDD 371.007 



 

 



Dedico este trabalho 

 

 

 

 

A minha família 

(incluindo a parte que já habita outros mundos) 

e aos meus amigos  

que me apoiaram e torceram por mim nessa empreitada.  

Sem eles nada seria possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

GRATIDÃO a Deus, inspiração vital, fonte de luz e energia. 

A minha mãe, Marilza Wanderosck Toledo, sempre presente em minhas ausências.  

A minha filha, Sara Toledo Pereira, pela paciência e força. 

Aos meus irmãos, Janaina Wanderosck Toledo e Wallace Wanderosck Toledo pela 

energia sempre positiva. 

Aos meus tios João Péricles de Oliveira Nunes e Jane Toledo Nunes, incentivadores 

constantes das vitórias da minha vida. 

Aos meus sobrinhos, João Pedro Gomes Toledo e Paulo Roberto Toledo Neto, pelo 

amor em suas existências. 

Aos meus amigos pelos momentos de revitalização e incentivo. 

Aos respondentes nas entrevistas que direcionaram a pesquisa. 

A minha orientadora, Stella Regina Reis Costa, pela dinamicidade e apoio, 

principalmente nos momentos mais difíceis. 

Aos professores Denise Medeiros Ribeiro Salles e Hélio Fernandes Machado Junior 

e a minha parecerista e amiga, Márcília Elis Barcellos, pelo carinho nas observações 

em relação ao trabalho durante a avaliação final. 

A todos os colegas do Mestrado que proporcionaram uma caminhada mais leve por 

conta do apoio constante, da alegria e do companheirismo. 

À Comunidade Surda que me acolheu em suas aventuras educacionais em busca 

de inclusão política e social. 

Ao CEFET/RJ por potencializar a qualidade da educação pública do nosso país por 

meio da formação continuada de seus servidores. 

À Universidade Federal Fluminense e aos professores do Mestrado Profissional em 

Sistemas de Gestão, pela dedicação e comprometimento com o curso.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulheres e homens, somos os únicos seres 
que, social e historicamente, nos tornarmos 
capazes de apreender. Por isso, somos os 
únicos em que aprender é uma aventura 
criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico 
do que meramente repetir a lição dada. 
Aprender para nós é construir, reconstruir, 
constatar para mudar, o que não se faz sem 
abertura ao risco e à aventura do espírito. 

(FREIRE, 1996. P.69) 

 



 

RESUMO 

As constantes alterações em padrões sociais, políticos, econômicos, culturais, marca 
inequívoca da contemporaneidade, aponta para a necessidade de formação 
profissional contínua. No que se refere à educação formal, da pré-escola à pós-
graduação, além dos conteúdos programáticos inerentes aos cursos, é fundamental 
que as práticas de ensino sejam repensadas, inovadas em diálogo com os mais 
variados contextos e atores sociais. Assim, com o objetivo de propor estratégias 
para formação continuada para docentes das carreiras do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico e do Magistério Superior com vistas ao aperfeiçoamento das práticas de 
ensino e à inclusão educacional, foi realizado Estudo de Caso em Instituição de 
Educação Pública que oferece cursos em nível médio, profissionalizante, superior e 
pós-superior. Por meio de entrevistas semiestruturadas e abertas, coletivas e 
individuais, os dados foram obtidos e a triangulação das informações coletadas nas 
entrevistas foi feita a partir de Análise em documentos institucionais. O tratamento 
dos dados aconteceu com base na Análise de Conteúdo. A conclusão é que em 
situações educacionais diferenciadas, como no recebimento de alunos com 
Necessidades Educacionais Específicas (NEE), o discurso preponderante informa 
que os professores não se sentem preparados para esse tipo de trabalho, delegando 
às instâncias de apoio pedagógico as respostas para um atendimento adequado, o 
que acaba por provocar a fragmentação de ações, o fracasso. Essa situação pode, 
ainda, levar alunos a abandonarem os ambientes acadêmicos, além de contribuir 
para o desconforto, ansiedade e frustração por parte dos docentes. Sugere-se, 
dessa maneira, a criação de espaços para a articulação dos conhecimentos acerca 
das especificidades dos diferentes sujeitos sociais, nos quais poderão ser 
repensadas práticas de ensino que contribuam para a inclusão educacional e o 
sucesso da aprendizagem em perspectiva emancipatória. 

 

Palavras-chave: Inclusão, formação continuada, necessidades educacionais 
específicas (NEE). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: 
 

The ongoing changes in social, political, economic and cultural patterns, 
unmistakable mark of contemporaneity, points to the need for continuous vocational 
training. With regard to formal education, from preschool to post graduation, besides 
the syllabus inherent to the courses, it is essential that teaching practices are 
rethought and innovated, in dialogue with the various contexts and social actors. 
Thus, in order to propose strategies for continuing education of the teaching careers 
of Basic, Technical, Technological and Higher Education so as to continuously 
improve the teaching practices and educational inclusion, a Case Study was 
conducted in Public Education Institution. It offers secondary education, vocational, 
university degree and post-graduating courses. Through semi-structured and open 
interviews, as well as group and individual ones, data were generated and the 
triangulation of information gathered in the interviews was made out of the analysis of 
institutional documents. The data processing took place based on content analysis. 
The findings of this show that in different educational situations, such as in the 
welcoming of pupils with Specific Educational Nedds (SEN), the major discourse 
reveals that teachers do not feel qualified enough to deal with this kind of task, 
delegating to the pedagogical support the answers to an adequate education service, 
which ultimately causes the fragmentation of actions, failure and very often the 
students dropping out of academic environments, as well as discomfort, anxiety and 
frustration on the part behalf of the lecturers. Therefore, the creation of spaces for the 
articulation of knowledge about the specificities of the different social subjects is 
suggested in which the teaching practices that contribute to the educational inclusion 
and success of learning emancipatory perspective can be rethought. 

 

Keywords: Inclusion, continuing education, specific educational needs. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

O homem contemporâneo vive a perplexidade e a crise dos paradigmas, 

resultado de uma sociedade em transição que, em função dos avanços tecnológicos, 

busca uma nova estrutura de trabalho, economia e produção do conhecimento. A 

denominada sociedade da informação faz redimensionar o pensar, o comunicar, o 

aprender (FARIA; LIMA; TOSCHI, 2014) e, nesse contexto, a palavra de ordem é 

diversidade, já que etnias, credos, culturas se encontram e se misturam em um 

mundo globalizado, que iguala e distancia povos e pessoas em função das 

possibilidades várias e das discrepâncias idiossincráticas, sociais, econômicas e 

tecnológicas. 

A “Era Industrial” vem sendo superada pela “Era do Acesso”, do capitalismo 

cultural, na qual os sujeitos contemporâneos passam a interagir no novo ambiente 

virtual, a valorizar a imagem e o consumismo imediato, a acumular informações que 

nem sempre são transformadas em conhecimento, a impor um ritmo frenético à vida 

em função da exacerbação da velocidade e da multiplicidade de atividades a que 

propõem. Desde a decepção com os saberes enciclopédicos que não deram conta 

dos conflitos individuais e sociais, a criatividade e a inovação têm sido valorizadas, a 

partir da extrapolação do raciocínio cartesiano, e do resgate da intuição, da 

espiritualidade, com vistas à equidade social, a felicidade e a sustentabilidade do 

planeta. Daí a percepção de que os processos promovidos pela educação formal 

têm se mostrados obsoletos, ineficientes para as expectativas desses novos sujeitos 

e desconectados com as demandas atuais. 

Em meio a essa obsolescência, o acesso de alunos com Necessidades 

Educacionais Específicas (NEE) acaba por enfatizar a diversidade própria dos 

tempos contemporâneos e a necessidade de uma educação formal centrada no 

aluno, múltipla, instigante e conectada com essas novas experiências diárias. 

A inovação das práticas pedagógicas, essencial para a sobrevivência da 

educação formal, precisa ser perseguida de maneira objetiva e sistemática para que 

não fique perdida em elucubrações não aplicáveis à realidade. Para tanto, é 
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necessário que sejam aplicadas bases teóricas como, por exemplo, os fundamentos 

da Gestão pela Qualidade Total (GQT), proposta do presente estudo. 

Inovar para sobreviver e vir a ser um diferencial em relação à 

Responsabilidade Social para que a educação (formal), considerada um meio para o 

desenvolvimento e minimização dos problemas sociais, como afirma Souza (2014), 

possa contribuir para a inclusão dos grupos socialmente marginalizados.  

Enfim, a busca pela qualidade total em uma Instituição Federal de Ensino 

prevê inovação para o atendimento de demandas contemporâneas como a 

diversidade e a responsabilidade social, a partir da oferta de oportunidades iguais 

aos diferentes atores sociais. Logo, práticas de ensino precisam ser repensadas 

para que, em perspectiva emancipatória1, possam contribuir para uma efetiva 

inclusão educacional, política, social e tecnológica. 

 A partir dessas inquietações foi desenvolvida a presente pesquisa de 

mestrado. A provocação inicial apresentada aos docentes foi o recebimento de 

alunos com deficiências sensoriais, pessoas com cegueira, baixa-visão, surdez, 

deficiência auditiva, para que as questões relativas à diversidade e formação 

continuada na área das práticas de ensino fossem trabalhadas. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Por “perspectiva emancipatória” da educação entende-se a visão de que os processos educativos precisam estar 

comprometidos com uma visão de mundo transformadora, inconformada com um mundo injusto e insustentável em que 
vivemos. Por isso, uma perspectiva emancipatória da educação e do trabalho deve desenvolver a capacidade de pensar 
criticamente a realidade e promover a justiça e a solidariedade, fundada na ética, e respeitando a dignidade e a autonomia do 
educando. Daí a importância estratégica do professor como intelectual transformador e a escola como um espaço de 
contestação e de construção de uma visão crítica da sociedade, formando para o exercício da cidadania desde a infância. 
(GADOTTI, 2012) 
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1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

Os processos de aprendizagem devem estar pautados em demandas 

formativas que se (re)configuram em função das mudanças tecnológicas, sociais, 

econômicas, comportamentais, culturais, paradigmáticas nas quais estamos 

inseridos. Nesse sentido, além dos saberes específicos relacionados a cada área, 

percepções acerca das contínuas ressignificações2 de mundo sugerem a 

necessidade da criação de espaços para a formação continuada, 

CONSIDERANDO a igualdade de condições para o acesso e a 
permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e 
de concepções pedagógicas; o respeito à liberdade e o apreço à tolerância; 
a valorização do profissional da educação; a gestão democrática do ensino 
público; a garantia de um padrão de qualidade; a valorização da experiência 
extraescolar; a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais; o respeito e a valorização da diversidade étnico-racial, entre outros, 
constituem princípios vitais para a melhoria e democratização da gestão e 
do ensino. 

Resolução CNE/CP nº 2/2015 (BRASIL, 2015a) 

Esses espaços, destinados à constante construção das práticas de ensino, 

baseadas em posturas críticas, reflexivas e receptivas, precisam estar inseridos no 

contexto de atuação, em resposta as demandas educacionais que se fazem cada 

vez mais emergentes,  

CONSIDERANDO a docência como ação educativa e como processo 
pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, 
interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da 
formação que se desenvolvem entre conhecimentos científicos e culturais, 
nos valores éticos, políticos e estéticos inerentes ao ensinar e aprender, na 
socialização e construção de conhecimentos, no diálogo constante entre 
diferentes visões de mundo; 

Resolução CNE/CP nº 2/2015 (BRASIL, 2015a) 

 A partir dessa perspectiva foi configurada a situação problema: o possível 

despreparo das instituições de ensino para a inclusão educacional de alunos que 

apresentam Necessidades Educacionais Específicas. 

 

                                                           
2
 Significado de Ressignificar (v.t.d.): Uso restrito. Atribuir uma nova significação a; dar um novo significado, um novo sentido a 

alguma coisa: precisava ressignificar experiências. Em: http://www.dicio.com.br/ressignificar/ 
 
Ressignificar é um processo de modificação do filtro pelo qual percebemos os acontecimentos. A finalidade é alterar o 
significado anteriormente dado. Quando o significado se modifica, mudamos também nossa maneira de agir. O significado de 
todo acontecimento depende do filtro pelo qual o vemos. Em: http://clinica-ressignificando.blogspot.com.br/2012/05/o-que-e-
ressignificar-ressignificar-na.html  

http://www.dicio.com.br/ressignificar/
http://clinica-ressignificando.blogspot.com.br/2012/05/o-que-e-ressignificar-ressignificar-na.html
http://clinica-ressignificando.blogspot.com.br/2012/05/o-que-e-ressignificar-ressignificar-na.html
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Propor estratégias para formação continuada para docentes das carreiras do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e do Magistério Superior com vistas ao 

aperfeiçoamento das práticas de ensino e à inclusão educacional. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar posturas e preparo de docentes em relação ao ensino de 

alunos com NEE. 

 Analisar o processo de inclusão educacional por meio de 

levantamentos de documentos institucionais. 

 Identificar estratégias atrativas para a formação continuada na área da 

inclusão educacional para os docentes do CEFET/RJ. 

 Validar junto a docentes e gestores estratégias para o aperfeiçoamento 

das práticas de ensino com vistas à qualidade, equidade e inclusão 

educacional. 

1.4 QUESTÕES DE PESQUISA 

 Como os professores se colocam em relação ao ensino de alunos com 

NEE? 

 Quais as barreiras, desafios e possibilidades informadas pelos 

documentos institucionais para a inclusão educacional? 

 Qual a atratividade em relação a propostas para formação continuada 

na área de práticas de ensino com vistas à inclusão educacional: 

incentivos e dificuldades para a participação em atividades como essa? 

 As estratégias propostas pelo presente estudo, além de viáveis e 

atrativas, são capazes de promover maior qualidade nos processos de 

ensino e aprendizagem a fim de contribuir para a inclusão educacional? 
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1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

O acesso e permanência de alunos com Necessidades Educacionais 

Específicas (NEE) na rede regular de ensino foram evidenciados por meio da 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). Em 2006, a ONU ratificou essa 

perspectiva quando assumiu a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, incluindo o seu protocolo facultativo (BRASIL, 2010). Em 2008, o Brasil 

se fez signatário da referida Convenção, assumindo, assim, o compromisso de 

promover, por meio de políticas públicas, a inclusão de pessoas com NEE nos 

sistemas regulares de ensino em seus diferentes níveis.  

Segundo o Portal Brasil (BRASIL, 2014a) 29.221 estudantes com deficiência 

(visual, auditiva, física ou transtornos globais do desenvolvimento), por exemplo, 

estavam matriculados no Ensino Superior no ano de 2013 e as matrículas de 

pessoas com deficiência aumentaram quase 50% nos últimos quatro anos (BRASIL, 

2014b). 

             Há vários entendimentos para “Pessoas com Necessidades Específicas”. O 

presente estudo recorreu a Sassaki (2010), que afirma que Necessidades Especiais 

(ou Específicas) compreende, além das pessoas com deficiência, outros segmentos 

como crianças tiradas de trabalho infantil, ou em risco social, indígenas inseridos em 

espaços acadêmicos regulares, egressos de hospitais psiquiátricos ou de 

penitenciárias, pessoas homossexuais, entre outros.  

Tendo em vista ao aumento surpreendente de matrículas em cursos 

superiores tecnológicos (com uma média anual de 24,1%), percebidos nos últimos 

Censos do Ensino Superior (BRASIL, 2014b), aliado ao aumento de matrículas de 

pessoas com deficiência e a diversidade percebida entre os ingressos, estudos e 

propostas que contribuam para a qualidade do processo ensino-aprendizagem 

tornam-se essenciais. 

Barros, Guimarães e Paula (2012) enfatizam a missão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica de expandir e promover a qualidade dos 

processos educacionais de forma gratuita, na perspectiva do desenvolvimento 

científico, tecnológico e socioambiental do país, sem que sejam esquecidos 

aspectos como a inclusão social.   



15 

 

            Conforme indicado na Resolução CNE/CEB N. 6, de 20 de setembro de 

2012, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio em seu Capítulo II do Título I, Princípios Norteadores, Art. 

6º, os processos de ensino deverão acontecer, entre outros princípios, em 

observância ao 

X - reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, entre 
outras, as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades, as pessoas em regime de acolhimento ou internação e 
em regime de privação de liberdade,  

XI - reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como 
dos povos indígenas, quilombolas e populações do campo;  

XII - reconhecimento das diversidades das formas de produção, dos 
processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes, as quais 
estabelecem novos paradigmas; 

(BRASIL, 2012a) 

Ainda com base na Resolução Nº 6/2012, Título IV, Formação Docente, o 

Art.40º informa que 

§ 4º A formação inicial não esgota as possibilidades de qualificação 
profissional e desenvolvimento dos professores da Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio, cabendo aos sistemas e às instituições de ensino a 
organização e viabilização de ações destinadas à formação continuada de 
professores. 

(BRASIL, 2012a) 

A preparação de professores para a inclusão educacional, ou seja, para o 

oferecimento de oportunidades iguais para os diferentes sujeitos sociais, está 

pautada em diversos documentos como o Plano Nacional de Educação e Direitos 

Humanos (BRASIL, 2013), que objetiva desenvolver, entre outras, ações afirmativas 

que oportunizem o acesso e permanência de pessoas com deficiência no Ensino 

Superior. 

Ações programáticas 

7. estabelecer políticas e parâmetros para a formação continuada 
de professores em educação em direitos humanos, nos vários níveis e 
modalidades de ensino;  

9. apoiar a criação e o fortalecimento de fóruns, núcleos, comissões 
e centros de pesquisa e extensão destinados à promoção, defesa, proteção 
e ao estudo dos direitos humanos nas IES; 

16. implementar programas e projetos de formação e capacitação 
sobre educação em direitos humanos para gestores(as), professores(as), 
servidores(as), corpo discente das IES e membros da comunidade local; 
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18. desenvolver políticas estratégicas de ação afirmativa nas IES 
que possibilitem a inclusão, o acesso e a permanência de pessoas com 
deficiência e aquelas alvo de discriminação por motivo de gênero, de 
orientação sexual e religiosa, entre outros e seguimentos geracionais e 
étnico-raciais; 

(BRASIL, 2013) 

Outros documentos relevantes podem ser citados como o Plano Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, de 2008 e o Plano de Desenvolvimento 

da Educação, de 2007, que prevê a aproximação entre a Educação Especial e a 

Educação Regular, enfatizando ser a primeira uma modalidade transversal que deve 

estar presente em todos os níveis, etapas e modalidades da Educação Formal, além 

de prever para o Ensino Superior, entre outros, os seguintes princípios: 

i) expansão da oferta de vagas, dado ser inaceitável que somente 
11% de jovens, entre 18 e 24 anos, tenham acesso a esse nível 
educacional, ii) garantia de qualidade, pois não basta ampliar, é preciso 
fazê-lo com qualidade, iii) promoção de inclusão social pela educação, 
minorando nosso histórico de desperdício de talentos, considerando que 
dispomos comprovadamente de significativo contingente de jovens 
competentes e criativos que têm sido sistematicamente excluídos por um 
filtro de natureza econômica [...] 

(BRASIL, 2007) 

O Ensino Superior é praticado por professores com formação inicial em 

diferentes tipos de cursos, como licenciaturas e bacharelados. Os licenciados têm, 

em sua formação inicial, contemplados aspectos relativos aos processos de ensino, 

o que não acontece com os bacharéis, por exemplo. A formação continuada, 

mestrado e doutorado, amplamente praticada pelos professores que atuam nesse 

nível de ensino, sabidamente, quando contemplam questões relativas às práticas de 

ensino, apresentam cargas horárias mínimas, tendo em vista a ênfase dada aos 

conteúdos específicos de cada área de conhecimento. Nesse sentido, pode ser 

observada uma lacuna no que se refere às dinâmicas de ensino, o que justifica, 

também, pesquisas que contribuam para o preenchimento da mesma. 

Nessa perspectiva, um estudo efetivado em uma Instituição que oferece 

diferentes níveis de ensino torna-se relevante no sentido poder significar um plano 

piloto para outras instituições de ensino. 

 A justificativa para a construção de espaços inovadores para a formação 

continuada na área pretendida pelo presente estudo foi baseada, ainda, em 

aspectos encontrados no PDI Institucional 2010/2014, como: 
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Ao atuar como instituição de ensino superior pública comprometida 
com o desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico da sociedade, em 
favor de um país justo, capaz de promover o crescimento com geração de 
renda e redução das desigualdades, o CEFET/RJ tem presente em seu 
plano de desenvolvimento os desafios de demandas formativas associadas 
a políticas de industrialização e comércio, infraestrutura econômica (energia, 
transportes, telecomunicações) e social (educação, saúde e saneamento), 
capacitação tecnológica, entre outras prioridades que se impõem ao 
desenvolvimento com alcance social. 

3
 

(CEFET/RJ, 2014) 

Dessa forma, o presente estudo se justifica pela necessidade de apoio na 

atuação dos profissionais de ensino do CEFET/RJ, instituição objeto de pesquisa, 

em relação à diversidade, bem como, da construção de sistemas de gestão capazes 

de articular as diferentes propostas de ações inclusivas no ensino Médio-Técnico, 

Superior e Pós-superior. 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A presente pesquisa teve como recorte geográfico três dos sete campi que 

compõem o sistema CEFET/RJ, a saber: Maracanã, Petrópolis e Nova Friburgo.  

A partir da percepção de posturas e procedimentos relativos ao recebimento 

de alunos com deficiência sensorial nesses espaços, foram construídas sugestões 

para o apoio do trabalho dos docentes, com vistas a atendimentos adequados de 

alunos com Necessidades Educacionais Específicas matriculados em quaisquer dos 

campi da instituição, ou seja, as proposições, baseadas nos recortes informados, 

visam contribuir para a construção de espaços que promovam troca de informações, 

dúvidas, conhecimentos e experiências relativas ao aperfeiçoamento dos processos 

relativos à inclusão educacional no sistema CEFET/RJ e para a consequente 

ampliação no atendimento a Necessidades Educacionais Específicas.  

Ainda foi considerada a possibilidade de que outras instituições de ensino 

possam adaptar as proposições apresentadas pelo presente estudo para serem 

utilizadas pelas mesmas.  

 

                                                           
3
 PDI 2010/2014. P.13. De acordo com informações divulgadas o site do CEFET/RJ, o PDI 2015/2019 está em processo de 

avaliação das Diretorias Sistêmicas, o que contraindica sua utilização quando da elaboração presente trabalho. 
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1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Etapas articuladas estruturaram o trabalho, a começar, no primeiro capítulo, 

pela apresentação de uma visão geral que situou a pesquisa e seus propósitos em 

relação ao tema, práticas de ensino para a inclusão educacional dos diferentes 

sujeitos sociais. 

O segundo capítulo, Referencial Teórico, apresentou o aprofundamento das 

questões inerentes aos temas Gestão pela Qualidade Total na Educação, Educação 

Especial, especificamente pelas percepções acerca dos sujeitos com deficiência 

sensorial, e Formação Continuada na perspectiva da Educação Inclusiva, para que o 

caminho percorrido pela pesquisa fosse delineado a partir de conceitos e 

perspectivas que embasaram a coleta e análise de dados. 

Em seguida, a metodologia informou as ações desenvolvidas pela pesquisa: 

como foi a coleta e análises dos dados com vistas à obtenção de resultados. 

A outra etapa do trabalho foi a apresentação e análises dos dados, base para 

a elaboração da proposta preliminar que, validada, balizou os resultados finais 

apresentados. O desfecho do trabalho foi composto pelas conclusões e propostas 

para futuros trabalhos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 QUALIDADE E EDUCAÇÃO 

O termo Qualidade, nascido com a administração científica, começou a ser 

adotado também pelo setor de serviços como a Educação a partir de 1980 

(SANTANA, 2007). A complexidade do tema Qualidade na Educação, entendido 

como processo histórico-cultural, será analisada a luz dos conceitos e definições 

apresentados por Dourado, Oliveira e Santos (2007), elaborados a partir de análises 

das transformações contemporâneas ocorridas principalmente nos países membros 

da Cúpula das Américas, a começar pela exigência de aprendizagens mais 

significativas, que passa pela análise de diferentes processos educacionais, entre 

eles, a formação inicial e continuada de professores e os resultados escolares 

obtidos por meio de avaliações externas, dimensões que serão aprofundadas pelo 

presente estudo. A qualidade na educação, então, será analisada segundo a relação 

entre insumos-processos-resultados, com atenção ao material humano, docentes, 

aos processos relativos à formação continuada dos mesmos, de melhor adequação 

das estratégias para a efetivação do ensino-aprendizagem significativo e ao 

recebimento de alunos com deficiências com vista a resultados educacionais 

expressivos. 

Gadotti (2013), afirma que qualidade não pode ser vista como privilégio, mas 

democratizada para todos e, por isso, deve ser encarada de forma sistêmica; que 

qualidade, como as transformações do mundo contemporâneo, é um temo dinâmico, 

político e cambiante em função do contexto e deve servir de base para renovações 

de velhos paradigmas educacionais. Assim, a pesquisa propõe estabelecer uma 

simbiose entre as áreas de Gestão pela Qualidade Total e Educação, com vistas à 

promoção de uma gestão que contemple além da eficiência e eficácia, o prazer, a 

emoção, a felicidade, a realização pessoal e coletiva na condução dos processos e 

uma educação otimizada, que estabeleça objetivos relevantes e persiga resultados a 

partir de práticas inovadoras comprometidas com a responsabilidade social que lhe é 

inerente. 

Total Quality Management (TQM), utilizada desde a segunda guerra mundial 

como principal fator de recuperação da indústria japonesa, iniciada nessa área com 
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sucesso e disseminada para outras como a Educação, aponta para a ideia de 

"melhoria contínua" e se trata de uma questão de compromisso, trabalho duro, boa 

comunicação, liderança eficaz e amor (KÖKSAL, 2012), o que dialoga com as 

expectativas do presente estudo. 

Para longe de estigmas dicotômicos que estabelecem como Gestor o 

profissional de pensamento cartesiano inflexível e como Educador o sacerdote 

ingênuo que busca a iluminação de seus discípulos em meio a elucubrações 

filosóficas e teorizações dissociadas do contexto real, a proposta é pensar o 

profissional de educação em suas necessidades e realizações à luz da gestão 

humanizada e do entendimento de que a qualidade total abrange aspectos 

individuais estruturantes dos processos coletivos.  

Contribuições como a de Alves (2012) que se opõe ao rigor dos métodos que 

têm limitado as pesquisas acadêmicas, ignorado a relevância dos problemas e 

cerceado a criatividade; que propõe uma análise multidimensional dos objetos que 

aponte para o fim último dos conhecimentos produzidos: o alívio da miséria da 

existência humana; que questiona a exigência da objetividade e da neutralidade 

científicas enfatizando a necessidade da consciência da situação estratégica da 

pesquisa como ato político, passível de ser manipulada e de contribuir para a 

manipulação e controle social, o que sugere que uma abordagem adequada do 

problema precisa levar em conta a necessidade de mudanças sociais por meio da 

inquietude crítica da consciência desajustada aos padrões sociais hegemônicos, 

servirão de interstício do trabalho. 

Dessa inquietude se alimenta essa pesquisa: a busca pela superação de 

barreiras, principalmente das atitudinais4, no sentido de possibilitar a equidade de 

oportunidades para os diferentes sujeitos sociais, pautada na Responsabilidade 

Social inerente ao papel educacional e nos direcionamentos sugeridos pela Gestão 

da Qualidade Total. 

A partir de pesquisa na base SCOPUS, o tema “Total quality in Education” 

apresenta um número muito reduzido de publicações. A primeira publicação 

                                                           
4
Barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com 

deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. (Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei 
13.146/2015) 
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registrada, a partir de 1994, ano da declaração de Salamanca, usado como recorte 

para essa revisão, ocorreu em 1995. Essa primeira pesquisa ocorreu na Dinamarca, 

outra no Brasil em 2007, na Grécia em 2012, na Turquia, 2012, e na África do Sul, 

2014. Três das publicações estavam relacionadas à área das Ciências Sociais e 

apenas uma pode ser encaixada na área de economia e afins. 

O artigo oriundo da África do Sul (MOLOI; MOTAUNG, 2014) versa acerca 

dos desafios da implantação de um processo de qualidade total em uma instituição 

de ensino superior que atende a maioria de estudantes de origem socioeconômica 

menos favorecida em função das disparidades herdadas do regime segracionista sul 

africano (aparthaid) que levou a exclusão de negros e mulheres e do colonialismo 

imposto àquele país. Essa perspectiva em muito se assemelha a ideia do presente 

estudo que almeja contribuir para o oferecimento, por meio da inclusão educacional, 

de ferramentas capazes de minimizar os impactos socioeconômicos sofridos pelas 

pessoas com deficiência em função dos anos de exclusão a que foram submetidos. 

Moloi e Motaung (2014) informa que a busca para minimizar disparidades 

percebidas na África do Sul por meio da inclusão educacional foi baseada na 

aplicação de normas, avaliações nacionais e auto avaliações institucionais, bem 

como no treinamento de acadêmicos e gerentes sênior para a implementação do 

sistema de qualidade entendido como um complexo que envolve insumos, 

processos e resultados e suas alternâncias ao longo do tempo. Apesar das severas 

críticas aos princípios de gestão pela qualidade total (TQM) como sendo pertinentes 

à hegemonia das políticas macroeconômicas que estão globalizando o ensino 

superior com vistas ao atendimento das solicitações do capitalismo ocidental, os 

autores afirmam que instituições que se candidataram à reforma e reestruturação 

baseadas nos princípios da TQM mostraram resultados positivos. 

Ainda segundo o artigo, a TQM combina elementos de gestão científica com a 

crença na perfeição a ser conquistada por meio de um processo evolutivo de 

adaptação e confianças dos stakeholders, em outras palavras, de atenção 

sistemática, estruturada e contínua da manutenção da qualidade. O início do 

processo foi fornecer uma base integradora que fez com que as instituições 

aderissem à mesma abordagem e critérios referentes à qualidade, ou seja, 

programas com padrões mínimos de aprendizagem no ensino superior, processo de 
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auditoria institucional com vistas à percepção da eficácia dos mecanismos de 

garantia da qualidade (qualidade, normas e relevância) e da promoção da qualidade 

(treinamento em métodos), com o objetivo da conquista da equidade, eficácia e 

eficiência das instituições de ensino. Segundo os autores, alguns obstáculos 

precisam ser analisados nessa proposta como a noção arraigada de que qualidade é 

uma entidade não-negociável, quase metafísica, que ilumina a superioridade de 

umas instituições sobre outras; de que qualidade seja uma imensidão de requisitos 

externos que apontam para elevados graus de consenso que inibem a autonomia 

profissional no ensino, uma tensão perceptível entre o alinhamento corporativo 

exigido pela TQM e a autonomia histórica dos professores; de que o imperativo 

burocrático inerente ao TQM, com seus procedimentos operacionais padrão, se 

opõe a alegria e criatividade inerentes ao ensino e de que a apropriação de modelos 

industriais na educação legitime uma forma de imperialismo cultural. Apesar desses 

obstáculos, a qualidade é a principal responsabilidade das instituições de ensino, 

envolvendo diferentes níveis e métodos, Estado, sociedade, alunos e comunidade 

de pares acadêmicos nas diferentes disciplinas e campos de pesquisa e que pode 

contribuir para a promoção da equidade, oferta de oportunidades educacionais 

iguais a todos. 

Dos aspectos principais para a matriz multidimensional propostos nesse 

artigo, quatro são pertinentes à situação brasileira como a “exceção” (qualidade 

entendida como excelência por meio de um conjunto mínimo de padrões), a “aptidão 

para o emprego” a ser definido por um provedor, o “custo-benefício” (qualidade se 

concentra na eficiência e eficácia por meio da mediação entre entrada de insumos e 

saídas de contra insumos) e a “transformação” (qualidade se refere a noção de 

mudança qualitativa que capacita o aluno). Dessa forma devem ser levadas em 

conta as estruturas, os processos, os relacionamentos e fluxo de comunicação e os 

sistemas de avaliação.  

Moloi e Motaung (2014) informam, ainda, que o Comitê da Qualidade de 2008 

sul africano sintetizou como indicadores de qualidade a equidade, a tolerância, o 

multilinguismo, a responsabilidade e a honra. Há menção sobre a importância do 

investimento no capital humano e análise dos currículos dos cursos que devem levar 

em conta o trato das desigualdades na educação; sobre a importância da efetiva 

participação dos alunos por meio de pesquisas de satisfação e da informação acerca 
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das políticas propostas, bem como, responder às demandas desses alunos com 

base das desvantagens apresentadas por eles e da importância de trabalhos 

desenvolvidos em equipes.  

Moloi e Motaung (2014) enfatizam a questão da equidade social como um dos 

objetivos traçados para 2012 a 2017, entendida como redução das desigualdades de 

oportunidades para os diferentes indivíduos e grupos e não como tratar todos da 

mesma maneira, inclusive com a perspectiva de medidas desiguais que sejam 

capazes de superar desvantagens históricas. Outras estratégias se referem à 

avaliação que deve prever estratégias claramente articuladas, identificação das 

comunidades envolvidas por meio de acesso institucional aberto e livre e consenso 

sobre a mensuração dos indicadores de desempenho num processo normativo e 

somativo5 de eficácia. Nesse sentido, a qualidade e acesso são indissociáveis e 

comprometidos com a excelência do trabalho e com as transformações sociais e 

políticas possíveis, entendidos não como fim, mas como jornada. Assim, educação 

de qualidade deve ser capaz de fazer com que os alunos atuem social e 

politicamente por meio de autoavaliação crítica e discursos fundamentados, que 

conquistem autonomia e consciência da contingência do pensamento e da ação. 

Por fim, Moloi e Motaung (2014) afirmam que a qualidade no ensino superior 

é assegurada pela participação e representação dos diferentes atores educacionais 

por meio das estruturas que se estabelecem nos níveis social e econômico e dos 

processos relacionados; que programas educacionais são a garantia para a 

qualidade na educação por meio de mecanismos de monitoramento e avaliação 

capazes de gerar padrões e registros; que acordos de todas as partes envolvidas 

acerca de critérios e indicadores de referência para, a partir desses, os padrões 

mínimos dos programas sejam estabelecidos e que os objetivos de qualidade sejam 

mensuráveis, bem como, deve ser levado em conta os resultados de aprendizagem 

dos alunos. O caráter político da educação também é mencionado pelos autores no 

que se refere à garantia dos recursos necessários aos procedimentos e no 

engajamento das pesquisas universitárias e no oferecimento de bolsas de estudo ou 

em projetos específicos destinados a benefícios sociais e econômicos de 

comunidades alvo. Assim, os autores consideram positiva a utilização de 
                                                           
5
 A avaliação somativa (classificatória), tem como função básica a classificação dos alunos, sendo realizada ao final de um 

curso ou unidade de ensino. Classificando os estudantes de acordo com os níveis de aproveitamento previamente 
estabelecidos. In: http://www.pedagogia.com.br/artigos/funcoes_avaliacao/index.php?pagina=2.  

http://www.pedagogia.com.br/artigos/funcoes_avaliacao/index.php?pagina=2
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ferramentas como as avaliações institucionais com foco na qualidade do ensino e da 

aprendizagem na busca pela qualidade na educação de maneira mais ampla. 

Apesar disso, Saiti (2012) menciona a dificuldade em relação à avaliação da 

qualidade e da eficácia educacional por conta de fatores externos como a 

competição internacional, o radicalismo científico, as mudanças tecnológicas que 

levam governos a alternativas que procurem atender às demandas da sociedade 

moderna e a fatores relacionados à própria estrutura educacional, um subsistema 

articulado em si e com o ambiente aberto maior e que, assim, a qualidade passa a 

ser considerada como sistema de prestação de contas, e avaliação de desempenho 

que acontece no processo de entrada de alunos no sistema formal e de absorção no 

mercado de trabalho. 

O estudo de Köksal (2012) apresenta o trabalho de qualidade total voltado 

para a melhoria do processo de aprendizagem de língua estrangeira na Turquia com 

alguns aspectos que podem ser absorvidos pelo presente trabalho, a saber, a busca 

pela maior qualidade nas salas de aula por meio da consciência dos professores a 

ser conquistada pela circulação de informações e do compartilhamento de 

experiências, da motivação ao uso de abordagens e tecnologias inovadoras, da 

busca por avaliações mais eficazes. 

Saiti (2012) apresenta em seu trabalho considerações acerca da educação 

formal grega, em função da liderança educacional, a partir da aplicação da gestão 

pela qualidade total na busca de uma contribuição efetiva para o bem-estar social e 

econômico do país. O autor aponta como características-chave para a qualidade 

produto, processo, organização, liderança e compromisso e pondera que a 

qualidade total deve ser um processo humano, como uma filosofia de gestão 

integrada que atende aos aspectos culturais nos quais está inserida e visa o 

desenvolvimento do pensamento humano e da colaboração. Assim, as 

características-chave estão intimamente relacionadas às pessoas. Dessa forma, é 

mister que um sistema de qualidade total respeite e considere as demandas dos 

atores educacionais numa atmosfera de franca comunicação e apoio harmonioso. O 

sistema educativo grego, segundo o autor, em função da falta de uma estratégia de 

ensino em longo prazo e da ausência de uma liderança e gestão de qualidade, 

carece de reavaliação em função dos desafios colocados por uma sociedade 



25 

 

tecnológica em rápida mutação, no qual o processo de ensino e aprendizagem é 

eminentemente intelectual, criativo e inovador. 

No Brasil, a partir da analise das tensões inerentes ao processo de avaliação 

institucional no Sistema de Ensino Naval (SEN) brasileiro em uma perspectiva 

multicultural que aponta para a hibridização do objetivismo e subjetivismo e 

regulação da qualidade e valorização da diversidade cultural das identidades 

institucionais (AGUIAR; CANEN, 2007), o tema qualidade total na educação pode 

ser analisado. Um dos destaques nesse estudo é a diferenciação entre avaliações, 

uma com parâmetros gerais voltados à mensuração, à descrição e ao julgamento de 

valor, outra com critérios de avaliação negociáveis que percebem o contexto plural 

dos sujeitos educacionais e entendem que os processos avaliativos propostos pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei 

nº 10.861/2004 (BRASIL 2004) que tem avançado na articulação entre regulação e 

respeito à diversidade quando incorporam questões acerca de responsabilidade 

social com a qualidade e o reconhecimento da diversidade do sistema.  

Já a partir da perspectiva “total quality in Inclusive Education”, na busca pela 

base SCOPUS foi configurada a seguinte situação: 

GRÁFICO 1: QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA” 
DOCUMENTOS POR ANO 

 
Pesquisa em 25.10.2015 
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Publicações em reduzido número em relação à total quality in Inclusive 

Education, máximo de oito em 2013, em oposição às quantidades apresentadas por 

“Inclusive Education”, setecentos e vinte e quatro em 2014, setecentos e vinte e dois 

em 2013 (gráfico 1), demonstram a pouca ligação entre as áreas “Qualidade Total” e 

“Educação Inclusiva”. A presente pesquisa intenta reverter esse distanciamento por 

meio da busca de estratégias de gestão capazes de viabilizar a formação continuada 

de docente na perspectiva da inclusão educacional. 

 

2.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL E OS SUJEITOS COM DEFICIÊNCIA 

A provocação inicial da presente pesquisa foi o recebimento de pessoas com 

deficiência sensorial na rede regular de Educação Básica, Técnica e Tecnológica e 

de Ensino Superior para que as questões relativas à diversidade e inclusão fossem 

trabalhadas. Nesse sentido, um breve estudo acerca da Educação Especial se faz 

imprescindível para que o referencial de diversidade seja construído. 

 Estudos contemporâneos relativos aos diferentes sujeitos, àqueles que 

apresentam deficiência, têm levantado questões relativas à identidade e cultura 

próprias que surgem como forma de resistir às estratégias e discursos opressivos 

hegemônicos, muitas vezes baseados em conceitos clínico-terapêuticos que 

traduzem esses sujeitos como dependentes e patológicos (VERSTREATE, 2014). 

Essas noções de identidade e cultura são eficazes para a análise histórica dos 

processos de construção e inserção dos sujeitos com deficiência na sociedade a 

partir da oposição à imagem clínico-terapêutica de indivíduos impotentes e 

desamparados e à normalização, ou seja, a imposição de que pessoas com 

deficiência buscassem atender aos padrões estabelecidos pela maioria social 

instituída. 

Nessa perspectiva, uma rápida abordagem história, a começar pelos raros 

registros do tratamento destinado aos sujeitos com deficiência na História Ocidental, 

auxiliará na compreensão desses diferentes sujeitos sociais. Na Antiguidade 

Clássica, pessoas divergentes ou com limitações permanentes eram abandonadas e 

acabavam sendo exterminadas. A condição humana era desconsiderada nesses 

seres (ARANHA, 2005). Já na Idade Média, seguindo orientação Igreja Católica, as 
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pessoas com deficiência começaram a viver do assistencialismo e da piedade, 

entendidas ainda como incapazes de serem educadas, castigadas por Deus, vítimas 

de um mundo de pecados, um período no qual as explicações eram baseadas na 

metafísica, na religião. Apenas no século XIII surgiram as primeiras leis acerca das 

pessoas com deficiência e procuravam, basicamente, garantir a sobrevivência das 

mesmas. A partir da Revolução Burguesa, no século XVI, novas explicações de 

natureza orgânica sobre as deficiências começaram a surgir e as pessoas 

começaram a serem tratadas por meio da alquimia, magia, astrologia, até o advento 

da medicina no século XVII. Assim, a ideia de tratamento e estimulação chegou ao 

Ensino. Conventos, asilos, hospitais psiquiátricos passaram a ser locais de 

confinamento, muitas vezes sem que fossem efetivados os tratamentos. 

Durante mais de quinhentos anos as pessoas com deficiência eram afastadas 

do convívio familiar e social para permanecerem em instituições residenciais. 

Somente no século XX, por volta de 1960, esse modelo começou a ser questionado, 

quando da busca pela desinstitucionalização e normalização, paradigma que 

entende a necessidade de aproximação das pessoas com deficiência da sociedade 

e dos padrões de normalidade, de onde veio o conceito de integração que procurava 

adaptar, modificar a pessoa com deficiência para que a mesma pudesse se 

aproximar do cidadão “normal” e de uma vida “normal” em sociedade, manifestado 

na educação, nas escolas especiais e assistenciais e nos centros de reabilitação. 

Nesse modelo, o alvo de mudança era o sujeito com deficiência. Foi rapidamente 

criticado pela academia e pelas pessoas com deficiência, nesse momento, 

organizadas em associações e em outros órgãos de representação. Esses grupos 

entendem todas as pessoas como diferentes, fazendo de alvo de mudança a 

sociedade, no sentido de garantir formas de acesso de todos os indivíduos, 

independentemente de possuir deficiências, às oportunidades oferecidas pelo 

mundo contemporâneo. Foi o início da Inclusão Social que pressupõe a inserção de 

todos no ambiente educacional, profissional, político, econômico e o 

desenvolvimento do indivíduo autônomo, crítico e efetivamente participativo em 

sociedade. 

Tão importante quanto perceber o processo histórico social pelo qual 

passaram as pessoas com deficiência, é identificar quem são esses sujeitos, ou 

ainda, qual a identidade objeto de luta desses grupos. O distanciamento promovido 
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pelas iniciativas de outrora levaram a quase nenhum conhecimento por parte das 

maiorias das especificidades inerentes a essas pessoas, fazendo com que fossem 

percebidos por suas limitações e incapacidades e não por posturas, interações e 

percepções diferenciadas do mundo e da sociedade.  

Os sujeitos surdos são reconhecidos, de maneira geral, pela sua 

incapacidade para a captação de sons ,enfoque clínico-terapêutico, mas, de forma 

mais adequada, precisam ser entendidos enquanto identidade e cultura próprias, 

enfoque socioantropológico (SKLIAR, 2012). Os sujeitos surdos são aqueles que 

percebem o mundo por meio dos estímulos visuais. São essencialmente imagéticos, 

ou seja, estabelecem a interação com o mundo primordialmente por meio de 

imagens e os significados decorridos das mesmas.  

As pessoas com deficiência auditiva, por sua vez, estabelecem suas inter-

relações por meio do aproveitamento do resíduo auditivo apoiado pelo apelo visual.  

Conforme o Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005: 

Art. 2
o
  Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, 

por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da 
Língua Brasileira de Sinais - Libras. 

        Parágrafo único.  Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, 
parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

(BRASIL, 2005) 

Ainda assim, viver a identidade e cultura surda, independentemente da perda 

auditiva, é fazer uso da Língua de Sinais Brasileira, conviver e lutar pelo respeito e 

diretos do grupo. Então, o sentimento de pertencimento ao grupo denominado “Povo 

Surdo” é o que conta. 

Especificamente em relação ao aluno surdo, as dificuldades de aquisição do 

português em sua modalidade oral a partir da interação com a família promovem 

atrasos na aquisição da modalidade escrita já que a inexistência de uma primeira 

língua para significação do mundo faz com que a modalidade escrita fique sem 

sentido. Esse fato ganha importância na educação formal clássica que tem como 

base para a aprendizagem a leitura-codificação e não a leitura-compreensão, 

fazendo com que a codificação de palavras isoladas perca sentido no contexto 
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apresentado (MALLMANN et al, 2014). Assim, as dificuldades mais latentes em 

relação ao recebimento de alunos surdos no ensino regular se referem ao 

desconhecimento de Libras e das peculiaridades inerentes aos Surdos por parte da 

comunidade escolar e dos conteúdos curriculares por parte dos intérpretes de libras.  

A ideia preconceituosa de que todos os sujeitos com deficiência constituam 

uma mesma homogênea massa deve ser desconstruída. Na verdade, Surdos e 

Deficientes Auditivos, além das questões idiossincráticas, formam identidades 

diferenciadas e interagem com a sociedade e o mundo de formas distintas. 

Verstraete (2014) cita o termo fluidez proposto por Barnartt e aplicado por Breivik e 

Haualand em seus estudos sobre pessoas surdas na Bélgica para designar essas 

identidades singulares, pessoais e dinâmicas formadas a partir das interações inter-

Surdos e extra-Surdos, numa construção contínua. 

A contribuição da Psicanálise e das Teorias das Narrativas para a 

compreensão das pessoas surdas pela alternância da centralidade da questão, 

fazendo com que os interstícios entre os modelos clínico-terapêutico e 

socioantropológico sejam preenchidos é analisada por Bisol e Sperb (2010). Em 

outras palavras, a contribuição dessas áreas acontece quando da análise da 

formação da pessoa e como a surdez influencia nessa constituição de ser e pode ser 

ampliada pela “Teoria da Mente” para que os professores possam perceber as 

barreiras estabelecidas por meio da aceitação de diferentes opiniões e 

entendimentos pessoais de contextos sociais (BEAZLEY; CHILTON, 2013).  

De mesma outra forma, pessoas com cegueira ou baixa visão interagem com 

o mundo por meio dos apelos sonoros e táteis essencialmente, ou seja, aproveitam 

suas possibilidades visuais complementadas por apelos sonoros e táteis. 

Obviamente as questões sinestésicas acabam reforçadas nesses grupos. A 

sociedade e a Educação precisam perceber essas diferentes interações para que a 

participação nos processos seja plenamente possível para todos os grupos. 

Conforme do Decreto 5.904 de 2006: 
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Art. 2
o
  Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05° no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3° e 0,05° no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores; 

(BRASIL, 2006b) 

A contemporaneidade sugere que as percepções ouvintistas (SKLIAR, 2012) 

– aquelas decorrentes de distorções na constituição dos seres surdos por parte das 

maiorias ouvintes – e, por empréstimo, as percepções “videntistas” sejam 

desconstruídas, o que pressupõe a aniquilação da zona de conforto social na qual 

as pessoas com deficiência sejam coagidas a se adaptarem aos padrões das 

maiorias, para que esses padrões sejam questionados e adaptados às necessidades 

específicas desses grupos. 

A partir da busca por “Special Education” na base SCOPUS (Gráfico 2) foi 

percebida um crescente número de publicações (máximo de 2677 em 2014), o que 

informa que o tema tem ganhado relevância no decorrer dos anos. 

GRÁFICO 2: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
DOCUMENTOS POR ANO 

 

Pesquisa em 18/12/2015 
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O gráfico 3 demonstra que a área médica ainda apresenta o maior número de 

publicações seguida da área referente às Ciências Sociais. Mais uma vez, os 

paradigmas clínico-terapêutico e sócio antropológico se inserem nesse contexto. 

GRÁFICO 3: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
DOCUMENTOS POR ÁREA 

 
Pesquisa em 18/12/2015 

A busca pelo tema special education se configurou demasiadamente ampla 

com subtemas vários e direcionamentos múltiplos, logo, a busca passou a ser por 

especial education and regular education (Gráfico 4). 

GRÁFICO 4: EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO REGULAR 
DOCUMENTOS POR ANO 

 
Acesso em 18/12/2015 
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Uma das indicações relevantes a ser aqui analisada é o fato de os 

professores da Educação Especial não terem domínio dos conteúdos específicos da 

cada uma das disciplinas curriculares e de os professores do ensino regular não 

terem conhecimento acerca das especificidades inerentes à educação especial. 

Nesse sentido é apresentada a possibilidade da co-docência e co-aprendizagem, 

uma forma de trabalho colaborativo capaz de minimizar as lacunas percebidas entre 

educação especial e regular (SHIN; MCKENNA, 2016). É importante ressaltar, 

porém, as dificuldades em relação à proposta tendo em vista que a eficácia potencial 

muitas vezes não consegue se manifestar na prática docente diária. Fatores como 

reduzido tempo para planejamentos e auto avaliações no processo de ensino, 

dificuldades em efetivar parcerias entre professores e a própria estrutura da 

educação formal que mantem aulas dissociadas, desarticuladas que levam a um 

processo fragmentado que dificulta a construção de um conhecimento mais 

significativo, capaz de levar o aluno a atuarem criticamente no mundo que habitam, 

acabam por dificultar atividades de co-docência. Por outro lado, mecanismos mais 

efetivos precisam ser propostos para o estímulo a co-aprendizagem já que na 

maioria dos casos, os alunos acabam por se aproximarem em colaboração de forma 

espontânea. A princípio, uma das alternativas apresentadas para a co-aprendizagem 

seria a monitoria, prática que carece de análise mais aprofundada acerca de sua 

efetividade, especialmente, em relação à inclusão educacional. Esse é o ponto 

nevrálgico da questão: oportunizar as mesmas possiblidades de acesso e 

permanência aos conhecimentos historicamente construídos com vistas à equidade 

social. 

 

2.3 FORMAÇÃO CONTINUADA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A inclusão educacional, que tem como aspecto positivo poder significar a 

inclusão social, sugere, além da eliminação de barreiras arquitetônicas, a 

preparação dos profissionais de educação para o recebimento e trato dessa 

clientela. A carência de formação do professor aparece em muitos estudos sobre o 

tema e, em especial, o desconhecimento acerca da língua de sinais (LIBRAS) e de 

concepções de educação voltada para o desenvolvimento de habilidades desse 

público (MALLMANN et al, 2014). Impregnados dos paradigmas que já deveriam ter 
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caído na obsolescência e formados por cursos que ainda não contemplavam essa 

nova realidade, docentes, principalmente, carecem de apoio nessa empreitada.  

Para Contreras (2002) para que ensino consiga responder com qualidade 

processual às demandas contemporâneas, é fundamental que o professor tenha 

uma postura profissional crítico-reflexiva, mas Araújo, Araújo e Silva (2015) rebatem 

essa dimensão afirmando que a formação continuada baseada no processo crítico-

reflexivo sobre a prática educativa não foi capaz de produzir mudanças significativas 

nas práticas formativas. Segundo esses autores, a formação continuada a partir da 

racionalidade prática tem por base, em grande parte, a percepção do professor 

“como intelectual capaz de produzir conhecimentos e teorias a partir da reflexão 

sobre a sua prática” em múltiplas dimensões, ou seja, o professor reflexivo constrói 

explicações conscientes acerca das estratégias escolhidas para melhor 

aprendizagem do aluno, mas que essa orientação metodológica, ao ser apropriada 

pelas agendas governamentais, torna-se alvo de equívocos e contradições, 

reduzindo a formação docente às práticas nas salas de aula. Daí a necessidade de 

ampliação da reflexão para âmbitos sociais, políticos, históricos e econômicos com 

vistas à inserção do fazer pedagógico no mundo, do contexto e do repensar na 

atuação própria frente aos desafios contemporâneos apresentados. Nessa direção, 

Araujo, Araujo e Silva (2015) apontam para a formação continuada adequada de 

professores o processo de formação do sujeito humano, tendo em vista a 

valorização da subjetivação da realidade, de reinvenção de si mesmo para uma 

efetiva intervenção no mundo.  

Assim, como apresentado por Freire (1996), é a consciência do inacabamento 

do humano que faz com que o docente assuma uma postura de humildade frente à 

necessidade contínua de formação e reformulação com vistas a abandonar a zona 

de conforto que imputa no aluno a culpa pelo fracasso escolar e transformar a 

plateia apática de uma aula expositiva em agentes na construção do conhecimento. 

A formação continuada deve propiciar condições para a humanização e o 

crescimento integral dos professores que devem, além de refletir sobre sua prática 

profissional, questionar sua atuação no mundo, fazer de desejos e sonhos planos 

para uma existência digna e feliz, fazer da formação continuada uma permanente 

re(construção) da vida. Castro e Amorim (2015) enfatizam que formação continuada 
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proposta como prática permanente de vida desconstrói uma ideia implícita em 

muitas das ações governamentais de treinamento e reparação. Nesse sentido, 

sugerem um processo de caráter eletivo baseado em três aspectos essenciais: 

formação inicial capaz de direcionar os percursos profissionais; autonomia do 

professor na escolha da continuação de sua formação e condições materiais para a 

realização dos cursos, o desenvolvimento de pesquisas e a produção de propostas 

para intervenção.  

 A ideia básica da racionalidade técnica que percebe no docente um 

transmissor de informações por meio de ações mecânicas e burocráticas, 

dissociadas da investigação e pesquisa atuando apenas como reprodutor de 

conhecimentos previamente estabelecidos se configura em situação merecedora de 

fortes objeções. Freire (2008) identificou esse tipo de abordagem como “educação 

bancária”, na qual o professor deposita seu conhecimento na conta do aluno que 

recebe passivamente as informações sem que sejam transformadas em 

conhecimento capaz de produzir emancipação e atuação consciente e crítica na 

realidade que o cerca. É fundamental que o aluno seja levado a interagir com as 

informações apresentadas de forma autônoma e criativa e a construir o 

conhecimento por meio de descobertas e elaborações significativas, capazes de 

embasar a vida profissional, pessoal, política e social. O docente, nessa perspectiva, 

é o profissional responsável por propor estratégias várias capazes de levar o aluno à 

(in)formação plena. 

Durante sua pesquisa nos Estados Unidos da América, Feng e Sass (2013) 

chegaram à conclusão de que o êxito da inclusão de alunos com deficiência no 

sistema regular de ensino está fortemente relacionado à qualidade dos professores, 

que pode ser obtida por meio de formação inicial e continuada e pelas experiências 

docentes diárias. A partir dessa afirmativa, essa pesquisa pretende propor 

mecanismos que promovam a qualidade do processo ensino-aprendizagem para 

além da aplicação de avaliações externas e internas de desenvolvimento que 

apenas classificam. A intenção é atuar nos processos e entender a avaliação como 

um mecanismo norteador para a revisão e elaboração de proposta com vistas a 

constantes avanços qualitativos nesse campo. O processo educativo se torna eficaz 

quando resultado do engajamento pedagógico, técnico e político dos diferentes 

sujeitos e que, para esse engajamento, aspectos relativos a condições objetivas e 
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subjetivas como a atualização permanente e a valorização profissional de educação, 

além da busca pela equidade social precisam ser considerados (DOURADO; 

OLIVEIRA; SANTOS, 2007). 

 A necessidade de formação continuada, também entendida por capacitação 

docente, é citada em diferentes documentos como no Decreto 5.707/06: 

Art. 3
o
  São diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

I - incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de 
capacitação voltadas para o desenvolvimento das competências 
institucionais e individuais; 

        II - assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação 
interna ou externamente ao seu local de trabalho; 

        V - estimular a participação do servidor em ações de educação 
continuada, entendida como a oferta regular de cursos para o 
aprimoramento profissional, ao longo de sua vida funcional; 

(BRASIL, 2006a) 

Ou ainda no Decreto 5.626/05 em seu capítulo IX: 

Art. 28.  Os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, 
devem incluir em seus orçamentos anuais e plurianuais dotações 
destinadas a viabilizar ações previstas neste Decreto, prioritariamente as 
relativas à formação, capacitação e qualificação de professores, servidores 
e empregados para o uso e difusão da Libras e à realização da tradução e 
interpretação de Libras - Língua Portuguesa, a partir de um ano da 
publicação deste Decreto. 

(BRASIL, 2005)   

Algumas ações para a capacitação de docentes, ou formação continuada, 

vêm sendo oferecidas pelo governo como o Programa de Formação Continuada de 

Professores em Educação Especial proposto pelo Ministério da Educação que tem 

com ação ofertar cursos de aperfeiçoamento e especialização na modalidade à 

distância, semipresencial ou presencial e objetivo preparar docente para atuarem em 

salas de recursos multifuncionais e nas classes regulares em parceria com 

Instituições Públicas de Educação Superior (IPES). Notadamente, essa seara de 

formação tem sido mais direcionada à Educação Básica. 

Segundo o Regulamento de Capacitação Docente do CEFET/RJ, Título II, art. 

3º, a capacitação docente poderá acontecer por meio de cursos de especialização, 

mestrado, doutorado ou estágio de pós-doutorado, que, notadamente, são 
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realizados em função das áreas específicas de formação/atuação docente e não nas 

áreas ligadas a práticas de ensino. 

Formação continuada (ou capacitação) foi entendida a partir do Decreto 5.707 

de 23 de fevereiro de 2006: 

O processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de 
contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio 
do desenvolvimento de competências individuais. 

(BRASIL, 2006a) 

A formação continuada para docentes para o recebimento e trato de pessoas 

com deficiências sensoriais, além de uma ação afirmativa, pode fazer suscitar novas 

propostas nesse contexto. De acordo com o MEC, ações afirmativas são medidas 

preventivas voltadas para a equalização das diferenças sociais e culturais com vistas 

à superação de situações segregativas e atitudes hegemônicas. 

A formação continuada para docentes com vistas à inclusão educacional  

pode ser percebida por diferentes ângulos. Artigos cadastrados na base SCOPUS 

revelam que “teacher training to Inclusive Education” teve, a partir de 1994 

(Declaração de Salamanca), um aumento significativo de pesquisas nesse tema: dos 

pouquíssimos seis artigos publicados em 1996 aos sessenta e três que aparecem 

em 2014 (Gráfico 5). Esse aumento informa que o tema tem ganhado relevância seja 

por pressão dos grupos formados por pessoas com deficiências que têm 

demonstrado a cada dia maior participação política, seja pelo entendimento de que 

esse público apresenta de forma diferenciada possibilidades para a autonomia por 

meio de produções de qualidade nos campos acadêmico e profissional. 
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GRÁFICO 5: FOMAÇÃO DOCENTE PARA EDCUAÇÃO INCLUSIVA 
DOCUMENTOS POR ANO 

 
Pesquisa em 03.09.2015 

 

A Educação Inclusiva, enquanto fenômeno global, apresenta especificidades 

contextuais locais e, segundo a conferência internacional sobre educação inclusiva, 

ocorrida em Johanesburgo, África do Sul, tem como preocupações para sua 

efetivação a dificuldade dos alunos em relação ao processo, a necessidade da 

ausculta do público foco da inclusão educacional, o direcionamento das questões de 

pesquisa relacionadas ao tema, o sistema de ampla implantação e avaliação e a 

formação de professores para esse trabalho (WALTON, 2015).  

A educação inclusiva, amplamente praticada no Canadá, por exemplo, carece 

de maior aprofundamento na preparação dos docentes para o trabalho nessa 

perspectiva (MCCRIMMON, 2015), assim, alunos inseridos nas graduações 

procuram apoiar os professores em atuação, uma possibilidade que precisa ser 

contextualizada como prática sistemática e que pode ser apoiada pela utilização de 

diário coletivo para o aprofundamento das questões relativas à inclusão de alunos, 

como sugerido por Field´s et. al. (2015). Já em Moçambique a formação de 

professores na perspectiva inclusiva encontra entraves no que se refere à 

diversificação e dispersão de conteúdos e bibliografia em cursos e disciplinas 

específicas (CHAMBAL, BUENO; 2014). No Japão, a proposta de inclusão 

educacional defendia pelo Estado encontra igualmente entraves quanto à formação 

dos professores para o trabalho nessa perspectiva (FORLIN et al; 2015).  
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A preparação pouco efetiva de docentes para a educação inclusiva durante a 

formação inicial é também percebida na Índia a partir dos estudos de Das, Kuyini e 

Desai (2013) que contabilizaram que setenta por cento dos professores de ensino 

fundamental e médio desse país afirmaram não terem sido preparados para a 

inclusão na educação. Além da capacitação docente, os autores levaram em conta 

em sua pesquisa a experiência com o trabalho com alunos com deficiência e o 

acesso a serviços de suporte para a efetiva inclusão educacional.  

No Brasil, segundo o trabalho de Farias et. al. (2015) a formação inicial é, 

ainda, uma atividade fragmentada, na qual teoria e prática não conseguem 

articulação no espaço acadêmico nem no cotidiano escolar, fazendo com que o 

profissional não se sinta preparado para as decisões acerca das suas práticas e 

acabe por reproduzir as ações excludentes e ineficazes de professores antigos, 

ainda que em discordância com as lições aprendidas.  

Assim, uma das primeiras demandas percebidas é a necessidade de revisão 

dos cursos de formação de professores no sentido de atenderem à complexidade 

inerente à questão, o que aponta para uma formação integral que possibilite ao 

professor ser articulador e construtor de ambientes inclusivos, apoiados por ações 

de outros profissionais de suporte para que, dessa maneira, essa empreitada seja 

um compromisso assumido pelos diferentes os agentes educacionais. 

Outros artigos abordam a questão da formação continuada para docentes na 

perspectiva da educação Inclusiva levando em conta Políticas Públicas Educacionais 

e a formação inicial dos professores como em Louzada, Martins e Giroto (2015). 

Segundo esses autores, as iniciativas que apontam para a preparação dos 

professores para o recebimento e trato de alunos com deficiências durante a 

formação inicial ainda são tímidas, o que corrobora as percepções anteriores. Ainda 

que efetivas, essas iniciativas poderiam auxiliar no enfrentamento das questões 

inerentes à Inclusão em longo prazo. Existe uma urgência que poderia ser atenuada 

com a formação continuada para docentes e líderes para que novas percepções 

gerenciais, didáticas e pedagógicas possam ser trabalhadas, o que pode estimular o 

desenvolvimento criativo, social e emocional dos alunos e promover a diminuição do 

abandono escolar (SAITI, 2012).  
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Além disso, as descobertas e reinvenções no campo da Educação Especial e 

dos aspectos biológicos, sociais e psíquicos relativos às deficiências informam a 

necessidade de reformulação constante por parte do corpo docente no sentido de 

atualizarem suas práticas pedagógicas na busca da qualidade no processo 

educacional.  

A formação continuada pode servir de ferramenta para essas reformulações 

como comprova a análise realizada por Sharma e Nuttal (2016) de um curso que 

tinha como objetivo a percepção dos benefícios da educação inclusiva e de técnicas 

capazes de promover sua implantação de maneira eficaz. Esse curso teve duração 

de nove meses e foi realizado por trinta professores. Foram aplicados testes antes e 

depois da realização do mesmo que comprovaram a alternância de posturas dos 

professores frente à educação inclusiva e a diminuição da preocupação em relação 

ao tema. 

Tendo em vista se tratar de um fenômeno mundial, o gráfico 6 demonstra o 

número de publicações acerca do tema nos diferentes países. O Brasil tem se 

destacado com a quarta posição em número de publicações nessa base.  

GRÁFICO 6: FOMAÇÃO DOCENTE PARA EDCUAÇÃO INCLUSIVA 
DOCUMENTOS POR PAÍS/TERRITÓRIO 

Compare the document counts for up to 15 countries/territories 

 
Pesquisa em 03.09.2015 
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Ao analisar o tema “Educação Inclusiva” de forma mais ampla, o aumento no 

número de publicações é evidenciado (Gráfico 7), o que sugere a tendência pelo 

atendimento de alunos que apresentam necessidades específicas em ambiente 

inclusivo e não segregativo, ainda que sejam notórias as críticas acerca dessa 

proposta. Logo, a necessidade de adequação das instâncias de educação formal é, 

mais uma vez, ratificada. 

GRÁFICO 7: EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
DOCUMENTOS POR ANO 

 
Pesquisa em 25.10.15 

 

É importante ressaltar a diferença entre o número de publicações nos Estados 

Unidos da América, com 1783, e no Brasil, com apenas 192 publicações, situado na 

sexta posição nesse quesito (gráfico 8), o que remete à preocupação. A opção pela 

Educação Inclusiva assumida por esse país em contraponto ao número de 

pesquisas publicadas leva a crer na carência de estudos que contribuam para a 

efetividade da proposta. 
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GRÁFICO 8: EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
DOCUMENTOS POR PAÍS/TERRITÓRIO 

 
Pesquisa em 25.10.15 

 

O gráfico 9 informa que a área médica apresenta número inferior de artigos 

publicados na base SCOPUS em relação à área das ciências sociais, o que leva a 

crer numa alternância paradigmática, da visão clínico-terapêutica para a sócio 

antropológica. Nesse sentido, a tendência à normalização dos sujeitos com 

deficiência a partir da “cura” de suas limitações perde espaço para o respeito às 

condições inerentes aos sujeitos em função de suas constituições idiossincráticas 

influenciadas pelas deficiências, em função de suas histórias pessoais, habilidades e 

potencialidades. Ainda que a medicina venha apresentando avanços indiscutíveis no 

que se refere à manutenção da saúde e à qualidade de vida dos indivíduos e da 

sociedade como um todo, e, ainda que sejam vislumbradas possibilidades para que 

sejam diminuídos os números de casos de pessoas com cegueira ou surdez, a 

perspectiva em destaque é o respeito pelas diferenças, pelas singularidades que se 

apresentam para além das deficiências. 
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GRÁFICO 09: EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
DOCUMENTOS POR ÁREA 

 

 
Pesquisa em 25.10.15 

 

A Educação Inclusiva, parte dessa democratização educacional, tem sido 

imposta por meio das políticas públicas de diversos países e, em muitos casos, tem 

acontecido superficialmente, em cumprimento às solicitações legais, como em Nova 

Deli, Índia, por exemplo, onde foi realizada pesquisa por Tiwari, Das e Sharma, 

(2015) a partir da qual, os autores concluem que, por conta de barreiras 

institucionais, os professores têm encarado a inclusão apenas na teoria, em atitude 

simbólica, dissociada da prática efetiva, o que se configura em insatisfação com o 

processo. 

Esse enorme abismo entre as políticas e práticas também foi percebido no 

trabalho de Kaur, Noman e Awang-hashim (2016), no qual foram examinadas como 

acontecem as estratégias socioemocionais, cognitivas e físicas de professores 

quando do recebimento de estudantes com deficiência de aprendizagem e de 

comportamento dentro de uma sala de aula regular em seus esforços conscientes, 

por meio de recursos limitados para o ajuste desses estudantes.  
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Há que ser aliada às questões inerentes à deficiência àquelas relativas às 

condições socioeconômicas dos alunos e suas famílias. Dessa articulação podem 

ser configuradas situações mais delicadas ou de mais fácil ou difícil condução 

enquanto inclusão educacional (YADAV; DAS; SHARMA; TIWARI, 2015). O trabalho 

de Rosli, Carlino e Roni (2015), realizado na Argentina, parte da articulação inclusão 

educacional e condições socioeconômicas e amplia para a necessidade da 

qualidade entendida como estratégias didáticas capazes de proporcionar uma 

aprendizagem mais significativa e duradoura, a ser conquistada, em primeiro 

momento, pelo comprometimento do corpo docente à causa, o que pode possibilitar 

vínculo afetivo com os alunos e sentimento de pertencimento a uma estrutura. 

Assim, as políticas públicas promovem maior acesso dos diferentes sujeitos sociais 

à educação formal, mas cabe a ela, educação formal, a busca pela permanência e 

conclusão com êxito desses sujeitos por meio, a princípio, da qualidade, ou seja, de 

uma aprendizagem mais significativa, que leve o aluno a confiança em seu potencial 

em aprender. 

Assim, para que sejam percebidas as questões levantadas no referencial 

teórico, bem como para que sejam elaboradas proposições com vistas ao 

atendimento às demandas percebidas, o presente trabalho indicou a realização de 

um estudo de caso no campo, conforme descrição a seguir.  
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3. METODOLOGIA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A definição dos tipos metodológicos da pesquisa seguiu os critérios propostos 

por Vergara (2009). Assim, quanto aos fins, o presente estudo pretendeu ser 

explicativo, tendo em vista objetivar a percepção da necessidade e viabilidade de 

ações para a formação continuada na área das práticas de ensino para docentes 

das carreiras do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e do Magistério Superior de 

forma a contribuir para a qualidade do processo ensino-aprendizagem e para a 

efetiva inclusão educacional. Quanto aos meios, se caracterizou por Estudo de Caso 

realizado no campo e Pesquisa Documental, focados em instituição federal de 

ensino técnico e tecnológico em nível médio, superior e pós-superior. As inserções 

aconteceram por meio de entrevistas semiestruturadas e abertas, coletivas e 

individuais, trianguladas com levantamentos de documentos institucionais fornecidos 

pelo sítio eletrônico oficial. 

Os dados das entrevistas foram tratados com base na Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2011), assim, após a transcrição das falas, entendida como pré-análise 

(“leitura flutuante”) do conteúdo apresentado, foram identificadas e categorizadas 

características e informações relevantes para o estudo. Com base na bibliografia 

levantada e nos dados obtidos nos documentos selecionados, as inferências 

puderam ser configuradas. 

Indução e dedução, conforme Gray (2012), foram percebidas em diferentes 

momentos da pesquisa. A verificação de que a complementação na área de práticas 

de ensino por meio da formação continuada facilita o recebimento e trato de alunos 

com deficiência, é inerente à indução. Já a dedução ficou por conta das teorias e 

hipóteses relativas às propostas para uma formação continuada adequada às 

demandas profissionais diárias dos docentes. 

A coleta, apresentação, análises dos dados e resultados seguiram etapas 

assim definidas: 
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 Fase 1: levantamento preliminar de informações e possibilidades para o apoio 
dos processos de ensino com alunos com NEE; 

 Fase 2: elaboração de proposta preliminar de modelo para a formação 
continuada para práticas de ensino com vistas a inclusão educacional; 

 Fase 3: Validação da proposta junto a instâncias institucionais ligadas ao 
tema; 

 Fase 4: Construção final das propostas em função das contribuições obtidas 
na fase anterior. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

3.2.1 Figura Metodológica 

Para melhor percepção da fluidez pretendida pelo trabalho, foi elaborada a 

figura metodológica apresentada a seguir.  

A ideia, então foi partir do aporte teórico, passando pelo aporte empírico, para 

chegar a proposições para uma formação continuada diferenciada em atendimento 

às demandas dos professores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica e do 

Ensino Superior.  

Assim, com base na fundamentação teórica, as entrevistas foram organizadas 

e os documentos analisados para que uma primeira proposição fosse apresentada 

para validação, que indicou alterações significativas nos resultados finais. 
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Figura 1: Figura Metodológica 
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3.2.2 Quanto ao Tema 

A história da Educação Especial é marcada pelo atendimento especializado 

segregativo e substitutivo do Ensino Regular, baseado na dicotomia 

normalidade/anormalidade, conforme uma perspectiva clínico-terapêutica de 

classificação que acaba por corroborar estereótipos e ações preconceituosas e 

marginalizatórias, impressa pelo distanciamento e consequente desconhecimento 

das especificidades das pessoas com deficiência por parte das maiorias. 

Assim, a partir do recorte: “estamos aptos a receber alunos com deficiência 

sensorial (cegueira, baixa-visão, surdez, deficiência auditiva)?”, docentes e gestores 

foram levados a refletir acerca do seguinte tema: práticas de ensino adequadas para 

a inclusão educacional dos diferentes sujeitos sociais. 

 

3.2.3 Quanto ao recorte geográfico 

A história da Educação Profissional e Tecnológica tem como marco histórico 

inicial na Rede Federal a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices em 1909 e 

conforme Barros, Guimarães e Paula (2012), passa por um momento ímpar da sua 

trajetória. Em 2008, foi criada a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica que prevê a expansão desse sistema com a criação dos Institutos 

Federais e a implantação de novos campi do CEFET/RJ, bem como, a busca pelas 

ações e metas apontadas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), de 

2007. 

Conforme o Site oficial da Instituição, o CEFET/RJ conta com o campus-sede 

(Maracanã, Rio de Janeiro) e mais sete campi descentralizados (Maria da Graça, 

Nova Iguaçu, Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Valença e Angra dos Reis) nos 

quais são ofertados cursos de ensino médio, educação profissional técnica de nível 

médio, ensino superior e pós-superior (mestrado e doutorado), além de atividades de 

pesquisa e extensão. 

 Tendo em vista a abrangência promovida pela expansão de 2008, a presente 

pesquisa terá como recorte geográfico o campus-sede Maracanã, além dos campi 

em Petrópolis e Nova Friburgo. 
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O campus sede, Maracanã, foi escolhido por sua representatividade frente à 

instituição, bem como pela diversidade de cursos e docentes e, ainda, por estar 

inserido na capital no Estado o que remete a uma análise de possibilidades em 

comparação aos outros dois campi selecionados, situados na região serrana. 

Petrópolis e Nova Friburgo foram escolhidos por conta da inserção da pesquisadora 

nos dois campi. Essa escolha se justifica por conta da facilidade de acesso às 

instâncias e sujeitos a serem pesquisados o que promove maior agilidade ao 

processo. 

Figura 2 

Sistema CEFET/RJ 
6
 

 
 
 

3.2.4 Quanto ao público alvo 

 A partir do universo composto por docentes do CEFET/RJ e pelas instâncias 

de gestão, a amostra se configurou, quanto aos docentes, por uma seleção de 

cursos orientada pelo Departamento de Ensino Superior do Maracanã e em 

Petrópolis, foi selecionado um curso de licenciatura em contraponto a outro de 

bacharelado. Tendo em vista a ocorrência constante de professores que atuam em 

diferentes níveis de ensino e a diversidade das áreas selecionadas, a 

representatividade da amostra foi garantida. Quanto às instâncias de gestão, foram 

selecionadas aquelas relacionadas ao tema, o que além de representatividade, 

imprimiu objetividade na composição dos dados.  

                                                           
6
 Disponível em: http://www.cefet-rj.br/images/imagens_artigos/mapa_site.jpg. Acesso em 16ago16. 

http://www.cefet-rj.br/images/imagens_artigos/mapa_site.jpg
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3.2.5 Coleta de Dados 

Na primeira fase, para o levantamento preliminar de informações e 

possibilidades para o apoio dos processos de ensino com alunos com NEE, 

representados de forma mais específica pelas pessoas com deficiência sensorial, 

foram realizadas entrevistas em grupos formados por docentes de diferentes níveis 

de ensino oferecidos pelo CEFET/RJ, incluídas nas pautas de reuniões de 

colegiado. A opção por esse método de coleta se justifica pela possibilidade de 

interação entre os participantes para que as discussões acerca do tema possam ser 

enriquecidas, ideias possam ser geradas e pessoas e situações representativas 

sejam selecionadas para as entrevistas individuais semiestruturadas direcionadas 

(estrutura semiaberta), tendo em vista a necessidade de aprofundamento por meio 

da exploração de histórias e perspectivas dos informantes e para maior 

confiabilidade da pesquisa (GRAY, 2012). A intensão é levar os participantes à 

construção ativa de dados com vistas a múltiplas camadas de sentido acerca de 

afirmações e não afirmações, motivações e intenções, ações e consequências 

pessoais, interpessoais e para a qualidade do trabalho. A proposta contempla, 

ainda, a distribuição de papeis para respostas escritas, durante as entrevistas 

coletivas. 

Quadro 1: Convites para as entrevistas 

 
Convites para Entrevistas Coletivas e Individuais 

Primeira fase 
 

 
Campus Maracanã 

 

 
Campus Petrópolis 

 
Campus N.Friburgo 

 

 Seis colegiados 
vinculados ao DEPES 

 

 CPPD 
 

 DEMET 
 

 DEPES 
 

 DIREN 
 

 

 Três colegiados 
 

 Gerência 
Administrativa 

 

 Docentes 

 

 Direção 
 

 Gerência Acadêmica 

 

Foram convidados a participar da primeira fase da pesquisa, seis colegiados 

vinculados ao Departamento de Ensino Superior e representação desse 
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departamento, o Departamento de Ensino Médio-Técnico, uma representante da 

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e da Diretoria de Ensino 

(DIREN), lotados no campus sede Maracanã; três colegiados do campus Petrópolis, 

bem como, o gerente administrativo, além de quatro docentes do mesmo campus 

para entrevistas individuais. 

Quadro 2: Entrevistas realizadas na primeira fase 

 
Entrevistas Coletivas e Individuais realizadas 

Primeira fase 
 

 
Campus Maracanã 

 

 
Campus Petrópolis 

 
Campus N.Friburgo 

 Dois colegiados 
vinculados ao 
DEPES (*) 

 

 CPPD (**) 
 

 DEPES (**) 
 

 DIREN (**) 
 

 Colegiado do curso 
de Licenciatura em 
Física (*) 

 

 Gerência 
Administrativa (**) 

 

 Três Docentes (**) 

 
Tendo em vista, o campus estar 
passando por novo processo de 
escolha de direção local e a não 
resposta ao e-mail-convite, a opção 
foi inserir o mesmo na terceira fase 
da pesquisa. 

 

(*) Entrevistas coletivas 

(**) Entrevistas individuais 

 

 As entrevistas foram gravadas em áudio e a pesquisadora fez opção por uma 

postura reflexiva na qual, segundo Gray (2012) a neutralidade cede lugar ao 

envolvimento na construção do conhecimento. 

Quadro 3: Número total de entrevistas/entrevistados 

  

Entrevistas 
Individuais 

Entrevistas 
em Grupos 

Totais 

Nº de 
Entrevistas 

10 6 16 

Nº de 
Entrevistados 

10 51 61 

 

Foram levantadas, ainda, ações relacionadas às práticas inclusivas 

(impacto) por meio da solicitação, via correio eletrônico, de informações aos 

NAPNEs (Núcleos de Apoio a Pessoas com Necessidades Especificas) instituídos 

em cada um dos campi, conforme o recorte geográfico informado. 
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De forma concomitante, documentos institucionais foram analisados para 

que, além da triangulação com as respostas das entrevistas, os resultados da 

presente pesquisa atendessem às demandas indicadas pelos mesmos, bem como, 

estivessem em acordo com a organização, estrutura e responsabilidades atribuídas 

aos diferentes setores da gestão e da operacionalização dos processos acadêmicos. 

A partir dos dados obtidos na primeira fase, foi elaborada proposta preliminar 

para a formação continuada para docentes em relação ao tema em questão, 

segunda fase.  

Para a validação da proposta junto a instâncias institucionais, terceira fase 

da pesquisa, foi realizada nova rodada de entrevistas coletivas e individuais. Nessa 

etapa, a apresentação foi baseada no questionamento “há viabilidade e atratividade 

para as propostas?” 

Assim, foram convidados a participar da terceira fase um representante do 

Departamento de Ensino Superior, servidores lotados no Departamento de Ensino 

Médio-Técnico, bem como, colaboradores nos NAPNEs dos campi selecionados 

para o estudo, além de docentes. 

Quadro 4: Entrevistas realizadas para validação da proposta preliminar 

 
Entrevistas Coletivas e Individuais realizadas 

Terceira fase – validação da proposta preliminar 
 

 
Campus Maracanã 

 

 
Campus Petrópolis 

 
Campus N.Friburgo 

 

 NAPNE (*) 
 

 DEMET (**) 
 

 DEPES (**) 
 

 

 Docentes (*) 
 

 

 NAPNE (*) 
 
 

(*) Entrevistas coletivas 

(**) Entrevistas individuais 

 

A partir da articulação dos dados, foi efetivada a quarta e última fase da 

pesquisa, a construção final das propostas para o apoio das atividades de ensino 

com alunos com NEE. 



52 

 

3.2.6 Tratamento dos Dados 

Os dados foram tratados por meio da Análise de Conteúdo, considerada, 

segundo Vergara (2010) uma técnica capaz de promover a identificação do que é 

dito a respeito do tema apresentado em transcrições de entrevistas e levantamentos 

de documentos institucionais.  

Os dados levantados foram analisados à luz da literatura relacionada ao 

tema de estudo, garantida a postura ética no que se refere ao consentimento 

informado, respeito à privacidade, ao não dano aos participantes e nem ao uso de 

engano (GRAY, 2012).  Para tanto, não foram divulgados nomes ou possibilidades 

para identificações de respondentes.  

 Conforme Bardin (2011), a transcrição das entrevitas (pré-análise em leitura 

flutuante) foi realizada e serviu de base para a análise do conteúdo. Por meio do 

resgate do problema de pesquisa e do confronto com as teorias que deram suporte 

à investigação características e informações foram categorizadas, ou seja, seguindo 

a mesma referência, a exploração do material foi realizada por meio de decifração 

estrutural. A análise documental triangulou os demais dados quando da elaboração 

das propostas. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

3.3.1 Dos Documentos Institucionais 

O primeiro documento estudado foi o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) para o período 2010-2014. É importante ressaltar que o PDI para o período 

2015-2019 se encontrava em fase de aprovação quando da presente pesquisa, 

realizada entre os anos 2015 e 2016.  

Outro documento estudado foi o relatório final de Auto Avaliação Institucional 

referente ao período 2013-2014, concluído em março de 2015, bem como, 

Relatórios de Atividades de Audiência Interna (2016), Projeto Pedagógico 

Institucional (2010), a Estrutura Organizacional, entre outros, todos disponíveis no 

sítio eletrônico oficial da instituição. 
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Quadro 5: Documentos Institucionais 

 
Documentos Institucionais levantados/pesquisados 

Primeira fase 
 

 
Informações levantadas via 

e-mail 
 

 
Documentos retirados do site 

institucional 

 
Documentos norteadores 
apontados nas entrevistas 

 

 

 NAPNE Maracanã 
 

 NAPNE Petrópolis 
 

 NAPNE Nova 
Friburgo 

 

 

 PDI 
 

 PPI 
 

 Relatórios de 
Auditoria Interna 

 

 Autoavaliações 
internas 
 

 Regulamentação da 
Capacitação Docente 

 

 

 Resolução CNE/CEB 
N.6/2012 
 

 Resolução CNE/CP 
N.2/2015 

 

3.3.2 Do levantamento de alunos com deficiência 

A provocação estabelecida para a análise da questão diversidade, inclusão e 

práticas de ensino, foi o recebimento de alunos com deficiência sensorial. Assim, 

para ser demonstrada a necessidade de preparação para essa atuação, foi 

levantado o número de alunos com deficiência matriculados nos campi elencados 

para a pesquisa. Para tanto, solicitações acerca dessas informações foram enviadas 

via correio eletrônico para as instâncias de representação, NAPNEs. A apresentação 

dos dados se fará por meio de uma descrição simples. 

As informações solicitadas foram: 

Quadro 6: Informações solicitadas aos NAPNEs 

 
Aluno (iniciais dos nomes) 
 
Tipo de deficiência:  (   ) deficiência visual/baixa visão      (   ) cegueira   

                     (  ) deficiência auditiva                      (   ) surdez/Libras 
 
Ano de acesso 
 
Fatores facilitadores e dificuldades 
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Envolvimento dos docentes 
 
Envolvimento da família 
 
Retenções e êxitos 
 
Ações assistivas implementadas 
 
Desligamento:     (   ) conclusão    (   ) abandono    (    ) jubilamento 
 

 
 

3.3.3 Das entrevistas em grupo 

Tendo em vista a realização sistemática de reuniões dos colegiados dos 

cursos oferecidos pelo CEFET/RJ, nas quais a maioria dos professores está 

presente, a opção por realização de entrevistas de grupos durante essas reuniões 

pareceu a maneira mais eficiente para a amplitude da amostra e para a geração de 

discussões relevantes acerca do tema proposto. Assim, a amostra foi composta por 

docentes, incluindo os coordenadores de cursos. Quanto ao tamanho da amostra, 

esse é o número de docentes alocados nos colegiados selecionados. O fato de o 

foco das informações desejadas não ser individual, mas coletivo, corrobora a opção 

por esse procedimento. 

As questões norteadoras foram elaboradas com base na revisão da literatura 

e contemplando o problema de pesquisa e apresentadas antecipadamente aos 

coordenadores dos cursos selecionados, para que os mesmos informassem 

necessárias mudanças que promovessem maior adequação da proposta ao grupo 

pesquisado, bem como, organizassem o tempo das reuniões em função das pautas 

estipuladas para as mesmas. Não foram apresentadas alterações pelos 

coordenadores, assim, a primeira entrevista coletiva se configurou o teste-piloto para 

as demais. 

As questões norteadoras para o teste piloto assim foram apresentadas: 

A busca pela equidade social por meio da oferta de oportunidades iguais 
para os diferentes sujeitos é uma realidade global. No contexto CEFET/RJ 
essa realidade se traduz em inclusão educacional. A proposta da presente 
pesquisa é a percepção de possíveis estratégias capazes de promover 
maior eficácia do processo em questão. Acerca desse tema, podem ser 
apresentadas as seguintes análises: 
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A. A Educação Inclusiva tem sido imposta por meio das políticas públicas de 
diversos países e, em muitos casos, tem acontecido superficialmente, em 
cumprimento às solicitações legais, como em Nova Deli, Índia, onde foi 
realizada pesquisa por Tiwari, Das e Sharma, 2015, a partir da qual, os 
autores concluem que, por conta de barreiras institucionais, os professores 
têm encarado a inclusão apenas na teoria, em atitude simbólica, dissociada 
da prática efetiva, o que se configura em insatisfação com o processo. 
Poderiam comentar essa afirmação, informando possíveis barreiras 
percebidas no contexto de atuação? 

B. Apesar da crença de que o imperativo burocrático inerente à Gestão pela 
Qualidade Total, com seus procedimentos operacionais padrão, se opõe a 
alegria e criatividade inerentes ao ensino e de que a apropriação de 
modelos industriais na educação acabe por legitimar uma forma de 
imperialismo cultural, a combinação de elementos de gestão científica e 
busca pela perfeição a ser conquistada por meio de um processo evolutivo 
de adaptação e confianças dos stakeholders, ou seja, de atenção 
sistemática, estruturada e contínua da manutenção da qualidade* (MOLOI e 
MOTAUNG, 2014) poderia balizar processos como avaliação de 
desempenho acadêmico e institucional e inclusão? 

* Qualidade entendida como produto, processo, organização, liderança e 
compromisso (SAITI, 2012) 

C. No Brasil, segundo o trabalho de Farias et al (2015) a formação inicial é, 
ainda, uma atividade fragmentada, na qual teoria e prática não conseguem 
articulação no espaço acadêmico nem no cotidiano escolar, fazendo com 
que o profissional não se sinta preparado para as decisões acerca das suas 
práticas e acabe por reproduzir as ações excludentes e ineficazes de 
professores antigos, ainda que em discordância com as lições aprendidas, 
assim, existe uma urgência que poderia ser atenuada com a formação 
continuada para docentes para que novas percepções gerenciais, didáticas 
e pedagógicas possam ser trabalhadas, o que poderia estimular o 
desenvolvimento criativo, social e emocional de professores e alunos e 
promover a diminuição do abandono escolar (SAITI, 2012). Poderiam indicar 
o que entendem por formação continuada para docentes no âmbito do 
CEFET/RJ e qual a relevância dessa estratégia para a qualidade do 
processo educacional, em especial para a inclusão? 

 

A pesquisadora funcionou como moderadora das entrevistas e objetivou levar 

os participantes a emitirem suas opiniões de forma a possibilitar a construção 

coletiva de novas perspectivas acerca dos assuntos tratados.  

O teste-piloto apontou uma mudança significativa para as outras entrevistas. 

A segunda questão provocou confusões, apesar de bem articulada com o aporte 

teórico, e acabou por promover distorções no foco da entrevista. Assim, foi suprimida 

para as outras entrevistas. 
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3.3.4 Das entrevistas individuais 

As entrevistas individuais semiabertas e abertas aconteceram com docentes 

do CEFET/RJ que demonstraram falas críticas durante as entrevistas de grupo e 

com representantes de instâncias institucionais percebidas como representativas 

para a pesquisa (estratégia snow ball).  O número de entrevistas realizadas foi 

determinado pelo teor das informações, ou seja, as entrevistas foram finalizadas 

quando não registradas informações inéditas ou diferenciadas, logo, quando de 

redundâncias informando o ponto de saturação. As entrevistas foram gravadas em 

áudio. 

Com vistas à obtenção de respostas que reflitam a posição do entrevistado 

acerca do tema e que contribuam para a resolução do problema de investigação, foi 

elaborado um roteiro baseado nas teorias apresentadas pela pesquisa. 

a. Ao ser solicitado a trabalhar em classe inclusiva, quais desafios aponta para 
sua atuação, tendo em vista a diversidade apresentada, inclusive com 
comportamentos perturbadores por parte dos alunos? 

b. Araujo et al (2015) entendem a formação continuada adequada para 
professores como processo de formação do sujeito humano, tendo em vista 
a valorização da subjetivação da realidade, de reinvenção de si mesmo para 
uma efetiva intervenção no mundo. Como encara a formação continuada em 
sua atuação? 

c. Qualidade Total, na presente pesquisa, foi entendida, em determinados 
momentos, como a busca pela maior qualidade nas salas de aula por meio 
da consciência dos professores, a ser conquistada pela circulação de 
informações e do compartilhamento de experiências, da motivação ao uso 
de abordagens e tecnologias inovadoras e por avaliações mais eficazes 
(Köksal; 2012). Poderia situar sua atuação em relação a essa perspectiva? 

 

A validação das questões relativas às entrevistas individuais aconteceu na 

primeira entrevista e foram consideradas demasiadamente subjetivas. Assim, essas 

abordagens acabaram por se configurar em entrevistas com estrutura aberta, 

direcionadas em função dos cargos ocupados, ou seja, para os professores, as 

entrevistas partiram das críticas apresentadas por eles quando das participações 

coletivas, ou, quando da não participação dos momentos coletivos, as questões 

foram diluídas em meio à conversa informal; para gestores as entrevistas 

procuraram perceber procedimentos planejados pela instituição para formação 
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continuada para docentes na área desejada, além de levantar possibilidades para 

procedimentos diferenciados para o mesmo fim. 

A segunda rodada de entrevistas foi baseada na apresentação das propostas 

preliminares, intercaladas com análises dos entrevistados acerca da viabilidade e 

atratividade das mesmas, incluindo contribuições para modificações e/ou 

ampliações. Assim, as proposições finais resultaram de uma construção coletiva dos 

servidores que, convidados, aceitaram o desafio. 

 
 
3.4 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

O CEFET/RJ é uma instituição federal de ensino, atuando com autarquia de 

regime especial vinculado ao Ministério de Educação e Cultura.  

Oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio e técnicos subsequentes 

(pós-médio), além de cursos de ensino superior (tecnológicos, licenciaturas e 

bacharelados) e pós-graduação: especialização, mestrado (lato sensu) e doutorado 

(stricto sensu) e tem como missão: 

Promover a educação mediante atividades de ensino, pesquisa e extensão 
que propiciem, de modo reflexivo e crítico, na interação com a sociedade, a 
formação integral (humanística, científica e tecnológica, ética, política e 
social) de profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento 
cultural, tecnológico e econômico dessa mesma sociedade.  

(CEFET/RJ, 2010) 

Nessa direção, constituem objetivos prioritários da instituição: 

Ministrar educação profissional técnica de nível médio, de forma 

articulada com o ensino médio (nas modalidades integrada, concomitante e 

subsequente), destinada a proporcionar habilitação profissional para 

diferentes setores da economia; 

 Ministrar educação superior de graduação e de pós-graduação e stricto 
sensu, visando à formação de profissionais e especialistas na área 
tecnológica; 

 Ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de 
formação pedagógica, nas áreas científica e tecnológica; 

 Ofertar educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à 
atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área 
tecnológica; 
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 Realizar pesquisas, estimulando o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas de forma criativa e estendendo seus benefícios à comunidade; 

 Promover a extensão mediante integração com a comunidade, contribuindo 
para o seu desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, 
desenvolvendo ações interativas que concorram para a transferência e o 
aprimoramento dos benefícios e conquistas auferidos na atividade 
acadêmica e na pesquisa aplicada; 

 Estimular a produção cultural, o empreendedorismo, o desenvolvimento 
científico e tecnológico, o pensamento reflexivo, com responsabilidade 
social. 

(CEFET/RJ, 2010) 
 

3.4.1 Campus Maracanã (sede) 

Esse campus sedia a administração superior do CEFET/RJ, ou seja, o órgão 

executivo (Direção Geral) e o deliberativo (Conselho Diretor).  

Segundo o site da instituição, o campus Maracanã conta com salas 

destinadas à administração superior, a atividades técnicas e administrativas, a 

serviços para a comunidade interna (restaurante, cantina, papelaria, agências 

bancárias) e a entidades representativas dos diferentes segmentos dessa 

comunidade. Funcionam, também, um centro de recursos didáticos, uma gráfica e 

uma unidade de atendimento médico-odontológico. 

De acordo com o mesmo site, o campus maracanã conta com quatrocentos e 

quarenta e dois docentes (60,33% composta por mestres e doutores) e disponibiliza 

cursos técnicos em Administração, Edificações, Eletrotécnica, Estradas, Informática, 

Mecânica, Meteorologia, Segurança do Trabalho, Telecomunicações e Turismo, bem 

como os subsequentes de Administração, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, 

Informática, Mecânica, Segurança do Trabalho e Telecomunicações. Cursos de 

Nível Superior de Administração, Ciência da Computação, Engenharia Civil, 

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, 

Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicações, 

Tecnologia em Gestão Ambiental, Línguas Estrangeiras Aplicadas a Negociações 

Internacionais e Tecnologia em Sistemas para Internet, Tecnologia em Segurança 

do Trabalho. Cursos de Mestrado Ensino de Ciências e Matemática; Engenharia 

Mecânica e Tecnologia de Materiais; Engenharia Elétrica; Ciência, Tecnologia e 

Educação; Relações Étnico-raciais; Filosofia e Ensino. São oito programas de Pós-
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Graduação Stricto Sensu: Engenharia de Produção e Sistemas; Ensino de Ciências 

e Matemática; Engenharia Mecânica e Tecnologia de Materiais; Engenharia Elétrica; 

Ciência, Tecnologia e Educação; Relações Étnico-raciais; Instrumentação e Óptica 

Aplicada; Filosofia e Ensino. 

Ilustração 1: Campus Maracanã
7
 

 
 
 
 

3.4.2 Campus Petrópolis 

O campus Petrópolis o insere-se nas ações do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) do Governo Federal. A partir da resposta da Prefeitura da cidade á 

chamada pública para Projetos de Apoio ao Plano de Expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, da SETEC/MEC, foi inaugurado em 13 de 

setembro de 2008, atendendo a mesorregião e é mais uma Unidade de Ensino a 

assumir a missão institucional do CEFET/RJ: promover a educação mediante 

atividades de ensino, pesquisa e extensão que propiciem, de modo reflexivo e 

crítico, na interação com a sociedade, a formação integral (humanística, científica e 

tecnológica, ética, política e social) de profissionais capazes de contribuir para o 

desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico dessa mesma cidade. 

 

 

                                                           
7
 http://www.cefet-rj.br/index.php/maracana 



60 

 

Ilustração 2: Campus Petrópolis
8
 

 
 

Oferece um curso de Ensino Médio Integrado ao Técnico na área de 

telecomunicações (o outro curso em nível médio está em fase de extinção em 

função da criação do Médio Integrado); três cursos de graduação, a saber: 

Licenciatura em Física, Bacharelado em Gestão em Turismo, Engenharia de 

Computação; cursos de pós-graduação (especialização): Matemática Computacional 

Aplicada e dois cursos técnicos na modalidade EAD: Técnico em Segurança do 

Trabalho. 

 

3.4.3 Campus Nova Friburgo 

Também inserido nas ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

do Governo Federal, o campus foi inaugurado em 04 de dezembro de 2008. Está 

localizado a cinco quilômetros do centro de Nova Friburgo e segue o conceito de 

cidade-polo, atendendo a municípios da mesorregião como Bom Jardim, Cordeiro, 

Cachoeiras de Macacu, entre outros. 

                                                           
8
 http://www.cefet-rj.br/index.php/petropolis 
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Oferece um curso de Ensino Médio Integrado ao Técnico na área de 

informática (os outros dois cursos em nível médio estão em fase de extinção em 

função da criação do Médio Integrado); quatro cursos de graduação, a saber: 

Licenciatura em Física, Tecnologia em Gestão de Turismo, Bacharelado em 

Sistemas de Informação e Bacharelado em Engenharia Elétrica; dois cursos de pós-

graduação (especialização): Modelagem Matemática na Educação e Turismo 

Sustentável e dois cursos técnicos na modalidade EAD: Técnico em Segurança do 

Trabalho e Técnico em Administração. 

Ilustração 3: Campus Nova Friburgo
9
 

 
 

Conta ainda com o Centro de Línguas, um programa de extensão contínuo 

que oferece, gratuitamente, cursos de inglês, português, espanhol e libras para a 

comunidade local, entre outras atividades de extensão promovidas anualmente. 

 
 
 
 
 

                                                           
9
 http://www.cefet-rj.br/index.php/nova-friburgo 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ANÁLISE DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS 

O primeiro documento analisado, o PDI institucional (2010/2014), apresenta 

em seu capítulo 2, Plano de Desenvolvimento, subitem 2.3. “Ampliação, 

aperfeiçoamento e sustentabilidade das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa 

e extensão”, segundo objetivo, “Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos 

cursos oferecidos pela Instituição”, estratégia “Promover a reestruturação 

acadêmico-curricular orientada pelo projeto pedagógico institucional”, pode ser 

encontrada a seguinte ação: 

Desenvolver atividades de capacitação docente para a implementação das 
diretrizes curriculares definidas nos projetos dos cursos, observando, 
coerentemente, concepções e práticas pedagógicas neles referendadas, 
bem como a adoção de novas metodologias de ensino aprendizagem, 
inclusive aquelas com a mediação de recursos da educação à distância. 

(CEFET/RJ, 2014) 

A meta 7, porém, “constituir espaços de discussão acadêmica e de 

capacitação docente para aperfeiçoamento da formação no campo do saber 

tecnológico”, referente a esse subitem, acaba por caracterizar capacitação docente, 

essencialmente, por “aperfeiçoamento da formação no campo do saber tecnológico”. 

Logo, apesar da percepção da necessidade de “adoção de novas metodologias de 

ensino aprendizagem” não há indícios da existência de espaços institucionais para o 

aprofundamento, debate, criação, efetivação ou avaliação dessas novas 

metodologias. Com isso, na prática e em muitos casos, o ensino acontece baseado 

em estratégias obsoletas, dissociadas das demandas dos alunos que, impregnados 

das exigências contemporâneas, são levados, em determinadas situações, ao 

desânimo, desinteresse e desistência. Essa situação também pode comprometer 

outras metas apresentadas nesse subitem, como: 

3. Aumentar as matrículas dos cursos regulares oferecidos pela Instituição;  

4. Reduzir, progressivamente, as taxas de evasão dos cursos; 

5. Efetivar a reestruturação acadêmica da área de ensino; 

6. Implementar as diretrizes curriculares e normas didático-pedagógicas 
orientadas pelo projeto pedagógico institucional; 
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8. Assegurar a qualidade das condições de infraestrutura e de recursos 
humanos e pedagógicos para o desenvolvimento dos cursos; 

9. Ampliar as oportunidades de mobilidade estudantil e de participação em 
projetos que impactem na formação com relevância acadêmica e social; 

(CEFET/RJ, 2014) 

O relatório final de Autoavaliação Institucional 2013-2014, também analisado, 

demonstra, em função da utilização de expressões consideradas atualmente 

equivocadas, como “portador de necessidades especiais”, a exigência por 

aprofundamentos em relação ao trabalho com pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas na instituição. A palavra “portador” tem sido considerada 

inadequada quando vinculada à questão, já remete a ideia de “carregar algo”. Como 

exemplo, pode ser citado o Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei n.13146/2015 

(BRASIL, 2015b) que suprime de seu conteúdo o termo.  

O relatório apresenta a questão “A instituição promove ações que visam à 

inclusão dos portadores de necessidades especiais em seus cursos. Isso ocorre de 

maneira?”, entendida pelo presente estudo como inadequada quanto ao 

direcionamento, já que delega a pessoas sem deficiência a avaliação de questões 

desconhecidas por elas. O grupo que pode avaliar a inclusão de pessoas com 

necessidade específicas é formado por essas mesmas pessoas, ou por instâncias 

que trabalham efetivamente com a questão. Logo, as respostas se apresentam de 

forma enviesada pelo desconhecimento em relação às especificidades inerentes as 

esse tipo de trabalho, por preconceitos e pensamentos equivocados baseados em  

senso comum.  

Relevante, ainda nesse Relatório, é a percepção do aumento percentual de 

insatisfeitos com as ações para a inclusão de 2012 para 2013, de 25% para 55,56%, 

o que leva a crer que esclarecimentos acerca do tema tenham sido mais efetivos. 

Outro fator relevante a ser analisado é a adequação das instalações prediais para o 

recebimento de pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NEE), em 

especial para pessoas com deficiência física e cegueira/baixa visão, em relação ao 

qual foi avaliada insatisfação e, consequente necessidade de maiores investimentos 

à causa. 
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Ainda no Relatório Final de Auto Avaliação Institucional 2013-2014, o erro ao 

informar que NAPNE significa Núcleo de Portadores de Necessidades Especiais, 

enquanto a denominação correta é Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades 

Específicas demonstra pouco comprometimento à causa, percepção corroborada 

pela descrição das ações inclusivas em duas linhas do texto.  Essas observações 

indicam, mais uma vez, a importância de aprofundamentos teóricos, proposição de 

estratégias e maior visibilidade de ações que visem à construção de uma ambiência 

de fato inclusiva. 

O corpo docente do CEFET/RJ é composto por profissionais de diversas áreas, 

licenciados e não. Segundo o relatório de Auto Avaliação Institucional 2013-2014, 

dos 758 docentes, 53% são mestres e 30% doutores, ou seja, a princípio, mesmo 

aqueles professores não licenciados, em sua maioria, teriam passado por disciplinas 

didático-pedagógicas durante a formação continuada referente ao curso de 

mestrado. Porém, sabidamente, os cursos nesse nível representam efetivamente 

maior peso nos saberes específicos relacionados aos temas de pesquisa. Dos 

mestrados que contemplam disciplinas pedagógicas, a exceção daqueles ligados 

diretamente à área da Educação/Ensino, as cargas horárias dessas disciplinas são 

mínimas. Essa questão acaba por corroborar a necessidade de apoio aos docentes 

relativo às práticas de ensino, o que pode ser conseguido por uma formação 

continuada diferente da usualmente oferecida/aplicada pelas instituições de Ensino 

Superior. 

O Relatório de Auditoria Interna N.1/2016, p. 8, demonstra, também, 

dificuldades em relação aos termos considerados adequados, além de ainda conter 

equívocos em relação ao significado da sigla NAPNE. 

Garantir as condições necessárias ao Núcleo de Apoio a Pessoas 
com Necessidades Especiais - NAPNE CEFET/RJ a fim de finalizar a 
elaboração do normativo interno sobre o atendimento educacional a 
estudantes com necessidades educacionais especiais. 

Incluir no portal eletrônico do CEFET/RJ o link de acessibilidade por 
pessoas portadoras de deficiência visual. 

Incluir na matriz orçamentária de 2016 do CEFET/RJ a previsão de 
despesas com reformas/reparos necessários à melhoria das condições de 
acessibilidade nas Unidades do CEFET/RJ, a fim de atender ao Decreto n.º 
5.296/2004. 

(CEFET/RJ, 2016) 
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 As recomendações presentes no trecho destacado, replicadas no Relatório de 

Auditoria Interna N.4/2016, p.8, reforça a necessidade de efetivação de 

procedimentos adequados para o recebimento de alunos com NEE. Dessa maneira, 

pesquisas relacionadas ao tema podem contribuir de forma efetiva para o 

atendimento a essas demandas, reforçado o entendimento de que a acessibilidade 

não se esgota nas questões relativas ao acesso às informações ou aos espaços 

físicos, mas, também, ao acesso efetivo aos processos ensino/aprendizagem. 

Logo, a necessidade da formação continuada no que se refere às práticas de 

ensino para docentes em todos os níveis da educação formal, se configura numa 

proposta necessária, já que tem a pretensão de ser atrativa ao público alvo no 

sentido de representar, além de diversificação das ações docentes, uma instância 

para discussão e inovação dessas ações e de desdobramentos relativos à pesquisa 

e extensão, com vistas à qualidade da aprendizagem e a satisfação profissional e 

pessoal dos atores educacionais. 

 

4.2 LEVANTAMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

4.2.1 Campus Maracanã 

Em relação ao recebimento de alunos com deficiência sensorial, provocação 

primeira da pesquisa, a representante do NAPNE Maracanã, além de relatar a 

matrícula de dois alunos com baixa-visão com acesso de 2016, “que estão sendo 

acompanhados pelo Apoio Pedagógico e vêm demonstrando resultados 

satisfatórios”, ofereceu as seguintes informações: 

Temos alunos com deficiência visual que fazem uso de programas 
leitores de tela, e necessitam de ampliação de material impresso. Quanto à 
deficiência auditiva, ainda não tivemos a experiência com alunos Surdos. A 
instituição participou como parceira de um projeto (Universidade X), que 
traduziu o material escrito para libras. A TV CEFET produziu os vídeos com 
as gravações de todo material em libras. (Informação escrita via correio 
eletrônico) 

  Notadamente, a Educação Especial precisa de apoio em relação a conteúdos 

curriculares trabalhados pela Educação Regular, especialmente aqueles mais 

complexos e específicos, e a Educação Regular desconhece muitas das 

especificidades sabidas pela educação especial. Nesse sentido, educação inclusiva 
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é o alinhamento das duas anteriores em um mesmo ambiente. A respondente  pelo 

NAPNE Maracanã analisou a Educação Inclusiva da seguinte forma: 

A educação inclusiva precisa de muitas ações. É preciso ações 
efetivas em várias esferas. Trata-se de um processo  que deve incluir 
governo  sociedade civil, família e escola. Estamos longe de alcançar 
resultados. A luta tem que ser permanente, dentro e fora da escola. A 
Educação Especial deve caminhar junto com a Educação Regular, uma 
sempre precisará da outra para bons resultados. (Informação escrita via 
correio eletrônico) 

Nesse sentido, foram apontadas questões que, segundo a respondente, 

carecem ser implementadas para que os bons resultados sejam alcançados:  

Alterações curriculares da educação infantil, básica e dos cursos 
de graduação e pós graduação, flexibilização de certificação, capacitação 
permanente do corpo docente, alteração da educação infantil com a 
inclusão de metodologias que contemplem e facilitem e flexibilizem o 
processo de ensino aprendizagem. (Informação escrita via correio 
eletrônico) 

 A matrícula de um aluno com deficiência física (sem os braços) foi 

informada de maneira verbal quando da entrevista em grupo para a validação das 
propostas do presente estudo. 

 

4.2.2 Campus Petrópolis 

O campus Petrópolis conta atualmente com dois alunos com baixa-visão 

matriculados. Um deles, porém, está com sua matrícula trancada. Seus acessos 

datam de 2014 e 2016. 

O NAPNE desse campus, por meio de sua representante, indicou como fatores 

facilitadores para o trabalho com alunos com deficiência:  

tecnologias assistivas; estratégias de natureza didático-pedagógicas; 
empatia por parte da equipe da Instituição (docentes e profissionais de 
apoio); redes de apoio (Saúde, Serviço Social, AEE); formação para os 
professores sobre a abordagem da Deficiência; acessibilidade física e 
adaptações razoáveis. (Informação escrita via correio eletrônico). 

Informou, ainda, que “os professores estão abertos e dispostos a atender da 

melhor maneira às necessidades dos alunos” e que as famílias, em relação aos dois 

alunos com baixa-visão, são muito presentes e engajadas no sucesso e bem-estar 

dos filhos. 
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Quanto a retenções e êxitos:  

LF trancou a matrícula por ter descoberto recentemente a perda da 
visão e por estar longe da família e iniciando o processo de 
acompanhamento médico, a estadia na cidade se tornou inviável. KV teve 
sua matrícula realizada em 2016/1 não sendo possível observar este item. 
(Informação escrita via correio eletrônico) 

Algumas ações assistivas foram implementadas, a saber:  

reuniões multiprofissionais do NAPNE para discussão e revisão de 
estratégias; reunião com os colegiados dos cursos superiores para garantir 
o fluxo de informações relacionadas às adaptações e necessidades 
educacionais; Atendimento por programas assistenciais e acompanhamento 
pedagógico e psicológico; Abertura de processo de compra de scanner 
digital; Encaminhamento para AEE em Baixa Visão. (Informação escrita via 
correio eletrônico) 

 O campus contabiliza o atendimento de alunos com outras especificidades 

como depressão, déficit de atenção sem hiperatividade e paralisia cerebral. 

 

4.2.3 Campus Nova Friburgo 

Segundo dados do NAPNE instituído no campus, há um aluno com deficiência 

física (ingresso em 2015) com matrícula ativa; um caso declarado pela família de 

aluno com altas-habilidades (a confirmação, porém, ainda acontecerá por meio de 

laudo solicitado pelo Núcleo); duas matrículas trancadas em cursos de graduação, 

um aluno com deficiência física e outro com baixa-visão e uma aluna matriculada em 

curso EAD com deficiência física (ingresso em 2015). 

Esse NAPNE realizou levantamento de demandas para acessibilidade física e 

vem desenvolvendo atividade para a sensibilização da comunidade acadêmica em 

relação ao tema diversidade e inclusão. 

 

4.2.4 Análises dos dados  

O ingresso de alunos com deficiência, transtornos, altas habilidades nos cursos 

do CEFET/RJ ainda é tímido. E, levando em conta os números de trancamentos de 
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matrículas informados, continuará tímida, já que a desistência leva a crer iniciativas 

de inclusão sem êxito.  

Pelas respostas oferecidas, pode ser percebida certa dispersão de dados, o que 

aponta para a necessidade de registro efetivo e articulação de informações. 

 

4.3 ENTREVISTAS 

As entrevistas foram gravadas em áudio, com a permissão dos participantes, e 

aconteceram, em média, por uma hora. Os convites para as entrevistas foram 

enviados via correio eletrônico e/ou realizados pessoalmente. Alguns não foram 

atendidos e, para manter o sigilo inerente à ética da pesquisa, não serão divulgados 

os aceite e recusas, bem como, os nomes ou quaisquer indicações que possam 

levar a identificação dos respondentes. Assim, foram contabilizados na primeira e 

segunda rodadas de entrevistas os seguintes números: 

A primeira entrevista coletiva contou com a participação de dez professores 

que atuam em cursos de graduação e pós-graduação. A segunda contou com a 

participação de outros doze professores que atuam em cursos em nível médio e 

superior. A terceira entrevista precisou ser adaptada por conta da extensa pauta da 

reunião de colegiado na qual a entrevista seria inserida. As questões foram 

transcritas e distribuídas para dezenove professores, mas, a pedido dos mesmos, 

foram reenviadas por correio eletrônico. Essa última estratégia não surtiu o efeito 

desejado, então, já que as respostas obtidas nas duas primeiras entrevistas foram 

bastante similares, a opção foi utilizar a metodologia de entrevistas individuais, já 

previstas na metodologia. 

Para as entrevistas individuais foi selecionado um professor que demonstrou 

participação mais crítica na entrevista coletiva, quatro outros professores que não 

participaram dos momentos coletivos e representantes das instâncias institucionais 

(técnico-administrativos e docentes), a saber: um gerente administrativo e uma 

representante na Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) para que 

percepções acerca das ações para a formação continuada para docentes fossem 

captadas e a representante da Diretora de Ensino (DIREN) para que fosse percebido 
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o caminho para a efetivação dos procedimentos. Essas entrevistas foram 

consideradas suficientes para a elaboração preliminar de uma proposta de formação 

continuada. 

 Após a transcrição das entrevistas, foi realizada a Análise de Conteúdo, 

conforme direcionamentos de Bardin (2011). 

 

4.3.1 Comportamentos (entrevistas coletivas) 

Foram percebidas durante as entrevistas coletivas participações efetivas e 

críticas em contraponto a participações tímidas e omissões. As omissões podem 

indicar vários fatores, entre eles, desinteresse ou, ainda, constrangimento em 

relação ao tema. Outra inferência relevante em relação a essa postura é o possível 

não reconhecimento da responsabilidade pelo trato de alunos com NEE, tendo em 

vista o entendimento de que esses casos seriam de competência dos setores 

pedagógicos. Algumas falas recolhidas nas entrevistas corroboraram essa 

inferência. As participações efetivas e críticas foram predominantes em todas as 

entrevistas e, a partir delas, pôde ser percebido apoio na construção de respostas 

para as questões apresentadas. 

Quadro 7: Síntese das análises de conteúdos das entrevistas (Primeira fase) 

 
Análises dos conteúdos apresentados nas entrevistas 

Primeira fase 
 

 
Comportamentos 

(entrevistas coletivas) 
 

 

 Participações Efetivas e Críticas 

 Participações tímidas e omissões 

 
Característica associadas ao tema 
“atendimento a alunos com NEE” 

 

 Perturbador 

 Necessário 

 Interessante 

 Complexo 
 

 
Subtemas emergentes 

 

 Funcionamento de estruturas institucionais 

 Documentos norteadores 
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4.3.2 Características Associadas ao Tema “Atendimento a alunos com NEE” 

i. Perturbador 

O despreparo para atuação com alunos com deficiência, assumido por 

professores, por exemplo, demonstra carência de formação contínua na busca pela 

qualidade dos processos inclusivos, formação essa que pode contribuir para o êxito 

dos alunos e para maior satisfação profissional. Farias et al (2015) afirma que o 

despreparo dos professores ocorre em função da fragmentação entre teoria e prática 

dos cursos de formação inicial, o que corrobora a proposta do presente estudo que 

indica a formação continuada como possibilidade para o preenchimentos dessa 

lacuna. 

“Eu, por exemplo, não me sinto preparado para receber um aluno com 
d..., eu não saberia o que fazer... eu realmente não saberia o que fazer... 
Depois eu ia procurar, ver com a universidade se pudesse me apoiar, mas, 
de fato, se hoje entrasse na minha sala um aluno com deficiência visual, 
auditiva, enfim, eu, de fato, não saberia como lidar.” (informação verbal em 
entrevista coletiva) 

“Como professor, não me sinto preparado para atender (lecionar para) 
um aluno especial.” (informação escrita, durante uma entrevista coletiva) 

ii. Necessário 

O levantamento bibliográfico apresenta a necessidade de formação 

continuada para além dos saberes técnicos inerentes a cada área do conhecimento, 

já que versa sobre inclusão social por meio da inserção de grupos socialmente 

marginalizados da educação formal em todos os níveis de ensino. Essa perspectiva 

está presente quando entrevistados assumem não se sentirem preparados para o 

trabalho, por exemplo, com alunos com deficiência sensorial e também quando 

informam: 

“Aberto a toda comunidade, né? Não só para os professores que 
lecionam...  porque esse tipo de informação é de interesse para todos, né? 
Em algum momento a gente vai se deparar com essa situação, né? Bem, 
uns com mais frequência, outros com menos, mas assim, a gente não foi 
preparado para isso, a gente não é preparado para isso.” (informação verbal 
em entrevista coletiva) 

iii. Interessante 

A primeira questão norteadora das entrevistas coletivas, ao afirmar que a 

“Educação Inclusiva tem sido imposta por meio das políticas públicas de diversos 

países e, em muitos casos, tem acontecido superficialmente, em cumprimento às 

solicitações legais” (TIWARI, DAS, SHARMA; 2015) foi contraposta por afirmações 

como: 
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“[...] Eu gostaria muito, eu adoraria realmente receber um aluno desse 
tipo (aluno com deficiência sensorial) porque, assim, como professor, você 
geralmente faz um mapeamento com a turma, se você quer atender bem, se 
você quer passar bem o conhecimento, você tem que saber com quem está 
lidando... se o público possui alguma especificidade, então tem um desafio 
ai e os desafios são bons, porque quando você se propõe a resolver um 
desafio, você se propõe a melhorar as suas técnicas de ensino. Então 
nesse sentido, acho que agregaria... eu não sei como, eu concordo com 
você... Eu não saberia como fazer, mas eu procuraria...” (informação verbal 
em entrevista coletiva) 

Afirmações com essa levam a concluir o interesse pelas propostas relativas a 

ações inclusivas no âmbito educacional, o que aponta para a viabilidade do presente 

estudo. 

iv. Complexo 

Conforme Moloi e Motaung (2014) um dos problemas relacionados à 

qualidade em educação se refere à noção de entidade não negociável atribuída a 

questão. Essa afirmação pode ser corroborada em falas como: 

“Existe alguma coisa um pouco intangível. Eu acho que as pessoas 
fazem reuniões... vamos ser acessíveis, mas não tem de fato um material...“ 
(informação verbal em entrevista coletiva) 

 A importância das contribuições de Contreras (2002) e Araújo, Araújo e Silva 

(2015), no que se refere à redução do fazer pedagógico às práticas de sala de aula, 

dissociado de posturas crítico-reflexivas ampliadas para os contextos social, político, 

histórico e econômico, baseado na ideia implícita de ensino como treinamento e 

reparação podem ser confrontadas com falas como: 

“Hoje, se a gente tivesse aqui um aluno com deficiência visual, cego, 
como é que ele... como é que seria a vida dele acadêmica... Essa é uma 
dúvida mesmo. Eu tive uma experiência... Eu tive, na verdade... Eu falei que 
não saberia o que fazer... Mas, na verdade, eu tive uma vez uma 
experiência uma vez com uma aluna cega, entretanto, a mãe dela pagava 
uma pessoa para ficar do lado copiando a matéria, cara, foi durante um 
semestre e, na hora da prova, esse leitor, esse ajudante, lia as questões, 
etc...foi assim, mas foi a mãe que contratou um ajudante para a filha.” 
(informação verbal em entrevista coletiva) 

 Não houve qualquer menção quanto à preparação do ledor (termo técnico 

aplicado para essa função), além de não terem sido qualificadas estratégias 

diferenciadas para a atuação com a aluna cega, ou seja, a mesma metodologia 

usada para videntes foi “transcrita” sem maiores aprofundamentos acerca das 

efetivas demandas da aluna em questão. 

 



72 

 

4.3.3 Subtemas emergentes 

i. Funcionamento de estruturas institucionais 

As informações acerca do funcionamento de estruturas institucionais, 

fundamentais para o direcionamento as propostas, representam aporte fundamental 

das questões burocráticas, relacionadas à gestão dos processos.  

“[...] por exemplo, nós temos um aluno aqui na instituição que ele tem 
problemas, ele toma remédio desde criança, desde quando nasceu, tem 
problemas de aprendizagem, ele é meu aluno atualmente. Então o que eu 
tento fazer, a partir do momento que eu já conheci esse problema, tenho 
toda ajuda do “serviço pedagógico”, tenho todo esse apoio do “serviço 
pedagógico”, no momento como eu não me sinto preparado para fazer esse 
atendimento sozinho, eu tenho que pedir ajuda as outras pessoas...” 
(informação verbal em entrevista coletiva) 

 Logo, uma das motivações para o presente estudo é o aprofundamento crítico 

das ações relacionadas ao ensino, por meio de uma formação contínua, que leve em 

conta além dos saberes específicos de cada área, as vivências em aula, bem como, 

maior articulação entre setores de apoio para ações inclusivas e os docentes. 

 “Eu acho que, talvez, o NAPNE (Núcleo de apoio a Pessoas com 
Necessidades Específicas) é um espaço institucionalizado para isso, né? 
Pra propor políticas de formação, políticas de sensibilização, políticas... 
então a universidade aqui, a instituição, no caso, já tem esse espaço, né?” 
(informação verbal em entrevista coletiva) 

“Estão sendo delegadas (questões pedagógicas relacionadas ao 
recebimento e trato de pessoas com deficiência) ao pessoal que é da área 
pedagógica... E  o pessoal da área pedagógica não dá muito conta. E, as 
vezes, nem eles mesmo sabem.” (informação verbal em entrevista 
individual) 

“Talvez pudesse haver uma maior interação entre a área acadêmica e a 
pedagógica.” (informação verbal em entrevista individual) 

 As falas acima destacadas informam a importância da maior articulação entre 

os setores institucionais pedagógicos e os professores das diferentes áreas do 

conhecimento, o que deve ser contemplado como proposição na perspectiva do 

alinhamento entre teoria e prática na construção dos saberes referentes ao tema. 

ii. Documentos norteadores 

Além da bibliografia estudada, os entrevistados elencaram documentos capazes 

de embasar as propostas da presente pesquisa. 
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“[...] porque existe nessa nova diretriz dos cursos... não é diretriz 
curricular para Licenciatura... são Diretrizes Nacionais Curriculares para 
Formação Inicial e Continuada de Professores... já existem essas diretrizes 
para a formação continuada, aí estabelecendo carga horária, metodologia...” 
(informação verbal em entrevista coletiva) 

O documento informado pelo entrevistado se refere à Resolução CNE/CP Nº 

2/2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, 

direcionado a formação de profissionais do magistério para a Educação Básica. 

Assim, a Resolução sugerida foi absorvida pelo presente estudo de forma basilar.  

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e 
Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a 
Educação Básica aplicam-se à formação de professores para o exercício da 
docência na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e 
nas respectivas modalidades de educação (Educação de Jovens e Adultos, 
Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do 
Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação 
Escolar Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento e com 
integração entre elas, podendo abranger um campo específico e/ou 
interdisciplinar. 

(BRASIL, 2015a) 

 

4.4 DIRETRIZES PARA PROPOSTA PRELIMINAR 

O presente estudo aponta para o desenvolvimento de ações inclusivas no 

contexto acadêmico de atuação, logo, a ideia é a intervenção na realidade na busca 

de qualidade e equidade, ou seja, o oferecimento de oportunidades iguais aos 

diferentes sujeitos sociais, por meio de práticas de ensino diversificadas, adequadas 

e em consonância com a fluidez da sociedade contemporânea. 

Com base nas análises dos dados obtidos, algumas diretrizes foram 

elencadas como norte para a elaboração da proposta preliminar, a começar pela 

importância da articulação entre as instâncias representativas das ações de inclusão 

e os profissionais de ensino. 

As dinâmicas diárias dos professores em seus afazeres relacionados a 

ensino, pesquisa e extensão devem, também, ser levadas em conta quando da 



74 

 

proposição das atividades relativas à formação continuada pretendida. Situações 

online devem ser, portanto, consideradas.  

Nessa perspectiva, a intenção é referenciar atividades de formação 

continuada aos contextos das ações dos profissionais do magistério para que 

possam fazer articular teoria e prática de uma maneira mais direta. Assim, posturas 

crítico-reflexivas-receptivas imersas no contexto sociopolítico podem ser afloradas. 

Autonomia e aprendizagem colaborativa devem embasar as atividades para 

que sejam possibilitados maior engajamento, flexibilidade e dinamicidade na 

construção dos conhecimentos acerca dos temas, objetos de estudo. 

A circulação dos saberes construídos deve ser observada.  

Instituições de referência nos temas elencados podem ser convidadas a 

participar na elaboração, validação, efetivação e/ou avaliação de propostas para a 

formação continuada. 

É fundamental a possibilidade do reconhecimento institucional e acadêmico 

da formação continuada efetivada, seja por meio de avaliações internas e externas 

dos professores e dos alunos, seja pelos instrumentos de regulação das atividades 

docentes e pela divulgação dos conhecimentos construídos. 

A avaliação das atividades desenvolvidas deve contemplar as críticas 

espontâneas registradas, além da criação de métricas para a percepção da melhoria 

da qualidade dos serviços prestados, do número de acesso e a conclusão com êxito 

de grupos socialmente excluídos, como as pessoas com deficiência. 

Assim, a proposta preliminar se configurou no oferecimento de um curso de 

atualização semipresencial para docentes, baseado em espaço online para 

aprendizagens colaborativas, apresentação de seminários presenciais, elaboração 

de artigo referente ao curso e reconhecimento institucional da realização do referido 

curso. 
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4.5 VALIDAÇÃO DA PROPOSTA PRELIMINAR 

  Para a validação da proposta preliminar foram realizadas novas entrevistas 

individuais e em grupos, nas quais foram apresentadas as ideias a partir do seguinte 

questionamento: há viabilidade e atratividade nas propostas? Foram entrevistados 

cinco docentes de diferentes campi e sete técnicos-administrativos, incluindo 

pedagogos, ligados aos NAPNEs, também de diferentes campi. A amostra se 

configurou em função da aderência aos convites, ou seja, alguns convites acabaram 

por não efetivar entrevistas. 

 Durante as duas primeiras entrevistas, uma individual e outra em grupo 

formado por quatro pessoas, sugestões foram apresentadas, e, de modo geral a 

proposta foi muito bem aceita. Para a terceira entrevista um grupo foi convidado, 

mas apenas um representante se dispôs a participar. Esse representante informou 

considerar a proposta interessante, mas a não aderência dos demais convidados 

revela, além de dificuldades na disponibilidade de tempo para a atividade, certo 

desinteresse em relação à proposta. Pode ainda, significar não concordância com a 

mesma ou não compreensão. Infelizmente, a não participação não permite uma 

análise mais efetiva. A quarta entrevista contou com a participação de duas 

pedagogas. Além de algumas considerações, entenderam a proposta como viável e 

atrativa. A quinta entrevista, realizada em grupo com quatro docentes, apresentou 

dados contrastantes com as anteriores levando a alterações significativas na 

proposta preliminar. Consideraram a ideia inicial pouco atrativa, o que a 

inviabilizaria. Pontuaram a necessidade de articulação das informações referentes 

aos alunos com NEE e de maior flexibilidade e dinamicidade na busca por 

informações acerca do tema. Assim, foram ventiladas considerações que levaram a 

proposta final. 

 Segundo Bardin (2011), foi feita a decifração estrutural da segunda etapa de 

entrevistas por meio da qual foram percebidas as seguintes características: 
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4.5.1 Comportamentos na Validação 

Nessa etapa, a omissão foi um comportamento entendido quando da não 

efetivação das entrevistas apesar dos convites realizados. Algumas falas dos 

entrevistados acabaram por corroborar essa percepção: 

“Tem aquela famosa história do professor achar que sabe lidar com 
todos os problemas ou, quando ele não sabe, o problema não é dele. O 
aluno que estude, né?” (Informação verbal em entrevista individual) 

  “Existem professores que reconhecem o problema como seu. Outros 
que não reconhecem. O que responde a sua ausência de respostas.“ 
(Informação verbal em entrevista coletiva). 

“Tem professores que não reconhecem esse problema (o despreparo 
para o recebimento de alunos com NEE) e os professores que reconhecem 
esse problema, eles não têm assistência (para o trabalho nessa 
perspectiva)”. (Informação verbal em entrevista coletiva) 

 Quando da efetivação das entrevistas, foram percebidos comportamentos 

críticos e engajados, o que contribui em muito para a conformação da proposta final. 

4.5.2 Características associadas ao tema e à proposta preliminar 

i. Perturbador 

“Eu efetivamente não me sinto confortável em dar aula para 
determinados deficientes.” (Informação verbal em entrevista coletiva) 

 
“Não é... Porque quando você chega com um aluno que você não 

sabe o que fazer com ele, é desesperador. Você já passou por isso, eu 
também já passei. Quando você não tem a menor ideia do que fazer com 
ele...” (Informação verbal em entrevista coletiva) 

 Essas falas confirmam os resultados do primeiro ciclo de entrevistas em 

relação ao despreparo do corpo docente quando do recebimento de alunos com 

NEE. 

i. Pouco atrativo 

“Mas ai, agora, o grande problema vai ser você convencer os 
professores a fazer esse curso de fato, né?” (Informação verbal em 
entrevista coletiva). 

 
“Você tá falando com um seleto grupo que está preocupado com 

isso...Tem outra casta de docentes que realmente não está preocupada.” 
(Informação verbal em entrevista coletiva) 

“Entre publicar... Eu posso publicar uma coisa da minha área.” 
(Informação verbal em entrevista coletiva). 
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Essas respostas se referem à proposta de curso conforme prescrição da 

Resolução N.2/2015 (BRASIL, 2015) que, na proposição inicial, seria vinculado à 

publicação de um artigo como exigência para a conclusão do mesmo. 

“Então, daí, eu preciso me convencer que eu tenho um problema e 
que eu preciso resolver e que isso (a proposta) vai me ajudar a resolver o 
meu problema. [...] Primeiro eu tenho que ter vivenciado esse problema, se 
não, isso que você está falando não vai fazer o menor sentido.” (Informação 
verbal em entrevista coletiva) 

“Mas eu pensei nisso no sentido de como você pode conseguir uma 
mobilização que atinja mais.” (Informação verbal em entrevista coletiva) 

“Não é que não vai ter aderência. É que pelos argumentos que você 
está colocando (pontuação em RAD e confecção de artigo)... (Mas a 
eminente recepção de alunos com NEE) Esse sim.” (Informação verbal em 
entrevista coletiva) 

“Assim, eu acho seria o problema vivido ou a eminência do problema 
[...] vai chegar na sua mão um aluno e você não vai saber o que fazer com 
ele...” (Informação verbal em entrevista coletiva) 

“Para apresentar a eminência do problema assim, precisaria ter uma 
base de dados sempre atualizada dessas pessoas e o tipo de deficiência. 
[...] Ai você pode criar o argumento da eminência.” (Informação verbal em 
entrevista coletiva) 

 Assim, os respondentes informaram que a atratividade real para a adesão 

espontânea dos docentes seria a vivência de questões ligadas à diversidade e 

inclusão ou à eminência delas. Dessa forma, informações acerca dessas questões 

carecem de melhor consolidação e divulgação entre docentes. 

ii. Viável 

“Eu acho isso fantástico. Eu adorei.” (Informação verbal entrevista 

individual) 

“Eu acho que a instituição compra a ideia porque do ponto de vista 

acadêmico, né, isso só traz benefício para a instituição, quando você tem 

auditorias internas, auditorias externas, avaliações... Então você tem um 

projeto institucional que é oferecido...” (Informação verbal em entrevista 

coletiva) 

 Apesar de omissões e críticas, a proposta inicial não foi abandonada, mas 

modificada, ampliada, tendo em vista a constatação da importância de iniciativas 

como essa. 

 



78 

 

4.5.3 Subtemas emergentes na validação 

i. Empregabilidade 

“Existe um outro upgrade que você pode dar ai... que é o seguinte: o 
vínculo com as instituições que recebem nosso aluno para estágio. Na hora 
que você tem um aluno deficiente, mas que você consegue capacitar ele na 
tua formação, tem que caber a coordenação daquele curso ou ao professor 
orientador daquele estágio prospectar nas empresas e mostrar a eles que 
as deficiências deles foram supridas de forma que a formação dele não foi 
comprometida.” (Informação verbal em entrevista individual). 

 Essa perspectiva apontada na validação não havia sido vislumbrada 

anteriormente no estudo e será incorporada nos resultados.  

ii. Estruturas Institucionais 

“O NAPNE, em função da especificidade dele, ele está dentro dessa 
questão pedagógica, ele até vai ter condições, porém, outros órgãos, outros 
departamentos, eu acho que precisariam, mesmo que não fossem 
proponentes, eles precisariam estar participando do processo.” (Informação 
verbal em entrevista coletiva) 

“A DIREN está aí? A Diretoria de Ensino?” (Informação verbal em 
entrevista coletiva) 

“Lá (DIREN) tem pedagogos...” (Informação verbal em entrevista 
coletiva) 

“A pontuação da RAD tem dois pesos: um peso é do esforço de 
tempo, segundo peso é do interesse institucional. Entendeu?” (Informação 
verbal em entrevista individual) 

“Eu olho pra RAD dizendo o seguinte: isso é o que a instituição 
espera de mim. Onde ela acha que vale dez eu fazer isso, vale tanto eu 
fazer isso...” (Informação verbal em entrevista individual) 

“Já tivesse uma base de dados com material disponível pra.... 
(relativo a informações/dados acerca da inclusão educacional de alunos 
com NEE)”. (informação verbal em entrevista coletiva) 

“Com alguém disponível se eu quiser informação, mas que não 
tivesse formato de curso, porque o curso não vai vir na hora que eu preciso, 
ele vai vir periodicamente.[...] Tipo uma plataforma de inglês online, mais ou 
menos assim. Claro, não vai ter ninguém para conversar com você na hora, 
mas, assim, alguém que você possa marcar, ahhh... eu quero, daqui a duas 
semanas,  a gente pode fazer um estudo dirigido, não sei se é essa a 
palavra...” (informação verbal em entrevista coletiva) 

“É como se fosse uma central de ajuda.” (Informação verbal em 
entrevista coletiva) 

 

 Essas últimas respostas denunciaram que a proposta preliminar não estava 

efetivamente cumprindo a determinação de ser atrativa, dinâmica e flexível o 

suficiente, sendo assim, fundamentais para a alteração/ampliação da ideia inicial. 
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Quadro 8: Síntese das análises de conteúdos das entrevistas (Terceira fase) 

 
Análises dos conteúdos apresentados nas entrevistas 

Validação da proposta inicial: terceira fase 
 

 
Comportamentos 

(entrevistas coletivas) 
 

 

 Participações Críticas 

 Omissões 

 
Característica associadas ao tema 

“atendimento a alunos com NEE” e a 
proposta preliminar 

 

 Perturbador 

 Pouco atrativo 

 Viável 
 

 
Subtemas emergentes na validação 

 

 Empregabilidade 

 Estruturas institucionais 
 

 

4.6 RESULTADOS FINAIS 

A partir da análise das respostas apoiada no diagrama de Ishikawa, os 

resultados foram construídos. 

Figura 3: Diagrama de Ishikawa
10

 

 
                                                           
10

  O Diagrama de Ishikawa também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Espinha de Peixe permite estruturar 

hierarquicamente as causas  de determinado problema ou oportunidade de melhoria. Pode ser utilizado também com outros 
propósitos, além do apresentado, por permitir  estruturar qualquer sistema que resulte em uma resposta (uni ou multivariada) 
de forma gráfica e sintética. As causas de um problema podem ser agrupadas, a partir do conceito dos 6M, como decorrentes 
de falhas em: materiais, métodos, mão-de-obra, máquinas, meio ambiente, medidas. Retirado de: 
http://www.esalq.usp.br/qualidade/ishikawa/pag1.htm  

 

http://www.esalq.usp.br/qualidade/ishikawa/pag1.htm
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 Quanto à matéria-prima, a dispersão de informações acerca das ações 

inclusivas pode a ser percebida no Relatório de Auto Avaliação Institucional 2013-

2014, onde não foram registrados número de alunos com deficiência matriculados 

nos cursos. Ainda que sejam números tímidos, o ingresso inexpressivo desse 

público precisa ser avaliado. Foi percebida também a não existência de análise a 

respeito de evasões/conclusões dessa clientela para que sejam sugeridas 

possibilidades e/ou barreiras para a inclusão educacional. 

 Algumas falas registradas nas entrevistas corroboraram a situação acima 

descrita, além de afirmar a necessidade de acessos rápidos a saberes acerca das 

singularidades das diferentes NEE. 

“Porque tem essas situações... Aluno que tem alguma síndrome, nós 
como professores em sala de aula... a gente percebe um diferencial nesse 
aluno... você não sabe do que se trata... você comenta com a orientação 
pedagógica e ai, só por causa desse comentário, não só de um professor, 
mas mais de um, porque, as vezes, é só na realização do conselho de 
classe é que a gente começa a colocar, né, “tô percebendo que tal aluno 
tem comportamento diferente”... “Ah, eu também percebi”... “Percebi”... Aí a 
orientação pedagógica vai verificar e aí realmente tem e os pais não 
notificaram... E isso, eu percebo que tem acontecido mesmo... Fica só a 
cargo deles... mas só que a gente não tem retorno. E confirmado que o 
aluno realmente tem alguma síndrome, mas não temos orientação nem de 
como tratar esse aluno de acordo com essa síndrome. A gente vai aprender 
praticamente no ensaio e erro em sala de aula.” (informação verbal em 
entrevista individual) 

“Então, se você oferecesse, por exemplo, esse curso nesse semestre 
eu não faria. Eu não faria. Porque seria mais uma atividade para mim. 
Sabe? Eu não tenho um problema concreto.” (Informação verbal em 
entrevista coletiva) 

 Quanto à medida, o número inexpressivo de matrículas de alunos com NEE, 

representados por alunos com deficiência sensorial, leva a possível conclusão que a 

instituição não tem sido atrativa para pessoas com deficiência e, em função do 

trancamento das matrículas, ações que promovam a permanência com vistas à 

conclusão com êxito se fazem necessárias. Sabidamente, instituições que oferecem 

condições adequadas às pessoas com deficiência acabam por serem atrativas para 

esse público.  

 Quanto ao ambiente, a primeira barreira a ser analisada é a atitudinal, 

entendida aqui como iniciativa de delegar aos setores pedagógicos a 

responsabilidade única em relação ao atendimento de alunos com NEE. Nesse 

sentido, podem ser destacadas as seguintes falas: 
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“Tem aquela famosa história do professor achar que sabe lidar com 
todos os problemas ou, quando ele não sabe, o problema não é dele. O 
aluno que estude, né?” (Informação verbal em entrevista individual) 

“Existem professores que reconhecem o problema como seu. Outros 
que não reconhecem. O que responde a sua ausência de respostas.” 
(Informação verbal em entrevista coletiva). 

 Ainda em relação ao ambiente, as barreiras pedagógicas podem ser 

percebidas em função da fragmentação das ações inclusivas e das declarações 

recorrentes quanto ao despreparo dos professores para o trabalho inclusivo.  Apesar 

da utilização de algumas tecnologias assistivas, como informado pela representação 

do NAPNE do campus Maracanã, essa utilização precisa ser intensificada e 

direcionada às diferentes NEE. A arquitetura também requer maior adaptação para o 

recebimento de pessoas com deficiência, haja vista o Relatório de Auditoria 

N.01/2016 

Incluir na matriz orçamentária de 2016 do CEFET/RJ a previsão de 
despesas com reformas/reparos necessários à melhoria das condições de 
acessibilidade nas Unidades do CEFET/RJ, a fim de atender ao Decreto n.º 
5.296/2004. 

(CEFET/RJ, 2016) 

 Em relação a mão-de-obra, o despreparo para o trabalho com alunos com 

NEE é destacado em várias falas registradas nas entrevistas. 

“A gente não sabe nada sobre isso.” (Informação verbal, entrevista 
coletiva) 

“Absolutamente nada.” (Informação verbal, entrevista coletiva) 

Quanto ao método, a declaração em relação ao despreparo para o trabalho 

com alunos com NEE, aliada ao inexpressivo número de alunos com deficiência 

matriculados em proporção ao número de matrículas trancadas evidenciam a não 

utilização de estratégias diferenciadas para essa clientela. 

Máquinas e equipamentos, aqui representados pelas tecnologias assistivas11, 

conforme declarações dos representantes dos NAPNEs tem utilização ainda tímida, 

o que sugere a necessidade de preparação dos docentes para a utilização desses 

recursos. É importante ressaltar que as demandas para utilização das tecnologias 

                                                           
11

 Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, 
de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida 
e inclusão social. Em: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/tecnologia-assistiva. Acesso em 18ago2016. 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/tecnologia-assistiva
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assistivas tendem a aumentar a partir de acessos mais significativos de alunos que 

apresentam NEE aos cursos oferecidos pela instituição. 

Logo, a verificação da necessidade da formação continuada para docentes na 

área das práticas de ensino com vistas à inclusão educacional foi feita pela presente 

pesquisa. Uma das condições, porém, para a atratividade das propostas é que 

sejam criadas estratégias diferentes daquelas tradicionalmente oferecidas pelas 

instituições de ensino superior. Conforme Costa e Honnef (2012), atividades como 

palestras, seminários, encontros, por exemplo, não são capazes de promover os 

resultados esperados. Políticas, informações e orientações lançadas no ambiente 

acadêmico não são eficientes para a mudança de posturas de alunos e professores 

diante da inclusão (FERRARI; SEKKEL, 2007). Assim, alterações nas práticas de 

ensino para a inclusão educacional podem ser conseguidas por meio de processos 

geradores de reflexão, engajamento e vivências capazes de aproximar a 

comunidade acadêmica das questões inerentes ao tema. Para tanto, embasamento 

teórico precisa ser aliado às situações empíricas por meio de estratégias que 

possibilitem flexibilidade, dinamicidade e visão sistêmica. 

A proposição preliminar, então, passou por alterações/ampliações, a começar 

pela ênfase na necessidade de articulação das informações relacionadas ao 

recebimento e trato de alunos com NEE, bem como, em relação aos setores 

pedagógicos e os docentes. Outra questão pontuada na validação foi a urgência por 

informações que possam orientar os professores quando do recebimento de alunos 

diferenciados em aula. 

A partir da análise dos dados após a validação, a proposição final se efetivou 

por um Projeto de Interesse Institucional, ou seja, um projeto que possibilite a 

captação de informações, ações e produções, no sentido de implementar a 

circulação e a construção de saberes acerca das práticas de ensino voltadas para a 

inclusão educacional de maneira sistêmica. 

Outra questão considerada relevante quanto à justificativa da proposição de 

um Projeto de Interesse Institucional é o fato de corresponder a uma ação que visa à 

qualidade dos processos pedagógicos no que se refere à ressignificação do 

ensino/aprendizagem dos conteúdos curriculares. Foi evidenciado que processos 
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que visam a acessibilidade de alunos com NEE acabam por possibilitar posturas 

crítico-reflexivas-receptivas capazes de promover inovação nas práticas de ensino, o 

que contribui para qualidade dos serviços prestados também em relação aos alunos 

sem NEE. 

A iniciativa pode significar, assim, atitudes proativas em relação à necessária 

constante formação, aliada aos contextos contemporâneos de atuação dos 

docentes, no sentido de promover altos padrões de qualidade dos cursos oferecidos 

pela Instituição, o que pode representar impacto positivo no cenário profissional, 

técnico e tecnológico tendo em vista apontar para maior número de ingressos e 

conclusões com êxito por meio de práticas docentes inovadoras e adequadas. 

A proposta pode viabilizar, ainda, a construção de saberes acerca das 

dinâmicas docentes relativas ao universo do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

em nível médio e do Ensino Superior, bem como, a divulgação desses saberes, a 

partir do adequado atendimento a alunos que apresentem Necessidades 

Educacionais Específicas. 

Como resultado, a sugestão é que o Projeto de Interesse Institucional seja 

gerido por um grupo multidisciplinar, composto por pedagogos e docentes de 

diferentes áreas, com objetivo captar, organizar e disponibilizar informações 

referentes ao atendimento de alunos com NEE. Esse grupo, constituído por meio de 

portaria, com, aproximadamente cinco membros, aqui denominado Comissão de 

Diversidade e Inclusão (CoDI), seria ligado ao Departamento de Desenvolvimento 

Educacional (DEDED), tendo em vista ser ele responsável por: 

 suporte às atividades realizadas pela DIREN; 

 suporte e a gestão das atividades desenvolvidas pela Divisão de Mídia 

Educacional (DIMED) e pela Divisão de Projetos Educacionais 

(DIPED).
12

 

A alocação sugerida está em acordo com o organograma institucional, já que 

o DEDED está vinculado à Diretoria de Ensino (DIREN), que é 

Responsável pela coordenação, planejamento, avaliação e controle das 
atividades de apoio e desenvolvimento do ensino do Cefet/RJ, devendo 

                                                           
12

 Site Institucional: http://www.cefet-rj.br/index.php/3-estrutura-organizacional-e-contatos. 

http://www.cefet-rj.br/index.php/3-estrutura-organizacional-e-contatos
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estar em consonância com as diretrizes da Diretoria de Pesquisa e Pós-
graduação e da Diretoria de Extensão.

13
 

A Comissão de Diversidade e Inclusão (CoDI) atuaria de forma conjunta com 

a Divisão de Projetos Educacionais (DIPED), tendo em vista essa instância ser 

responsável por: 

 realização de estudos para subsidiar projetos educacionais, bem como 
projetos de caráter especial; 

 formulação de projetos que utilizem a tecnologia de educação à 
distância e implantação, subsídio e acompanhamento de ações nessa 
área; 

 realização de projetos que promovam o aperfeiçoamento docente, bem 
como a avaliação dos resultados; 

 promoção e/ou execução de projetos e cursos de EAD, incluindo a 
produção de material didático, que visem à formação inicial e/ou 
continuada de professores.

14
 

 

O trabalho da CoDI será baseado na articulação de instâncias institucionais, 

como Divisão de Apoio Pedagógico (DIAPE), a Seção de Articulação Pedagógica 

(SAPED), o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), o 

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) dos campi do CEFET/RJ, ou 

ainda, Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), quando se referir a tecnologias 

assistivas ou inovações tecnológicas aplicadas às Práticas de Ensino.  

Tendo em vista a necessidade de dinamicidade das ações e a amplitude 

geográfica promovida pela expansão do Sistema CEFET/RJ após o ano de 2008, a 

proposta se configura pela utilização de ambiente virtual, ou seja, a criação da 

PLATAFORMA INCLUIR, meio pelo qual a CoDI efetivará suas atribuições. 

O objetivo geral dessa Projeto, viabilizado pela Plataforma, é fomentar, por 

meio da captação, organização e divulgação de informações, interação entre os 

docentes do CEFET/RJ com vistas à construção de saberes acerca das práticas 

pedagógicas e da inclusão educacional na Instituição. 

Como objetivos específicos são apresentados os seguintes procedimentos:  

 Promover aprofundamentos acerca das práticas de ensino com vistas à 

inclusão educacional por meio da divulgação de publicações, eventos, relatos 

de experiências, tecnologias assistivas, entre outros. 

                                                           
13

 Idem 11. 
14

 Idem 11. 
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 Promover atividades inovadoras específicas para a formação continuada 

acerca dos temas diversidade, práticas de ensino e inclusão. 

 Oferecer apoio para as práticas de ensino, pesquisa e extensão. 

 Oferecer apoio para os responsáveis por estágio de alunos que apresentem 

NEE. 

 Oferecer apoio a programas de monitoria, fundamentais processos de co-

aprendizagem15, especialmente, alunos que apresentam NEE. 

A estrutura da Plataforma INCLUIR, gerenciada pela CoDI e pela DIPED,  

seria composta por conteúdos privados, conteúdos públicos e conteúdos 

semiabertos, a saber: 

a) Conteúdo privado 

Os conteúdos privados seriam compartilhados pelas chefias das seguintes 

instâncias institucionais: DIREN, DEDED, DIPED, NAPNEs, NEABIs, NIT, DEPES, 

DEMET, GERÊNCIAS ACADÊMICAS, DIAPE e SAPEDs, Coordenações de cursos 

e departamentos. Obviamente, posturas éticas relativas a essas informações devem 

ser registradas, aceitas e mantidas, podendo, o servidor que delas fazer uso 

indevido, ser acionado pelo Conselho de Ética da Instituição. 

 Indicadores 

Os indicadores servem como balizadores para as ações inclusivas, podendo 

representar análises quantitativas das conquistas inclusivas, ou seja, avaliações dos 

processos efetivados com vistas a novas proposições quando necessárias. 

Número de alunos com deficiência, cotista e não, por tipo de deficiência, por 

campi, por curso, por semestre/ano. 

Número de alunos com transtornos, cotista e não, por tipo, por campi, por 

curso, por semestre/ano. 

                                                           
15

 O termo co-aprendizagem foi inicialmente citado na década de 90 para enfatizar a importância de mudar ambos os 

papéis, tanto dos professores como distribuidores de conhecimento quanto dos estudantes de recipientes de conteúdos para 
„coaprendizes‟. Ou seja, todos são parceiros no processo colaborativo de aprendizagem, na construção de significados e na 
criação de conhecimento em conjunto. A coaprendizagem é também destacada para enfatizar a interação centrada na 
aprendizagem colaborativa incluindo a construção de uma verdadeira “comunidade de prática” que conduz ao envolvimento 
dinâmico de todos os participantes (OKADA, 203). 
Em: http://oer.kmi.open.ac.uk/wp-content/uploads/2013/07/OKADAchallenges2013JUL.pdf. Acesso em 16ago2016 

http://oer.kmi.open.ac.uk/wp-content/uploads/2013/07/OKADAchallenges2013JUL.pdf
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Número de alunos com altas habilidades, cotista e não, por campi, por curso. 

Número de alunos declarados negros, cotista e não, por campi, por curso, por 

semestre/ano. 

Número de alunos declarados indígenas, cotista e não, por campi, por curso, 

por semestre/ano. 

Número de acessos online por docentes, por semestre/ano. 

Número de acessos online por alunos com deficiência, transtornos, altas 

habilidades, Negros, Indígenas, por semestre/ano. 

Número de acessos online por monitores/professores responsáveis pelas 

monitorias, por semestre/ano. 

Número de acessos online responsáveis por estágio, por semestre/ano. 

Número de ações inclusivas por semestre/ano. 

Número de Grupos de Aprendizagens Colaborativas e docentes envolvidos 

nesse processo por semestre/ano. 

Número de proposições e/ou solicitações de atividades efetivadas e não. 

 Fóruns privados 

Os fóruns privados representam espaços online para discussões e 

aprofundamentos das instâncias gestoras dos procedimentos relacionados às 

práticas inclusivas, a saber: DIREN, DEDED, DIPED, NAPNEs, NEABIs, NIT, 

DEPES, DEMET, GERÊNCIAS ACADÊMICAS, DIAPE e SAPEDs, 

Departamentos e Coordenações de cursos. Essa proposta visa aproximar os 

campi, otimizar tempo em função da diminuição de deslocamentos e promover 

transparência nas ações e decisões. 

 Apoio aos estágios de alunos com NEE. 

Esse espaço se refere às informações referentes a alunos que apresentam 

NEE inseridos nos estágios: quem e onde estão inseridos e quais os 

procedimentos efetivados, sucessos e insucessos nos processos. O objetivo aqui 
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é a construção de um portfólio de experiências, além da dinamicidade de 

informações. Terão acesso a esse espaço, os responsáveis pelo estágio, técnico-

administrativos e docentes. 

 Apoio à monitoria de alunos com NEE. 

Espaço de acesso específico para monitores e docentes que atuam 

diretamente com alunos com NEE. Aqui poderão ser registradas experiências 

(ocultadas as identificações), exposto material específico relacionado ao tema de 

trabalho como a atuação com alunos com deficiência, entre outros, e dúvidas dos 

monitores. Os participantes deverão ser renovados a cada semestre em função 

das relações acadêmicas estabelecidas. 

b) Conteúdo Público 

Os conteúdos públicos serão compartilhados para todos os servidores do 

CEFET/RJ.  

 Aprofundamento teórico 

Referente a um repositório de material teórico com vistas à desconstrução de 

percepções de senso comum por meio do aprofundamento e aproximação 

das questões relativas à diversidade e inclusão. Os conteúdos a serem 

postados deverão ser enviados pela Plataforma por quaisquer dos servidores 

do CEFET/RJ para a CoDI que avaliará e fará a postagem. Logo, deverá ser 

oferecida uma aba para o envio de material teórico potencial para a 

divulgação. 

 Experiências Inclusivas 

Divulgação na Plataforma INLCUIR de iniciativas didático-pedagógicas com 

vistas à inclusão educacional, com atenção a não identificações ou 

divulgações que possam causar constrangimentos às partes. Assim, as 

experiências inclusivas deverão ser enviadas para a CoDI para que, feitas as 

devidas avaliações, seus conteúdos sejam expostos também na Plataforma 

Incluir do CEFET/RJ, o que representa dois momentos: “envie sua 

experiência inclusiva” (espaço privado) e “conheça experiências inclusivas” 

(conteúdo público). 
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 Tecnologias Assistivas 

Divulgação na plataforma INCLUIR de tecnologias assistivas criadas pelo 

CEFET/RJ e por outras Instituições. Seguirão o mesmo procedimento dos 

espaços anteriores com duas abas: “apresente uma tecnologia assistiva” e 

“conheça uma tecnologia assistiva”. 

 Eventos 

Divulgação na Plataforma INCLUIR de cursos, palestras, seminários, 

congressos, relativos ao tema. Todos os servidores poderão fazer postagem 

nesse espaço. É importante a indicação da responsabilidade exclusiva 

daqueles que fizerem as postagens quanto à veracidade das informações.  

 

 Legislação 

Divulgação na Plataforma INCLUIR da legislação existente sobre o tema, com 

ênfase nas publicações mais recentes, além de sugerir contrapontos com a 

legislação de outros países. O conteúdo desse espaço ficará sob a 

responsabilidade do CoDI. 

 Pesquisas 

A Plataforma deverá oferecer um espaço para a divulgação de pesquisas 

relacionadas ao tema que estejam em andamento ou efetivados, com atenção 

a possibilidade de oferta de participação de alunos e docentes em função das 

diretrizes dos estudos. 

c) Conteúdos Semiabertos 

 Pergunte 

Espaço para a apresentação de dúvidas a serem respondidas depois de 

análise. O prazo máximo de uma semana deve ser estipulado para repostas, 

ainda que não sejam definitivas. Perguntas e respostas não serão 

visualizadas por todos, ou seja, o espaço “Pergunte” poderá ser acessado por 

qualquer servidor, mas perguntas e respostas acontecerão em espaço restrito 

aos envolvidos no processo. 
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 Espaço NEE 

Essa seção é direcionada aos alunos com NEE declarada. Aqui esse público 

poderá registrar dificuldades, angústias, experiências, solicitações. Uma 

“central de atendimento ao cliente”. O espaço será aberto ao público, mas as 

informações registradas serão de acesso exclusivo da CoDI e de cada um 

dos alunos que efetivarem contato em separado. Ou seja, um link será 

apresentado na plataforma, mas a conversa entre as partes envolvidas 

acontecerão de forma individual e se acesso público. Um feedback deverá 

sempre ser efetivado, seja no ambiente virtual ou por meio de uma entrevista 

presencial com as instâncias de apoio e docentes. 

 Grupo de Aprendizagens Colaborativas: Práticas de Ensino com vistas à 

Inclusão Educacional 

Terão acesso efetivo a esse espaço os componentes dos grupos de 

aprendizagens colaborativas (co-aprendizagem), formados por docentes das 

diferentes áreas lotados no CEFET/RJ, conforme descrito a seguir. 

 A ideia de um curso para a formação continuada seguindo as diretrizes 

apontadas pela Resolução CNE/CP N.2/2015 não foi considerada atrativa por alguns 

docentes. Essa rejeição acabou por confirmar algumas negativas para entrevistas 

que foram analisadas como forma de resistência a propostas em potencial. A partir 

dessas considerações, a ideia de curso foi abandonada e, outra proposição foi 

elaborada mantendo as seguintes características: 

 Viabilidade para ações de aprendizagem colaborativa entre os docentes da 

instituição. Ou seja, construção coletiva de saberes acerca dos temas 

elencados, baseada em aprofundamentos teóricos em constante confronto 

com os contextos sociais, políticos e econômicos contemporâneos, bem 

como, troca de experiências, propostas metodológicas, dificuldades e 

expectativas. 

 Adequação de carga horária no sentido de estabelecer início e fim para 

atividades de formação continuada. 

 Flexibilização e dinamicidade, no que se refere aos acessos às informações, 

e às construções coletivas acerca do tema, ou seja, os espaços para a 
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formação continuada na área das práticas pedagógicas com vistas à inclusão 

educacional devem ser facilmente acessados, permitir circulação rápida de 

informações e preencher os interstícios das práticas docentes diárias.  

Assim, os Grupos de Aprendizagens Colaborativas, Práticas de Ensino com 

vistas à Inclusão Educacional, poderão ser propostos por quaisquer docentes. Os 

interessados, poderão formalizar uma solicitação à CoDI que estruturará o grupo e 

as atividades ou poderão, eles mesmos, sugerir a formatação, desde que 

observadas condições básicas apresentada a seguir. A adesão de outros docentes 

será livre, por meio de chamada pela Plataforma INCLUIR que servirá, também, para 

contatos e outras informações. 

Para a efetivação de Grupo de Aprendizagens Colaborativas deverá ser 

formalizado um cronograma com carga horária máxima de oitenta horas, e mínima 

de sessenta horas, distribuídas ao longo de um semestre, nas quais deverão ser 

previstas as seguintes atividades: 

 Estudo de material teórico disponibilizado online, como artigos, dissertações, 

teses, livros, documentários, palestras, entre outros. O grupo poderá propor 

esse material e a CoDI poderá sugerir ampliação na oferta de material. 

 Participação em fóruns online de discussão, pautados pelo material teórico, 

nos quais experiências, expectativas, frustrações e dúvidas poderão ser 

partilhadas e discutidas, guardados os sigilos éticos. 

 Publicação na Plataforma INCLUIR de artigo referente aos saberes 

construídos no decorrer dos estudos no Grupo e após avaliação do próprio 

grupo e da CoDI. O artigo, logicamente, poderá ser submetido a revistas, 

congressos, entre outros, ligados ao CEFET/RJ ou não. 

Os procedimentos propostos para as ações que visam maior adequação e 

qualidade no recebimento de alunos com NEE, como a criação do CoDI e da 

Plataforma INCLUIR, deverão ser apresentados aos Departamentos e Colegiados 

formadores do sistema CEFET/RJ, por meio de reuniões presenciais ou de chamada 

por e-mail institucional e sítio eletrônico oficial da instituição (que deverá contemplar 

acesso para a Plataforma INCLUIR). 
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Para maior abrangência e aprofundamento dos saberes construídos nos 

Grupos de Aprendizagens Colaborativas, instituições de referência nos temas de 

estudo, devem ser, sempre que possível, convidadas a participar dos processos de 

construção das propostas por meio de assessoria técnica, de validação e de 

divulgação desses saberes. 

CONSIDERANDO a concepção sobre conhecimento, educação e ensino é 
basilar para garantir o projeto da educação nacional, superar a 
fragmentação das políticas públicas e a desarticulação institucional por meio 
da instituição do Sistema Nacional de Educação, sob relações de 
cooperação e colaboração entre entes federados e sistemas educacionais; 

Resolução CNE/CP n. 2/2015 

Nessa perspectiva, instituições específicas de atendimento aos alunos com 

NEE devem ser informadas as ações inclusivas instituídas no CEFET/RJ, o que 

poderá promover maior acesso desse público aos cursos oferecidos pela instituição 

e, consequentemente, maior equidade no oferecimento de vagas e na formação 

acadêmica.  

As atividades docentes referentes à participação nos Grupos de 

Aprendizagens Colaborativas deverão ser computadas na planilha RAD 

(Regulamento de atividades docentes), depois de aceito e formalizado o grupo pela 

CoDI e aprovado pelo colegiado de lotação a participação do docente. A sugestão é 

que a pontuação aconteça na aba “Atividades Complementares”, item “Capacitação 

Docente”, “Bonificação Parcial”. Deverá ser proposta alteração na RAD para que 

seja estabelecida adequação do interesse institucional na efetivação dos Grupos de 

Aprendizagem Colaborativa na área das Práticas de Ensino com vistas à Inclusão 

Educacional e a pontuação pertinente a essa prática. Ou seja, como por capacitação 

docente são entendidos cursos de especialização, mestrado e doutorado, que 

apresentam uma carga horária de realização muito maior e que, sabidamente, é 

realizada em função do interesse nas áreas específicas de atuação do docente, a 

proposta é que sejam também contempladas para pontuação diferenciadas 

propostas de formação continuada, como a apresentada pelo presente estudo. É 

fundamental limitar a participação em Grupos de Aprendizagens colaborativas em 

uma ao ano por docente. 
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A pontuação deverá ser comprovada por declaração emitida pela CoDI, após 

verificada a participação efetiva do docente nas atividades do Grupo e da publicação 

do artigo, conforme descrito acima. 

Artigos publicados em outras instâncias diferentes da Plataforma INCLUIR 

serão pontuados conforme explicitado na planilha RAD.  

Os componentes docentes da Comissão de Diversidade e Inclusão (CoDI) 

pontuarão na planilha RAD, na aba “Atividades Complementares”, item “Conselhos, 

Comitês e Comissões”, “Membro de Comitê ou Comissão (portariado)”, com carga 

horária semanal de três horas. Os componentes técnicos administrativos pedagogos, 

deverão ser avaliados segundo critérios específicos para a carreira. 

A proposta, então, é a criação de espaço online, no qual informações e 

saberes possam ser disponibilizados no sentido de promover, principalmente para os 

docentes, rapidez em relação às demandas referentes ao atendimento de alunos 

com NEE. Dúvidas, proposições, inovações, solicitações poderão ser articuladas 

entre os diferentes campi do sistema CEFET/RJ e disponibilizados para os 

professores. Facilidade, rapidez e interação são as características mais marcantes 

da proposta que pretende oportunizar o alinhamento de prática e teoria de forma 

mais dinâmica e sincronizada, ou seja, o professor poderá aprofundar 

conhecimentos ou promover pesquisas quando em atuação com alunos com NEE 

por meio dos suportes oferecidos pela plataforma de forma. A ideia está baseada, 

ainda, na aderência espontânea à proposta, tendo em vista o espaço estar 

disponível para quando o professor perceber a necessidade do mesmo. Assim, é 

fundamental que a plataforma seja atrativa, no sentido de realmente responder às 

necessidades relativas aos atendimentos de alunos com NEE.  

Uma formação continuada diferenciada que prima pela autonomia, rapidez, 

articulação de saberes e alinhamento teoria/prática. 

 

 

 



93 

 

5. CONCLUSÕES 

O reconhecimento da diversidade evidencia a multiplicidade com a qual 

professores precisam trabalhar, porém, as análises construídas pela presente 

pesquisa de dissertação informam a carência de ações para uma efetiva preparação 

dos docentes para o recebimento de pessoas pertencentes a grupos socialmente 

marginalizados da Educação Regular, em especial, no Ensino Superior e Pós-

superior, o que remete à necessidade de propostas inovadoras e eficazes para esse 

fim.  

Assim, em relação às posturas apresentadas por docentes durante as 

entrevistas, foram identificadas barreiras atitudinais, quando de omissões em relação 

à pesquisa e barreiras pedagógicas quando da recorrente afirmação quanto ao 

despreparo para o recebimento de alunos com NEE. Por outro lado, o interesse 

demonstrado por respondentes nas entrevistas pode representar demanda por 

propostas que contribuam para a desconstrução das barreiras mencionadas. 

Na análise dos processos de inclusão educacional, percebidos pelos 

levantamentos dos documentos institucionais, foram identificadas ações ainda 

tímidas, o que aponta para a necessidade de maior comprometimento à causa por 

parte da comunidade acadêmica, responsável pela elaboração dos referidos 

documentos e pela efetivação de propostas neles apresentadas.  

A dispersão de dados acerca do tema compromete avaliações mais efetivas 

quanto ao recebimento e permanência de alunos com NEE na instituição e precisa 

ser revista. Assim, a análise dos documentos institucionais levou a percepção de 

barreiras atitudinais quando do comprometimento superficial identificado, bem como, 

de barreiras arquitetônicas. Nesse sentido, as possibilidades, que se traduzem 

também em desafios, se referem, de acordo com a presente pesquisa, a 

aproximação da comunidade acadêmica das questões relativas ao atendimento de 

alunos com NEE por meio de discussões acerca das práticas de ensino efetivadas 

sob a perspectiva das atuações dos docentes nesse contexto.  

Quanto à identificação de estratégias para a formação continuada, a 

conclusão é que cursos de especialização, mestrado, doutorado, ou ainda, 

atualização, aperfeiçoamento e extensão, na área de práticas de ensino com vistas 
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à inclusão educacional não são atrativos para o público alvo da pesquisa, por conta 

da configuração inerente aos procedimentos.  

A validação de proposições preliminares, último objetivo específico traçado 

referente também á ultima questão de pesquisa definida, informou que viabilidade e 

atratividade para essa área de formação continuada podem ser conseguidas por 

meio da construção de estratégias inovadoras que dialoguem com o cotidiano 

docente e promovam rapidez de respostas às demandas referentes às 

especificidades dos alunos com NEE. 

Logo, a proposição de estratégias para formação continuada para docentes 

das carreiras do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e do Magistério Superior com 

vistas ao aperfeiçoamento das práticas de ensino e à inclusão educacional, baseada 

em uma construção coletiva de respostas, foi, no presente estudo, configurada pela 

criação de grupo de trabalho responsável por viabilizar captação, organização e 

divulgação de informações e saberes acerca do tema, bem como, criar espaços 

virtuais nos quais sejam disponibilizados diferentes forma para apoio de forma 

individual ou onde grupos de aprendizagens colaborativas entre docentes possam 

efetivar atividades para a formação continuada, com vistas a alterações no contexto 

que promovam a inclusão educacional pretendida.  

Enfim, a proposição aqui apontada foi a busca da qualidade dos processos 

educacionais, com foco nas práticas de ensino e na inclusão educacional, por meio 

de formação continuada inovadora, que priorize a autonomia e rapidez dos 

processos e que seja baseada na busca pela humanização e crescimento integral 

dos professores que devem, além de refletir sobre sua prática profissional, 

questionar sua atuação no mundo, fazer de desejos e sonhos planos para uma 

existência digna e feliz, numa permanente re(construção) de vida. 
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5.1 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 O apoio à inserção dos alunos com NEE no mercado de trabalho se faz uma 

possibilidade importante de pesquisa. Esse trabalho pode ser viabilizado pela 

proposta para a formação continuada para docentes, mas precisa ser enriquecido 

com ações efetivas e pesquisas mais específicas acerca desse acompanhamento, 

inclusive em relação aos estágios. 

Outra perspectiva importante é a proposição de um levantamento de 

possibilidades e barreiras dos cursos oferecidos pelo CEFET/RJ, em paralelo às 

potencialidades e necessidades específicas dos diferentes sujeitos com deficiência, 

transtornos, altas-habilidades, por exemplo. Enfim, a ideia é a criação de um portfólio 

de oportunidades construído por meio de direcionamentos e adaptações sugeridas 

por um estudo futuro. 

A construção de uma ambiência inclusiva pressupõe o engajamento de 

todos os servidores. Para tanto, se faz necessária a articulação entre os diferentes 

planos para capacitação de técnicos-administrativos e docentes, assunto para ser 

aprofundado posteriormente, quando da efetividade dos diferentes planos. 

 As experiências de co-aprendizagem online proposta para os docentes e co-

aprendizagem possibilitada pelas monitorias, em especial com alunos NEE, sugerem 

também a formalização de novas pesquisas para a validação e aperfeiçoamento das 

estratégias para essas práticas. 

 Por último, a verificação da eficácia dos procedimentos sugeridos pela 

presente pesquisa pode representar um futuro estudo interessante, no sentido de 

poder apontar falhas, correções ou ampliações. 

 Assim, longe de estar esgotado, o assunto oferece várias possibilidades para 

desdobramentos, num permanente recriar de ações em busca da qualidade da 

Educação Pública no país. 
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