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RESUMO 

 

Esta pesquisa trata sobre o ensino de Matemática e a acessibilidade curricular com foco no 
percurso escolar de estudantes com deficiência. Pretende-se compreender e analisar como 
está sendo construída a relação entre o ensino de Matemática e a acessibilidade curricular de 
estudantes com deficiência matriculados em cursos do Ensino Médio integrado à Educação 
Profissional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
(IFRS) - Campus Caxias do Sul. Entende-se acessibilidade curricular como um trabalho 
pedagógico, de dimensão individual e coletiva, que envolve estratégias pedagógicas 
individualizadas ou adequações razoáveis baseadas no plano de ensino comum da turma e 
na garantia de que todos os discentes participem do processo educativo, a partir de suas 
potencialidades e singularidades. Foram selecionados dois estudantes matriculados, em 
2019, no 1º ano do Ensino Médio integrado à Educação Profissional, tratados como os casos 
mais complexos e mais discutidos nas reuniões do Núcleo de Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE). A metodologia qualitativa baseou-se na 
análise da documentação pedagógica - composta pelo Plano Educacional Individualizado 
(PEI) e pelas atas do NAPNE - e em entrevistas individuais semiestruturadas com três 
professores de Matemática dos dois estudantes. A análise da trajetória da política nacional e 
institucional do IFRS na perspectiva da Educação Inclusiva mostram uma evolução na 
consolidação de diretrizes que orientam uma Política de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva pautada na garantia dos direitos humanos e na defesa de uma escola 
para todos. A análise de artigos publicados pelo IFRS aponta subsídios acerca do 
investimento na Educação Inclusiva na instituição. Destacam-se as ações de gestão e 
organização de uma política de ações afirmativas, por meio da atuação mediadora do NAPNE 
e do Centro Tecnológico de Acessibilidade (CTA), e sinaliza-se a necessidade contínua de 
aprofundamento do investimento na acessibilidade curricular como diretriz do trabalho 
pedagógico nos processos escolares inclusivos. Quanto ao PEI como documentação 
pedagógica, salienta-se a importância de considerá-lo uma memória de longo prazo a ser 
retomada, uma escrita compartilhada que exige clareza. Por se tratar de um documento 
recente, ainda há dificuldades nesse registro por parte dos professores.  As atas analisadas 
evocam os momentos de desafios da inclusão escolar que foram refletidos coletivamente, 
ressaltando a importância do trabalho em equipe com todos os agentes envolvidos. Com 
relação aos três entrevistados, percebeu-se momentos de aproximação e distanciamento no 
conceito de acessibilidade curricular no modo como descrevem suas práticas. Ainda 
prevalece o olhar de estigmatização pela deficiência na fala de dois professores. Das 
estratégias utilizadas pelos professores entrevistados, citam-se: a utilização de recursos de 
Tecnologia Assistiva, a utilização de softwares, como o GeoGebra, a transposição de 
conteúdos abstratos para o cotidiano dos estudantes, a Tutoria de Pares e os atendimentos 
individualizados no contraturno. Reforça-se a necessidade das tentativas docentes de 
aproximação do conteúdo comum da turma para o estudante com deficiência, transformando 
o conhecimento científico em cotidiano e explorando a história da Educação Matemática como 
aliadas na formulação de práticas pedagógicas inclusivas. Por fim, destaca-se a relevância 
de considerar a pessoa antes da sua deficiência. 
 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Acessibilidade Curricular. Educação Inclusiva. 
Ensino Médio Técnico. Educação Profissional. 
  



 

ABSTRACT 

 

This research is about Mathematics teaching and curriculum accessibility focusing on the 
school courses of students with disabilities. It intends to understand and analyze how the 
relation between the Mathematics teaching and the curriculum accessibility of students with 
disabilities, enrolled in High School integrated to Professional Education at the Federal Institute 
of Education, Science and Technology of Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Caxias do Sul 
is being built. Curriculum accessibility is understood as a pedagogical work, with an individual 
and a collective dimension, which involve personalized teaching resources strategies or 
reasonable adjustments based on the regular class teaching plan and on ensuring that all the 
students take part in the educational process, using their own potentialities and singularities. 
Two students, enrolled in the first year of High School integrated to Professional Education, in 
2019, were selected as subjects for this research as they were treated as the most complex 
and discussed cases at the meetings of the Center of Assistance to Special Needs Resources 
People (NAPNE). The qualitative methodology was based on the analysis of pedagogical 
documentation - such as the Individualized Educational Plan (PEI), school minutes from 
NAPNE - and on semi structured interviews with three Mathematics teachers of those two 
students. The analysis of IFRS trajectory of national and institutional policy, from the Inclusive 
Education perspective, shows an evolution in the consolidation of guidelines that guides to a 
Special Education Policy from the perspective of Inclusive Education based on guaranteeing 
human rights and defending school for all. The analysis of articles published by IFRS points to 
subsidies about investment in Inclusive Education in the institution. The actions of 
management and organization of an affirmative action policy are highlighted, through the 
mediating performance of NAPNE and the Technological Accessibility Center (CTA), and the 
continuous need for further investment in curriculum accessibility as a guideline for 
pedagogical work in inclusive school processes is also signaled. As far as PEI is seen as a 
pedagogical document, it is highlighted the importance of considering it as a long-term memory 
to be resumed, a shared writing process that demands clarity. Because it is a recent document, 
there are still some difficulties on the use of this register by teachers. The minutes analyzed 
evoke challenging moments in the process of school inclusion that were felt collectively, 
underscoring the importance of teamwork with all agents involved. Concerning to the three 
interviewed teachers, it was possible to realize that there were moments of approaching and 
detachment towards the curriculum accessibility concept based on the way they described 
their teaching practices. The stigmatization about deficiency still prevails in the speech of two 
of them. Among the strategies used by the interviewed teachers, the following are mentioned: 
use of Assistive Technology resources, use of software, such as GeoGebra, the transposition 
of abstract contents into the students' daily lives, peer tutoring and individualized studies. It is 
reinforced the need for teaching attempts to bring together the common content of the class to 
the student with disabilities, turning scientific knowledge into daily life trivia and exploring the 
history of Mathematics Education as allies to the inclusive pedagogical practice formulation. 
Finally, it is highlighted the relevance of considering the person before their disability. 
 

Keywords: Mathematics Teaching. Curriculum Accessibility. Inclusive Education Technical 
High School. Professional Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta pesquisa buscou-se investigar e compreender o ensino de Matemática e 

acessibilidade curricular1 com foco no percurso escolar de estudantes com deficiência 

matriculados em cursos do Ensino Médio integrado à Educação Profissional do IFRS - 

Campus Caxias do Sul. 

A análise da trajetória de estudantes com deficiência nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, em escolas públicas de Caxias do Sul - Rio Grande do Sul 

(RS) aponta a inclusão no Ensino Médio como um aspecto desafiador. As estatísticas 

educacionais do Censo Escolar da Educação Básica apresentam uma redução considerável 

no número de matrículas de estudantes com deficiência no Ensino Médio, ao comparar com 

os Anos Finais do Ensino Fundamental (SOZO; HAAS, 2019b), sendo essa redução de 

matrículas merecedora de atenção das políticas de Educação Inclusiva e de investigação no 

âmbito da pesquisa. 

Quando se direciona à investigação especificamente à Educação Profissional 

articulada ao Ensino Médio, percebe-se que o número de estudantes com deficiência é ainda 

mais inexpressivo. Os dados do campus Caxias do Sul em 2019 apontam que dentre 654 

alunos do Ensino Médio Técnico, aproximadamente, 2,29% têm deficiência2 (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/INEP, 2019). 

Em consonância com os fatos apresentados acima, “entende-se que a leitura da 

deficiência como incapacidade pode, sim, afetar negativamente não só o acesso, como 

também a progressão nos estudos e a conclusão desse nível de ensino” (HAAS; SILVA; 

FERRARO, 2017, p. 256). 

Destaca-se, também, que as literaturas que tratam sobre o ensino de Matemática para 

pessoas com deficiência na Educação Básica têm dado mais enfoque à deficiência visual em 

detrimento das demais tipologias (GECHELIN, 2018). 

O desejo de pesquisar esse tema, deu-se, primeiramente, pelo fato de ser acadêmica 

do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Caxias do Sul e futura docente, no qual é 

possível observar a tamanha dificuldade que os discentes, em geral, tendem a possuir nos 

conteúdos referentes ao componente curricular de Matemática. A Matemática, na escola, é 

 
1 Apesar de existirem diversas nomenclaturas para denominar as práticas pedagógicas inclusivas, 
defenderei o uso do termo acessibilidade curricular, o qual irei abordar mais à frente nesta pesquisa. 
 
2 De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica (INEP, 2019), há 15 alunos com NEE no Ensino 
Médio integrado à Educação Profissional do IFRS - Campus Caxias do Sul. Ao analisar cada tipologia 
separadamente, somam-se 17 alunos, isso devido a um aluno que possui deficiência múltipla e foi 
marcado triplamente. Dessa forma, para não haver triplicidade de matrícula, são contabilizados os 15 
alunos com NEE. 
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vista pela maioria dos alunos como sendo uma disciplina difícil e, à medida que estes 

estudantes vão avançando em seu percurso escolar, os conteúdos tornam-se mais abstratos 

e complexos. Sendo assim, é importante que os discentes criem um bom vínculo com a 

disciplina a fim de compreendê-la melhor. Este vínculo pode se dar por uma afinidade com o 

professor do componente curricular ou, até mesmo, com algum colega que tenha mais 

facilidade em aprender conteúdos matemáticos. Entendo que essas dificuldades podem ter 

mais intensidade quando se tratam de discentes que possuem características ou 

singularidades específicas, como é o caso dos estudantes com deficiência.  

Além de algumas disciplinas do curso terem proporcionado um olhar para a inclusão 

de estudantes com deficiência, também, como bolsista do projeto de pesquisa intitulado 

“Formação inicial docente e ação pedagógica nos processos escolares inclusivos” - 

IFRS/Fomento externo pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), de 2018 a 2020, pude analisar de perto a situação das escolas públicas, em relação 

ao número de matrículas de estudantes com deficiência nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, bem como, tive a vivência com alguns destes alunos em 

sala de aula, observando as aulas, realizando atividades e/ou desenvolvendo oficinas focadas 

em estratégias de acessibilidade curricular para o ensino de Matemática junto às turmas de 

Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio de escolas públicas de Caxias do Sul, 

sendo uma pertencente a rede municipal e outra a rede estadual de ensino.  

Com relação à elaboração e execução das oficinas3, realizadas no âmbito do projeto 

mencionado anteriormente, para o ensino de Matemática com foco em estratégias de 

acessibilidade curricular, elas foram precedidas por semanas de observação e monitoria 

acadêmica nas turmas que estavam envolvidas no projeto. Nesse estágio de observação e 

participação como monitora dos estudantes individualmente em suas dificuldades pontuais 

durante a execução das atividades propostas pela professora regente da turma, observou-se 

como aspecto comum o isolamento e distanciamento curricular dos estudantes com 

deficiência em relação à turma. Os estudantes com deficiência não realizavam as mesmas 

propostas de conteúdos e atividades solicitadas à turma e, como consequência, não 

participavam dos mesmos conteúdos e propostas didáticas que os demais colegas. As 

professoras regentes das turmas nomeavam essa condução como “adaptação curricular”. 

Com base em Haas (2019); Haas e Baptista (2015) entendo que essa prática não pode ser 

nomeada como acessibilidade curricular, pois induz ao empobrecimento do currículo e 

restrição das possibilidades de aprender e se desenvolver no componente curricular de 

Matemática por parte dos estudantes. 

 
3 Para fins de conhecimento, há um artigo, um relatório final da bolsa de pesquisa (2018/2019) e dois 

resumos publicados que se referem a aplicação dessas oficinas: Haas (2019); Sozo e Haas (2019a); 
Sozo, Rodrigues e Haas (2019; 2020). 
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Neste projeto de pesquisa, tive a oportunidade de participar e apresentar trabalhos a 

respeito do número de matrículas de estudantes com deficiência nas escolas públicas de 

Educação Básica de Caxias do Sul, tanto em eventos locais/regionais, como a Semana 

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Matemática do IFRS - Campus Caxias do Sul 

(outubro/2018), a Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS - Campus Caxias do Sul 

(outubro/2018; outubro/2019), o Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino do IFRS 

(novembro/2019), o Encontro das Licenciaturas em Matemática do IFRS (setembro/2020), 

quanto em um evento nacional de caráter internacional, como o Colóquio Internacional de 

Educação Especial e Inclusão Escolar - CINTEDES (junho/2019). Ainda, desde abril de 2019, 

atuo como membro efetivo do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas (NAPNE) do IFRS - Campus Caxias do Sul, visto que o projeto é 

vinculado a este núcleo. Também destaco como vivências importantes as atividades de 

extensão que participei do planejamento e desenvolvimento, focadas no tema da Educação 

Inclusiva, possibilitadas pela vinculação como bolsista de pesquisa. 

Em setembro de 2020, ingressei em um novo projeto de pesquisa intitulado “Memória 

pedagógica sobre os processos escolares inclusivos: documentar para comunicar e incluir”, 

como bolsista de pesquisa de fomento externo CNPq, o qual tem vigência até agosto de 2021. 

Este projeto tem como objetivo investigar, documentar e catalogar produções bibliográficas e 

empíricas com foco nas práticas pedagógicas inclusivas, na acessibilidade curricular e na 

Tecnologia Assistiva, com especial atenção aos estudantes com Necessidades Educacionais 

Específicas4 (NEE) no Ensino Médio articulado à Educação Profissional e Ensino Superior. E, 

seu propósito principal é fomentar a participação da comunidade acadêmica interna e externa 

nas ações do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas (NAPNE) do IFRS - Campus Caxias do Sul. A partir desse projeto, foi 

oportunizada a escrita de um novo artigo de autoria da coordenadora do projeto com as duas 

bolsistas referente ao Plano Educacional Individualizado (PEI), para socialização no XVII 

Seminário Capixaba de Educação Inclusiva, que ocorreu de forma online no mês de outubro, 

com publicação nos Anais do evento. 

Além disso, considero importante pensar na inclusão dentro de uma escola de 

formação geral/técnica como o IFRS. Visto que os alunos desta instituição possuem uma 

Educação Profissional juntamente com o Ensino Médio e, assim que finalizam seus estudos 

estarão aptos para ingressarem no mundo do trabalho. 

 
4 Destaca-se que, ao decorrer desta pesquisa, foi utilizado o termo “NEE” por se tratar da nomeação 

empregada pelo próprio IFRS. Contudo, também foi utilizado a concepção de “pessoa/estudante com 
deficiência” por compreender, a partir da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(BRASIL, 2011a), que a pessoa vem antes de sua deficiência. 
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Todas essas experiências reforçam minha convicção sobre a importância do debate e 

da formação docente permanente na área da Educação Inclusiva aliada à área curricular de 

minha futura atuação: a Matemática. Entendo que o tema da Educação Inclusiva é de grande 

relevância na atualidade, tornando-se cada vez mais necessário garantir o acesso ao ensino 

a TODOS os estudantes. Dito isso, a partir do envolvimento estabelecido com a inclusão de 

estudantes com deficiência e com a Matemática ao longo da minha trajetória de formação 

acadêmica, optou-se por articular as duas áreas de conhecimento para a construção deste 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

Ademais, as pesquisas na área da Educação Especial também têm reforçado a 

necessidade de problematizar a articulação entre currículo e a efetiva aprendizagem dos 

estudantes com deficiência. Citam-se os estudos de Baptista (2015), Garcia (2005), Garcia e 

Michels (2018), Haas (2019), Haas e Baptista (2015), Mesquita (2010), Perinni (2018), Xavier 

(2018), entre outros. 

Somado aos motivos elencados acima à tradição de complexidade do componente 

curricular da Matemática na Educação Básica, este trabalho apresenta como problematização 

central: Como favorecer a acessibilidade curricular no componente curricular de 

Matemática aos estudantes com deficiência matriculados no Ensino Médio integrado à 

Educação Profissional? Que estratégias e intervenções podem ser realizadas 

articulando a sala de aula como um espaço de aprendizagem coletiva alicerçada em um 

plano de ensino comum e, ao mesmo tempo, considerando as necessidades individuais 

e singularidades do estudante com deficiência em relação à sua condição e ao seu 

momento de aprendizado referente aos conteúdos curriculares de Matemática? 

 

Sendo assim, essa pesquisa pretende compreender e analisar como está sendo 

construída a relação entre o ensino de Matemática e a acessibilidade curricular de estudantes 

com deficiência matriculados em cursos do Ensino Médio integrado à Educação Profissional 

do IFRS - Campus Caxias do Sul. Para alcançar o objetivo geral desta pesquisa, foram 

traçados os seguintes objetivos específicos:  

- Contextualizar a trajetória histórica com foco nas principais políticas e normativas 

elaboradas pelo IFRS acerca da Educação Inclusiva e da garantia do direito à 

educação dos estudantes com deficiência em paralelo à trajetória da Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; 

- Realizar um levantamento bibliográfico a partir de publicações de cunho científico 

elaboradas pelo IFRS voltadas à ação pedagógica e à gestão da política de Educação 

Inclusiva na instituição; 

- Analisar a documentação pedagógica de estudantes com deficiência do Ensino Médio 

integrado à Educação Profissional do IFRS - Campus Caxias do Sul buscando 
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compreender como se efetiva o ensino de Matemática e a acessibilidade curricular 

para esses estudantes; 

- Realizar entrevistas com os professores de Matemática dos sujeitos da pesquisa, 

referentes ao ano escolar de 2019, tomando como ponto de partida as anotações 

realizadas pelos mesmos nos PEIs. 

 

 Esta pesquisa está estruturada em sete (07) capítulos, sendo o capítulo 1 referente a 

essa introdução. No capítulo 2, está descrita a metodologia utilizada, bem como, os 

procedimentos metodológicos. No capítulo 3, há a contextualização histórica da Educação 

Inclusiva no Brasil. Enquanto que, no capítulo 4, há a contextualização da política de 

Educação Especial com foco na Educação Inclusiva no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS); levantamento bibliográfico de obras publicadas 

pelo IFRS como foco na Educação Inclusiva; explanação sobre o Plano Educacional 

Individualizado (PEI) utilizado no IFRS; contextualização sobre a Educação Inclusiva no IFRS 

- Campus Caxias do Sul e aproximação inicial dos casos de dois estudantes com deficiência 

matriculados no campus. Já no capítulo 5, foi realizada a análise da documentação 

pedagógica dos sujeitos da pesquisa. No capítulo 6, foi realizada a análise das entrevistas 

realizadas com os professores de Matemática que lecionaram para os dois estudantes no ano 

de 2019. E, no capítulo 7, são apresentadas as considerações finais deste Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). Por fim, são apresentadas todas as referências utilizadas para a 

construção e desenvolvimento desta pesquisa.  
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2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa desenvolvida possui abordagem qualitativa. Este tipo de abordagem trata 

de dados descritivos sobre “pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada” com o intuito de obter uma melhor compreensão dos 

fenômenos em harmonia com a perspectiva dos participantes do caso em estudo (GODOY, 

1995, p. 58). Ainda, ao definir pesquisa qualitativa, Creswell (2014, p. 49-50) afirma que esta 

 
[...] começa com pressupostos e o uso de estruturas interpretativas/teóricas 
que informam o estudo dos problemas da pesquisa, abordando os 
significados que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou 
humano. Para estudar esse problema, os pesquisadores qualitativos usam 
uma abordagem qualitativa da investigação, a coleta de dados em um 
contexto natural sensível às pessoas e aos lugares em estudo e a análise dos 
dados que é tanto indutiva quanto dedutiva e estabelece padrões ou temas. 

 

De acordo com Godoy (1995, p. 62), os estudos de cunho qualitativo “têm como 

preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural”, 

de modo que “valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a 

situação que está sendo estudada”. 

A metodologia utilizada neste projeto de pesquisa foi a documentação pedagógica. 

Pinazza e Fochi (2018), ao citarem Gandini e Edwards et al. (2002), afirmam que estes autores 

propõem a documentação pedagógica como 

 
um ciclo de investigação, composto de diferentes etapas desde a formulação 
de perguntas, passando pela observação, registro e produção de dados, pela 
organização dos dados observados e registrados, até chegar na análise e 
interpretação dos registros produzidos, o que permitirá a reformulação de 
perguntas e a composição de projetos e planejamentos futuros (p. 19). 

 

De acordo com Marques e Almeida (2012), pode-se conceituar documentação 

pedagógica como “sistematização do trabalho pedagógico, produção de memória sobre uma 

experiência, ação que implica a seleção e a organização de diferentes registros coletados 

durante o processo” (p. 445, grifo das autoras). Essas autoras afirmam que, do ponto de vista 

metodológico, é necessário selecionar o foco desta documentação, coletar e elaborar 

materiais, isso faz com que se “perpassa a narração e permite o aprofundamento da 

compreensão da experiência e a comunicação de uma mensagem” (MARQUES; ALMEIDA, 

2012, p. 453). 

A documentação pedagógica não deve ser confundida com um simples registro das 

práticas pedagógicas realizadas com os estudantes. Esta metodologia depende de “uma alta 

qualidade de registros de observação e de grande competência na coleta, na produção e na 

organização dos dados” (PINAZZA; FOCHI, 2018, p. 23). Quando utilizada de forma correta, 

“a estratégia da documentação pedagógica se converte em uma ferramenta poderosa na 
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reconstrução de significados” (p. 24), contribuindo para o objetivo do projeto em questão. Para 

Haas, Sozo e Rodrigues (2020, p. 09), a potência da documentação pedagógica está no 

“entendimento do caráter processual do registro”, a qual deve ser atualizada constantemente, 

e “cuja memória do vivido pode antecipar estratégias para o período/ano escolar seguinte” 

(HAAS; SOZO; RODRIGUES, 2020, p. 09). 

Ainda, Tezzari (2020) comenta que 

 
Documentar envolve professores e alunos, abertos à escuta, a experiências, 
ao imprevisível, em um processo compartilhado de construção do 
conhecimento que se dá, prioritariamente na relação com o outro e com o 
mundo, em interação (p. 32). 
 

Do ponto de vista dos estudos do campo das metodologias de pesquisa, podemos 

incluir a documentação pedagógica como uma dimensão da pesquisa documental, a qual tem 

por característica “tomar como fonte de coleta de dados apenas documentos, escritos ou não, 

que constituem o que se denomina de fontes primárias” (MARCONI; LAKATOS, 2019, p. 189).  

Outra etapa desta pesquisa foi a realização de entrevistas. Conforme Marconi e 

Lakatos (2019, p. 213), a entrevista é “um procedimento utilizado na investigação social, para 

a coleta de dados, ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social”. 

As entrevistas realizadas são do tipo semiestruturadas, ou seja, possuem uma combinação 

de perguntas abertas e fechadas, nas quais o entrevistado pode falar a respeito do tema, 

enquanto que o entrevistador/pesquisador segue questões previamente definidas, porém de 

um modo parecido com uma conversa informal (BONI; QUARESMA, 2005). 

 

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Inicialmente, foi contextualizada historicamente a Educação Inclusiva em âmbito 

nacional. Para isso, foram apresentados alguns documentos oficiais que ganharam 

notoriedade a respeito do tema no Brasil. Bem como, foi realizado um resgate histórico da 

trajetória do IFRS como foco nas principais políticas e normativas no que tange à Educação 

Inclusiva e à garantia do direito à educação dos estudantes com deficiência. Dessa forma, 

foram lidas e analisadas Portarias, Resoluções e Instruções Normativas que abordam o tema 

da inclusão no IFRS, sendo estes documentos datados a partir do ano de 2010. 

A partir das publicações de cunho científico elaboradas pelo IFRS voltadas à ação 

pedagógica e à gestão da política de Educação Inclusiva desta instituição, foi realizado um 

levantamento bibliográfico. Foram selecionados 49 textos através da análise de cinco livros 

do IFRS disponibilizados no site do Centro Tecnológico de Acessibilidade (CTA). 

Para Galvão (2011), “realizar um levantamento bibliográfico é se potencializar 

intelectualmente com o conhecimento coletivo, para se ir além” (p. 377). E, ainda, “possibilita 
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quantificar a produção científica na área, concentrando-a em um único lugar para outros 

estudiosos que buscarem os mesmos fins” (SILVA et al., 2017, p. 12). 

É importante salientar que o levantamento bibliográfico não é utilizado para achar uma 

infinidade de textos, mas para “encontrar informação precisa e relevante relacionada a um 

tema de pesquisa, em quantidade razoável” para que, assim, seja possível ler e analisar os 

textos selecionados durante a realização da pesquisa (GALVÃO, 2011, p. 381). 

O próximo passo foi a análise da documentação pedagógica de estudantes com 

deficiência do Ensino Médio Técnico do IFRS - Campus Caxias do Sul. Essa análise foi 

realizada com o intuito de compreender como se dá a efetivação do ensino de Matemática e 

a acessibilidade curricular para estudantes com deficiência da instituição. 

Este estudo documental foi baseado na escrita dos PEIs de dois discentes5 escolhidos 

comparado ao plano de ensino da disciplina de Matemática do 1º ano do Ensino Médio 

integrado à Educação Profissional do IFRS, após leitura e análise do mesmo. E, também, na 

análise de arquivos disponíveis destes estudantes anexados em pastas do Google Drive 

criadas pelo Departamento de Ensino e pelo NAPNE do campus para a documentação da 

trajetória escolar dos estudantes com NEE que necessitam do PEI e na análise de materiais 

didáticos divulgados no site do NAPNE. Assim como, nas atas de reunião do Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) do IFRS - 

Campus Caxias do Sul. 

A partir do estudo da documentação pedagógica dos sujeitos escolhidos e do plano 

de curso do ano escolar em que estão matriculados, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, individuais, através do Google Meet, com os três (03) docentes6 de 

Matemática que lecionaram para os dois (02) estudantes com deficiência, no ano de 2019. 

Para isso, os professores foram contatados via e-mail e WhatsApp com uma breve 

apresentação sobre este projeto de pesquisa, bem como, sobre o objetivo da entrevista de 

buscar o diálogo com os professores de Matemática tomando como ponto de partida as 

anotações realizadas pelos mesmos nos PEIs. A partir do momento em que se obteve a 

resposta afirmativa de participação, foi encaminhado o Termo de Consentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICE B) para que os professores assinassem e, também, foi marcada a 

data das entrevistas, as quais ocorreram no mês de novembro, com duração média de uma 

(01) hora e meia com cada entrevistado. As entrevistas foram baseadas no Guia de perguntas 

 
5 Para manter sigilo quanto à identidade dos discentes, ao se referir a eles, serão utilizados nomes de 

cientistas que têm articulação com as áreas de Educação Profissional que os estudantes estão 
cursando, sendo eles: Isaac (Newton) e Dmitri (Mendeleiev). 
 
6 Para manter sigilo quanto à identidade dos docentes, ao se referir a eles, serão utilizados nomes de 

matemáticos renomados na área, sendo eles: Pitágoras (de Samos), Euclides (de Alexandria) e Johann 
(Carl Friedrich Gauss). 
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para a entrevista (APÊNDICE C). Este guia continha 25 perguntas, sendo estas divididas em 

sete (07) blocos: Dados gerais, Planejamento das aulas x Acessibilidade curricular, 

Desenvolvimento das aulas, Avaliação, Atendimentos individualizados no contraturno7, 

Gestão da Educação Inclusiva e Apontamentos complementares. Ressalta-se que as três (03) 

foram transcritas de forma literal. 

  

 
7 Os atendimentos individualizados no contraturno são ofertados aos estudantes com deficiência que 
possuem PEI, conforme previsto na Instrução Normativa nº 07/2020 (IFRS, 2020d). Este atendimento 
é ofertado pelos professores de todas as disciplinas, que houver necessidade, que o discente está 
matriculado. 
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3 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA NO BRASIL 

 

Neste capítulo inicial será relatada a contextualização histórica da Educação Inclusiva 

no Brasil, dando ênfase aos documentos oficiais que ganharam notoriedade a respeito da 

mesma no país. 

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início com a criação de duas 

instituições: o Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atualmente nomeado como Instituto 

Benjamin Constant (IBC); e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, atualmente nomeado 

como Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES), ambos localizados no Rio de 

Janeiro. Ao longo do tempo foram fundadas outras instituições como: o Instituto Pestalozzi, 

em 1926, especializado no atendimento às pessoas com deficiência mental; a primeira 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em 1954; e, em 1945, foi criado o 

primeiro atendimento às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi (BRASIL, 

2008b). 

É importante observar uma reflexão feita por Kassar, Rebelo e Oliveira (2019, p. 06) 

ao afirmarem que: “Apesar de apresentarem-se como instituições de educação especial, 

muitas têm o maior foco no atendimento da reabilitação”. Dessa forma, mesmo se 

apresentando com instituições de Educação Especial, o foco não foi a educação, mas sim a 

reabilitação das pessoas com deficiência. 

No ano de 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passou a ser 

fundamentado através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 4.024 de 

20 de dezembro de 1961, que aponta o direito dos “excepcionais” à educação, 

preferencialmente dentro do sistema geral de ensino (BRASIL, 1961). 

Após dez anos, foi criada a Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971 (BRASIL, 1971), 

alterando a LDB de 1961. Contudo, esta lei não promove a organização de um sistema de 

ensino capaz de atender as pessoas com deficiência e reforça o encaminhamento destes 

alunos para as classes e escolas especiais (BRASIL, 2008b). Ressalta-se que o surgimento 

das instituições especializadas não era garantia de acesso aos estudantes com deficiência, 

visto que as instituições eram localizadas somente nas capitais e as vagas eram limitadas. 

Em 1973, é criado o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), pelo Decreto 

nº 72.425, de 3 de julho de 1973. O CENESP era responsável pela gerência, expansão e 

melhoria da Educação Especial no Brasil (BRASIL, 1973). Do ponto de vista da gestão de 

uma política, essa medida trouxe maior visibilidade nacional à área da Educação Especial. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), mais conhecida como 

Constituição Cidadã, foi um marco histórico na construção do sujeito de direitos. Em seu 

Art.6º, a Constituição define que são direitos sociais do cidadão “[...] a educação, a saúde, a 
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alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1988, online). Pode-se notar que a educação é o primeiro direito citado 

neste artigo, o que demonstra a relevância da mesma para o desenvolvimento pleno das 

pessoas na sociedade. Vale ressaltar que, de acordo com esta Constituição, a educação é 

tratada como dever do Estado e da família. 

Além disso, a Constituição de 1988, no inciso I do Art. 208, apresenta a educação 

como obrigatória e gratuita, vislumbrando a universalização do ensino, a erradicação do 

analfabetismo, a implementação da formação para o trabalho e a formação humanística, 

científica e tecnológica do país, citado no Art. 214 (BRASIL, 1988). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, 

no seu Art. 55, reforça os dispositivos legais mencionados em diversas leis e políticas, ao 

estabelecer que "os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos 

na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990, online). 

Nessa década, no ano de 1994, a Declaração de Salamanca passa a influenciar a 

formulação das políticas públicas da Educação Inclusiva. Esta declaração descreve os 

Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais, reafirmando 

o “compromisso para com a Educação para Todos, reconhecendo a necessidade e urgência 

do providenciamento de educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades 

educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino” (UNESCO, 1994, p. 01).  

Desde o ano de 1996, está em vigor a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), lei nº 9.394 de 1996. A LDB garante, no inciso III do Art. 4º, o 

 
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1996, online). 
 

Este inciso tem relação com a Constituição Federal de 1988, pois há a retomada do 

inciso III do Art. 208 (BRASIL, 1988), o qual já garantia o atendimento educacional 

especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino. 

Ainda, no seu Art. 58, a LDB define Educação Especial como uma  

 
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 1996, 
online). 
 

Acompanhando o processo de mudanças, foi instituída a Resolução CNE/CEB nº 02 

de 11 de setembro de 2001, que trata sobre as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica. O Art. 2º determina que 
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Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos (BRASIL, 2001c, p. 01). 
 

Em 2001 é aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), pela Lei nº 10.172 de 9 de 

janeiro de 2001, destacando que “o grande avanço que a década da educação deveria 

produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade 

humana” (BRASIL, 2001b, online). 

A Convenção da Guatemala (1999) foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956 de 

8 de outubro de 2001. A Convenção afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos 

direitos humanos e liberdades fundamentais que todas as outras pessoas possuem (BRASIL, 

2001a). 

A Resolução CNE/CP nº 01 de 18 de fevereiro de 2002, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, define que as 

instituições de Ensino Superior devem prever em sua organização curricular formação 

docente voltada para o acolhimento e o trato da diversidade e, também, considerar 

conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com deficiência (BRASIL, 2002c). 

Embora esta Resolução tenha sido alterada pela Resolução CNE/CP nº 02/2004 (BRASIL, 

2004) e Resolução CNE/CP nº 01/2005 (BRASIL, 2005), a Resolução nº 01/2002 continua 

significativa, pois as alterações feitas não tratam a respeito da Educação Inclusiva. 

A Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002 reconhece a Língua Brasileira de Sinais como 

meio legal de comunicação e expressão, sendo garantidas formas institucionalizadas de 

apoiar seu uso e difusão, assim como a inclusão da disciplina de Libras nos cursos de 

formação de Educação Especial, Fonoaudiologia e Magistério (BRASIL, 2002a). 

A Portaria nº 2.678 de 24 de setembro de 2002 trata sobre o uso, o ensino, a produção 

e a difusão do Sistema Braille em todas as modalidades de ensino, aprovando o projeto da 

Grafia Braille para a Língua Portuguesa e recomendando seu uso em todo o território nacional 

(BRASIL, 2002b). 

Em 2003, o Ministério da Educação criou o Programa Educação Inclusiva: direito à 

diversidade8 que tinha por objetivo difundir a política de Educação Inclusiva nos municípios 

brasileiros, promovendo a formação de gestores e educadores para a garantia do direito de 

acesso de todos à escolarização, a estruturação do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) e a melhoria da acessibilidade (BRASIL, 2008b; BAPTISTA, 2015). 

 
8 O Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade foi muito importante, durante uma década, na 
construção da Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, pelo fato de ter 
mobilizado ações de formação junto às gestões municipais e estaduais. Não foram encontrados dados 
oficiais a respeito da extinção do Programa. Contudo, desde 2016, não há mais registros de ações 
significativas do mesmo (SILVA; HAAS, 2019). 
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A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), foi estabelecida no dia 13 de dezembro de 2006 

em Nova York e foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009. O 

Art. 1º declara que seu propósito é “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e 

equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 

deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente” (BRASIL, 2009a, online). 

Nesta Convenção, pessoas com deficiência são definidas como  

 
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades 
de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2009a, online).  
 

A sociedade, às vezes, trata as pessoas que possuem deficiência com certo 

desconforto, mas é necessário compreender que “Pessoas com deficiência são, antes de mais 

nada, PESSOAS” (BRASIL, 2011a, p. 13).  

Esta Convenção reconhece que “a deficiência é um conceito em evolução e que ela 

resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras” (BRASIL, 2009a, online). 

Aqui, entendem-se barreiras como atitudes e/ou ambientes que impedem a plena e efetiva 

participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas (BRASIL, 2009a). 

Com o intuito de diminuir as barreiras e promover a acessibilidade, possibilitando que 

as pessoas com deficiência possam ter independência e participar plenamente de todos os 

aspectos da vida, os Estados Parte devem tomar as medidas apropriadas e realizar 

adaptações razoáveis (que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando 

requeridos em cada caso), assim, assegurando o acesso, em igualdade de oportunidades, ao 

meio físico, ao transporte, à informação e à comunicação (BRASIL, 2009a; 2011a). 

Em 2007 foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que tinha como 

objetivo melhorar a Educação Básica no país em um prazo de quinze anos. Foi reafirmado 

pela Agenda Social de Inclusão das Pessoas com Deficiência, tendo como foco a 

acessibilidade arquitetônica das escolas, a criação de salas de recursos e a formação docente 

para o Atendimento Educacional Especializado (BRASIL, 2008b).  

O Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, dispõe sobre a implementação do Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação, uma das etapas do PDE, que  

 
é a conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
atuando em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em 
proveito da melhoria da qualidade da educação básica (BRASIL, 2007, 
online).  
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O Plano de Metas propõe diretrizes e estabelece metas para o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das escolas das redes municipais e estaduais 

de ensino. Destaca-se aqui que o governo vinculou esta avaliação externa com o 

financiamento da educação. Com relação à Educação Especial, pode-se afirmar que a 

assistência financeira contribuiu por meio do cômputo da dupla matrícula dos estudantes com 

deficiência, pelo fato de serem contabilizados duplamente ao possuírem matrícula no ensino 

regular da rede pública e no Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Este Decreto também trata a respeito da participação das famílias e da comunidade, 

mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando, assim, a 

mobilização social pela melhoria da qualidade da educação e garante o acesso e permanência 

no ensino regular e o atendimento às pessoas com deficiência, fortalecendo a inclusão 

educacional nas escolas públicas (BRASIL, 2007). 

No ano de 2008, criou-se a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008b) que assegura a inclusão escolar de alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; o 

acesso ao ensino regular a alunos considerados público-alvo da Educação Especial; a 

transversalidade da modalidade de Educação Especial desde a Educação Infantil até a 

Educação Superior; a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE); a formação 

de professores para o AEE; a participação da família e da comunidade; a acessibilidade 

arquitetônica em todos os espaços, incluindo nos meios de comunicação e informação; e a 

articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Assim como Kassar, Rebelo 

e Oliveira (2019, p. 13) reforçam que 

 
a política nacional sob a perspectiva da educação inclusiva [...] fomenta a 
matrícula no lugar sala de aula comum/regular e, para isso, investe na 
implantação de atendimento educacional especializado na escola pública. 

 

Em sintonia com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, em 2009, foi estabelecida a Resolução nº 04, de 02 de outubro de 2009, 

que institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial (BRASIL, 2009b). Logo no seu Art. 1º, 

menciona que  

os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 
classes comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em 
centros de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de 
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 
(BRASIL, 2009b, p. 01). 
 

No Art. 2º desta resolução, é citado que o AEE tem a função de complementar ou 

suplementar a formação dos alunos pela disponibilização de serviços, recursos de 
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acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras, contribuindo, assim, para sua plena 

participação em sociedade e para o desenvolvimento de sua aprendizagem. Aqui, recursos 

de acessibilidade são considerados como aqueles que asseguram condições de acesso ao 

currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida e, dessa forma, promovem a 

utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e 

equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e demais 

serviços (BRASIL, 2009b). O Art. 3º deixa claro que a Educação Especial ocorre em todos os 

níveis, etapas e modalidades de ensino, na qual o AEE é parte integrante do processo 

educacional (BRASIL, 2009b). 

Em 2014, foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da lei nº 

13.005 de 25 de junho de 2014, estando em vigor até o ano de 2024. A Educação Especial é 

mencionada na Meta 4, possuindo dezenove (19) estratégias, no qual consta que o objetivo 

é 

universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia 
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados 
(BRASIL, 2014, online). 

 

No ano de 2015 foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(LBI), lei sob nº 13.146 de 6 de julho de 2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, que é destinada a “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à 

sua inclusão social e cidadania” (BRASIL, 2015, online). 

Nota-se que a LBI está alinhada com a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência ao retomar seus conceitos. Como, por exemplo, ao considerar, no 

Art. 2º, que pessoa com deficiência é  

 
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015, online).  
 

O Art. 4º, reafirma as condições de igualdade quando declara que “Toda pessoa com 

deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá 

nenhuma espécie de discriminação” (BRASIL, 2015, online). 

Em consonância com a Constituição Federal de 1988, no Art. 27 da LBI é confirmado 

que a educação 

 
constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma 
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a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 
físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 
interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015, online).  
 

E, em parágrafo único, deixa claro que “É dever do Estado, da família, da comunidade 

escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 

colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação” (BRASIL, 2015, 

online). 

A partir do ano de 2016, começam a surgir incertezas a respeito da Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Isso se deu devido às 

mudanças ocorridas na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI/MEC) e na Diretoria de Políticas de Educação Especial. No ano de 2017, 

a SECADI abriu editais para a seleção de consultores especialistas para subsidiar estudos de 

documentos da Educação Especial brasileira, com o intuito de realizar alterações na Política 

Nacional de Educação Especial. Kassar, Rebelo e Oliveira (2019, p. 11) evidenciam que a 

abertura desses editais indica a intenção clara de revisão da política de formação do sistema 

educacional inclusivo que vinha sendo desenvolvido até então.  

Conforme Kassar, Rebelo e Oliveira (2019, p. 14): “Garantir a atenção à especificidade 

da população da Educação Especial sem perder a abrangência do olhar aos direitos sociais 

de todo o cidadão é um desafio a ser enfrentado na área da Educação Especial”. 

Em 20 de dezembro de 2019, foi divulgada a Resolução CNE/CP nº 2/2019 (BRASIL, 

2019). Esta Resolução define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de 

Professores para a Educação Básica, bem como institui a Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), “a qual deve ser 

implementada em todas as modalidades dos cursos e programas destinados à formação 

docente” (BRASIL, 2019, p. 02) Em parágrafo único, no Art. 5º, é mencionado que 

 
A inclusão, na formação docente, dos conhecimentos produzidos pelas 
ciências para a Educação, contribui para a compreensão dos processos de 
ensino-aprendizagem, devendo-se adotar as estratégias e os recursos 
pedagógicos, neles alicerçados, que favoreçam o desenvolvimento dos 
saberes e eliminem as barreiras de acesso ao conhecimento (BRASIL, 2019, 
p. 03). 

 

Por fim, em 30 de setembro de 2020, foi instituída a Política Nacional de Educação 

Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, por meio do Decreto nº 

10.502/2020 (BRASIL, 2020a).  

Houve diversos manifestos contra essa “atualização” da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, pelo fato de apresentar retrocessos no que 

tange à Educação Inclusiva. Os principais argumentos apresentados nesses manifestos, e 

que refuta-se aqui, são: o descumprimento dos dispositivos legais da legislação brasileira, 
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como a Constituição Federal de 1988, o Decreto nº 6.949/2009 e a Lei nº 13.146/2015 (LBI); 

o apoio da segregação dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação; e, a descaracterização do AEE como dispositivo central da 

inclusão escolar, desvirtuando seu papel como serviço pedagógico especializado 

complementar/suplementar à escolarização nas classes comuns. 

Foram contrários à atualização da política: instituições de pesquisa na área da 

Educação Especial, como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd) e a Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial 

(ABPEE); instituições do poder judiciário, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); e, 

instituições não governamentais, como a Associação Brasileira para Ação por Direitos das 

Pessoas Autistas (ABRAÇA) e o Instituto Rodrigo Mendes (IRM). Cabe destacar que essas 

manifestações circularam nas redes sociais, televisão e em jornais a nível nacional. 

No dia 1º de dezembro de 2020, foi suspensa a eficácia do Decreto nº 10.502/2020, 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com a justificativa de que este documento contraria o 

modelo de Educação Inclusiva, por retirar a prioridade absoluta de matrícula dos estudantes 

com deficiência na rede regular de ensino (STF, 2020b). Já no dia 18 de dezembro de 2020, 

foi realizado o julgamento em plenário virtual, no qual referendou-se a liminar na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) 6590 para manter a suspensão deste decreto (STF, 2020a). 

Entendo que esse decreto retrocede no que diz respeito à educação dos estudantes 

com deficiência, bem como há uma subversão do conceito de Educação Inclusiva, pois, além 

de retirar a prioridade de matrículas nas escolas regulares, induz a segregação social. 

É válido ressaltar que Educação Especial e Educação Inclusiva não são sinônimos. 

Meirieu (2006) define a escola como um espaço democrático que deve atender a todos, 

indiscriminadamente. Para este autor, a Escola é uma instituição na qual deve-se trabalhar e 

aprender juntos, sem que as pessoas sejam escolhidas, e define sala de aula como “um 

espaço e um tempo estruturados por um projeto específico que alia ao mesmo tempo e 

indissociavelmente a transmissão de conhecimentos e a formação dos cidadãos” (MEIRIEU, 

2006, p. 68, grifo do autor). Além disso, ele relata que a principal função da escola é o encontro 

com a diversidade, mencionando que “o que caracteriza uma sala de aula da Escola da 

República é que seus membros não se escolhem e porque seu encontro ali é aleatório” 

(MEIRIEU, 2006, p. 69). Entendo essa premissa de Meirieu como o fundamento da escola 

inclusiva.       

Conforme mencionado por Paulon, Freitas e Pinho (2005) é necessário eliminar a 

distância entre o ensino regular e o ensino especial, ou seja, em uma perspectiva inclusiva, 

deve-se efetivar o direito de todos os alunos à escolarização na escola comum regular e 

estruturar a Educação Especial, como uma proposta pedagógica disponibilizando recursos, 
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serviços e realizando o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Ainda, o sistema 

educacional inclusivo é ressaltado por Paulon, Freitas e Pinho (2005) ao afirmar que 

 
a educação inclusiva implica na implementação de políticas públicas, na 
compreensão da inclusão como processo que não se restringe à relação 
professor-aluno, mas que seja concebido como um princípio de educação 
para todos e valorização das diferenças, que envolve toda a comunidade 
escolar (p. 27). 

 

Assim, compreendo a Educação Inclusiva como uma perspectiva educacional que 

prevê e valoriza a “educabilidade de todos” (Meirieu, 2005). Essa perspectiva, por sua vez, 

subsidia as políticas e práticas em Educação Especial tendo como finalidade preponderante 

a garantia do direito à educação. 
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4 CONTEXTO DA PESQUISA: INSTITUTO DEFERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) 

 

Este capítulo aborda, em sua estrutura, uma contextualização a respeito da política de 

Educação Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Sul (IFRS), um levantamento bibliográfico de publicações científicas do IFRS com foco na 

Educação Inclusiva, um aprofundamento do Plano Educacional Individualizado (PEI), bem 

como, uma visão geral sobre a Educação Inclusiva no IFRS - Campus Caxias do Sul e 

aproximação dos casos dos estudantes com deficiência, sujeitos dessa pesquisa.  

 

4.1 A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO IFRS 

 

Neste subcapítulo será destacada a contextualização da política de Educação 

Especial com foco na Educação Inclusiva no IFRS, sendo apresentadas resoluções e normas 

que tratam do assunto dentro desta instituição de ensino. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) é 

uma instituição, ligada ao governo federal, de ensino público e gratuito que se propõe a 

fornecer ensino humanizado, crítico e cidadão. Tendo como missão:  

 
Ofertar educação profissional, científica e tecnológica, inclusiva, pública, 
gratuita e de qualidade, promovendo a formação integral de cidadãos para 
enfrentar e superar desigualdades sociais, econômicas, culturais e 
ambientais, garantindo a Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão e em consonância com potencialidades e vocações territoriais” 
(IFRS, 2019b, online). 
 

O IFRS foi criado em 29 de dezembro de 2008, pela Lei nº 11.892 (BRASIL, 2008a). 

Essa instituição oferece cursos de formação inicial continuada (cursos rápidos), cursos 

técnicos de nível médio (de forma integrada, concomitante e subsequente), de graduação e 

de pós-graduação (especialização e mestrado).  Conta com 17 campi, distribuídos entre 16 

municípios do Rio Grande do Sul. De acordo com dados de 2019, há cerca de 27 mil alunos, 

1.150 professores, 99 técnicos-administrativos e 200 opções de curso (IFRS, 2019b). 

Em 2010, foi criada a Consultoria de Ações Inclusivas através da Portaria n° 168 de 

14 de maio de 2010. E, por meio da Portaria nº 051, de 27 de fevereiro de 2012, foi 

institucionalizada a Assessoria de Ações Inclusivas (CORADINI; SANTOS, 2020). 

No ano de 2014, foram instituídas duas resoluções, a Resolução nº 020/2014 e a 

Resolução nº 022/2014 (IFRS, 2014a; 2014b), que contribuem para a Educação Inclusiva 

dentro do IFRS. Ambas as resoluções foram aprovadas pelo Conselho Superior do IFRS 

(Consup) no dia 25 de fevereiro de 2014. 



30 

A Resolução nº 022/2014 aprovou a Política de Ações Afirmativas do IFRS. Em seu 

Art. 1º (IFRS, 2014b) consta que essa política é orientada para ações de inclusão nas 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, para a promoção do respeito à diversidade 

socioeconômica, cultural, étnico-racial, de gênero e de necessidades específicas, e para a 

defesa dos direitos humanos. E no § 1º deste mesmo artigo, menciona que esta política  

 
propõe medidas especiais para o acesso, a permanência e o êxito dos 
estudantes, em todos os cursos oferecidos pelo Instituto, prioritariamente 
para pretos, pardos, indígenas, pessoas com necessidades educacionais 
específicas, pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e 
oriundos de escolas públicas (IFRS, 2014b, p. 02). 

 

Os princípios desta política estão no Art. 2º e são eles:  

 
I - direito à educação pública, laica, gratuita e de qualidade;  
II - igualdade de condições ao acesso, à permanência e ao êxito no percurso 
formativo;  
III - articulação entre as práticas educacionais, o trabalho e as práticas 
sociais;  
IV - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte, as ciências e o saber;  
V - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  
VI - respeito à liberdade;  
VII - universalização da educação inclusiva;  
VIII - garantia dos valores éticos e humanísticos;  
IX - convívio e respeito às diversidades étnica, cultural, social, sexual, de 
gênero, de crença, de necessidades específicas ou outras características 
individuais, coletivas e sociais;  
X - promoção da autonomia, participação política e emancipação das 
juventudes, conforme Lei nº 12.852/2013 (IFRS, 2014b, p. 02-03). 

 
Já as diretrizes estão dispostas no Art. 3º (IFRS, 2014b). Citam-se algumas, como a 

dotação de recursos financeiros no orçamento anual do IFRS para implementação, 

desenvolvimento e continuidade das Ações Afirmativas no âmbito do Instituto; a implantação 

e institucionalização, nos campi, de Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas (NAPNEs) ou Núcleos de Ações Afirmativas (NAAfs) que atendam 

ao disposto no Art. 1º; a mobilização permanente da comunidade acadêmica do IFRS para 

garantir o desenvolvimento desta Política. 

O IFRS também observa a aplicação da Lei nº 12.711/2012 (Brasil, 2012b) e do 

Decreto 7.824/2012 (BRASIL, 2012a) que dispõem sobre o ingresso nas universidades 

federais e nas instituições federais de Ensino Técnico de nível Médio, e da Portaria Normativa 

nº 18/2012 (BRASIL, 2012c), que dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em 

instituições federais de ensino, em todos os processos de ingresso de estudantes do IFRS; a 

acessibilidade nos projetos arquitetônicos das obras a serem realizadas e daquelas já 

existentes; a acessibilidade virtual nos sites eletrônicos do IFRS; e, a formação da 

comunidade acadêmica na temática da “Educação Inclusiva, Diversidade e Direitos 

Humanos”. E, complementa, com a reserva de 5% das vagas retiradas das reservadas ao 
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acesso universal aos estudantes com deficiência, não havendo a necessidade de 

comprovação adicional vinculada à renda ou escola pública, conforme prevê a Lei nº 

12.711/2012 (BRASIL, 2012b).  Assim, além de se basear na política nacional, o IFRS valoriza 

um quantitativo maior de vagas a esse público. Desse modo, no cômputo final o IFRS destina 

55% das vagas às políticas de ações afirmativas (50% em cumprimento da lei nacional 

mencionada e 5% às pessoas com deficiência) e 45% das vagas ao acesso universal (AGNOL 

et al., 2016a).  

Aqui, é importante ser mencionado o Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011, 

que está previsto, no seu Art. 5º, a estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições 

federais de Educação Superior. O § 5º deste mesmo artigo explicita que esses núcleos “visam 

eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação e o 

desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência” (BRASIL, 2011b, online). 

Também, o Programa de Acessibilidade na Educação Superior Incluir (BRASIL, 2013), criado 

em 2005, previa a criação e consolidação de núcleos de acessibilidade nas universidades 

federais, sendo estes responsáveis pela “organização de ações institucionais que garantam a 

inclusão de pessoas com deficiência à vida acadêmica” (p. 03). Vale ressaltar que na Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008b, p.13) 

já havia o apontamento sobre os núcleos de acessibilidade nas instituições de Educação 

Superior: 

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua 
formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da 
docência e conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a 
sua atuação no atendimento educacional especializado, aprofunda o caráter 
interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, 
nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional 
especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de 
educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, 
para a oferta dos serviços e recursos de educação especial (grifo meu).  

 

A partir dessa prerrogativa federal, a Resolução nº 020/2014 (IFRS, 2014a) aprova o 

Regulamento dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas (NAPNEs) do IFRS. De acordo com o Art. 1º desta resolução, este núcleo, criado 

em cada campus por meio de uma Portaria, é “um setor propositivo e consultivo que media a 

educação inclusiva na Instituição” (IFRS, 2014a, p. 02). 

Este núcleo é composto por servidores e membros colaboradores, como discentes e 

seus familiares, estagiários e representantes da comunidade externa, sob a coordenação de 

um servidor efetivo. A coordenação do núcleo conta com um coordenador/presidente, um 

secretário e seus respectivos suplentes (IFRS, 2014a). 

Uma crítica que pode ser feita é sobre a fragilidade do serviço, devido ao fato de o 

núcleo não possuir servidores efetivos. Conforme dados fornecidos, em dezembro de 2020, 

pela gestão da Assessoria de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade do IFRS, o único 
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campus que possui servidor efetivo no NAPNE é o de Bento Gonçalves, com dois (02) 

servidores de 30 horas cada, sendo um da área de Administração e outro da área Pedagógica. 

Quanto aos tradutores intérpretes de Libras, há seis (06) efetivos, 11 temporários e outros 

terceirizados, sendo que a maioria é membro do NAPNE.  

Perinni (2018), em sua pesquisa sobre os NAPNEs do Instituto Federal do Espírito 

Santo, mostra que não está clara a representatividade deste núcleo diante da comunidade 

escolar e aponta para a urgente necessidade de as ações serem tomadas em âmbito de 

instituição e não por um grupo de servidores engajados no processo inclusivo. A realidade 

apresentada pela autora em seu estudo condiz com a situação do IFRS. Perinni (2018) 

destaca que 

 
É preciso entender que o estudante é um estudante da instituição e, por isso, 
deve ser reconhecido como tal para que as ações que contribuam na garantia 
do direito de todos à educação não sejam tomadas como esporádicas e 
transitórias frente às demandas que surgem (2018, p. 60). 
 

Um detalhe muito importante a ser considerado é a nomenclatura “Necessidades 

Educacionais Específicas” (NEE) utilizada por este núcleo, pois é diferente de Necessidades 

Educacionais Especiais que é utilizada nos documentos orientadores da política nacional. O 

IFRS faz uso deste termo considerando que pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas são “todas aquelas cujas necessidades educacionais se originam em função de 

deficiências, de altas habilidades/superdotação, transtornos globais de desenvolvimento e 

outros transtornos de aprendizagem” (IFRS, 2014a, p. 02). Ou seja, o núcleo não atende 

apenas alunos que possuem alguma deficiência, mas, também, oferece atendimento aos 

alunos que possuem necessidades educacionais, de acordo com o que está previsto na 

Resolução nº 020/2014. 

 Pode-se citar as finalidades do NAPNE, mencionadas no Art. 2º (IFRS, 2014a), a 

saber: incentivar, mediar e facilitar os processos de inclusão educacional e profissionalizante 

de pessoas com Necessidades Educacionais Específicas; contemplar e implementar as 

Políticas Nacionais de Educação Inclusiva; incentivar, participar e colaborar no 

desenvolvimento de parcerias com instituições que atuem com interesse na 

educação/atuação/inclusão profissional para pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas; participar do Ensino, Pesquisa e Extensão nas questões relacionadas à inclusão 

de pessoas com necessidades específicas nos âmbitos estudantil e social; promover a 

divulgação de informações e resultados de estudos sobre a temática, no âmbito interno e 

externo dos campus; promover a cultura da educação para a convivência, aceitação e respeito 

à diversidade; integrar os diversos segmentos que compõem a comunidade; garantir a prática 

democrática e a inclusão como diretriz do campus; buscar a quebra de barreiras 

arquitetônicas, educacionais, comunicacionais e atitudinais na Instituição; e, promover 
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capacitações relacionadas à inclusão de pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas.  

E, no Art. 12 (IFRS, 2014a) é mencionado que as atribuições deste núcleo são: 

participar da tomada de decisões e operacionalização de assuntos concernentes à quebra de 

barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais, ao atendimento de pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas no campus, à participação na elaboração de 

documentos visando à inserção de questões relativas à inclusão no ensino, na pesquisa e na 

extensão, à promoção de eventos que envolvam a sensibilização e capacitação de servidores 

e comunidade em geral e à educação para as práticas inclusivas em âmbito institucional; 

articular com os setores da Instituição as diversas atividades relativas à inclusão; prestar 

assessoramento aos dirigentes do campus em questões relativas à inclusão de pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas. Assim como, participar das políticas de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão para compor o planejamento da instituição de modo a atender 

as pessoas com Necessidades Educacionais Específicas; indicar e propor ações para 

planejamento necessário para a inclusão dessas pessoas; opinar sobre questões pertinentes 

que envolvam as pessoas com Necessidades Educacionais Específicas; promover 

mecanismos diversificados de divulgação; participar do processo de ingresso de novos 

alunos; participar e estimular a elaboração de projetos e editais que visem fomentar as ações 

do NAPNE; e, auxiliar na execução da Política de Ações Afirmativas do IFRS (IFRS, 2014a). 

Em sequência, foi aprovada a inclusão de cotas para negros (pretos e pardos), 

indígenas e pessoas com deficiência nos Processos de Seleção dos Programas de Pós-

Graduação, através da Resolução Consup nº 030, de 28 de abril de 2015 (IFRS, 2015c), 

sendo disponibilizadas uma (01) vaga para negros, uma (01) vaga para indígenas e uma (01) 

vaga para pessoas com deficiência. 

Recentemente, por meio da Portaria nº 545 (BRASIL, 2020b), o Ministro da Educação 

revogou a Portaria Normativa nº 13, de 11 de maio de 2016 (BRASIL, 2016), que tratava sobre 

a reserva de vagas nos cursos de pós-graduação. Sobre esta revogação, o próprio IFRS se 

manifestou contrário à decisão, mantendo a reserva de cotas, devido à autonomia de manter 

sua Política de Ações Afirmativas (IFRS, 2020b). Poucos dias após esta revogação, este 

Ministro foi exonerado de seu cargo e um novo Ministro ingressou. O atual Ministro da 

Educação revogou a Portaria nº 545/2020, por meio da Portaria nº 559, de 22 de junho de 

2020 (BRASIL, 2020c), tornando-a sem efeito. Tal acontecimento mostra a instabilidade 

política atual em nível federal no que se refere às políticas educacionais e, especificamente, 

às políticas de inclusão escolar. 

Retornando ao ano de 2015, pela Portaria nº 1.153/2015, houve a criação do Centro 

Tecnológico de Acessibilidade (CTA) (IFRS, 2015b) e, a Instrução Normativa PROEX/IFRS 

nº 10, de 07 de dezembro de 2015, regulamentou a atuação do CTA (IFRS, 2015a). 
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Já no ano de 2017, foi aprovado o Regulamento dos Núcleos de Ações Afirmativas 

(NAAfs), por meio da Resolução Consup nº 038/2017. Este núcleo 

  
é um setor propositivo e consultivo que media as ações afirmativas na 
Instituição, congregando as ações dos Núcleos de Atendimento às Pessoas 
com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEs), Núcleos de Estudos 
Afro-brasileiros e Indígenas (NEABIs) e Núcleos de Estudos e Pesquisas em 
Gênero e Sexualidade (NEPGSs), os quais estão regulamentados em 
documento próprio (IFRS, 2017a, p. 03). 

 
No ano de 2018, houve uma mudança de nomenclatura da Assessoria de Ações 

Inclusivas, passando a ser chamada de Assessoria de Ações Afirmativas, Inclusivas e 

Diversidade, por meio da Portaria n° 1.179/2018 (CORADINI; SANTOS, 2020). A mudança na 

nomenclatura ocorreu com o intuito de unir as ações afirmativas do IFRS e, assim, fortalecer 

suas funções. 

Ainda neste mesmo ano, entrou vigor a Instrução Normativa nº 12, de 21 de dezembro 

de 2018, que regulamenta os fluxos e procedimentos de identificação, acompanhamento e 

realização do Plano Educacional individualizado (PEI) dos estudantes com Necessidades 

Educacionais Específicas do IFRS (IFRS, 2018b). Recentemente, esta norma foi revogada 

pela Instrução Normativa PROEN nº 07, de 04 de setembro de 2020 (IFRS, 2020d). Em um 

próximo capítulo desta pesquisa, o PEI é abordado com maior aprofundamento. 

Em 21 de agosto de 2020, foi publicada a Instrução Normativa nº 05/2020 (IFRS, 

2020c) que normatiza e orienta sobre os procedimentos operacionais para prover 

acessibilidade das Atividades Pedagógicas Não Presenciais9 para estudantes com 

Necessidades Educacionais Específicas no IFRS. No Art. 7º consta que 

 
Será assegurada a estudantes com necessidades educacionais específicas 
a adequação do tempo, das metodologias, da ferramenta de ensino e de 
avaliação para as APNPs, com a adoção de medidas de acessibilidade, 
considerando os princípios do Desenho Universal, suas limitações e a 
promoção do seu aprendizado, além do diálogo com a equipe do Napne/Naaf 
e Comissão de Estudos Surdos (CES), quando necessário (IFRS, 2020c, 
p.02). 
 

São apresentadas orientações para o planejamento das Atividades Pedagógicas Não 

Presenciais (APNPs), em anexo nesta Instrução Normativa, considerando as Necessidades 

Educacionais Específicas dos estudantes, quanto ao Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem (AVEA) - sala virtual, as atividades digitais, seja com ou sem o uso de AVEA e 

as Webconferências. Ressalta-se que esse anexo cumpre papel de esclarecer muitas 

 
9 Desde março de 2020, o IFRS está com as atividades presenciais suspensas em todos seus campi 
devido a pandemia causada pelo Covid-19, por meio das Portarias 281/2020, 286/2020, 288/2020, 
309/2020 e Resoluções 017/2020 e 020/2020 (IFRS, 2020e; 2020f; 2020g; 2020h; 2020i; 2020j). E, em 
21 de agosto de 2020, através da Resolução 038/2020, foi aprovado o regulamento das Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) do IFRS (IFRS, 2020k). 
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possibilidades de estratégias que podem, também, ser utilizadas no ensino presencial pós-

pandemia. 

No que diz respeito à escolarização dos estudantes com deficiência, entendo que a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva propõe como 

instrumento político e pedagógico relevante a viabilização do Atendimento Educacional 

Especializado no âmbito das instituições de ensino. O IFRS ainda não conta com a 

implementação dessa política. Sabe-se que poucos campi encontraram soluções pontuais e 

de curto prazo para essa questão, designando códigos de vaga para a contratação de 

profissionais especializados. Assim, quanto aos profissionais especializados em Educação 

Especial em caráter temporário no IFRS, há uma professora no campus Sertão e uma técnica 

no campus Caxias do Sul. Havia, também, uma professora no campus Bento Gonçalves, mas 

seu contrato já foi encerrado, conforme dados da gestão da Assessoria de Ações Afirmativas, 

Inclusivas e Diversidade do IFRS, fornecidos em dezembro de 2020. 

Observo como aspecto positivo a menção de Coradini e Santos (2020) quanto ao 

compromisso institucional do IFRS com a implementação dessa política, sinalizando para 

ações futuras nesse sentido. Conforme Coradini e Santos (2020, p. 16) o AEE: “visa garantir 

o pleno acesso e a participação dos estudantes nas atividades pedagógicas, por meio do 

atendimento às necessidades educacionais específicas apresentadas, a ser realizado em 

articulação com as demais políticas públicas”. 

Percebe-se que em 10 anos o IFRS avançou bastante na implementação de uma 

política de Educação Inclusiva ao formalizar dispositivos normativos que garantem o acesso, 

a permanência e a escolarização dos estudantes com Necessidades Educacionais 

Específicas. Certamente, ainda tem muitos desafios a serem superados para otimizar a 

inclusão plena dos seus estudantes. 

 

4.2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO A PARTIR DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO 

IFRS COM FOCO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Para a próxima etapa da pesquisa, decidiu-se investigar as obras publicadas do IFRS 

buscando coletar subsídios acerca de como vem ocorrendo o investimento da Educação 

Inclusiva dentro dessa instituição. Percebeu-se que a produção do IFRS está mais organizada 

em livros e e-books do que em periódicos. Dessa forma, ao pesquisar em sites do próprio 

IFRS, foram selecionados cinco (05) livros/e-books e uma (01) revista que tratam a respeito 

da inclusão no IFRS, sendo estes publicados entre os anos de 2014 e 2020. Totalizando 49 

trabalhos selecionados para análise, vide Quadro 1 (APÊNDICE A). 
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Após ler os textos de cada um dos livros, foram categorizados os artigos que, de 

alguma forma, tratam sobre a Educação Inclusiva. As categorias utilizadas foram10: Educação 

Inclusiva e gestão administrativo-pedagógica; Educação Inclusiva e NAPNE; Educação 

Inclusiva e escolarização dos estudantes com NEE; Educação Inclusiva e CTA. 

Um fato interessante é que existem textos publicados do IFRS que tratam de alunos e 

servidores com diversas tipologias. Não há nenhuma deficiência ou necessidade educacional 

específica em que o olhar do IF se foca mais. Encontrou-se: deficiência intelectual, deficiência 

física, deficiência visual, deficiência auditiva, cego, surdo, Paralisia Cerebral, Transtorno do 

Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e, 

também, transtornos de aprendizagem (como dislexia, discalculia e disortografia). 

 

Educação Inclusiva e gestão administrativo-pedagógica 

Após analisar os livros do IFRS, foram selecionados 13 artigos na categoria Educação 

Inclusiva e gestão administrativo-pedagógica. Citam-se como estudos desta categoria de 

análise: Lousada (2015); Oliveira et al. (2015); Agnol et al. (2016a); Agnol et al. (2016b); Agnol 

et al. (2016c); Agnol et al. (2016d); Escott e Ramos (2016); Santos Jr. (2018); Sonza, Agnol e 

Salton (2018); Alfaia e Sonza (2020); Coradini e Santos (2020); Girotto et al. (2020); Marcon 

et al. (2020). 

Nesta categoria foram selecionados os textos que apresentavam uma iniciativa da 

gestão do IFRS. Estes tratam, em sua grande maioria, sobre as ações afirmativas no âmbito 

da instituição e sobre o contexto do IFRS como uma instituição inclusiva.  

O IFRS conta com ações que promovem o ingresso, a permanência e o êxito dos 

alunos, por meio de uma política própria de ações afirmativas, a qual orienta ações de inclusão 

para a promoção do respeito à diversidade e à defesa dos direitos humanos, contando com a 

criação de grupos de trabalhos para atender os preceitos dessa política. Conforme Lousada 

(2015), podemos conceituar ação afirmativa como “toda ação institucional que se volte à 

superação das desigualdades sociais diversas impostas historicamente a populações ou 

grupos discriminados" (p. 20). Santos Jr. apresenta alguns desafios gerados pelo crescente 

número de alunos com deficiência em sala de aula, como o isolamento, a insegurança e o 

sentimento de falta de formação por parte dos professores, trazendo como condição 

indispensável uma ação conjunta entre os setores escolares e serviços especializados, 

aliando-se à formação continuada. Nesse viés, Agnol et al. (2016b) compreendem a formação 

inicial e continuada como de suma importância para uma educação de qualidade.  E, Agnol 

 
10 Destaca-se que há textos que se enquadram em mais de uma categoria, conforme apresentado no 
Quadro 1 (APÊNDICE A). 
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et al. (2016d) entendem que a inclusão é um processo contínuo, no qual ainda pode-se 

avançar e lutar para manter suas conquistas. 

Escott e Ramos (2016) além de destacarem a qualificação do quadro de servidores do 

IFRS, afirmam que a instituição “assume o desafio da implementação de uma complexidade 

de currículos e práticas pedagógicas que considerem a especificidade das necessidades 

apresentadas pelos estudantes” (p. 17). 

Como ações práticas nesta categoria, citam-se: criação do Grupo de Trabalho (GT) 

das Ações Afirmativas, o qual levava em consideração as discussões realizadas entre os 

membros sobre o tema e a criação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Política 

de Ações Afirmativas do IFRS (LOUSADA, 2015; AGNOL et al., 2016c). Ainda, há a criação 

de outros GTs, como o GT de Acessibilidade Física, Comunicacional e Instrumental; GT 

Política de Ingresso Discente; GT Acessibilidade para Surdos, GT Nome Social e o GT 

Currículo Inclusivo (AGNOL et al., 2016b; SONZA; AGNOL; SALTON, 2018). E, a criação da 

Assessoria de Ações Inclusivas que, posteriormente, passou a se chamar Assessoria de 

Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade; criação do Plano Educacional Individualizado e 

ação em andamento para a Política de Atendimento Educacional Especializado (AGNOL et 

al., 2016c; CORADINI; SANTOS, 2020).  

Também, há ações voltadas para o público-alvo das ações afirmativas, tanto 

servidores quanto estudantes, pela reserva de vagas nos processos seletivos e concursos 

públicos, pela garantia de acessibilidade e igualdade de condições, contando com o NAPNE, 

os profissionais de Língua Brasileira de Sinais e o Projeto de Acessibilidade Virtual (AGNOL 

et al., 2016a). Bem como, há o desenvolvimento de recursos de Tecnologia Assistiva, 

encontros de capacitação, sensibilização e disseminação do conhecimento na área da 

Educação Inclusiva e produção e publicação de livros (OLIVEIRA et al., 2015; AGNOL et al., 

2016b). E, para finalizar, há relatos buscando mobilizar e sensibilizar as pessoas sobre a 

Educação Inclusiva e sobre a acessibilidade para o conhecimento (AGNOL et al., 2016d).  

 

Educação Inclusiva e NAPNE 

Além disso, foram selecionados 26 artigos categorizados como Educação Inclusiva e 

NAPNE. Citam-se como estudos desta categoria de análise: Estabel et al. (2014); Féo e 

Bortolini (2014); Ferreira, Bortolini e Strapazzon (2014); Maia e Bortolini (2014); Oliveira et al. 

(2015); Silva e Soares (2015); Trentin et al. (2015); Agnol et al. (2016b); Inocente, Royer e 

Oliveira (2018); Paz e Soares (2018); André, Camargo e Santos (2020); Berute et al. (2020); 

Bortolini et al. (2020); Buhler et al. (2020); Costa et al. (2020); Diefenbach et al. (2020); 

Ferreira et al. (2020); Girotto et al. (2020); Haas (2020b); Jacques et al. (2020); Muniz et al. 

(2020); Oliveira e Rickes (2020); Oliveira et al. (2020); Santos, Nardin e Mariano (2020); Silva 

e Ferreira (2020); Silva et al., 2020). 
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Cabe salientar que os textos elencados para a categoria Educação Inclusiva e NAPNE 

são aqueles que tratam o núcleo como um membro atuante ou principal na pesquisa 

desenvolvida. 

A partir desses textos, foi analisado se os autores fazem menção sobre quem são os 

membros do NAPNE, bem como, quais são as atividades que se percebe a atuação direta do 

núcleo e quais são suas ações principais, atentando para as singularidades de cada campus. 

Os membros do NAPNE não são trazidos em todos os textos que falam a respeito 

desse núcleo. Contudo, quando citados, afirma-se que o NAPNE é formado por servidores, 

docentes, técnicos, discentes e seus familiares, comunidade externa; não fica claro quais os 

setores de atuação dos profissionais técnicos; também não é possível identificar as áreas de 

conhecimento dos docentes que atuam nos núcleos; quem são os familiares, discentes e 

membros da comunidade externa que se interessam em participar do núcleo. Assim, os textos 

não auxiliam a compreender o perfil dos participantes dos núcleos. 

Foram diversas as atividades apresentadas nos textos como sendo de atuação direta 

do núcleo. Assim sendo, citarei as principais e que aparecem com mais frequência. O NAPNE 

é citado, muitas vezes, como sendo um espaço de interlocução, de mediação. Sobre isso, 

Trentin et al. (2015) ressalta que  

 
[...] a mediação dos NAPNEs com os demais sujeitos do IFRS constitui-se 
como uma importante estratégia para a promoção do respeito à diversidade 
em qualquer esfera, mas neste caso em especial, das pessoas com 
necessidades educacionais específicas (p. 183). 
 

Os membros do núcleo ouvem angústias e anseios tanto dos professores e demais 

servidores quanto dos alunos que atende e, assim, pode auxiliá-los. Também, orientam 

diretamente o professor na construção das “adaptações curriculares11” necessárias para cada 

aluno. Para isso, pode utilizar momentos de sensibilização, de discussão, de reuniões 

(coletivas e/ou individuais) e formação continuada (INOCENTE; ROYER; OLIVEIRA, 2018). 

O NAPNE tem visibilidade em alguns textos como apoio às atividades de inclusão 

desenvolvidas por professores de determinada área de conhecimento. Pode, também, 

desenvolver eventos, palestras, exposições, projetos, cursos e oficinas, tanto para a 

comunidade interna (servidores e alunos) quanto para a comunidade externa, bem como, 

trabalha na produção de materiais acessíveis, publicações acadêmicas e parcerias com 

outras instituições (FERREIRA; BORTOLINI; STRAPAZZON, 2014; MAIA; BORTOLINI, 2014; 

TRENTIN et al., 2015; AGNOL et al., 2016b; ANDRÉ; CAMARGO; SANTOS, 2020; BERUTE 

et al., 2020; BORTOLINI et al., 2020;  BUHLER et al., 2020; COSTA et al., 2020; 

DIEFENBACH et al., 2020; FERREIRA et al., 2020; HAAS, 2020; JACQUES et al., 2020; 

 
11 O termo “adaptações curriculares” será mantido quando nos referirmos à forma de nomeação 
empregada pelos autores em análise. 
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MUNIZ et al., 2020; OLIVEIRA et al., 2020; SANTOS; NARDIN; MARIANO, 2020; SILVA; 

FERREIRA, 2020). 

Bortolini et al. (2020) abordam uma experiência singular do NAPNE no campus Bento 

Gonçalves, no qual são desenvolvidas atividades diretamente com os estudantes com NEE 

no núcleo e que essas atividades são diferentes daquelas realizadas em sala de aula comum, 

“não sendo substitutivas à escolarização, mas com foco pedagógico” (p. 18). Também 

salientam que essas atividades são como um ensino complementar, o qual ocorre no 

contraturno, “a fim de que o estudante não deixe de ter acesso aos conteúdos curriculares e 

conviver com seus pares” (BORTOLINI et al., 2020, p. 18). 

Vale ressaltar que, quando se trata da comunidade interna e externa, a equipe do 

NAPNE realiza diversos trabalhos, como cursos na área de Informática (que ensinam/auxiliam 

na utilização de softwares, editores de textos, internet, entre outros), oficinas, utilização de 

jogos online e/ou concretos, criação de materiais didáticos manipuláveis com foco nas áreas 

de maiores dificuldades da pessoa e, até mesmo, auxílio no ensino e vocabulário em Libras 

para alunos surdos (FERREIRA; BORTOLINI; STRAPAZZON, 2014; FÉO; BORTOLINI, 2014; 

MAIA; BORTOLINI, 2014; TRENTIN et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2015).  

Ainda, na revista analisada, há relatos de ação prática de ensino, como no NAPNE - 

Campus Caxias do Sul, onde ocorreu o projeto intitulado “Tutoria de Pares”, o qual era 

vinculado ao projeto “Monitoria Acadêmica - Ampliando vínculos” e Tutoria Acadêmica. Essa 

tutoria tinha o objetivo de estimular práticas pedagógicas colaborativas entre os pares nas 

turmas do Ensino Médio Técnico. O bolsista tutor auxiliava, individualmente, o estudante com 

deficiência e os demais colegas nas atividades propostas pelo professor. Apesar de algumas 

dificuldades, o projeto foi muito bem aceito por todos e considerou-se a continuidade do 

mesmo. Também, foi abordada a Tutoria Acadêmica, que tinha como objetivo auxiliar um 

estudante com deficiência do Ensino Médio Técnico no uso de recursos de Tecnologia 

Assistiva na sala de aula, ampliando suas habilidades e criando autonomia. Este projeto 

resultou em um avanço significativo para o discente, que começou a usar o notebook em sala 

de aula todos os dias, bem como o uso de cadernos digitais (HAAS, 2020b).  

No NAPNE - Campus Canoas, por meio de um projeto de extensão, foi realizada a 

montagem de um notebook adaptado, que funciona com softwares livres, para uma estudante 

do Ensino Superior que apresentava limitações visuais, sendo que a mesma poderia utilizar o 

notebook tanto na sala de aula quanto em casa (MUNIZ et al., 2020). O NAPNE - Campus 

Farroupilha participou do desenvolvimento do projeto Moodle Inclui, juntamente com o Núcleo 

de Educação a Distância, o qual tinha o objetivo de promover a acessibilidade por meio das 

tecnologias digitais (BUHLER et al., 2020). O NAPNE - Campus Rio Grande conta com 

monitoras, acadêmicas da graduação na área da Educação e/ou Saúde, contratadas como 

estagiárias, as quais realizam o acompanhamento de alguns estudantes com deficiência, 
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desde o auxílio na locomoção, alimentação e higiene até a produção de materiais e arquivos 

acessíveis para os estudantes (ANDRÉ; CAMARGO; SANTOS, 2020). O NAPNE - Campus 

Restinga traz um relato de experiência realizado em sala de aula por uma professora visando 

a inclusão de dois alunos surdos, abordando atividades de sensibilização voltadas ao 

acolhimento destes estudantes (Silva et al., 2020). 

E, o NAPNE - Campus Sertão está vinculado ao projeto de extensão intitulado “Ações 

educativas sobre Educação Especial na perspectiva da inclusão social no município de 

Sertão”, no qual são desenvolvidas ações e atividades sobre a Educação Especial no âmbito 

da inclusão social nas escolas de Educação Básica do município. Já no âmbito do ensino, 

cita-se o caso de um aluno, que apresentava, conforme o artigo, “dificuldade de aprendizagem 

associada a déficit de atenção e hiperatividade”, que participou como bolsista do projeto de 

ensino “Vivências em rotinas agropecuárias e equoterapia”. O aluno possuía grande interesse 

nas atividades práticas na área animal, assim, as atividades do projeto eram realizadas 

levando em consideração as anotações do PEI. Como resultados, notou-se a evolução do 

estudante em trabalhos coletivos e no desempenho de suas atividades (DIEFENBACH et al., 

2020). 

 

Educação Inclusiva e escolarização de estudantes com NEE 

Novamente, depois da análise dos livros do IFRS, foram selecionados 28 artigos e 

categorizados como Educação Inclusiva e escolarização dos estudantes com NEE. Citam-se 

como estudos desta categoria de análise: Estabel et al. (2014); Féo e Bortolini (2014); Ferreira, 

Bortolini e Strapazzon (2014); Maia e Bortolini (2014); Ponte, Salvatori e Sonza (2014); Scopel 

et al. (2014); Pavani (2015); Silva e Soares (2015); Accorsi e Bisol (2018); França e Escott 

(2018); Inocente, Royer e Oliveira (2018); Laguna e Araújo (2018); Paz e Soares (2018); 

Santos Jr. (2018); Simon, Lauxen e Sonza (2018); Sonza, Agnol e Salton (2018); André, 

Camargo e Santos (2020); Bruno e Sonza (2020); Diefenbach et al. (2020); Estabel, Moro e 

Silveira (2020); Girotto et al. (2020); Haas (2020b); Marcon et al. (2020); Oliveira e Rickes 

(2020); Paz (2020); Pôncio e Sonza (2020); Silva et al. (2020); Vasconcelos e Paz (2020). 

Os textos selecionados nesta categoria tratam sobre estudos de caso de estudantes 

com NEE, “adaptações curriculares”, pesquisas abordando algumas necessidades 

educacionais (como os transtornos de aprendizagem, por exemplo), reflexão sobre o currículo 

e a educação de surdos e sobre a criação de materiais didáticos acessíveis para alunos com 

ou sem deficiência. 

A partir desses textos, foi analisado se os estudos de caso eram mais voltados para o 

Ensino Médio ou Ensino Superior. Também, foi analisado o que são adaptações curriculares, 

de acordo com esses autores, e as atividades pedagógicas desenvolvidas, quando 

mencionadas. 
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Há estudos de caso de estudantes com deficiência tanto na Educação Profissional 

Técnica de nível médio quanto na Educação Superior. E, até mesmo, com membros da 

comunidade externa. 

Quanto ao entendimento do que são as “adaptações curriculares”, alguns a entendem 

como estratégias docentes com o intuito de adequar suas aulas às peculiaridades dos alunos 

(SANTOS JR., 2018), como “estratégias para encontrar soluções imediatas para o direito de 

todos à educação” (INOCENTE; ROYER; OLIVEIRA, 2018, p. 87), como “possibilidade 

concreta de uma inovação pedagógica e social” (PAZ; SOARES, 2018, p. 62), como 

“necessárias para tornar os conceitos científicos acessíveis e instrumentalizar o estudante na 

compreensão do meio em que vive e poder refletir a própria realidade de modo ampliado e 

mais crítico” (FRANÇA; ESCOTT, 2018, p. 15). 

Também compreendem como sendo “adequações no planejamento de objetivos, das 

atividades e das formas de avaliação, com o intuito de garantir a aprendizagem de todos os 

estudantes” (OLIVEIRA; RICKES, 2020, p. 224) e como “um conjunto de estratégias que 

perpassam o currículo, possibilitando o reconhecimento individual de conhecimentos e 

habilidades que, muitas vezes, não são considerados no processo de construção do 

conhecimento” (GIROTTO et al., 2020, p. 219). 

De acordo com a pesquisa realizada por Accorsi e Bisol (2018), uma boa parte dos 

professores realiza alterações individuais, na parte didática, para que possam priorizar áreas, 

conteúdos e objetivos, focando no potencial do discente. Mas, ainda, a maioria concentra suas 

adaptações no processo de avaliação.  

Dessa forma, a respeito das ditas “adaptações curriculares”, identifiquei as adaptações 

nomeadas como de pequeno porte (ACCORSI; BISOL, 2018) em consonância com 

documento editado pelo MEC sobre as adaptações curriculares (BRASIL, 2000b). Em 

documento semelhante, as adaptações de grande porte são de competência das instâncias 

político-administrativa superior, pois “exigem modificações que envolvem ações de natureza 

política, administrativa, financeira, burocrática, etc” (BRASIL, 2000a, p. 09). Essa perspectiva 

de categorizar as adaptações curriculares, conforme a dimensão do trabalho pedagógico que 

está em foco, baseia-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) - Adaptações 

Curriculares, publicado dois anos antes (BRASIL, 1998). Embora, que nos parâmetros a 

linguagem utilizada seja de adaptações significativas ou não significativas ao invés de 

adaptações de grande ou pequeno porte, a concepção é a mesma. Haas e Baptista (2015) 

tecem algumas críticas a respeito das adaptações indicadas nos PCNs (BRASIL, 1998), as 

quais concordo e complemento que esse documento foi publicado antes mesmo do que a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008b), sendo necessário uma leitura crítica e atualizada do mesmo. 
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É importante considerar que não basta apenas realizar algumas alterações, pois “o 

processo de inclusão é muito mais complexo do que aplicar estratégias pedagógicas'' 

(ACCORSI; BISOL, 2018, p. 98). Contudo, a partir do momento que o professor está engajado 

em incluir seu aluno em sala de aula, ele conseguirá descobrir, junto com o estudante, a 

melhor forma de ensiná-lo, levando em conta as necessidades e limitações do discente. 

 

Educação Inclusiva e CTA 

Para a categoria Educação Inclusiva e CTA, foram selecionados dois (02) artigos, 

sendo eles: Ferreira, Bortolini e Strapazzon (2014); Agnol et al. (2016e). 

Os textos selecionados para esta categoria tratam, direta ou indiretamente, a respeito 

da CTA, localizada no IFRS - Campus Bento Gonçalves. Um dos textos trata a respeito do 

Projeto de Acessibilidade Virtual (PAV) que, a partir do ano de 2015, passou a se chamar 

CTA. Enquanto que, o outro fala a respeito da Comunicação Aumentativa e Alternativa para 

pessoas com Paralisia Cerebral. 

No IFRS, foi criado o Projeto de Acessibilidade Virtual (PAV), com o intuito de garantir 

um bom nível de acessibilidade digital e atuar na produção, uso e capacitação para utilização 

de Tecnologia Assistiva (TA) de baixo custo, prestando assessoria à Reitoria e aos demais 

campi (AGNOL et al., 2016e). Muitas limitações de pessoas com deficiências podem ser 

superadas totalmente ou em partes pelo uso de itens de TA, que podem ser utilizados para 

facilitar a vida de pessoas que possuem movimentos reduzidos ou necessitam de adaptações 

para desenvolver atividades do cotidiano com autonomia (FERREIRA; BORTOLINI; 

STRAPAZZON, 2014; AGNOL et al., 2016e). Os NAPNEs e o PAV (atual CTA) do IFRS, 

segundo Ferreira, Bortolini e Strapazzon (2014), significam “a diferença entre o isolamento e 

a inclusão social” (p. 113), por entender que o trabalhado realizado atua ampliando as 

habilidades de aprendizagem e comunicação das pessoas com deficiência, as quais estão 

preparadas para uma vida ativa, tanto no âmbito social quanto educacional. 

 

 Conclui-se que as obras publicadas pelo IFRS colaboram para compreender os 

direcionamentos do IFRS na implementação de sua Política de Ações Afirmativas (PAAf), a 

qual orienta ações de inclusão para a promoção do respeito à diversidade e à defesa dos 

direitos humanos, e na valorização da inclusão como um processo contínuo, no qual a 

formação continuada tem grande relevância. Percebe-se que há um movimento da gestão de 

buscar a democratização, comprometimento e seriedade na elaboração de documentos, no 

qual nenhuma decisão é tomada de forma individual, sempre coletiva. Quanto ao papel do 

NAPNE, o mesmo é considerado como um espaço para a interlocução e apoio às práticas 

pedagógicas inclusivas. Percebe-se diferenças na atuação dos NAPNEs em cada campus. 

Em alguns campi, o papel do NAPNE está restrito a ações eventuais, ao passo que em outros 
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núcleos da instituição se percebe sua atuação mais regular. Observou-se que apenas um (01) 

NAPNE tem atuação direta com os alunos, realizando atendimentos individualizados em 

caráter complementar à escolarização. O Centro Tecnológico de Acessibilidade (CTA) é 

considerado como referência de pesquisa e de produção de conhecimento na área da 

Tecnologia Assistiva. E, no que se refere às práticas de escolarização dos estudantes com 

NEE, observou-se o emprego da nomeação “adaptações curriculares” para se referir às 

práticas pedagógicas inclusivas e perspectivas distintas quanto à compreensão da 

acessibilidade curricular. Ademais, prevalecem os estudos de caso envolvendo estudantes do 

Ensino Médio Integrado, do Ensino Superior e da comunidade externa com diferentes 

tipologias de deficiência. 

 

4.3 PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI) DO ESTUDANTE COM 

DEFICIÊNCIA E IMPLICAÇÕES PARA A ACESSIBILIDADE CURRICULAR 

 

Em dezembro de 2018, entrou em vigor a Instrução Normativa nº 12 (IFRS, 2018b) 

que visava contribuir na organização dos processos de ensino dos estudantes com 

Necessidades Educacionais Específicas. Essa normativa regulamentava os fluxos e 

procedimentos de identificação, acompanhamento e realização do Plano Educacional 

Individualizado (PEI) dos estudantes com Necessidades Educacionais Específicas do IFRS. 

Conforme esta norma, deve-se elaborar um Plano Educacional Individualizado para cada um 

dos estudantes com Necessidades Educacionais Específicas que necessitem de “adaptações 

curriculares”. 

Como comentado anteriormente, em setembro de 2020, houve uma atualização da 

Instrução Normativa que trata a respeito do Plano Educacional Individualizado (PEI). Dessa 

forma, a Instrução Normativa nº 12/2018 (IFRS, 2018b) foi revogada, sendo substituída pela 

Instrução Normativa nº 07/2020 (IFRS, 2020d). Basicamente, a atualização se deu pela 

alteração do termo “adaptação curricular” por “acessibilidade curricular” e a inclusão do termo 

“adaptações razoáveis” nesta normativa. 

Além da alteração/substituição do termo “adaptação curricular”, outra mudança é com 

relação a definição do PEI. Na antiga normativa, o PEI era considerado como sendo “um 

registro das adaptações individualizadas”, entre outros tópicos. Agora, de acordo com o § 2º 

do Art. 1º da normativa atual, o PEI é 

 
um recurso pedagógico com foco individualizado no estudante e tem por 
finalidade otimizar o processo de ensino e aprendizagem de pessoas com 
deficiência ou outras especificidades. É um plano e registro das estratégias 
que visam promover acessibilidade curricular e que são necessárias para o 
estudante alcançar as expectativas de aprendizagem definidas para ele. 
Neste instrumento devem ser registrados os conhecimentos e habilidades 
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prévios que identificam o repertório de partida, para que seja possível 
acompanhar a evolução em direção aos objetivos, e planejar novas 
estratégias de ensino e aprendizagem. É uma proposta pedagógica 
compartilhada, que deve ser construída de forma colaborativa pelos 
profissionais da instituição de ensino, pais e/ou responsáveis e, quando 
possível, pelo próprio estudante (IFRS, 2020d, p. 01). 

 

Quanto à identificação dos estudantes com Necessidades Educacionais Específicas, 

o Art. 3º (IFRS, 2020d, p. 03) cita três formas, sendo elas: 

 
I - na matrícula: quando o estudante assinala a opção que o qualifica como 
Pessoa com Deficiência (PcD), ou quando indica necessidade de 
atendimento especial não transitório;  
II - espontânea: quando o próprio estudante ou a família apresentam a 
demanda à escola;  
III - por identificação: quando os docentes e/ou técnicos administrativos 
ligados diretamente aos setores de ensino perceberem algum indício. 
 

 Todavia, de acordo com o § 1º do Art. 4º (IFRS, 2020d), é garantido o direito de o 

estudante recusar o apoio do núcleo. 

 Conforme os Art. 6º e 7º (IFRS, 2020d), o Setor Pedagógico, a Assistência Estudantil 

e o NAPNE são os responsáveis por coletar e registrar as informações sobre esses estudantes 

e o PEI deve ser construído de forma colaborativa entre essas partes e o corpo docente. 

Ainda, no parágrafo único do Art. 7º, é citado que deve ser previsto horário de atendimento 

individualizado pelos docentes para estes alunos. E, está previsto no Art. 8º (IFRS, 2020d) 

que deverão ser organizados encontros periódicos com os docentes dos alunos com 

Necessidades Educacionais Específicas “a fim de discutirem as especificidades deles e 

buscarem, em conjunto, estratégias de ensino para aprendizagem, além de acessibilidades 

curriculares que se façam necessárias” (IFRS, 2020d, p. 04). 

Contudo, por se tratar de uma instrução bem recente, a elaboração do PEI ainda está 

em um processo lento de familiarização e apropriação por parte dos docentes. Com base na 

vivência como membro do NAPNE do IFRS - Campus Caxias do Sul no ano de 2019, 

participando regularmente nas reuniões do núcleo, observo que aos poucos os professores 

estão compreendendo a importância de manter este documento atualizado. Assim, o ano de 

2019 pode ser tratado como um período de “adaptação” e aprendizagem individual e coletiva.  

É a partir do PEI que os novos professores conseguem ter acesso ao que já foi trabalhado 

com um aluno no ano anterior e dar continuidade à trajetória iniciada. E, também, é uma forma 

de apresentar aos pais destes estudantes como está sendo a acessibilidade do currículo de 

acordo com as necessidades de cada aluno. 

 



45 

4.3.1 Elementos textuais do PEI 

Voltando ao debate sobre a construção do PEI do IFRS, o documento na íntegra pode 

ser consultado no ANEXO A. Abaixo, apresenta-se os elementos textuais deste documento 

de acordo com a Instrução Normativa nº 07/2020 (IFRS, 2020d). 

Primeiramente, há campos de identificação para serem preenchidos, sendo estes: 

nome do estudante; curso; componente curricular; ano - semestre/trimestre; e, docente. 

Após isso, deve ser escrito, brevemente, o histórico desse estudante, tanto antes 

quanto no próprio IFRS, para que os professores saibam sobre a trajetória do discente. Há, 

também, um campo específico para detalhar as necessidades educacionais específicas, 

tratando de suas condições e necessidades, a fim de que o professor possa elaborar 

estratégias de acordo com as especificidades do estudante. Estes dois campos de 

preenchimento são de responsabilidade da Equipe Pedagógica, da Assistência Estudantil e 

do NAPNE. 

Os próximos campos tratam sobre os conhecimentos, habilidades, capacidades e 

interesses do estudante, bem como suas dificuldades em cada área de conhecimento. 

Nestes campos, os docentes podem colaborar no preenchimento. 

No que diz respeito às adaptações razoáveis e/ou acessibilidade curricular, sendo o 

preenchimento de responsabilidade do docente, faz-se necessária a formulação dos 

objetivos específicos para o estudante em questão, a partir do plano geral do componente 

curricular. O docente deve estabelecer os conteúdos programáticos para este estudante, 

sendo possível priorizar e/ou substituir conteúdos. Depois de terem sido definidos os 

conteúdos, deve-se apresentar a metodologia que será utilizada para alcançar os objetivos 

de forma satisfatória. Também deve ser abordada a avaliação, citando quais instrumentos 

foram utilizados e como foram aplicados, sempre observando o nível de desempenho do 

estudante. Por fim, deve ser escrito um parecer, contando sobre seus avanços e 

mencionando as propostas que tiveram, ou não, êxito. Caso o estudante tenha realizado as 

mesmas atividades propostas para a turma em alguns casos, sem necessidade de 

adequações, também deve ser mencionado no parecer. 

Por se tratar de um documento oficial, é necessário que o mesmo contenha a 

assinatura do docente, do coordenador de curso, do responsável pelo NAPNE, do 

responsável pelo Setor Pedagógico e do responsável pela Assistência Estudantil. 

É importante relembrar que o PEI de cada estudante deve ser atualizado a cada novo 

período (semestre/trimestre). 

 

Em 05 de fevereiro de 2019, o NAPNE do campus Caxias do Sul elaborou o 

Documento Orientador 01/2019 (NAPNE, 2019b) que discorre sobre a deliberação quanto ao 

fluxo interno no campus Caxias do Sul para elaboração do PEI. Dessa forma, para fins de 
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organização de procedimentos e fluxos no campus (NAPNE, 2019b) a distribuição das tarefas 

deu-se da seguinte forma: 

A Coordenadoria de Registros Acadêmicos deve informar, no início do ano letivo, aos 

demais agentes envolvidos a respeito da listagem de alunos com NEE que foram identificados 

no ato da matrícula. 

A Coordenadoria de Assistência Estudantil fará o primeiro contato com esses 

estudantes e/ou responsáveis para documentar sua trajetória escolar e acolher suas 

demandas de acessibilidade, bem como, orientá-los do comprometimento do campus com a 

inclusão escolar. 

O Setor de Apoio ao Aluno, através da observação, irá contribuir para o levantamento 

de informações iniciais sobre o discente. 

A Coordenadoria de Ensino deve compartilhar toda a documentação com os 

coordenadores de curso e docentes. Assim como, orientar os professores e realizar o 

acompanhamento pedagógico para elaboração do PEI. 

O NAPNE realizará uma reunião com os coordenadores de curso, Setor Pedagógico, 

Assistência Estudantil e Apoio Estudantil para esclarecimentos sobre o PEI. Nas reuniões 

mensais do núcleo, há espaços para estudos de caso dos alunos conforme haja necessidade. 

Os coordenadores de curso poderão apresentar na reunião os apontamentos dos 

professores no que diz respeito às potencialidades e dificuldades dos discentes. Os docentes 

devem preencher o PEI de cada aluno com as informações e “adaptações” de seus 

componentes curriculares, devendo constar o horário de atendimento individualizado no 

contraturno, como sendo uma estratégia de apoio pedagógico.  

Ao final de cada trimestre/semestre, deve ocorrer uma reunião com os agentes 

envolvidos para uma avaliação e discussão quanto às novas adequações necessárias.  O 

coordenador de curso deve imprimir o PEI para que seja arquivado na Coordenadoria de 

Ensino. Essa documentação, no final do curso, é arquivada na Coordenadoria dos Registros 

Acadêmicos. 

 

4.3.2 Discutindo o conceito de acessibilidade curricular 

Neste subcapítulo será apresentada uma discussão sobre alguns termos, como 

adaptação curricular e acessibilidade curricular, utilizados para se referir às práticas 

pedagógicas inclusivas, com base em produções acadêmicas de estudiosos dessa área. Nas 

produções bibliográficas do IFRS, encontra-se com mais afinco o termo “adaptações 

curriculares”, enquanto que o termo “acessibilidade curricular” se encontra em produções mais 

recentes, o que está diretamente vinculada à alteração da Instrução Normativa do PEI 

mencionada anteriormente. 
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França e Escott (2018), baseando-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

e no conceito de zona desenvolvimento proximal de Vygotsky, entendem que adaptações 

curriculares são adaptações individualizadas “necessárias para tornar os conceitos acessíveis 

e instrumentalizar o estudante na compreensão do meio em que vive e poder refletir a própria 

realidade de como ampliado e mais crítico” (p. 15). 

Os PCNs (BRASIL, 1998) definem o currículo como “ferramenta básica de 

escolarização” (p. 15), com a função de “orientar [...] os diversos níveis de ensino e ação 

docente” (p. 31). Neste documento, as adaptações curriculares são compreendidas como 

“estratégia e critérios de atuação docente” (p. 15). 

Quanto ao conceito de zona de desenvolvimento proximal, França e Escott (2018) 

resgatam a própria definição de Vygotsky, em que ele explicita que essa zona de 

desenvolvimento é definida pelas “funções que ainda não amadureceram, mas que estão em 

processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentes em estado 

embrionário” (VYGOTSKY, 1991, p. 97). Ao tratar de estudantes com Necessidades 

Educacionais Específicas “auxilia a reconhecer os conhecimentos que existem em potencial 

e que carecem de acompanhamento para se efetivar e transformarem-se em desenvolvimento 

real” (FRANÇA; ESCOTT, 2018, p. 14-15). 

Não basta apenas garantir o acesso de estudantes com deficiência nas instituições, é 

necessário a garantia de permanência e saída exitosa destes estudantes, assim como é 

ressaltado por Sonza, Agnol e Salton (2018): 

 
[...] tão importante quanto garantir o ingresso a esse público, torna-se 
imprescindível a adoção de medidas que visem assegurar um sistema 
educacional inclusivo, possibilitando a permanência, a participação, a 
aprendizagem e a saída exitosa desses discentes para a sociedade e para o 
mundo do trabalho (p. 23). 
 

Muitos pesquisadores investigam a respeito destas adaptações curriculares e os seus 

possíveis riscos. De acordo com Garcia (2005), as adaptações e flexibilizações curriculares 

estão vinculadas a métodos diferenciados, mas ressalta que os conteúdos podem ser 

reduzidos com base nas condições individuais dos alunos. Observando as políticas 

curriculares brasileiras que dizem respeito a este termo, Mesquita (2010) faz uma crítica ao 

considerar que esta reforça a inclusão-excludente, pois “assevera a ideia de um currículo 

homogenizador, portanto, não compatível com o princípio da inclusão que se anuncia na 

valorização da diversidade e da diferença” (p. 305). 

Não são somente estas pesquisadoras que fazem críticas quanto a isso, outros 

pesquisadores evidenciam que essas “adaptações curriculares” podem levar a um 

empobrecimento curricular (HAAS; BAPTISTA, 2015; GARCIA; MICHELS, 2018), no qual a 

deficiência é considerada como justificativa para simplificar o currículo destes alunos, 



48 

transformando a “adaptação curricular em facilitação e promoção automática do estudante” 

(HAAS; BAPTISTA, 2015, p. 04).  Concordando com esta visão, Garcia (2005) explicita que 

ainda que de maneira descritiva trata-se de um diagnóstico seguido de um prognóstico 

curricular, uma vez que “conteúdos básicos” permanecem ou são eliminados segundo as 

“diferenças individuais” (GARCIA, 2005, p. 09). Ainda, Xavier (2018, p. 55) concorda com 

Garcia (2005) afirmando a “leitura da limitação sobre a deficiência”, ao mencionar as práticas 

pedagógicas baseadas nas dificuldades enfrentadas pelos discentes, como se a deficiência 

fosse considerada “incapacidade para o aprendizado de determinados conhecimentos 

escolares”. 

No que se refere à diferenciação curricular, Pletsch, Souza e Orleans (2017, p. 271) 

entendem como “modificações e estratégias organizadas pelos professores que tenham o 

objetivo de atender a demandas específicas dos alunos no processo de aprendizagem”. Aliam 

a diferenciação curricular com o desenho universal, o qual se refere à "concepção de 

produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por 

todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico” (BRASIL, 2009a, 

online). De acordo com os autores, “o conceito de desenho universal na aprendizagem pode 

representar um avanço no processo de escolarização de pessoas com deficiências, na 

medida em que possibilita acesso de todos ao currículo geral” (PLETSCH; SOUZA; 

ORLEANS, 2017, p. 273, grifo das autoras). 

Em geral, a maioria das publicações que tratam sobre o acesso ao currículo para 

estudantes com deficiência se referem à Educação Básica, no entanto, existem alguns 

estudos e experiências que tentam ser propositivos na acessibilidade curricular para discentes 

do Ensino Superior, procurando caminhos, possibilidades e estratégias de adequação 

curricular (LIMA; CABRAL, 2020, SELAU; DAMIANI; COSTAS, 2017). 

Mesquita (2010) deixa claro que “o ponto de partida da inclusão deve ser um currículo 

acessível a todos os estudantes” (p. 313). Levando tudo isso em consideração, concordo com 

Haas e Baptista (2015, p. 14) ao ressaltarem que 

 
parece um caminho promissor [...] aquele que problematiza o equilíbrio entre 
as dimensões coletiva e individual que devem estar presentes na 
escolarização de um estudante com deficiência, de modo que sua trajetória 
seja individualizada, mas ao mesmo tempo possa ser reconhecida como 
parte da história coletiva construída na sala de aula com seus pares. 

 

 Levando em consideração as diversas terminologias utilizadas para referenciar este 

assunto, devemos refletir na fala de SANTOS JR. (2018, p. 67):  

 
Indiferente da terminologia empregada, espera-se que ambas tenham em 
comum a garantia de que um(a) aluno(a) possa ter acesso ao currículo sob 
qualquer dimensão de ensino, e em qualquer condição individual de estilo de 
aprendizagem em que ele(a) se apresenta em percursos escolares. 
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Outra crítica a ser feita é a respeito da falta de documentos atuais a respeito destas 

“adaptações curriculares”. O único documento legal que trata sobre elas são os PCNs, porém, 

este documento é de 1998, ou seja, possui mais de 20 anos. Enquanto que, as políticas 

brasileiras a respeito da Educação Inclusiva apresentaram grandes avanços e mudanças a 

partir de 2008, o que possibilita novas orientações a respeito do tema.  

Há diversos termos que são utilizados por pesquisadores da área, como adaptação 

curricular, flexibilização curricular, diferenciação curricular, acessibilidade curricular, entre 

outros. Em uma pesquisa realizada por Xavier (2018) observou-se que termos como 

“adaptação, flexibilização e adequação curricular são entendidos como ‘ajustes’ realizados 

em diferentes esferas do campo pedagógico que levam em conta as individualidades 

apresentadas pelos alunos” (XAVIER, 2018, p. 52-53). Enquanto que o termo acessibilidade 

curricular aparece “com a manutenção de um currículo comum para todos, que pode se tornar 

acessível por meio de práticas pedagógicas e, consequentemente, se aproximam da 

perspectiva das adaptações razoáveis dispostas na LBI” (XAVIER, 2018, p. 53). 

Embora haja diversas nomenclaturas, defenderei o uso do termo acessibilidade 

curricular. Entendo acessibilidade curricular, a partir de Haas e Sozo (no prelo), como um 

trabalho pedagógico, de dimensão individual e coletiva, que envolve estratégias pedagógicas 

individualizadas ou adequações razoáveis baseadas no plano de ensino comum da turma e 

na garantia de que todos os discentes participem do processo educativo, a partir de suas 

potencialidades e singularidades. Como mencionado por Haas, Sozo e Rodrigues (2020, p. 

10-11), é necessária uma articulação “entre as necessidades individuais de aprendizagem do 

estudante ao projeto coletivo de ensino-aprendizagem que a experiência de frequentar a 

escola propõe”. Esta nomeação, segundo Haas e Baptista (2015), é a mais atual nos 

documentos oficiais da política brasileira. 

 

4.4 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO CAMPUS CAXIAS DO SUL DO IFRS E A 

APROXIMAÇÃO COM OS CASOS A SEREM INVESTIGADOS 

 

Neste subcapítulo, a partir do meu histórico de acompanhamento como membro do 

NAPNE e estudante desta instituição de ensino, abordarei algumas narrativas acerca do IFRS 

- Campus Caxias do Sul. 

O IFRS - Campus Caxias do Sul, passou a funcionar em uma sede provisória no ano 

de 2010. Quatro anos depois, começou a funcionar em sua sede definitiva. Atualmente, o 

campus conta com cinco (05) cursos técnicos, sendo: Fabricação Mecânica, Plásticos (sendo 

este ofertado também na modalidade Subsequente), Química e Administração (ofertado 

apenas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA); cinco (05) cursos de 

graduação: Engenharia de Produção, Engenharia Metalúrgica, Licenciatura em Matemática, 
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Tecnologia em Processos Gerenciais e Tecnologia em Processos Metalúrgicos; dois (02) 

cursos de pós-graduação: Especialização na Docência em Educação Básica e Profissional e 

Mestrado Profissional em Tecnologia e Engenharia de Materiais; e, três (03) cursos de 

extensão: Libras, Assistente de Planejamento e Controle de Produção e Inglês. Mais de mil 

alunos estudam, ao todo, nos três turnos em que ocorrem os cursos na instituição (IFRS, 

2018a; 2020a). 

O NAPNE do IFRS - Campus Caxias do Sul foi criado em 2011 e foi desativado em 

agosto de 2018 (IFRS, 2018c). O núcleo permaneceu desativado durante cinco (05) meses, 

tendo sua reativação em janeiro de 2019 (IFRS, 2019a). Os profissionais de Educação 

Especial do campus são todos temporários, há duas (02) tradutoras intérpretes de Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) e uma (01) monitora contratada.  

No ano de 2019, dos 32 casos de estudantes com deficiência e/ou necessidades 

educacionais, considerou-se necessário a elaboração do PEI para 13 estudantes. 

Para esta pesquisa foram escolhidos dois (02) estudantes matriculados no 1º ano do 

Ensino Médio integrado à Educação Profissional, no ano de 2019. A escolha por esses 

estudantes deu-se pelo fato de serem os casos mais complexos da instituição e, também, os 

mais discutidos nas reuniões do núcleo, sendo os casos que mais tive a oportunidade de 

acompanhar. Isaac possui Deficiência Física e está cursando o Técnico em Fabricação 

Mecânica. Já o Dmitri, tem Autismo e está no curso de Técnico em Química. 

A seguir irei relatar a respeito do caso dos dois estudantes com deficiência do IFRS - 

Campus Caxias do Sul, a partir do que consta nas categorias iniciais de seus PEIs12 que são 

elaboradas pela Coordenadoria de Assistência Estudantil e pelo Setor de Apoio ao Aluno. 

 

Sobre o Isaac 

O Isaac, em decorrência da Paralisia Cerebral, possui as funções motoras e a fala 

comprometidas, utiliza cadeira de rodas motorizada para se locomover e são poucos os 

objetos que consegue segurar. Sua fala é de difícil compreensão, contudo, em geral, ele não 

se chateia se não for compreendido; ele tenta se comunicar de diferentes maneiras até que 

entendam o que está falando. Sobre seu modo de aprendizado consta no PEI que é auditiva 

e visual e que o mesmo se desconcentra com facilidade, porém não possui comprometimento 

na parte intelectual. Ele é “bem resolvido” (termo literal empregado no PEI) com sua 

deficiência, muito sociável e comunicativo. 

Seu Ensino Fundamental foi pouco aproveitado do ponto de vista da aquisição de 

conhecimentos, pois “não era exigido todo o seu potencial” (afirmação literal descrita no PEI). 

 
12 O acesso às informações do PEI desses alunos foi autorizado pela Coordenação do NAPNE para 
fins desta pesquisa. 
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Devido a isso, possui uma defasagem muito grande no que diz respeito aos conteúdos do 

Ensino Fundamental. Na antiga escola, o aluno participava do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE); esse atendimento acontecia na sala de aula e na sala do AEE, para 

utilização de outros recursos. Ele sempre estava presente nas aulas, até mesmo quando se 

sentia indisposto. 

O aluno faz leitura silabada, com letra bastão, e necessita ler aos poucos, sendo 

necessário retomar com ele cada parágrafo. A leitura vagarosa do aluno se dá em função de 

suas questões fonológicas. Logo, aulas com vídeos devem ter pausas para discussão, para 

um melhor acompanhamento. Não consegue escrever da forma convencional, ou seja, 

utilizando lápis/caneta e o caderno. Suas avaliações devem ser estruturadas com 

sequenciamento de imagens e frases curtas, sempre que possível. Ele necessita de monitor 

para levá-lo pelas dependências da escola. 

Ele possui uma rotina intensa no contraturno, fazendo sessões de fisioterapia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional e, ainda, participa de atividades esportivas (como bocha 

paralímpica, futebol, xadrez, entre outros). Dessa forma, tem poucos horários disponíveis para 

realizar as atividades pedagógicas propostas pelos professores em casa. 

O aluno ingressou no IFRS - Campus Caxias do Sul no ano de 2018 cursando, 

atualmente, o 2º ano do Ensino Médio Técnico. Ele possui um histórico de repetência no 1º 

ano do Ensino Médio. Em 2018, não houve muitas adaptações para o aluno e ele possuía 

uma monitora13 que realizava todas as tarefas por ele (SILVA et al., 2019). 

Durante o ano de 2019 o aluno contou com o apoio da tutoria acadêmica, na forma de 

monitoria de informática acessível, realizada por dois bolsistas vinculados ao NAPNE. O 

objetivo da tutoria era “oportunizar ao estudante maior autonomia, de modo que ele mesmo 

possa realizar os registros e desenvolver os conteúdos com apoio de recursos adequados” 

(SILVA et al., 2019). Como bem explicam Silva et al. (2019), a tutoria ocorria uma vez por 

semana, com uma hora de duração, e as atividades eram desenvolvidas de acordo com temas 

de interesse do próprio aluno. Todas as atividades eram realizadas no notebook, com a 

utilização do teclado virtual do Windows, mouse adaptado e, também, prancha do alfabeto 

(utilizada para soletração de palavras). Salienta-se que as adaptações de recursos de 

Tecnologia Assistiva para este aluno foram desenvolvidas pela CTA. 

Foi a partir dessa tutoria que, desde julho de 2019, o aluno começou a utilizar o 

computador regularmente em sala de aula e todas as formas de registros de conteúdos devem 

ser feitas de forma digital em seu notebook. Isso devido ao fato dele conseguir processar suas 

aprendizagens com facilidade por meio da tecnologia. Sendo assim, foi criado um caderno 

 
13 Destaca-se que a atribuição da monitora é exclusiva para os cuidados de higiene e locomoção do 
Isaac. 



52 

digital para cada disciplina e, no final de cada trimestre, o material foi impresso e encadernado 

para que o aluno disponha de suas produções na forma física. Ao passar atividades para 

exercitar os conhecimentos adquiridos deve-se levar em consideração o tempo que o Isaac 

precisa, equilibrando quantidade, qualidade e tempo. Ressalta-se ainda que ele utiliza 

materiais didáticos manipuláveis para estabelecer relações e conceitos matemáticos.  

 

Sobre o Dmitri 

O Dmitri, ingressante do IFRS - Campus Caxias do Sul no ano de 2019, aos 5 anos 

de idade, foi diagnosticado com Síndrome do X-Frágil. Essa síndrome ocasionou ao aluno a 

condição de autismo. Fazem parte do seu quadro as seguintes características: movimento 

estereotipados e “tiques”, dificuldades motoras e na fala (usa frases curtas, possui dificuldade 

na articulação das palavras, ecolalia e sons contínuos). Também apresenta alterações de 

humor, déficit de atenção e hiperatividade mental. Ainda consta nos seus documentos que o 

estudante teria comprometimento intelectual, o que levanta a hipótese que pode ter sido uma 

produção social, dado seu histórico de escolarização sem muitos desafios para que ele 

pudesse avançar cognitivamente. 

Ainda na Educação Infantil, a mãe percebeu que o aluno tinha alguns atrasos no 

desenvolvimento, mas a escola apenas falava que cada criança tinha um tempo de 

maturação diferente. Quando matriculou seu filho no Ensino Fundamental, recebeu 

orientações para procurar avaliação médica em uma escola especial, pois a escola não tinha 

condições de receber o menino. A mãe matriculou-o em outra escola de ensino regular, onde 

estudou durante todo seu Ensino Fundamental. 

Nesta escola tinha o acompanhamento de uma professora de AEE, que, em alguns 

momentos, acompanhava o estudante em sala de aula juntamente com o professor da classe 

comum regular com o intuito de proporcionar orientação, ensinamentos e apoios 

necessários. Também possuía uma monitora, que o auxiliava em sua organização diária. Na 

escola, ele tinha poucos amigos e suas relações fora da escola se restringiam aos familiares. 

Ele já passou por atendimentos de psicomotricista, psicóloga e psicopedagoga. 

De acordo com sua antiga professora de AEE, o estudante deveria submeter-se a 

uma nova avaliação neurológica. Ela afirma que o mesmo está alfabetizado desde o 5º ano 

do Ensino Fundamental, mas de modo limitado. A professora do AEE acredita que a mãe 

tem resistência em aceitar o diagnóstico dele e que o estudante tem resistência em aceitar 

a morte de seu pai. 

 O discente apresenta ansiedade para desempenhar tarefas e dificuldade em manter 

o foco nelas, possui um comportamento tranquilo, mas solitário. Ele consegue ler pequenos 

textos, em letra bastão, mas tem dificuldade em interpretá-los. O Dmitri não consegue se 

organizar espacialmente no caderno. Possui dificuldade de raciocínio lógico e de noção de 
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tempo (data). Caso haja alguma mudança em relação às rotinas escolares, deve ser 

informado antecipadamente. 

O estudante é afetivo e sociável com todos na instituição, mostrando-se integrado no 

espaço escolar e motivado a aprender. Apresenta melhor desempenho através do contato 

visual e cinestésico (ou seja, através da visão e da ação corporal, como o tato, por exemplo), 

em pequenos grupos e com atendimento individualizado. Ele possui ótima memória visual e 

espacial e tem muito interesse por música, vídeos e jogos educativos. Ao assistir vídeos 

curtos, consegue registrar com facilidade as informações do mesmo.  

 O aluno necessita de atendimentos individualizados de cada componente curricular 

no contraturno. Também necessita do acompanhamento da pedagoga da Assistência 

Estudantil para orientações quanto à organização e gestão dos estudos. Sempre que 

possível deve-se estimular a autonomia deste estudante, responsabilizando-o com pequenas 

tarefas. E, necessita de ampliação do seu vocabulário com termos específicos de cada 

disciplina. Ressalta-se que a mãe se faz muito presente na vida escolar do filho, 

acompanhando-o diariamente, verificando seus temas e atividades diárias. 

 Seus professores devem organizar suas estratégias pedagógicas priorizando suas 

habilidades visuais-cinestésicas, como, por exemplo, com a elaboração de esquemas, 

mapas conceituais, relatos orais de suas aprendizagens e metodologias ativas14 que 

favoreçam o trabalho colaborativo entre os colegas. 

  

 
14 As metodologias ativas são abordagens pedagógicas que priorizam a participação do estudante 
como personagem ativo no processo de construção do conhecimento. 
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5 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Neste capítulo consta a análise da documentação pedagógica dos dois estudantes 

com deficiência do Ensino Médio integrado à Educação Profissional do IFRS - Campus Caxias 

do Sul. 

Essa análise foi realizada com o intuito de compreender como se dá a efetivação do 

ensino de Matemática e a acessibilidade curricular para estudantes com deficiência nesta 

instituição. Para isso, o estudo documental foi baseado na escrita dos PEIs dos dois discentes 

escolhidos comparado ao plano de ensino do componente curricular de Matemática do 1º ano 

do Ensino Médio integrado à Educação Profissional do IFRS. E na análise de arquivos 

disponíveis destes estudantes anexados em pastas do Google Drive, criadas pelo 

Departamento de Ensino e pelo NAPNE do campus para a documentação da trajetória escolar 

dos estudantes com NEE que necessitam do PEI, como, por exemplo, cadernos digitais, 

planilhas, entre outros e na análise de materiais didáticos divulgados no site do NAPNE, como 

vídeos. Bem como, na análise das atas de reunião do Núcleo de Atendimento às Pessoas 

com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) do IFRS - Campus Caxias do Sul. 

 

5.1 ANÁLISE DO PEI DOS DOIS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

 

A seguir irei relatar a respeito da análise dos PEIs de cada caso, individualmente. 

Inicialmente será apresentada uma visão geral de todos os componentes curriculares, os 

quais cada aluno estava matriculado no ano de 2019, e, posteriormente, nos registros 

referentes a disciplina de Matemática.  

Reitera-se, neste subcapítulo, “o caráter de potência do PEI como documentação 

pedagógica da trajetória de escolarização dos estudantes com NEE, tendo em vista o caminho 

da acessibilidade curricular como meta da inclusão plena” (HAAS; SOZO; RODRIGUES, 

2020, p. 13). 

 

Sobre o Plano Educacional Individualizado do Isaac 

 No ano de 2019, o Isaac estava matriculado em 12 disciplinas, sendo: Artes, Desenho 

Técnico, Educação Física I, Filosofia I, Física I, Gestão da Qualidade, Informática 

Instrumental, Introdução à Fabricação Mecânica, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira I, 

Matemática I, Química I e Sociologia I. Destas, apenas uma (01) disciplina não teve nenhum 

registro no PEI e duas (02) possuíam registros incompletos. 

 Como “adaptações curriculares” foram mencionados: uso de mouse adaptado, 

computador e teclado virtual; materiais disponibilizados em pasta do Google Drive intitulada 

“Cadernos Digitais”; entrega de materiais impressos; uso de imagens, esquemas explicativos, 
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resumos e vídeos demonstrativos; evitar textos longos; auxílio da monitora; questões curtas 

e objetivas; trabalhos práticos com o uso do computador. 

Quanto aos conteúdos programáticos, pode-se afirmar que em quatro (04) disciplinas 

seguiu-se os mesmos conteúdos propostos no plano de ensino comum da turma, observando 

as especificidades do estudante. Enquanto que, nas demais disciplinas15, subentende-se que 

o Isaac teve acesso aos mesmos conteúdos, focando em conceitos gerais, sem o mesmo 

aprofundamento que os demais colegas. 

 No que se refere às metodologias utilizadas, citam-se: modelos físicos; materiais 

ilustrativos; questões de associações; atendimentos individualizados no contraturno; 

questionamentos, conversas e explicações direcionadas ao aluno; demonstrações práticas; 

recursos de Tecnologia Assistiva; leitura e interpretação de imagens; uso de softwares; slides 

e figuras ilustrativas; simulações de computador; uso de vídeos; exercícios e trabalhos 

práticos adaptados no computador; uso de editor de texto. 

Em relação às avaliações para o Isaac, foram mencionadas propostas bem 

diversificadas, tanto qualitativas como quantitativas, como, por exemplo: aspectos 

qualitativos; auxílio durante a avaliação no processo de desenvolvimento da compreensão; 

participação nas aulas; progresso do estudante; provas e trabalhos em duplas/grupos; 

adaptação de exercícios enunciados mais simples e figuras; prova igual aos demais colegas, 

com o uso do computador e adaptação no tempo de resolução; prova prática; possibilidade 

de usar imagens e vídeos; atividade de verdadeiro ou falso, na qual a frase era lida para o 

estudante e o mesmo indicava a resposta; software e escrita em editor de texto. 

Quanto ao preenchimento específico da disciplina de Matemática, foram feitas 

associações de conceitos matemáticos ao cotidiano do estudante, como, por exemplo, a 

venda de doces e Funções. Também foi utilizado o software GeoGebra16 e canais do 

YouTube, visto que o Isaac possui facilidade em trabalhar com recursos tecnológicos. Como 

dificuldades, foi citada a dificuldade de transpor conceitos estudados com outras situações, 

sem que seja a habitual que foi trabalhada. 

Na parte referente às adaptações, citou-se, novamente, a utilização do software 

GeoGebra e de situações cotidianas do discente. O professor elogia a assiduidade, atenção 

e curiosidade, mas menciona que, devido ao fato de o estudante ter dificuldade de 

 
15 Para esta análise, levou-se em consideração somente as disciplinas que possuíam registro completo 
no PEI, tanto do Isaac quanto do Dmitri. 
 
16 O GeoGebra é um software de matemática dinâmica gratuito para todos os níveis de ensino, que 
combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo numa única aplicação. O aplicativo, 
disponível em múltiplas plataformas, traz diversos recursos interativos e dinâmicos para a sala de aula, 
tornando-o uma ferramenta acessível e de grande valia para o processo de ensino e aprendizagem, 
podendo ser utilizado por estudantes com ou sem deficiência (CANAL DO ENSINO, [201-]). Esse 
software pode ser utilizado de forma online ou através do aplicativo, o qual está disponível para 
download em: https://www.geogebra.org/download. 

https://www.geogebra.org/download
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comunicação oral, quando o mesmo tinha dúvidas, em alguns momentos, tinha a iniciativa de 

interagir com o professor, entretanto, quando sua dificuldade de comunicação se sobressaía, 

ele se direcionava à monitora. 

Durante o ano letivo de 2019, os objetivos propostos ao Isaac foram: conseguir 

representar um ponto no plano cartesiano; identificar os quadrantes do plano cartesiano; 

conhecer o conceito de função, função afim e função quadrática; estimular a produção de 

expressões matemáticas e enfatizar a relação com as funções; aprimorar a escrita de notação 

matemática para desenvolver as habilidades dependentes da escrita e a visualização de 

funções no GeoGebra. E, no terceiro trimestre, foi realizada uma alteração nos objetivos 

focalizando nas habilidades de escrita no editor de texto Word e de construção gráfica no 

software GeoGebra. 

Como mencionado anteriormente, após analisar o Plano de Ensino e o PEI, pode-se 

afirmar que o Isaac teve acesso a todos os conteúdos estipulados no plano. Quanto à 

metodologia adotada, o conteúdo foi apresentado através de recursos didáticos como o 

software GeoGebra, para o esboço de gráficos, o editor de texto Word, para introduzir a escrita 

de expressões matemáticas, e situações do cotidiano do estudante. De acordo com o PEI 

preenchido pelo professor, ambas as estratégias visavam viabilizar a progressão do estudante 

para as próximas etapas. 

 Para a avaliação, as mesmas foram realizadas com o auxílio do computador. Os 

exercícios do plano cartesiano eram realizados no software GeoGebra e os outros eram 

respondidos diretamente no arquivo digital. A avaliação foi elaborada, com caráter 

individualizado para o estudante, contemplando somente a identificação e a diferenciação 

entre as funções trabalhadas e produção de expressões no Word, a partir dos esboços 

produzidos no GeoGebra. A ideia era estruturar um modelo de escolha visual dupla para 

construção de exercícios idênticos aos da turma no GeoGebra e de pequenas tarefas de 

escrita no editor de texto. 

No parecer do aluno foi relatado que ele consegue entender as relações entre as 

variáveis, mas tem dificuldades quanto aos conceitos matemáticos. Ele consegue fazer 

operações básicas, contudo, quando se trata de números decimais necessita do uso da 

calculadora. Também possui dificuldade com operações que envolvem mais de dois 

algarismos e não consegue distinguir números positivos e negativos imediatamente. O 

professor explica que quase todas as solicitações feitas ao aluno foram resposta de algum 

estímulo visual. A avaliação prática foi direcionada ao que o estudante conseguia executar, 

concluindo-se que foi capaz de identificar e distinguir entre uma função quadrática e uma 

linear, uma linear e uma modular, mas não conseguiu diferenciar uma modular de outra com 

coeficientes distintos. O professor reforça que a dificuldade do aluno deve ser contornada com 

a maior utilização do computador e deixa de sugestão que, no próximo ano letivo, fosse 



57 

explorada as habilidades do estudante com planilhas eletrônicas, sem a necessidade de 

“adaptação” do conteúdo referente ao 2º ano do Ensino Médio. 

Quanto à análise de arquivos disponíveis dos estudantes para documentação da 

trajetória escolar dos mesmos, constata-se que em relação aos cadernos digitais do Isaac, 

desde o 2º trimestre, foi encontrado um arquivamento de atividades e avaliações de todas as 

disciplinas que ele cursava. Na disciplina de Matemática, entende-se que o caderno digital 

não foi uma ferramenta muito útil, devido ao fato de que se observou poucos registros das 

aulas desta disciplina. 

 

Sobre o Plano Educacional Individualizado do Dmitri 

No ano de 2019, o Dmitri estava matriculado em 11 disciplinas, sendo: Artes, 

Educação Física I, Filosofia I, Física I, Informática Instrumental, Introdução aos Experimentos 

de Laboratório, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira I, Matemática I, Química Geral, 

Química I e Sociologia I. Destas, apenas uma (01) disciplina não teve nenhum registro no PEI 

e três (03) possuíam registros incompletos. 

Quanto aos conteúdos programáticos, pode-se afirmar que em quatro (04) disciplinas 

seguiu-se os mesmos conteúdos propostos no plano de ensino comum da turma, observando 

as especificidades do estudante. Enquanto que, nas demais disciplinas, subentende-se que 

o Dmitri teve acesso aos mesmos conteúdos, focando em conceitos gerais, sem o mesmo 

aprofundamento que os demais colegas. Entretanto, apenas na disciplina de Matemática I, o 

estudante não teve acesso aos conteúdos propostos no plano de ensino referente ao ano 

escolar que estava frequentando. 

No que se refere às metodologias utilizadas, citam-se: uso de vídeos, figuras e 

esquemas explicativos; leitura de pequenos textos; adaptação e confecção de material; 

interpretação; materiais interativos; grafia em caixa alta para melhor visualização; materiais 

didáticos manipuláveis; atendimento individual em sala de aula; atendimento individualizado 

no contraturno; priorizar que o estudante tenha uma rotina semelhante aos demais colegas. 

 Em relação às avaliações para o Dmitri, foram mencionadas propostas bem 

diversificadas, tanto qualitativas como quantitativas, como, por exemplo: observação do 

desenvolvimento do estudante; participação e envolvimento nas atividades propostas; 

avaliação escrita; avaliação oral; avaliação prática diferenciada focando no conceitos básicos; 

avaliação igual a dos demais colegas, priorizando, na avaliação dele, as perguntas que 

tivessem no enunciado a representação visual do conteúdo (por meio de figuras) como apoio 

do que estava sendo questionado; avaliação individualizada com confecção de material 

adaptado; trabalhos em grupo; questões com formato simplificado com figuras e enunciados 

diretos e simples; questões de associações entre perguntas e respostas; questões de 

assinalar de forma muito simplificada e questão descritiva; caça-palavras; avaliações práticas 



58 

no Laboratório de Química, como por exemplo, o reconhecimento de vidrarias; produção de 

vídeo; tarefas de casa; atendimento individualizado no contraturno.  

Quanto ao preenchimento específico da disciplina de Matemática, foram elencados na 

parte de conhecimentos que, dentre as limitações do estudante, ele é participativo. Contudo, 

quando há algum questionamento para a turma, ele dá respostas aleatórias, sem muita 

coerência. 

Durante o ano letivo de 2019, os objetivos propostos foram: trabalhar o conteúdo 

referente a conjunto numérico (Naturais, Inteiros e Racionais); operações de adição e 

subtração nos conjuntos; trabalhar noções geométricas e utilização de régua para realizar os 

desenhos necessários. 

Como mencionado anteriormente, o Dmitri não teve acesso aos mesmos conteúdos 

que o restante da turma. Os conteúdos previstos no Plano de Ensino eram: noções básicas 

de Trigonometria no triângulo retângulo; conjuntos numéricos; funções polinomiais de 1º grau, 

2º grau, modular, exponencial e logarítmica; resolução de equações e inequações; e, 

Progressões Aritmética e Geométrica. Enquanto que foram trabalhados conteúdos referentes 

ao Ensino Fundamental, como: estudo sobre número antecessor e sucessor; noções básicas 

de Geometria Plana; noções básicas de Frações; somas e subtrações de números naturais. 

Quanto às metodologias, foram utilizados materiais do Laboratório de Matemática, 

principalmente o Material Dourado, para a realização dos cálculos propostos. Bem como, a 

utilização da régua para a construção de figuras geométricas. Era realizado atendimento 

individual em todas as aulas e mais os atendimentos individualizados que ocorriam no turno 

inverso das suas aulas regulares. 

Sobre a avaliação somente foi mencionado que a mesma seria realizada em sala de 

aula ou nos atendimentos individualizados no contraturno e que seria analisado o 

desenvolvimento do aluno referente a questões que foram trabalhadas anteriormente. 

No parecer do Dmitri consta que ele apresenta muita dificuldade em realizar atividades 

sozinho e não consegue efetuar cálculos simples de forma abstrata. O professor menciona 

que, através da repetição, pode-se perceber uma pequena melhora. A ansiedade dele foi 

mencionada como uma das grandes dificuldades. Ele teve progresso sobre figuras 

geométricas, onde fazia relações de representação de frações de uma figura. E continuou 

apresentando grande dificuldade em números antecessores e sucessores. O professor deixou 

como dica a continuação do trabalho das figuras geométricas e cálculos simples de frações, 

com a utilização de material concreto. Algo muito importante que foi mencionado é que a 

turma o acolheu muito bem e isso foi aumentando sua confiança. 

Quanto à análise de arquivos disponíveis dos estudantes para documentação da 

trajetória escolar dos mesmos, no que se refere ao Dmitri, a partir do 2º trimestre do ano letivo, 

há um arquivamento de atividades e avaliações de algumas disciplinas que foram criadas em 
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caráter individualizado para ele. Não contendo nenhum arquivo referente a disciplina de 

Matemática. Uma atividade interessante, realizada com o Dmitri, foi a criação de um vídeo 

sobre a utilização do Laboratório de Química, no qual o discente demonstra os protocolos ao 

entrar no laboratório, realiza um experimento e fala sobre a limpeza que deve ser feita antes 

de sair do laboratório. Este vídeo17 contou com a elaboração da professora de Química e da 

equipe do NAPNE e o apoio de uma colega da turma. 

 

5.2 ANÁLISE DAS ATAS DE REUNIÃO DO NAPNE 

 

A seguir irei relatar a respeito da análise das atas de reuniões, ordinárias e 

extraordinárias, do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas (NAPNE) do IFRS - Campus Caxias do Sul, do ano de 2019, que tratam a respeito 

dos dois estudantes com deficiência. 

Analisamos as atas à luz da concepção de Tezzari (2020) tentando resgatar as 

experiências, a “análise do vivido”, como mencionado pela autora, não tratando-as apenas 

como formalidades. 

No ano de 2019, foram realizadas 20 reuniões registradas pelo NAPNE18, das quais 

12 mencionaram o Isaac e o Dmitri. Destas 12 reuniões, há cinco (05) atas extraordinárias e 

cinco (05) ordinárias que mencionaram o Isaac, e cinco (05) atas extraordinárias e três (03) 

ordinárias que mencionaram o Dmitri. A partir da análise das atas, dividiu-se em três 

categorias, considerando os assuntos mais tratados: Articulação entre família e escola; 

Articulação com monitora e profissional do AEE; PEI e formas de manter a acessibilidade 

curricular e arquitetônica. 

 

Articulação entre família e escola 

 Nesta categoria, pode-se mencionar a preocupação da família do Isaac com a 

acessibilidade curricular do mesmo, decorrente de um diálogo com profissionais da área da 

Saúde que atendem o estudante, os quais notaram a falta de disponibilização de materiais 

em formato acessível às suas necessidades e possibilidades, por parte dos professores. 

Christofari, Freitas e Baptista (2015, p. 1088), tratam sobre  

 

 
17 Este vídeo pode ser assistido através do link: https://www.youtube.com/watch?v=WMGul05exOI. 
 
18 Conforme relato da coordenadora do NAPNE (gestão 2019 - atual), ocorreram, seguramente, mais 
de 20 reuniões ao longo do ano de 2019. Houve reuniões com grupo de professores e coordenadores 
de curso para discussão e estudo de casos dos estudantes com NEE, contudo, essas reuniões foram 
registradas em atas pelo Departamento de Ensino. Também houve atendimento aos familiares e 
estudantes pela Assistência Estudantil, registrados pela Assessoria Estudantil. Neste caso, esta análise 
limitou-se à documentação realizada pelo NAPNE. 
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a necessidade de um tipo de intervenção que deixa o pedagógico de lado e 
dá lugar a uma intervenção relacionada aos saberes médicos. Esse modo de 
gerir os processos de escolarização tem se infiltrado no pensamento 
cotidiano, como se fosse a única alternativa para a educação: patologizar 
aqueles que a escola não consegue alcançar. 

 

Percebe-se a importância do assunto atribuído pela família quando a fala é 

proveniente de um profissional da Saúde, confirmando a importância do discurso médico 

perante o pedagógico. Essa ideia está em concordância com Oliveira e Caiado (2020), as 

quais explicam que “Na história da Educação Especial no Brasil, persiste uma forte tensão 

entre concepções clínicas e concepções pedagógicas, que se revela na sobreposição do 

discurso médico-psicológico em detrimento do discurso pedagógico” (p. 163). 

 Em abril de 2019, ocorreu uma reunião com a mãe do Isaac, juntamente com a 

coordenação do NAPNE, a Direção de Ensino e a Assistência Estudantil, a qual relatou que 

ela e o filho não possuem acesso a internet e computador em casa, o que dificulta seus 

estudos. Tratou-se a respeito das atribuições da monitora do discente, que faz o 

acompanhamento em sala de aula. A monitora informava à mãe quando não iria comparecer 

para que não levasse o aluno à instituição, sendo esta uma situação equivocada que a equipe 

diretiva e o NAPNE não tinham conhecimento. O caso com a monitora indica como é complexo 

construir uma relação pedagógica envolvendo mais profissionais de modo que todos 

aprendam trabalhar juntos a partir das atribuições do seu cargo. Fica evidente que a monitora 

assumiu para si funções que não eram as suas. Também, foi tratado sobre acessibilidade 

arquitetônica, como o uso do banheiro, e estratégias de atendimento individualizado no 

contraturno, sendo esta uma das orientações previstas no documento orientador do PEI 

(IFRS, 2020d). Por fim, decidiu-se investir em monitorias na forma de oficinas de informática 

acessível no turno inverso à escolarização para que o estudante consiga utilizar os recursos 

de tecnologia que já dispõem em sala de aula com mais eficiência, sem necessidade de 

apoiar-se constantemente na monitora. No relato, percebe-se o direcionamento da gestão do 

NAPNE para o uso da Tecnologia Assistiva como recurso de mediação e potencialização da 

aprendizagem do estudante. Segundo Oliveira, Simon e Brenner (2014, p. 194), os recursos 

de Tecnologia Assistiva “visam articular programas capazes de promover a inclusão sócio-

digital de pessoas com necessidades educacionais especiais, buscando sempre o respeito às 

diferenças e a igualdade de oportunidades”, de modo que essas pessoas conseguiam 

alcançar autonomia e independência na realização de atividades do cotidiano. 

Quanto ao Dmitri, os membros das equipes do NAPNE, do Departamento de Ensino 

e da Assistência Estudantil relataram a abordagem incisiva que a mãe do estudante fazia, 

com diversos telefonemas e e-mails à Assistência Estudantil, demonstrando preocupação e 

ansiedade com o processo de escolarização e acessibilidade curricular do estudante. Por 
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outro lado, as equipes ressaltam como positivo a presença da mãe na vida escolar de seu 

filho. 

 

Articulação com monitora e profissional do AEE 

No mês de março de 2019, ocorreu uma reunião com a monitora do Isaac, a 

coordenadora do NAPNE e uma integrante que ocupa a função de assistente de alunos, a 

qual manifestou as dificuldades devido ao comportamento de negação e resistência do 

estudante quanto a sua presença e acompanhamento, o que é compreensível ao considerar 

o momento de vida dele, pois é jovem e nem sempre se sente à vontade com ela, agindo, 

assim, de modo indisciplinado. Nas aulas de Informática, ele conseguia realizar as atividades 

e mostrava saber alguns atalhos e comandos do computador, a monitora somente colaborava 

na digitação do teclado. Como encaminhamentos finais, o NAPNE solicitou um resgate da 

documentação a respeito das visitas técnicas realizadas no CTA referentes ao estudo de caso 

do aluno, bem como, novas visitas ao CTA para agregar o uso da TA nas demais disciplinas 

e, posteriormente, orientações aos professores sobre uso de TA em sala de aula. Essas 

demandas reforçam a importância do papel da Tecnologia Assistiva na escolarização do 

discente, tendo em vista que esta área proporcionou a ele mais autonomia durante as aulas. 

Também, seria revisado com a família a presença do discente nos atendimentos 

individualizados no contraturno. 

Em abril de 2019, foi realizada uma reunião com a antiga profissional do AEE do Dmitri, 

da escola anterior, juntamente com alguns docentes, NAPNE, Setor Pedagógico, Apoio ao 

Estudante e Coordenadoria de Assistência Estudantil, a qual retomou o histórico escolar do 

discente, reiterando aspectos que a instituição já havia detectado e estão descritos no capítulo 

desta pesquisa que trata da aproximação com os casos dos estudantes, assim como relatou 

sobre o histórico de vida pessoal e familiar do aluno, sinalizando que a mãe dele teria questões 

psicológicas que necessitam de tratamento. O estudante sempre frequentou escola de ensino 

comum, participando do AEE. Abaixo, destaca-se um trecho da Ata Extraordinária nº 09/2019, 

de 04 de abril de 2019 (NAPNE, 2019a), na qual há menção a uma consideração feita pela 

professora do AEE. 

“A professora colocou a orientação municipal de que o estudante público-alvo seja 

aprovado, sendo retido apenas com apoio da família. Foi colocado que essa orientação não 

é em nível nacional não sendo válida para o IFRS” (NAPNE, 2019a, p. 01). Embora a 

professora do AEE tenha mencionado essa orientação municipal, constatou-se que essa é 

uma cultura da rede e, de certa maneira, a mãe reforça essa cultura quando se comunica com 

a instituição justificando que o filho não pode ser reprovado. 

No momento em que ingressou a técnica em Educação Especial no campus, em junho 

de 2019, foi definido que, inicialmente, ela iria focar em casos específicos, sendo que o Isaac 
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e o Dmitri eram alguns deles, realizando um acompanhamento em sala de aula para analisar 

as dificuldades dos estudantes frente aos conteúdos propostos. 

Ressalta-se que a nova monitora do Isaac desenvolveu muito bem seu papel, pois o 

estudante começou a demonstrar maior autonomia. 

 

PEI e formas de manter a acessibilidade curricular e arquitetônica 

Inicialmente, os membros do NAPNE consideraram necessário buscar informações do 

caso dos dois estudantes junto à sua escola de origem, bem como, verificar o aproveitamento 

escolar dos mesmos com os professores e a coordenação de curso. 

Quanto ao Isaac, houve o agendamento de uma reunião com sua monitora e com o 

único professor que, no início, já utilizava recursos de Tecnologia Assistiva com ele em sala 

de aula. Vale mencionar que esse aluno recebeu doação de um notebook para poder estudar 

em casa. O estudante recebia monitoria de informática acessível de dois acadêmicos da 

graduação da instituição, membros do NAPNE, para exercitar o uso das tecnologias, como, 

por exemplo, o teclado virtual, tendo como objetivo instrumentalizá-lo com essas tecnologias 

para que ele pudesse usar cada vez mais nas aulas. Com a ausência temporária19 da 

monitora, o discente não estava sendo atendido quanto às suas necessidades básicas, como 

a alimentação e o uso do banheiro, destacando a necessidade de acompanhamento desse 

profissional em sala de aula. Ao final do ano letivo, elogiou-se a sua evolução, por estar 

utilizando seu computador regularmente em sala de aula, o que contribui para a sua 

aprendizagem, e por sua motivação nos estudos e em assistir às aulas.  

Quanto ao Dmitri, aparece menção nas atas sobre a preocupação dos professores e 

membros do NAPNE com a acessibilidade curricular do estudante. Assim como, discute-se a 

melhor maneira de tornar os conteúdos, especificamente do seu itinerário formativo 

profissional, de cunho prático e instrumental, facilitando sua assimilação. Os questionamentos 

quanto a sua acessibilidade curricular aparecem, mas nem sempre os membros conseguem 

uma solução imediata, tornando visível que há uma preocupação e que o assunto da 

acessibilidade curricular é complexo e recorrente. Também foi sugerido que um dos tutores 

de pares20, bolsista de ensino de 2019, ficasse na turma do estudante, pelo menos 08 horas 

semanais e foi comentado sobre a importância de sempre ter atividades para esse estudante, 

para que não fique muito agitado e ansioso. A presidente do NAPNE explicou que se o aluno 

 
19 Infere-se que essa ausência temporária se deu em um período inferior a três meses, visto que a ata 
de reunião ordinária do mês de maio menciona a saída da monitora da instituição e uma ata de reunião 
extraordinária, que ocorreu no mês de agosto, menciona a nova monitora do estudante Isaac. 
 
20 A Tutoria de Pares é um projeto de ensino que ocorreu no ano de 2019, sendo uma iniciativa do 

NAPNE - Campus Caxias do Sul, com o intuito de estimular práticas pedagógicas colaborativas entre 
os pares nas salas de aula do Ensino Médio Técnico, com a presença de estudantes com NEE que 
demandavam apoios complementares à ação docente (HAAS, 2020b). 
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apresenta notas baixas ou dificuldades na aprendizagem, ele precisa obrigatoriamente de 

atendimentos individualizados no contraturno. É importante mencionar que, no caso desses 

atendimentos, os professores precisam dispor de um tempo, dentro de sua carga horária e 

fora dos estudos orientados21 para atender esses discentes. 

Considera-se muito importante que a família acompanhe o rendimento desses alunos 

e não receba o resultado somente no final do ano letivo. Devido ao fato de que no 1º trimestre 

os dois discentes estavam sem notas em algumas disciplinas no sistema do IFRS, a técnica 

em Educação Especial ficou encarregada de encaminhar e-mails para os professores 

solicitando a nota desse estudante para acompanhamento do seu rendimento escolar. 

Entende-se, também, que os atendimentos individualizados no contraturno são muito 

eficientes para ajudar os alunos com deficiência da instituição. E, questiona-se a falta de 

acessibilidade arquitetônica e atendimento das necessidades básicas do Isaac, relativos ao 

uso do banheiro. Embora exista banheiro em formato acessível no campus, não é suficiente 

para ele, pois o estudante ainda necessita de acompanhamento. 

 

Em suma, entende-se que os desafios da inclusão escolar podem ser superados com 

o trabalho em equipe e muito diálogo com todos os agentes envolvidos, como o estudante e 

sua família, professores, profissionais de apoio e as equipes do Departamento de Ensino, 

Assistência Estudantil, Tecnologia de Informação e NAPNE. Com relação aos desafios da 

acessibilidade curricular, relata-se que no caso do Isaac pôde ser resolvido de modo imediato 

e pontual com a utilização de recursos de Tecnologia Assistiva. Também se proveu 

acessibilidade para ele com o apoio da monitora, os atendimentos individualizados e a oficina 

de informática acessível, sendo que ambos ocorriam no contraturno. No caso do Dmitri, a 

acessibilidade ao currículo envolveu, e ainda envolve, um estudo detalhado e permanente das 

possibilidades do discente em sala de aula, de modo que a Tutoria de Pares e os 

atendimentos individualizados no contraturno foram os dispositivos referenciados como 

alternativas para prover a acessibilidade curricular dele.  

  

 
21 No Art. 202 da Organização Didática (OD) do IFRS, consta que o estudo orientado é um “processo 
didático-pedagógico que visa oferecer novas oportunidades de aprendizagem ao estudante, a fim de 
superar dificuldades ao longo do processo de ensino-aprendizagem” (IFRS, 2017b, p. 44), o qual é 
oferecido no contraturno para os estudantes. 
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6 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS DOS TRÊS PROFESSORES 

 

Neste capítulo consta a análise das entrevistas individuais realizadas com três 

professores de Matemática, denominados por Pitágoras, Euclides e Johann, sendo que os 

dois primeiros lecionaram22 para o Isaac e o terceiro lecionou para o Dmitri, no ano letivo de 

2019, no IFRS - Campus Caxias do Sul. 

As entrevistas, do tipo semiestruturadas, foram realizadas de forma remota por meio 

de uma ferramenta de reunião virtual síncrona (Google Meet). Ressalta-se que os três 

professores assinaram um Termo de Consentimento (APÊNDICE B), no qual concordaram 

em participar da entrevista, bem como, autorizaram a gravação em vídeo da mesma.  

O intuito das entrevistas foi buscar o diálogo com os professores de Matemática 

tomando como ponto de partida as anotações realizadas por eles nos PEIs dos dois discentes. 

Após análise dos PEIs, foram elaboradas algumas perguntas, as quais constam no Guia de 

Perguntas para a Entrevista, que pode ser acessado na íntegra no APÊNDICE C. Para a 

análise das entrevistas serão consideradas as falas dos três (03) professores, organizadas 

em sete (07) categorias: Dados gerais, Planejamento das aulas X Acessibilidade curricular, 

Desenvolvimento das aulas, Avaliação, Atendimentos individualizados no contraturno, Gestão 

da Educação Inclusiva e Apontamentos complementares. 

 

Dados gerais 

 Os três professores são formados em Licenciatura em Matemática. O Pitágoras 

possui, também, formação na área da Engenharia. Ele era substituto e atuou apenas cinco 

meses no campus. Seu tempo de atuação profissional é de cinco anos, sua única experiência 

com Ensino Médio foi no campus e já havia tido um aluno com baixa visão antes de ingressar 

na instituição. O Euclides é substituto do campus desde 2019 e continuará na instituição até 

2021. Ele possui outras formações na área da Educação, Letras-Inglês e Tradução, seu tempo 

de atuação profissional é de 10 anos, trabalhou com o Ensino Médio no início de sua atuação 

e, após, no campus e teve um aluno surdo em um curso. O Johann possui formação na área 

da Matemática Pura e Aplicada, possui 11 anos de atuação profissional, está há sete anos no 

campus, lecionou para o Ensino Médio desde o início de sua trajetória profissional e, antes de 

ingressar na instituição, teve dois alunos com deficiência, um com baixa visão e um com baixa 

audição. 

Além de ter uma formação acadêmica consistente, os três professores possuem uma 

satisfatória experiência na área da Matemática. Os três professores tiveram experiências 

 
22 Tanto o Pitágoras quanto o Euclides foram contratados como professores substitutos e, por isso, 

ambos lecionaram a disciplina de Matemática para o Isaac no ano de 2019. O Pitágoras ingressou no 
início do ano letivo e o Euclides assumiu a turma no mês de agosto. 
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prévias com estudantes com deficiência, o que não torna mais fácil, pois cada caso é um caso, 

contudo ultrapassaram a etapa inicial de um possível estranhamento com a deficiência. 

 

Planejamento das aulas x Acessibilidade curricular 

Sobre a definição de acessibilidade curricular, o Pitágoras entende como sendo uma 

transposição didática para alunos com deficiência. O Euclides conta que não usaria o termo 

acessibilidade nem adaptação, mas faz uma conexão imediata com o termo inclusão em duas 

partes: a social e a de conteúdo, tentando deixar as aulas “normais” acessíveis ao estudante 

com deficiência e disponibilizar outro tipo de conteúdo para o aluno, que seja mais perto de 

sua realidade. Já o Johann, inicialmente, não respondeu essa pergunta, mas ao decorrer da 

entrevista o mesmo questionou se o termo acessibilidade curricular significava “adaptar” o 

conteúdo do ano escolar em que o estudante estava matriculado de modo que estivesse de 

acordo com suas especificidades. Este professor também questiona a formação dos 

professores, acreditando que o ideal seria os professores terem uma formação/especialização 

para alunos com deficiência para o caso de cada aluno e mais a formação específica da 

disciplina que ministra. 

Após definirem o termo acessibilidade curricular, foi questionado se os mesmos 

consideravam que o Isaac e o Dmitri tiveram acessibilidade curricular no ano de 2019. O 

Pitágoras entende que o Isaac teve acessibilidade curricular e explica que apesar de ter sido 

a experiência que mais teve medo, também foi a que mais teve ajuda e a mais gratificante. 

Este professor, do início ao fim da entrevista, ressalta a importância de parcerias e trabalho 

em equipe entre gestão e professores como sendo um elemento positivo, destacando a 

preocupação do IFRS para com os estudantes com deficiência. Já o Euclides diz que o Isaac 

não teve acessibilidade curricular no que se refere ao conteúdo, somente na parte social e 

conta que se surpreendeu com a inclusão em sala de aula, pois a turma tratava o Isaac muito 

bem. O professor Johann entende que houve pouquíssimo aproveitamento do conteúdo do 

ano em que o Dmitri estava matriculado e explicou que, no início, não sabia sobre a deficiência 

dele e, ao longo das aulas, desconfiou que ele tinha dificuldades na leitura e na noção de 

abstração. Aqui, observou-se que os professores consideram suas fragilidades e são 

extremamente autocríticos, tendo dificuldade de reconhecer as atividades que foram efetivas 

para os estudantes com deficiência. Também, ressaltam a preocupação de não possuírem 

preparação e/ou formação para dar aulas a esses alunos. 

Tanto o Pitágoras quanto o Euclides afirmam que houve adequações no plano de 

ensino de Matemática para o Isaac em relação à turma. Ambos os docentes também 

comentam que o seu objetivo era que o discente entendesse o conceito de função. Não havia 

gestão de tempo, as atividades eram realizadas no tempo do próprio aluno e os dois 

professores utilizavam o mesmo software. Pitágoras ensinava os conceitos a partir de 
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situações cotidianas da vida do estudante e comenta que o notebook ajudou muito. Para esse 

aluno era realizada uma aula individualizada, com foco no conteúdo geral da turma, mas com 

nível de complexidade menor. Dessa forma, enquanto o professor dava aula para a turma, o 

Isaac ficava fazendo suas atividades individuais, sendo que quando começou a Tutoria de 

Pares se tornou um ótimo auxílio para ele. O professor conta que tentou procurar um material 

pronto e como não encontrou adequou o que ele queria ensinar. Observo que é algo comum 

essa busca por uma “receita” pronta, mas ela não existe. Ainda, Pitágoras fala diversas vezes 

sobre o Isaac ser um adolescente típico, como qualquer outro. Essa clara percepção do 

docente relacionando o aluno com a etapa de vida que estava, a adolescência, está totalmente 

de acordo com a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2009a; 

2011a), a qual menciona que a pessoa vem antes da deficiência.  

Com o Euclides foi reelaborado o plano de ensino da disciplina e deu-se foco para a 

leitura de funções, por se tratar de uma resposta possível de ser elaborada com as habilidades 

visuais e por compreender que seria melhor para o Isaac. Alguns materiais eram 

encaminhados via e-mail para o aluno durante as aulas e a monitora o auxiliava. Quanto à 

abordagem metodológica, ele cita como sendo um recorte do plano comum da turma, contudo 

o discente teve acesso aos mesmos conteúdos que a sua turma, a diferença eram as 

atividades que ele realizava. O estudante e sua monitora estavam sempre atentos na aula, 

muitas vezes, enquanto o professor estava explicando, o Isaac digitava a função no GeoGebra 

e era mostrado para a turma. Euclides considerou que, apesar da dificuldade motora, o 

estudante estava conseguindo escrever no software, ele disse: "a gente poderia enviar uma 

coisa que, no tempo dele, ele faz e tem uma resposta, embora curta, mas uma resposta que 

a gente sabe que é dele" (Fala do Euclides, 2020). 

No PEI do Dmitri já havia se observado que houve adequações no plano de ensino de 

Matemática com relação à turma, tanto de conteúdo quanto da abordagem metodológica. 

Johann explica que quando percebeu as dificuldades do discente o regrediu até o 6º ano, de 

modo a focar nas adições e subtrações de expressões numéricas.  

 
“Eu fui regredindo ele né. Então, bom, ele tá no 1º ano, ele não conseguiu 
coisa do 1º ano. Vamos mais básico pra poder dar suporte pro 1º ano. Que é 
o que? É 5ª série, 6ª, 7ª e 8ª. Só que antes de eu pegar função, eu já fui 
direto na 5ª série [6º ano] que era somas, subtrações... ali de expressões 
numéricas né [...] Então eu já regredi ele quatro séries no meu pensamento” 
(Fala do Johann, 2020, grifo meu). 
 

Com este aluno era realizada uma aula paralela individualizada, com foco em outros 

conteúdos e estratégias distintas do plano geral da turma, então, enquanto o professor dava 

aula para a turma, o Dmitri ficava fazendo suas atividades individualizadas e/ou utilizando 

jogos do Laboratório de Matemática, com o auxílio do tutor de pares. Devido à falta do 

raciocínio abstrato do aluno, o professor não podia utilizar letras nas expressões numéricas e 
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o estudante utilizava material concreto (como o material dourado) para efetuar os cálculos 

necessários. E Johann mencionou o esquecimento do estudante de uma semana para outra 

como uma dificuldade para dar continuidade e/ou sequência a novos conteúdos. Este 

professor fala que o ideal seria separar o Dmitri da turma, pois o estudante acaba se tornando 

apenas um número na sala de aula. No entanto, ele mesmo entende que a inclusão não 

permite essa separação e sugere, então, que o discente tenha uma pessoa para acompanhá-

lo em todos os componentes curriculares. A visão de Euclides concorda com a de Johann, ele 

afirma que “tem um momento em que tentar incluir ele [Isaac] dentro da sala de aula normal, 

passa ser menos inclusivo e passa a ser excludente. Porque tentar manter ele dentro de um 

planejamento regular, eu vou dizer... potencializa a deficiência dele" (Fala do Euclides, 2020).  

Sobre o PEI, o professor Pitágoras considerou como sendo um instrumento útil para 

prover a acessibilidade curricular do Isaac, ele entende que, se o PEI fosse bem elaborado, o 

professor que iria substituí-lo teria um caminho para seguir. Ele afirma que a primeira coisa 

que os docentes do IFRS devem fazer ao saber que terão um aluno com deficiência é estudar 

o PEI do discente. Este professor ainda comenta que, no início, se sentiu culpado por não 

saber trabalhar com o Isaac, afinal, ele é professor de TODOS. 

 Com relação particular ao caso dos dois discentes, Euclides e Johann afirmaram que 

o instrumento do PEI não teve uma ampla eficácia. Euclides menciona que o PEI deveria dar 

um suporte pedagógico, mas ele entende que seu viés acaba sendo mais voltado a um 

amparo legal para a instituição no sentido de comprovar que houve um resguardo do direito 

do estudante com deficiência. Este professor teve algumas divergências com a técnica em 

Educação Especial e comentou que ela não tem especialidade em Matemática para poder 

ajudar a traçar novos caminhos para disciplina, mas afirma que ele estava tentando fazer algo 

pelo estudante, não queria apenas aprová-lo. Esse pensamento do professor tem 

ressonâncias em outras realidades escolares, pois há uma dificuldade de articular uma ação 

pedagógica coletiva entre a professora do AEE (ou técnica em Educação Especial, como é o 

caso da instituição) e os professores de diferentes áreas curriculares. Essa ação conjunta se 

torna mais fácil nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no qual não há a separação de um 

professor para cada componente curricular. Rosa e Baraldi (2016, p. 702) percebem que os 

professores da área da Educação Especial que “possuem a formação para ensinar os alunos 

com deficiência, não possuem formação suficiente para auxiliar em alguns conteúdos 

específicos, no caso dessa investigação, os de Matemática” e vice-versa. As autoras ainda 

afirmam que o “trabalho colaborativo entre as partes é de fundamental importância para se 

construir uma escola inclusiva que a sociedade deseja” (ROSA; BARALDI, 2016, p. 702). 

 Quanto ao processo de registro no PEI, nenhum dos docentes o fazia de modo 

contínuo, Pitágoras e Johann afirmam que poucas vezes conseguiram registrar o que foi feito 

na mesma semana, geralmente esse registro ficava para quando sobrava um tempo, 
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justificando com a sobrecarga de trabalho que possuíam. O Euclides explica que realizava os 

registros depois das avaliações e conselhos de classe. Todavia, os três professores explicam 

que queriam deixar registrado tudo o que foi trabalhado com o estudante. Pitágoras e Euclides 

mencionam, também, a necessidade de registrar os objetivos que se queria alcançar e o 

conhecimento assimilado por parte do discente frente às atividades propostas. Johann afirma 

não saber o que tinha que escrever exatamente no PEI e ficou surpreso ao perceber que não 

havia feito registros no 1º trimestre. Aparentemente, o docente não se lembrava de ter deixado 

de fazer esse registro no PEI. 

 No final deste bloco, Pitágoras reforçou que utilizou bastante materiais audiovisuais e 

que o próximo passo seria usar mais tecnologias, principalmente o smartphone que o Isaac 

gostava mais que o computador. Euclides sugeriu que uma alternativa melhor para manter o 

Isaac dentro da sala de aula regular, seria construir o PEI dando preferência a algumas 

disciplinas do itinerário formativo do estudante a cada trimestre. Essa sugestão apresentada 

pelo docente se torna bem complexa do ponto de vista de sua execução, pois o discente tem 

direito a uma carga horária de 800 horas e 200 dias letivos e a escola tem o dever de zelar 

pelo cumprimento desse direito. Sendo assim, para que seja mantido esse seu direito, ele 

deveria ter uma carga horária maior dessas disciplinas do itinerário formativo ou uma carga 

horária complementar. O professor Euclides conclui afirmando que é um fato que, em um ano, 

o Isaac não consegue cumprir tudo o que um aluno regular consegue e entende que a família 

do aluno tem consciência disso. 

 Percebe-se que o professor Pitágoras é o que está mais próximo do conceito de 

acessibilidade curricular, uma vez que ele buscou abordar o mesmo conteúdo, apenas de 

modo menos complexo que aos demais estudantes. Já o professor Euclides incluía o Isaac 

nas aulas da turma, contudo, possui a visão que o estudante acaba sendo excluído e tendo 

sua deficiência potencializada a partir do momento que se tenta incluí-lo em um planejamento 

regular. O professor Johann é o que se mantém mais distante do conceito de acessibilidade 

curricular, trazendo uma visão mais próxima de “adaptação” do currículo. O próprio docente 

afirma entender que não deve haver uma distinção entre os alunos com deficiência e os 

demais colegas, mas teve dificuldades em se manter no conteúdo geral da turma. 

 

Desenvolvimento das aulas 

 Os três docentes entendem que os discentes não tinham motivação nas aulas 

coletivas de Matemática da turma, entendendo que não era muito diferente da motivação dos 

demais colegas. Na maioria das vezes, mostravam-se dispostos na realização das suas 

atividades individualizadas, tanto na sala de aula quanto nos atendimentos individualizados 

no contraturno. O professor Euclides chama atenção pelo fato de o Isaac estar sempre 

presente acompanhando as aulas, ele nunca ficava disperso. Johann comenta que quando o 
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Dmitri não queria realizar as atividades, o professor tinha que convencê-lo e explica que não 

adiantava passar alguma atividade que fosse diferente da estrutura que estava sendo 

trabalhada, pois o estudante precisava entender os conceitos básicos. 

 A interação com os colegas foi considerada como um formidável fator de 

aprendizagem nas relações interpessoais dos dois discentes, mas pouco no que se refere ao 

aprendizado de Matemática. Ambas as turmas acolheram muito bem os estudantes com 

deficiência e sempre tinha algum colega disposto a ajudar. Pitágoras comenta que essa 

interação era algo que ele gostaria de ter trabalhado, mas necessitava de mais tempo.  

 Quanto à Tutoria de Pares, os professores Pitágoras e Johann a consideraram 

significativa para a aprendizagem dos estudantes em Matemática, atribuindo o tutor como um 

papel fundamental para eles. Já o Euclides teve pouco contato com os tutores, pois além da 

troca de professores, houve uma troca de tutores também nesse período. 

 Sobre o uso do computador e dos cadernos digitais do Isaac em sala de aula, como o 

professor Euclides optou bastante pela utilização de aplicativos, nos quais o estudante poderia 

realizá-las diretamente no aplicativo e encaminhar para o professor, não havia a necessidade 

de registro nos cadernos digitais, pois teria que ser ensinado uma linguagem matemática 

específica para ele conseguir registrar nos documentos do Google Drive. O docente entende 

que quando começou a utilizar o computador, o GeoGebra e o mouse Joystick, o discente 

teve um progresso. Antes, a monitora copiava o conteúdo no caderno para o aluno, para ser 

mais rápido, mas o próprio professor falou a ela que não era necessário esse registro; o 

professor Pitágoras traz o mesmo relato na entrevista quanto a isso. Após começar a utilizar 

o computador regularmente, o papel que a monitora desempenhava era salvar os arquivos 

que o estudante fazia, enviar para o professor e vice-versa. Quando o professor Pitágoras 

dava aula para o Isaac, ele ainda não utilizava o computador diariamente nas aulas e ainda 

não existiam os cadernos digitais. 

Como mencionado anteriormente, a aula com o Dmitri era paralela à aula do restante 

da turma, ambas aconteciam ao mesmo tempo. O professor Johann organizou as atividades 

do Dmitri em quatro blocos: antecessor, sucessor, noções de geometria e noções de conjunto, 

sendo que estes blocos eram trabalhados em todas as aulas e atendimentos individualizados 

no contraturno. O docente, observando um comprometimento na coordenação motora do 

discente, orientava-o a realizar os desenhos de figuras geométricas com o auxílio da régua. 

Era de extrema importância falar para o aluno se concentrar, fazer com capricho e até que 

valia nota, do contrário ele tentava fazer rápido e “de qualquer jeito”. Outra observação 

importante a se mencionar é que, quando trabalhava com cálculos, até poderia ter número 

negativo, no entanto, o primeiro número tinha que ser positivo e o resultado final tinha que ser 

positivo ou zero. Teve apenas o primeiro trabalho que o estudante fez junto com a turma, pois 

era em grupo e ainda não eram realizadas atividades individualizadas para ele. Ele não 
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acompanhava as aulas porque não via o mesmo conteúdo que os demais. Johann comentou 

que, às vezes, nos dias de prova da turma, o Dmitri dizia que queria tentar fazer, então o 

professor entregava uma prova para ele, e inclusive o aluno questionava sobre a correção de 

sua prova, como pode ser analisado abaixo na fala do professor Johann.  

 
Mas tinha vezes que eu dava prova… ‘ah professor, eu também quero tentar 
fazer’ né. Teve um dia que depois de eu ter feito vários atendimentos 
[individualizados no contraturno] ali, o [tutor de pares] indo sempre com ele... 
e aí teve um dia que tinha prova e ele: ‘professor, eu quero tentar fazer a 
prova hoje’. Daí, então, na cabeça dele, ‘bom, eu estudei bastante com o 
[tutor de pares], então agora eu acho que eu consigo fazer a prova’ né. E aí 
tanto que eu sempre enrolava ele. ‘Professor, e minha prova?’, eu disse: ‘Bá, 
tua prova eu ainda não corrigi, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas 
eu vou dar uma olhada’ (Fala do Johann, 2020). 
 

 Com relação a isso, Meirieu (2006) menciona alguns princípios que julga como 

fundamentais para a organização do trabalho pedagógico: “preparar minuciosamente o 

trabalho, cuidar do ambiente, ser firme nas instruções, fazer de modo que todos tenham um 

papel na obra coletiva” (p. 62, grifo do autor). No último, e não menos importante, princípio 

citado, entende-se a necessidade de todos os estudantes terem uma parte no plano comum 

da turma, afinal, tanto os alunos com deficiência quanto os alunos sem deficiência, fazem 

parte de um mesmo coletivo. 

Foi questionado se os professores poderiam narrar uma aula que considerou 

significativa e uma que considerou desafiadora. Para o professor Pitágoras, a mais 

significativa foi a aula de introdução do conceito de função, a qual associou a venda de doces 

realizada pelo Isaac. E a mais desafiadora foi a aula sobre o plano cartesiano, na qual o 

estudante conseguiu marcar os pontos no plano, mas o professor não conseguiu identificar 

se ele entendia o significado daquele ponto. 

 Euclides considerou como significativa as aulas sobre Função Afim e Função 

Quadrática, pois achou que havia dado resultado; o professor lembra do Isaac respondendo 

suas perguntas antes dos outros colegas. A mais desafiadora foi a que o professor tentou 

ensiná-lo a digitar, pois foi quando percebeu que tinha dificuldade de se comunicar com o 

estudante, considerando como desafiadora e frustrante. 

 O professor Johann entende que a mais desafiadora foi quando desconfiou que o 

Dmitri tinha alguma dificuldade e não tinha noção do conhecimento dele. Johann comenta que 

entrou em pânico quando constatou que “o aluno não era alfabetizado” e que foi direto na 

Direção de Ensino e no Setor Pedagógico para conversar sobre o assunto. Baseado em 

registros no campo do histórico escolar do PEI do estudante, evidencia-se que ele era 

alfabetizado, o que ele não tinha era uma leitura interpretativa e compreensiva, ele demorava 

para realizar a leitura porque não possuía esse entendimento imediato, ainda mais se 

houvesse termos científicos/abstratos. A mais significativa foi quando começou a trabalhar 
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com os blocos de conteúdo que preparou para o estudante, relatando que uma vez o Dmitri o 

surpreendeu, pois tinha pedido para ele dividir um retângulo ao meio e o mais óbvio e comum 

seria pensar na divisão vertical, mas o discente dividiu o retângulo na diagonal, mas em outras 

situações o aluno não se recordava mais dessa divisão. 

Ao final deste bloco, o professor Pitágoras relatou que os cadernos digitais eram algo 

que ele já havia pensado; sempre imaginou o Isaac cada vez mais autônomo, devido a sua 

grande capacidade intelectual. O professor Euclides reforçou que a presença da monitora é 

importante, principalmente para manter uma comunicação com o Isaac. O professor Johann 

explicou que o estudante tinha um quadro de aprendizado oscilante, em algumas aulas ele 

estava mais concentrado, conseguindo realizar as atividades enquanto o professor dava aula 

para o restante da turma, e em outras aulas estava mais disperso. 

 

Avaliação 

Os três professores entendem que suas avaliações tiveram adequações em relação 

ao planejamento inicial, ou seja, as avaliações dos estudantes com deficiência não eram 

iguais às dos demais colegas. As avaliações do Isaac, realizadas pelo Pitágoras, abordavam 

questões do cotidiano, como a venda de doces e o preço do combustível, nas quais a nota 

era baseada no avanço do discente sobre os conceitos estudados e aplicados. A prova era 

impressa, realizada no mesmo dia que os demais colegas, mas não era igual e ele fazia numa 

sala separada junto com a monitora.  

Já com o Euclides, as avaliações eram feitas da seguinte forma: o professor colocava 

o gráfico de uma função no GeoGebra, mostrava duas opções de funções para o respectivo 

gráfico e o discente precisava apontar para a função que representava o gráfico mostrado. 

Numa primeira tentativa, o aluno se saiu muito bem, porém, em uma outra avaliação, o 

professor tentou apresentar três opções para o estudante e aí decaiu a quantidade de acertos. 

O professor entende que essa diferenciação é algo que, às vezes, um aluno regular também 

não saberia responder de imediato, mas entende que o Isaac entendeu o conceito que estava 

sendo estudado. E ressalta que para se manter no mesmo conteúdo que a turma, essa foi a 

forma que achou de avaliá-lo. Observa-se aqui o entendimento de acessibilidade curricular, 

pelo fato do professor se preocupar em manter o mesmo conteúdo previsto no plano de ensino 

comum da turma para o estudante com deficiência, apesar das dificuldades encontradas.  

Quanto às avaliações para o Dmitri, a primeira foi igual a dos demais, devido ao 

professor não saber da deficiência do estudante desde o início do período letivo. Então, foi 

feita uma recuperação paralela no mesmo modelo, mas com questões mais fáceis do ponto 

de vista do professor, mas ambas não deram certo e o discente errava quase tudo. Após o 

conhecimento do professor sobre a deficiência do estudante, foi readequada a avaliação 
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dentro dos blocos de conteúdo que programou para ele, sendo que, para a nota, era realizada 

uma média com base nos acertos dele.  

De acordo com Silva (2010, p. 11) o intuito da avaliação é “acompanhar a relação 

ensino e aprendizagem para possibilitar as informações necessárias para manter o diálogo 

entre as intervenções dos docentes e dos educandos”. Entretanto, observou-se que a visão 

de avaliação dos docentes foi mais focada no resultado final do que no processo de 

aprendizagem dos discentes. Sobre isso, Silva (2010) alerta que  

 
[...] restringir a avaliação aos testes finais e aos aprendentes implica não 
avaliar certos aspectos dos estudantes como o desempenho oral, a 
capacidade investigativa e a participação em trabalhos em grupo, nem 
tampouco o desenvolvimento da aquisição dos conceitos testados 
finalisticamente e também não toma a intervenção didática como objetivo da 
avaliação (SILVA, 2010, p. 17). 

 

Percebeu-se, também, nos professores, a necessidade da formalização de conteúdos 

por parte dos estudantes com deficiência. Os próprios professores relataram que, em algumas 

situações, os alunos conseguiam efetuar o cálculo desejado, mas se questionavam sobre a 

falta de formalização de conceitos.  

Boaventura de Souza Santos (2018, p. 37) afirma que “o conhecimento científico 

avança pela observação descomprometida e livre e tanto quanto possível rigorosa dos 

fenómenos naturais” (grifo meu). Ainda, o mesmo autor menciona, que esse conhecimento 

“tem de saber dialogar com outros conhecimentos que estão presentes nas práticas sociais 

e, assim, trazê-los para dentro da universidade” (SANTOS, 2005, online). Dessa forma, 

entende-se que o conhecimento científico não pode levar em consideração apenas sua 

rigorosidade, mas, sim, deve valorizar as experiências dos estudantes, bem como, possibilitar 

uma ampliação no acesso ao conhecimento. 

Outro conceito abordado por esse autor que pode ser trazido para a reflexão é a 

“justiça cognitiva”, de modo que “todas as vozes possam se expressar em um mesmo pé de 

igualdade, por meio do interconhecimento, da mediação e da celebração de alianças 

coletivas'' (SANTOS, 2018, p. 13). Sendo assim, todos os tipos de conhecimento e saberes 

podem, e devem, ser tratados igualmente e utilizados em sala de aula, a fim de que o 

estudante com ou sem deficiência atinja os objetivos propostos pelo professor. 

A respeito do progresso desses discentes em Matemática, os três professores 

entendem que os alunos evoluíram, pelo menos um pouco, em comparação ao conhecimento 

inicial dos mesmos. Todavia, os professores do Isaac não possuem certeza se ele realmente 

entendeu os conceitos que foram estudados, pois não conseguiram obter essa resposta direto 

do estudante. O Pitágoras considerou fundamental que o aluno percebesse que a Matemática 

está em tudo e que não há motivos para ter medo dessa área. A Educação Matemática é de 

suma importância, visto que ela 
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toma como ponto de partida o cuidado com o aluno, considerando sua 
realidade histórica e cultural e possibilidades de vir-a-ser; cuidado com a 
Matemática, considerando sua história e modos de manifestar-se no cotidiano 
e na esfera científica; cuidado com o contexto escolar, lugar onde a educação 
escolar se realiza; cuidado com o contexto social, onde as relações entre 
pessoas, entre grupos, entre instituições são estabelecidas e onde a pessoa 
educada também de um ponto de vista matemático é solicitada a situar-se, 
agindo como cidadão que participa das decisões e que trabalha participando 
das forças produtoras (BICUDO, 1999, n.p., grifo da autora). 
 

Na citação apresentada acima, Bicudo (1999) ressalta, em diversos trechos, a palavra 

“cuidado” relacionando-a com a importância da Educação Matemática. Esse cuidado tem a 

ver com demonstrar/dar uma atenção maior a algo. Sabe-se que a Matemática está presente 

em tudo, como o próprio professor Pitágoras quis mostrar ao Isaac. Percebe-se que esse 

docente levou em consideração os pontos apresentados por Bicudo (1999), como a realidade 

do aluno, o contexto escolar e social em que o estudante está inserido e sua participação 

como um cidadão na sociedade. 

Euclides sugere que fosse criado um banco de dados com formas de avaliar os 

estudantes com ou sem deficiência, o mesmo afirma que sabe que esta é uma das funções 

do PEI, mas continua se referindo ao documento como algo muito burocrático. Ainda, comenta 

que, para ele, o Isaac teria sido reprovado na disciplina de Matemática no ano letivo de 2019, 

contudo, ele foi aprovado devido ao fato de todos os professores do estudante terem entrado 

em um consenso. 

 

Atendimentos individualizados no contraturno 

Os três professores concordam que o espaço dos atendimentos individualizados no 

contraturno é de grande importância para a aprendizagem dos estudantes com deficiência, 

principalmente na disciplina de Matemática. Esta é uma das orientações do PEI (IFRS, 

2020d), previsto dentro da carga horária dos professores. Considerando que não há uma 

política de Atendimento Educacional Especializado (AEE), esse atendimento no turno inverso 

é muito importante. O Pitágoras comenta, em tom de brincadeira, que Isaac gostava mais 

desses atendimentos individualizados do que das atividades de sala de aula. O estudante 

estava sempre presente nesses atendimentos e, geralmente, era trabalhado o que não havia 

sido terminado durante a aula e o professor menciona que havia mais liberdade de 

questionamento, pois, em sala de aula, poderia gerar um constrangimento por parte do aluno. 

Devido ao fato de o Isaac jogar xadrez, durante a entrevista surgiu a ideia de que poderia ter 

sido utilizado o tabuleiro para introduzir o conceito de plano cartesiano e o professor destaca 

que quem joga xadrez com certeza entende a Matemática, o que demonstra capacidade 

intelectual do discente. Já com o Euclides, o Isaac não teve atendimentos individualizados no 

contraturno devido ao conflito de horários. Contudo, comenta que auxiliou o estudante na 

escrita matemática em dois momentos que estavam no campus e que ele participou de dois 
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atendimentos que o professor ministrava para a turma inteira. Quanto ao Dmitri, o Johann 

explica que nos atendimentos individualizados no contraturno conseguia acompanhar o 

discente na realização das atividades planejadas para ele e que era um momento em que 

podia tentar explorar novas coisas. Esse acompanhamento que o professor fazia era o mesmo 

realizado pelos tutores em sala de aula. Como o tutor já conhecia o bloco de atividades 

planejadas para o estudante, o professor apenas sinalizava o que devia ser feito, a folha ficava 

com o tutor, que orientava o estudante para realizar as atividades no caderno. 

Em relação à fala dos três professores quanto aos atendimentos individualizados no 

contraturno, percebe-se a importância da docência e do olhar individualizado para o estudante 

com deficiência. Além dos percursos coletivos, quando se trata de aprendizagem, não se pode 

esquecer do percurso individualizado do estudante com deficiência. Meirieu (1998), apresenta 

essa questão do olhar individualizado do professor mencionando que 

 
[...] os indivíduos são mais visuais, auditivos ou motores, são mais ou menos 
sensíveis à diretividade de uma situação, às interações entre os pares, 
organizam o tempo ora em pequenas unidades intensivas, ora em períodos 
mais longos... Um ensino que ignorasse essa realidade teria todas as 
chances de só ser eficaz de maneira totalmente fortuita; e é por isso que a 
pedagogia diferenciada não é um novo sistema pedagógico cuja moda 
poderia ser apenas totalmente passageira: toda pedagogia que teve sucesso 
foi diferenciada, ou seja, adaptada aos indivíduos aos quais foi proposta 
(MEIRIEU, 1998, p. 83). 
 
 

Gestão da Educação Inclusiva 

Com relação à gestão e organização da Educação Inclusiva no IFRS, os três 

professores concordam que sua existência é um aspecto positivo e que possuir profissionais 

para dar esse suporte aos professores é um diferencial com relação a outras instituições. No 

entanto, a opinião do Pitágoras diverge da opinião dos outros dois docentes. O primeiro elogia 

a gestão e organização, assim como a equipe de apoio e os profissionais e sugere que, em 

algum momento, todos os professores do Isaac se reunissem para conversar sobre ele, não 

apenas em reuniões gerais. Já os outros professores fazem mais críticas.  

O Euclides entende que ainda não está bem estabelecido o que deve ser feito entre 

quem está na gestão e quem está na sala de aula, como, por exemplo, o objetivo que se 

pretende alcançar com os estudantes com deficiência e se o diploma seria igual ao dos alunos 

regulares. Historicamente, existe um debate polêmico dentro da área da Educação Inclusiva 

sobre a certificação por terminalidade específica. Haas e Baptista (2015) apontam os 

problemas envolvendo a utilização dessa terminalidade como meio de certificação ao 

entenderem que adaptação curricular e terminalidade especifica reforçam a estigmatização 

social pela deficiência, mencionando que “o olhar de comiseração docente transforma a 

adaptação curricular em facilitação e promoção automática do estudante, o que tende a se 
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configurar como apoio sem critério ao dispositivo da terminalidade específica” (HAAS; 

BAPTISTA, 2015, p. 04). Enquanto que Silva e Pavão (2019), mostram-se favoráveis a essa 

certificação, inclusive no ensino superior, e explicam que a terminalidade específica é uma 

forma de reconhecer e superar o prognóstico dos estudantes com deficiência. As autoras 

entendem que  

 
com base nos dispositivos legais voltados à educação básica e formação 
técnica, a terminalidade específica poderia ser também empregada na 
educação superior, pois contribui para a aprendizagem dos graduandos e 
para a respectiva conclusão de seus cursos, minimizando a evasão e 
repetência dos estudantes com deficiência (SILVA; PAVÃO, 2019, p. 03). 

 

Há registro, dentro das produções bibliográficas do IFRS, de um estudo em 

desenvolvimento para regulamentação deste tipo de certificação para os “estudantes que não 

possuem pleno aproveitamento em todos componentes curriculares necessários para a 

integralização do curso” (CORADINI; SANTOS, 2020, p. 16).  

Outro questionamento do professor Euclides foi se os estudantes com deficiência 

devem sair da instituição preparados para o “mercado de trabalho” (termo empregado pelo 

professor), pois tudo isso influencia no planejamento dos professores. Cabe lembrar que o 

objetivo do Ensino Médio Técnico vale para todos os estudantes, inclusive para os com 

deficiência. Essa diferenciação não se aplica, sob pena de discriminação por deficiência 

(BRASIL, 2009a). Ainda comenta que a troca recorrente de professores fragiliza o vínculo com 

o aluno, principalmente neste caso em que houve a troca no mesmo ano letivo. É possível 

perceber que as visões do Pitágoras e do Euclides em relação ao Isaac se modificam.  

O Johann faz uma solicitação de que os professores sejam avisados sobre os 

estudantes com deficiência que terão em suas turmas antes do início do ano letivo para que 

assim possam iniciar a preparação do material e “assimilar que tu vai ter um aluno especial” 

(Fala do Johann, 2020) e, também, comentou que seria muito útil e de grande ajuda se tivesse 

um profissional para que os professores pudessem conversar sobre suas angústias, 

principalmente sobre os estudantes com deficiência. Quanto às reuniões e conselhos de 

classe, os professores não se mostram muito favoráveis, elencando alguns motivos, como 

falta de um momento específico para tratar dos discentes com PEI, fala de outros professores 

em tom de pena. Os docentes Euclides e Johann ainda reforçam a questão de ter um 

profissional que possua formação/treinamento para dar aula a esses estudantes. 

Concordando com Tardif (2005, p. 61) questiono a fala dos docentes. O autor menciona que 

 
os saberes que servem de base para o ensino, tais como são vistos pelos 
professores, não se limitam a conteúdos bem circunscritos que dependem de 
um conhecimento especializado. Eles abrangem uma grande diversidade de 
objetos, de questões, de problemas que estão todos relacionados com seu 
trabalho. Além disso, não correspondem, ou pelo menos muito pouco, aos 
conhecimentos teóricos obtidos na universidade e produzidos pela pesquisa 
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na área da Educação: para os professores de profissão, a experiência de 
trabalho parece ser a fonte privilegiada de seu saber-ensinar (grifo do autor). 

 

Cabe mencionar que a formação docente é inacabada e em serviço. De acordo com 

Tardif (2005), a formação do professor não se esgota, pelo contrário, aprende-se muito 

com a experiência. 

 

Apontamentos complementares 

Para finalizar a entrevista, foi perguntado se havia algum tema que não foi abordado 

na entrevista que considerassem importante tratar a respeito da inclusão dos dois discentes 

nas aulas de Matemática e no Ensino Médio Integrado do IFRS - Campus Caxias do Sul. 

Pitágoras reforçou a necessidade do trabalho em equipe e do trabalho interdisciplinar a fim 

de promover a inclusão dos estudantes com deficiência.  

Enquanto que o Euclides entende que seria de grande valia se fosse traçado o ponto 

inicial e final desses discentes, ou seja, como o estudante chegou na instituição e onde se 

quer chegar com ele. Nota-se a ideia de aprendizagem cartesiana, na qual temos o “controle” 

da aprendizagem das pessoas, mas não é possível ter esse “controle” com nenhum estudante, 

com nenhuma pessoa. Esse olhar de modo muito linear é decorrência de uma ciência 

tradicional que controla e prevê um determinado fenômeno na relação causa e efeito. 

Meirieu (2008) afirma que “o pedagogo não coloca condições prévias para ensinar, ele 

[...] aceita as pessoas como elas são, pois ele sabe que este é o único meio para que se 

tornem verdadeiramente aquilo que decidam tornar-se e que lhe escapará sempre” (p. 254).  

Quanto a isso, Haas (2019, p. 01) apud Meirieu (2008) comenta que por muito tempo 

a pedagogia procurou fundamentar seu discurso na “verdade” absoluta, estabelecendo 

prescrições rígidas a priori do próprio conhecimento dos sujeitos escolares presentes nas 

salas de aula. 

Entendo que essa questão, das condições prévias e prescrições rígidas, é algo que 

deve ser considerado pelos docentes. Na Matemática, percebe-se essa “verdade absoluta”, 

pois é uma área que, muitas vezes, é vista como superior a outras, mas essa não é visão que 

deve ser passada para os estudantes. Deve-se, primeiramente, aceitar a pessoa com 

deficiência como um estudante, pois, concordando com Xavier (2018, p. 55): “Não se pode 

mudar o fato do sujeito ter uma deficiência, mas se pode operar no sentido de buscar ampliar 

suas vivências, potencializar sua relação de ser e estar com o mundo”. E, a partir disso, 

elaborar estratégias que visem a aprendizagem destes discentes, levando em consideração 

sua realidade. Mas essa aprendizagem nunca poderá ser controlada pelo professor, não há 

como se traçar um ponto predeterminado de onde, ou até onde, esse aluno chegará. 

Euclides ressalta a importância de manter o vínculo entre aluno e professor durante 

todo o curso e critica a quantidade de burocracia, pois se torna desestimulante para o 
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professor. Por se tratar da primeira experiência com o registro do PEI, entende-se que o 

professor ainda manifesta algumas dificuldades, do mesmo modo que apresenta críticas ao 

documento, quando o trata como burocrático, que não condizem com a sua função de fato.  

Já o Johann aproveitou desse momento para fazer um relato sobre a não aceitação 

da mãe do Dmitri em relação a sua deficiência, o professor menciona que se ela tivesse 

aceitado a deficiência do filho desde o início, ele poderia ter tido um acompanhamento muito 

melhor. Ele destaca essa aceitação como algo essencial, entendendo que não é saudável 

para a mãe agir de tal forma. Falou sobre ela importunar os professores querendo que o filho 

saiba o mesmo que os demais alunos, o que acaba gerando estresse e sobrecarga nos 

professores. E, finalizou com a ideia de que os estudantes com deficiência fossem 

considerados como uma turma, assim, mesmo não tendo uma habilitação/formação 

específica, os professores teriam mais carga horária para fazer planejamentos específicos e 

preparação de materiais, tentando fazer o melhor possível e pensando num processo de 

continuidade. 

 

Embora reconheça os esforços e a visível preocupação, dos três docentes, em propor 

estratégias que possam ajudar os discentes a evoluírem no componente curricular de 

Matemática, ainda prevalece o olhar de estigmatização pela deficiência, na fala de dois 

professores, que diferencia e categoriza os sujeitos em normal/anormal. A fala do professor 

Johann para considerar que os estudantes com deficiência sejam uma turma “a parte” e a fala 

do professor Euclides que entende que estar em um planejamento regular potencializa a 

deficiência do estudante e acaba sendo excludente, são evidências desses estigmas. 

Segundo Fernandes e Denari (2017, p. 79), “o indivíduo estigmatizado é visto como [...] em 

situação de desvantagem em relação aos demais” e o mesmo “passa a sentir-se inferiorizado 

e/ou limitado em relação aos demais de sua comunidade, ou de fora dela” (FERNANDES; 

DENARI, 2017, p. 82). Ainda, questiona-se a ideia de Euclides sobre um planejamento no 

qual se antecipa onde se quer chegar com o estudante. Essa é uma medida que não é 

possível ser estabelecida para nenhum aluno, com ou sem deficiência. 

Conclui-se que as entrevistas com os três docentes foram muito úteis para o 

esclarecimento de informações que constavam no PEI, uma vez que alguns registros eram 

bastante concisos, dificultando a compreensão integral.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por toda a trajetória histórica apresentada neste trabalho é possível ver o quanto 

evoluímos na consolidação de diretrizes legais e normativas que orientam uma Política de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva pautada na garantia dos direitos 

humanos, no reconhecimento das singularidades dos sujeitos como potência ao invés de 

incapacidade, e na defesa de uma escola para todos. É evidente que apenas legislações, 

orientações e normas não bastam, sendo necessárias ações eficazes para a consolidação 

desses princípios dentro das escolas brasileiras.  

Observa-se que a política nacional gerou processos institucionais de aprendizagem 

para o IFRS, uma vez que a instituição busca traçar sua própria trajetória, levando em 

consideração as orientações nacionais e propondo suas próprias orientações. Vale ressaltar 

que a proposição do PEI pelo IFRS surge antes da implementação da política do AEE, ainda 

em debate (CORADINI; SANTOS, 2020). A instituição tem um processo de aprendizagem 

contínuo, a qual vai pensando, dentro das suas possibilidades e recursos humanos, suas 

próprias trajetórias, como a criação do NAPNE e a elaboração do PEI. 

O IFRS, com seus 10 anos de existência, já possui uma gama de publicações no que 

se refere à Educação Inclusiva, mostrando, assim, a preocupação com temas que envolvem 

esta grande área e a iniciativa de uma política que documenta as práticas pedagógicas. 

O levantamento bibliográfico realizado aponta a trajetória institucional do IFRS na área 

da Educação Inclusiva, destacando-se as ações de gestão e organização de uma política de 

ações afirmativas, por meio da atuação mediadora do NAPNE e do CTA, que integram a 

Assessoria de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade. Também, sinaliza a necessidade 

contínua de aprofundamento do investimento na acessibilidade curricular como diretriz do 

trabalho pedagógico nos processos escolares inclusivos. 

Quanto à compreensão do PEI como documentação pedagógica, salienta-se para a 

importância de considerar que esse documento é uma memória, o qual vai ser lido ao longo 

do tempo por outros professores. Como Tezzari (2020) menciona 

 
Compreende-se, dessa maneira, a importância da documentação 
pedagógica como um processo que se propõe a comunicar, registrar, 
constituir e guardar uma memória, bem como formar. Possibilita a 
recuperação, a escuta e a reelaboração da experiência por meio da narração 
do trajeto realizado, além da explicitação de pressupostos das escolhas que 
foram realizadas (TEZZARI, 2020, p. 36). 

 

Sabe-se que a documentação pedagógica tem mais visibilidade e maior repercussão 

na Educação Infantil (PINAZZA; FOCHI, 2018), devido à processualidade dos pareceres 

descritivos nesta etapa de ensino. Esse tipo de documentação é considerado novo nas outras 

etapas e níveis de ensino, que estão acostumados a interpretar a avaliação como expressão 
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de resultados (nota, menção e/ou conceito), e não com a descrição do processo. Ainda, 

observa-se que a visão de avaliação dos professores, a qual se mantém focada na prova, 

num resultado final dado por uma nota, pode ser considerada uma “tradição” de professores 

de Matemática e de outros componentes curriculares, a partir dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, a ser superada. 

Esta é uma documentação que exige clareza, se trata de uma escrita compartilhada. 

Os profissionais da instituição precisam evoluir na forma da escrita, pois não estão escrevendo 

para eles, estão escrevendo para um leitor, o qual precisará ler e compreender o que foi 

descrito, como foi realizado e qual foi a resposta gerada pelo discente. Esse é um documento 

de uso coletivo, uma memória, e, por isso, esse registro deve ser claro e possível de ter um 

alcance a curto, médio e longo prazo, podendo ser lido e entendido por qualquer profissional 

da Educação. 

O conceito de acessibilidade curricular foi considerado essencial para esse trabalho.   

Retoma-se aqui o conceito como um  

 
trabalho pedagógico concebido em uma dimensão simultaneamente 
individual e coletiva. Envolve estratégias pedagógicas individualizadas 
referendadas na proposta coletiva para a turma, a vigilância para que todos 
os estudantes participem do projeto educativo a partir de suas 
potencialidades e necessidades (HAAS; SOZO, 2020, p. 66).  
 

Dito isso, o PEI é uma ferramenta ampla com o intuito de prover a acessibilidade 

curricular do estudante com deficiência, visando que o discente possua um planejamento 

individualizado, dentro do plano geral da turma. Há divergências sobre a utilização e registro 

do PEI, por parte dos professores, mas isso é esperado, uma vez que a construção desse 

documento ainda é muito recente nesta instituição. 

Para favorecer a acessibilidade curricular no componente curricular de Matemática aos 

estudantes com deficiência matriculados no Ensino Médio integrado à Educação Profissional, 

entende-se que deve ser tomado como base o conteúdo programático do 1º ano, ano escolar 

no qual ambos os sujeitos dessa pesquisa estavam matriculados no ano de 2019, 

transformando o conhecimento científico em um conhecimento cotidiano. 

Percebeu-se que os docentes estavam tentando buscar estratégias que contribuíssem 

para o aprendizado dos estudantes com deficiência, apesar de destacarem algumas 

dificuldades quanto ao planejamento e ensino a esses alunos e demonstrarem, ainda, um 

olhar de incapacidade do sujeito com deficiência. Cabe destacar que dois professores 

conseguiram conciliar o plano geral da turma com o plano individualizado do estudante com 

deficiência, o que é muito importante para a acessibilidade curricular do mesmo. Em 

contrapartida, o outro professor não conseguiu manter seu aluno no plano da turma. Sobre 

esse aluno, sabe-se, pelos registros do PEI, que ele tinha um histórico de defasagem bem 
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evidente, contudo, entende-se que seu quadro de necessidades e dificuldades não pode 

eliminar a busca pelo docente de estratégias para tornar o conteúdo formal, acadêmico, 

abstrato em um conteúdo mais próximo do cotidiano. 

Para ilustrar essa questão do favorecimento da acessibilidade curricular por meio dos 

conhecimentos cotidianos, tomo como exemplo uma experiência23 vivenciada como bolsista 

de pesquisa. Trato de um conteúdo identificado como central no 1º ano do Ensino Médio, que 

é o conteúdo de funções. Portanto, uma alternativa para a introdução do conteúdo de funções 

poderia ser a busca de indicadores dentro dos meios de comunicação, como jornais locais e 

redes sociais populares entre o público jovem.  Muitas notícias vêm acompanhadas de 

gráficos demonstrativos a respeito do conteúdo da reportagem. O tema da reportagem/notícia 

pode ser diversificado, atual e o mais próximo possível da realidade do estudante, como o 

número de casos ativos de pessoas com Covid-19, o preço da gasolina que constantemente 

sofre aumentos, entre outros que podem ser considerados. Cabe lembrar que o Isaac e o 

Dmitri tinham bastante afinidade com as tecnologias, mostrando satisfação em assistir vídeos 

do YouTube, por exemplo. E, sabe-se, também, que o Isaac utilizava frequentemente as redes 

sociais, como o Facebook, com bastante desenvoltura. 

Ressalta-se a importância de o professor analisar a linguagem que está utilizando com 

os estudantes com deficiência, questionar se a linguagem utilizada é a mais adequada, 

articulando a linguagem científica versus linguagem cotidiana. Lembrando que todo 

conhecimento, antes de se tornar científico, foi analisado em um contexto empírico do 

cotidiano. Portanto, questiona-se: É mais importante que o estudante entenda e aprenda os 

conceitos a partir de suas vivências e situações trazidas do dia a dia ou é mais importante 

que esse estudante aprenda a base de termos científicos e abstratos, apenas para que se 

mantenha a “cultura” das aulas de Matemática, a qual é vista, pelos discentes, como uma 

disciplina difícil de se aprender? Essa busca e ensino por meio do conhecimento cotidiano 

não ajuda apenas os estudantes que têm deficiência, ajuda todos os outros discentes que têm 

alguma dificuldade e precisam dessa exemplificação, de outras formas de representação do 

conteúdo. Assim como Jesus e Effgen (2020, p. 127) compreendem 

 
a potência da escola inclusiva para todos os alunos, independente das 
condições que os atravessam. Pois, no coletivo, as relações e as 
experiências vividas são ricas e possibilitam aos envolvidos a aprendizagem 
e o desenvolvimento. 
 

Outra estratégia que pode auxiliar o professor para favorecer a acessibilidade 

curricular é o conhecimento da história, ou seja, a Educação Matemática, a qual se torna muito 

importante para entender como surgem os conceitos matemáticos. No caso de funções, a sua 

 
23 Essa experiência envolveu o ensino do conteúdo de funções para uma turma de Ensino Médio de 
uma escola da rede pública de Caxias do Sul/RS, com a presença de estudantes com deficiência. 
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conceituação é considerada recente. As ideias que podem ser associadas à noção de função 

são a curva, como representação gráfica, a expressão analítica e a correspondência, como 

uma máquina que registra suas entradas e saídas.  

Essa correspondência de registros pode ser associada às tabelas babilônicas e 

egípcias que registravam um número e o resultado da sua operação (ROQUE, 2012). As 

tábuas eram utilizadas para compreender as efemeridades do Sol, da Lua e dos planetas, 

como suas respectivas posições que mudavam contínua e periodicamente. De acordo com 

Pires (2016, p. 04) as “tabulações, construídas de maneira empírica, mais tarde se tornaram 

fundamentos matemáticos para o desenvolvimento da Astronomia”. No entanto, nessa 

associação de registros não consta um dos componentes fundamentais da função: a variável.  

Dessa forma, desde a antiguidade o conceito de função passou por diversas 

mudanças, sendo que muitos matemáticos contribuíram na elaboração e no aperfeiçoamento 

do conceito e representação da função que conhecemos hoje (BUENO; VIALI, 2009; ROQUE, 

2012). Esse resgate histórico pode ser uma forma de introduzir o conteúdo que 

aparentemente é abstrato em uma situação concreta e interdisciplinar que, por sua vez, instiga 

a relação entre as áreas de Matemática e Física. O conceito de função trata-se de uma 

evolução histórica abstrata que foi concluída em meados do século XIX. Com apontam Bueno 

e Viali (2009), 

 
evidenciando-se o papel das representações na construção do conceito de 
função e a sua importância no processo de construção do conhecimento 
matemático escolar, destaca-se a necessidade de se explorar cada uma 
dessas representações para se alcançar uma aprendizagem efetiva e 
para que a construção do conceito de função seja sólida e que, como 
consequência, o pensamento funcional, caracterizado como a capacidade de 
pensar por intermédio de relações, seja desenvolvido (p. 46, grifo meu). 
 

Este exemplo sobre funções auxilia a refletir sobre a necessidade de o professor 

dominar o conteúdo em profundidade, conhecendo seus aspectos históricos, assim ele tem 

condições de elaborar estratégias mais acessíveis para os estudantes. Salienta-se, também, 

a importância do entrelaçamento dos conhecimentos específicos com os didáticos 

pedagógicos para a experiência da docência. 

 Ainda cabe lembrar que há muitos registros na literatura acadêmica investigada e 

analisada neste trabalho da produção e/ou utilização de materiais didáticos manipuláveis 

acessíveis como estratégia de ensino (FÉO; BORTOLINI, 2014; FERREIRA; BORTOLINI; 

STRAPAZZON, 2014; PONTE; SALVATORI; SONZA, 2014; VASCONCELOS; PAZ, 2020; 

GIROTTO et al., 2020) em diversas áreas, como a Matemática (SCOPEL et al., 2014; 

OLIVEIRA; RICKES, 2020). 

Cabe retomar que os casos analisados eram de estudantes do Ensino Médio integrado 

à Educação Profissional, sendo que o ensino das disciplinas consideradas propedêuticas, 
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como a Matemática, também poderia ganhar uma relevância maior, principalmente para 

alunos com deficiência, se fosse articulado aos conteúdos das disciplinas profissionalizantes. 

Ainda, com relação ao Dmitri, considerando todo o histórico de não aposta da sua 

escolarização no Ensino Fundamental, não se nega a possibilidade dessa diferenciação de 

conteúdos em alguns momentos, todavia, o seu percurso individualizado não pode estar em 

detrimento da sua possibilidade de desenvolver um percurso de aprendizagem vinculado ao 

coletivo de sua turma e vice-versa.  

Há de se lembrar da vontade do Dmitri em fazer parte do coletivo, realizando as 

mesmas atividades/avaliações que seus pares. Deve-se ter um entendimento do conceito de 

deficiência e, assim como é sintetizado na Convenção sobre o Direito das Pessoas com 

Deficiência (BRASIL, 2011a), de que o estudante com deficiência é, antes de tudo, um 

estudante. Isso se trata do papel social da escola, a qual deve auxiliar o estudante a construir 

seu pertencimento dentro da instituição e, também, o papel do professor de buscar conhecer 

o perfil de aprendizagem dos seus estudantes. Entende-se que os exemplos de exploração 

de conteúdo de função que foram abordados anteriormente, são possíveis de serem 

desenvolvidos com esse estudante vinculado com a proposta da turma em algum momento.  

É importante o entendimento de Haas (2020a, p. 104) que, ao abordar a pedagogia 

diferenciada, menciona a possibilidade de “estratégias de ensino de diferenciação simultânea” 

como sendo adequações razoáveis de apresentação de conteúdos, não como simplificação, 

empobrecimento, redução ou fechamento metodológico do estudante. Essas estratégias são 

consideradas válidas a partir do momento que auxilia o estudante a superar seus obstáculos, 

“atingindo um patamar mais elevado, no qual passa a ser possível a ele experimentar novas 

estratégias e formas de aprender” (HAAS, 2020a, p. 104). 

Quanto às estratégias e intervenções que foram realizadas articulando a sala de aula 

como um espaço de aprendizagem coletiva alicerçada em um plano de ensino comum e 

considerando as singularidades dos estudantes com deficiência em relação à sua condição e 

ao seu momento de aprendizado referente aos conteúdos curriculares de Matemática, pode-

se citar: a utilização de recursos de Tecnologia Assistiva, a utilização de softwares, como o 

GeoGebra, a transposição de conteúdos abstratos para a realidade dos estudantes, os tutores 

de pares e os atendimentos individualizados no contraturno. Essas são as estratégias 

adotadas pelos professores que se mostraram potentes e grandes aliadas nesse processo de 

inclusão e acessibilidade curricular. Mesmo que não seja uma tarefa fácil, os casos estudados 

mostram que há, sim, possibilidade de construir estratégias acessíveis para os estudantes 

com deficiência no componente curricular de Matemática.  

Além disso, reforça-se para a possibilidade e encaminhamento que se façam tentativas 

de aproximação do conteúdo comum da turma para o estudante com deficiência. O 

planejamento do professor deve ser flexível, estando atento aos pequenos progressos, 
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remodelando-o de modo contínuo, pois o processo de ser professor se baseia nas suas 

vivências, nas suas experiências. Sobre isso, Meirieu (2006) afirma que um professor se torna 

um “verdadeiro pesquisador” quando “questiona permanentemente os saberes que ensina”, 

pois “Formar-se em formação inicial e continuada, não significa outra coisa: pesquisar, 

construir, analisar, confrontar, com colegas e com especialistas, situações de aprendizagem 

(MEIRIEU, 2006, p. 44). 

É preciso compreender que a formação docente é inacabada e quando envolve os 

estudantes com deficiência essa premissa, do professor investigador que analisa sua própria 

experiência, é ainda mais enfática e relevante. Os erros, os acertos, as tentativas, as apostas 

e os equívocos são o que constituem a experiência (JESUS; EFFGEN, 2020). É preciso tentar 

e apostar na aprendizagem de todos os estudantes. Nessa perspectiva, essa pesquisa, 

baseada na documentação pedagógica de casos elaborados na experiência, é uma 

possibilidade de entender que os processos inclusivos na Matemática e em outras áreas de 

conhecimento, tratam-se de uma demanda docente e institucional (de toda a comunidade 

escolar). Essa dinâmica é permanente e inacabada, sendo que produzir novas questões e 

sustentar pedagogicamente a ausência imediata de todas as respostas fazem parte do 

processo de aprendizagem sobre tornar-se um sistema educacional inclusivo. 
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APÊNDICE A – QUADRO 1 

Quadro 1 – Corpus teórico da pesquisa com as categorias de análise (continua) 

Livro 
Ano de 

publicação 
Autores Título do artigo 

Categorias de 
análise 

Soluções 
Acessíveis: 
experiências 

inclusivas 
no IFRS 

2014 

ESTABEL, 
Lizandra Brasil  

et al. 

Inclusão Educacional, 
Informacional e 
Profissional da 
Pessoa com 

Deficiência no IFRS: o 
case AC 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

FÉO, Fabíola; 
BORTOLINI, 

Sirlei 
Educação de Surdos 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

MAIA, Nádia; 
BORTOLINI, 

Sirlei 

Descobertas de um 
Aluno com Deficiência 

Visual e suas 
Primeiras 

Experiências com o 
Computador 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

PONTE, Marina 
Dal; 

SALVATORI, 
Tamara; SONZA, 
Andréa Poletto 

Material Tátil-visual 
para o Ensino de 

Física 

Educação 
Inclusiva; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

SCOPEL, Érick  
et al. 

Dedução de Área das 
Figuras Geométricas 
Planas – Uma Forma 

Inclusiva 

Educação 
Inclusiva; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

FERREIRA, 
Josiane Pagani; 

BORTOLINI, 
Sirlei; 

STRAPAZZON, 
Jair Adriano 

Paralisia Cerebral - 
Comunicação 

Alternativa 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE; 

CTA 
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Quadro 1 – Corpus teórico da pesquisa com as categorias de análise (continuação) 

Livro 
Ano de 

publicação 
Autores Título do artigo 

Categorias de 
análise 

Ações 
Afirmativas 

do IFRS 
2015 

LOUSADA, 
Vinícius Lima 

A Política de Ações 
Afirmativas do IFRS: 
a Caminho da Escola 

Justa? 

Educação 
Inclusiva; 
Gestão 

administrativo-
pedagógica 

OLIVEIRA, 
Lisiane Cézar de 

et al. 

Ações Inclusivas nas 
dimensões de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

Educação 
Inclusiva; 
Gestão 

administrativo-
pedagógica; 

NAPNE 

TRENTIN, 
Daiane Toigo  

et al. 

Experiências 
"Multidisciplinares" 

Inclusivas no IFRS - 
Câmpus Ibirubá 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE 

SILVA, Carla 
Regina André; 

SOARES, Lucas 
de Almeida 

Orientações para o 
exercício da docência 

em sala de aula 
regular com alunos 

surdos inclusos 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

PAVANI, Gilberto 
João 

Pessoas com 
Deficiência e o Curso 

Técnico 

Educação 
Inclusiva; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

Ações 
Afirmativas: 
a trajetória 

do IFRS 

2016 

AGNOL, 
Anderson Dall  

et al. 

A política e os 
núcleos de ações 

afirmativas 

Educação 
Inclusiva; 
Gestão 

administrativo-
pedagógica 

AGNOL, 
Anderson Dall  

et al. 
Ações para o ingresso 

Educação 
Inclusiva; 
Gestão 

administrativo-
pedagógica 

AGNOL, 
Anderson Dall  

et al. 

Relatos do público 
atendido pela PAAf 

Educação 
Inclusiva; 
Gestão 

administrativo-
pedagógica 
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Quadro 1 – Corpus teórico da pesquisa com as categorias de análise (continuação) 

Livro 
Ano de 

publicação 
Autores Título do artigo 

Categorias de 
análise 

Ações 

Afirmativas: 

a trajetória 

do IFRS 

2016 

ESCOTT, Clarice 
Monteiro; 

RAMOS, Viviane 
Silva 

Contexto atual: O 
IFRS como instituição 

inclusiva 

Educação 
Inclusiva; 
Gestão 

administrativo-
pedagógica 

AGNOL, 
Anderson Dall  

et al. 

Ações para 
permanência e êxito 

Educação 
Inclusiva; 
Gestão 

administrativo-
pedagógica; 

NAPNE 

AGNOL, 
Anderson Dall  

et al. 

Projeto de 
acessibilidade virtual 

Educação 
Inclusiva; CTA 

Reflexões 

sobre o 

Currículo 

Inclusivo 

2018 

SANTOS JR., 
Francisco Dutra 

Adequações 
Curriculares em 
Quatro Matrizes 

Educação 
Inclusiva; 
Gestão 

administrativo-
pedagógica; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

SONZA, Andréa 
Poletto; AGNOL, 
Anderson Dall; 

SALTON, Bruna 
Poletto 

Grupo de Trabalho 
Currículo Inclusivo: 
propondo caminhos 
para as adaptações 

curriculares e a 
certificação 

diferenciada no IFRS 

Educação 
Inclusiva; 
Gestão 

administrativo-
pedagógica; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

PAZ, Cláudia 
Terra do 

Nascimento; 
SOARES, 

Graciele Rosa da 
Costa 

Adaptações 
Curriculares para 

Alunos com 
Dificuldades 

Específicas de 
Aprendizagem: 

possibilidades para 
um processo de 

educação inclusiva 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 
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Quadro 1 – Corpus teórico da pesquisa com as categorias de análise (continuação) 

Livro 
Ano de 

publicação 
Autores Título do artigo 

Categorias de 
análise 

Reflexões 

sobre o 

Currículo 

Inclusivo 

2018 

INOCENTE, 
Andréia Teixeira; 

ROYER, 
Fernanda Isabel; 

OLIVEIRA, 
Sabrine de 

Desafios e 
Possibilidades da 

Adaptação Curricular 
na Educação 

Profissional Técnica 
de Nível Médio 

Integrado no Campus 
Ibirubá 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

ACCORSI, Maria 
Isabel; BISOL, 
Cláudia Alquati 

Adaptações 
Curriculares 

Realizadas para um 
Estudante com 

Deficiência Intelectual 
na Educação Superior 

do IFRS 

Educação 
Inclusiva; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

FRANÇA, Maria 
Cristina Caminha 

de Castilhos; 
ESCOTT, Clarice 

Monteiro 

Adaptação Curricular: 
um processo em 

construção para uma 
inclusão efetiva 

Educação 
Inclusiva; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

LAGUNA, Maria 
Cristina Viana; 

ARAÚJO, Quetlin 
Ester Camargo 

Ribeiro de 

O Papel do Tradutor e 
Intérprete de Língua 
de Sinais - TILS no 

Processo de Inclusão 
de Surdos no IFRS: 
avanços e desafios 

sobre as adaptações 
curriculares no 

Português para Libras 

Educação 
Inclusiva; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

SIMON, Maria 
Inês; LAUXEN, 

Sirlei de Lourdes; 
SONZA, Andréa 

Poletto 

Práticas Pedagógicas 
no TDAH 

Educação 
Inclusiva; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

Afirmar –  

a inclusão e 

as 

diversidades 

no IFRS: 

ações e 

reflexões 

2020 
ALFAIA, Amanda 
Coelho; SONZA, 
Andréa Poletto 

A Produção de 
Glossários em Língua 

de Sinais no Brasil 

Educação 
Inclusiva; 
Gestão 

administrativo-
pedagógica 
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Quadro 1 – Corpus teórico da pesquisa com as categorias de análise (continuação) 

Livro 
Ano de 

publicação 
Autores Título do artigo 

Categorias de 
análise 

Afirmar – 
a inclusão e 

as 

diversidades 

no IFRS: 

ações e 

reflexões 

2020 

CORADINI, 
Lucas; 

SANTOS, 
Marlise Paz 

dos 

Panorama das Ações 
Afirmativas no IFRS: 
Avanços e Desafios 

Educação 
Inclusiva; 
Gestão 

administrativo-
pedagógica 

MARCON, 
Andreia 

Mendiola et al. 

Currículo e a 
Educação de Surdos: 
uma Reflexão para os 
Institutos Federais de 
Educação, Ciência e 

Tecnologia 

Educação 
Inclusiva; 
Gestão 

administrativo-
pedagógica; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

GIROTTO, 
Juliana Carla  

et al. 

O Campus Erechim 
do IFRS e o 

Compromisso Social 
com o 

Desenvolvimento de 
Ações Inclusivas: um 

Olhar Sobre as 
Necessidades 
Específicas na 

Perspectiva 
Emancipatória 

Educação 
Inclusiva; 
Gestão 

administrativo-
pedagógica; 

NAPNE; 
Escolarização 

dos 
estudantes 
com NEE 

OLIVEIRA, 
Sabrine de; 

RICKES, 
Marcele 

Neutzling 

Formação de 
Estudante com 
Necessidades 
Educacionais 

Específicas no Curso 
Técnico em 

Agropecuária 
Integrado ao Ensino 

Médio no IFRS 
Campus Ibirubá: 

Estratégias de Ensino 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

BRUNO, Gisele 
Sabrina 
Nienov; 
SONZA, 

Andréa Poletto 

Desafio Escolar na 
EPT: Estratégias de 

Atuação com os 
Alunos com Altas 

Habilidades/ 
Superdotação 

Educação 
Inclusiva; 

Acessibilidade 
Escolarização 

dos 
estudantes 
com NEE 
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Quadro 1 – Corpus teórico da pesquisa com as categorias de análise (continuação) 

Livro 
Ano de 

publicação 
Autores Título do artigo 

Categorias de 
análise 

Afirmar –  
a inclusão e 

as 
diversidades 

no IFRS: 
ações e 

reflexões 

2020 

ESTABEL, 
Lizandra Brasil; 
MORO, Eliane 

Lourdes da Silva; 
SILVEIRA, Filipe 
Xerxeneski da 

A Inclusão Social 
como Ação 

Afirmativa da 
Formação 

Profissional e 
Práticas 

Pedagógicas da 
Bibliodiversidade 

Educação 
Inclusiva; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

PAZ, Cláudia 
Terra do 

Nascimento 

Transtornos de 
Aprendizagem e 

suas Necessidades 
Educacionais 
Específicas: 

Compreender para 
Incluir! 

Educação 
Inclusiva; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

PÔNCIO, Elis 
Regina; SONZA, 
Andréa Poletto 

Combate ao 
Preconceito contra 
as Pessoas com 

Deficiência: a 
Alteridade na 

Educação 

Educação 
Inclusiva; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

VASCONCELOS, 
Maria Helena 
Schneid; PAZ, 

Cláudia Terra do 
Nascimento 

 Educação é um 
Direito de Todos: 

Como o Docente da 
Sala de Aula 

Regular Procede 
para Atender os 

Alunos com 
Necessidades 
Educacionais 

Específicas no IFRS 
– Campus 
Farroupilha 

Educação 
Inclusiva; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

Revista Plural 

– Garantir e 

Avançar: 

Afirmação da 

Inclusão e 

das 

diversidades 

no IFRS 

2020 
BERUTE, Gabriel 

Santos et al. 

Núcleo de Ações 
Afirmativas do IFRS 
- Campus Viamão: 

interculturalidade e o 
estabelecimento de 

experiências de 
inclusão e combate 

à discriminação 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE 
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Quadro 1 – Corpus teórico da pesquisa com as categorias de análise (continuação) 

Livro 
Ano de 

publicação 
Autores Título do artigo 

Categorias de 
análise 

Revista Plural 
– Garantir e 

Avançar: 
Afirmação da 

Inclusão e 
das 

diversidades 
no IFRS 

2020 

BORTOLINI, 
Sirlei et al. 

Ações afirmativas em 
destaque - campus 
Bento Gonçalves 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE 

BUHLER, 
Alexandre José  

et al. 

Ações núcleos do 
IFRS - Campus 

Farroupilha 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE 

COSTA, Cinara 
dos Santos  

et al. 

Os núcleos de ações 
afirmativas: uma 

construção coletiva de 
saberes e práticas 

inclusivas no IFRS - 
Campus Porto Alegre 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE 

FERREIRA, 
Luciane Senna 

et al. 

Um panorama dos 
núcleos de ações 

afirmativas do IFRS 
Campus Osório 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE 

JACQUES, 
Alcione Moraes 

et al. 

Núcleo de Ações 
Afirmativas do 

campus Veranópolis 
do IFRS: história e 

perspectivas 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE 

MUNIZ, Aline da 
Silveira et al. 

NAPNE, NEABI e 
NEPGS do campus 
Canoas: modos de 
efetivar a política 

institucional 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE 

OLIVEIRA, 
Claudia Turik de 

et al. 

Fortalecendo a cultura 
da inclusão: workshop 
de ações afirmativas, 

inclusivas e da 
diversidade 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE 

SANTOS, 
Maluza 

Gonçalves; 
NARDIN, 

Janaína De; 
MARIANO, 

Victória Costa 
Alves 

Ações, de resistência 
- continuidade - luta, 

afirmativas para 
sempre do Núcleo de 

Ações Afirmativas, 
IFRS Campus 

Alvorada 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE 

SILVA, Maria 
Águeda Santos 
da; FERREIRA, 

Rosângela 

NAAF Reitoria do 
IFRS: uma identidade 

em construção 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE 
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Quadro 1 – Corpus teórico da pesquisa com as categorias de análise (conclusão) 

Livro 
Ano de 

publicação 
Autores Título do artigo 

Categorias de 
análise 

Revista Plural 
– Garantir e 

Avançar: 
Afirmação da 

Inclusão e 
das 

diversidades 
no IFRS 

2020 

ANDRÉ, Carla; 
CAMARGO, 

Eliza; SANTOS, 
Daniel 

Trajetória das ações 
afirmativas e da 
diversidade no 

campus Rio Grande 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

DIEFENBACH, 
Carla Verônica 
Vasconcellos  

et al. 

(Rel)atos: 
experiências 

desenvolvidas pelos 
núcleos de ações 

afirmativas do IFRS - 
Campus Sertão 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

HAAS, Clarissa 

Tutoria de Pares e 
aprendizagem 

colaborativa: pilares 
para uma Educação 

Inclusiva 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

SILVA, Caren 
Fulginiti da et al. 

Ações afirmativas no 
campus Restinga: 
inclusão política, 

social e econômica na 
periferia de uma 
grande cidade 

Educação 
Inclusiva; 
NAPNE; 

Escolarização 
dos 

estudantes 
com NEE 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO DE ENTREVISTA 

 

                                    

          Termo de Consentimento livre e esclarecido 

 

 

Eu, _______________________________________, R.G. _____________, por meio 

deste termo, declaro que concordei em participar de entrevista referente à pesquisa do 

Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido pela pesquisadora Carolina Mross Sozo, sob 

orientação da Prof.ª Dra. Clarissa Haas, a qual poderei contatar pelo e-mail: 

clarissa.haas@caxias.ifrs.edu.br. A entrevista será realizada na forma remota utilizando uma 

ferramenta de reunião virtual síncrona (Google Meet) e será gravada na forma de vídeo. 

Afirmo que aceitei participar da entrevista por minha própria vontade, sem receber 

qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar 

para o sucesso da pesquisa.  

Fui informado dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linha gerais, 

trata-se de analisar como está ocorrendo a acessibilidade curricular no ensino de Matemática 

para estudantes com deficiência no Ensino Médio integrado à Educação Profissional. Fui 

também informado de que as informações por mim oferecidas serão utilizadas somente em 

situações acadêmicas (artigos científicos, palestras, seminários etc.), sendo minha identidade 

preservada e meus dados pessoais identificados genericamente.  

Minha colaboração se fará por meio de entrevista semiestruturada. O acesso e a 

análise dos dados coletados serão feitos apenas pela pesquisadora e/ou sua orientadora. Não 

serão atribuídos nota ou conceito às respostas dadas. A minha participação iniciará apenas a 

partir da entrega desse documento por mim assinado. Estou ciente que, caso tenha dúvidas 

ou me sinta prejudicado, poderei contatar a pesquisadora Carolina Mross Sozo pelo e-mail: 

carolina.sozo@caxias.ifrs.edu.br. 

Atesto o recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento. 

 

 

_______________________   _____________________   _________________________  

         Carolina Mross Sozo                   Clarissa Haas                              Professor 

                 Pesquisadora                                             Orientadora  

 

 

Caxias do Sul, _____ de outubro de 2020. 

 

mailto:carolina.sozo@caxias.ifrs.edu.br
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APÊNDICE C – GUIA DE PERGUNTAS PARA A ENTREVISTA 

 

DADOS GERAIS 

1. Qual a sua formação profissional? 

2. Qual seu tempo de atuação profissional? 

3. Há quanto tempo leciona no IFRS - Campus Caxias do Sul? 

4. Há quanto tempo trabalha com o público do Ensino Médio? 

5. Você teve experiências anteriores ao Isaac/Dmitri com estudantes com deficiência? 

 

Perguntas sobre o Isaac: 

 

PLANEJAMENTO DAS AULAS X ACESSIBILIDADE CURRICULAR 

1. Como você define acessibilidade curricular?  

2. Você considera que o Isaac teve acessibilidade curricular no componente curricular de 

Matemática no ano escolar de 2019? 

3. Houve adequações no plano de ensino (conteúdo e abordagem metodológica) para o 

Isaac em relação aos outros estudantes da turma? Em caso positivo, quais foram os 

critérios que você se baseou para construir essas adequações? 

4. Quanto à elaboração do PEI, você considera que ele foi um instrumento útil para prover 

a acessibilidade curricular do Isaac? 

5.  Conte sobre seu processo de registro no PEI. O que considerou importante registrar? 

Em que momentos do trimestre realizava os registros? 

6. Você teria mais alguma consideração a fazer sobre o assunto “planejamento das 

aulas”? 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AULAS 

7. Como percebia a motivação do estudante nas aulas de Matemática?  

8. A interação com os colegas era um fator de aprendizagem nas aulas de Matemática?  

9. A tutoria de pares (projeto de ensino desenvolvido em 2019) foi significativa para a 

aprendizagem do estudante em Matemática? 

10. Depois que o Isaac começou a utilizar o computador e os “cadernos digitais” em sala 

de aula, qual o papel que a monitora do estudante executava nas aulas de 

Matemática? 

11. Dentre as aulas dadas ao Isaac, você pode narrar uma aula que considerou muito 

significativa? E uma aula cujo desenvolvimento considerou mais desafiador? Por quê? 

12. Você teria mais alguma consideração a fazer sobre o assunto “desenvolvimento da 

aula”?  
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AVALIAÇÃO 

13. Como eram realizadas as avaliações do Isaac? Houve necessidade de adequações 

para a realização das mesmas? 

14. Como avalia o progresso do estudante em Matemática no ano de 2019? 

15. Você teria mais alguma consideração a fazer sobre o assunto “avaliação”?  

 

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO NO CONTRATURNO 

16. De acordo com o PEI 2019, o Isaac frequentou os atendimentos individualizados no 

contraturno. Este espaço foi importante para sua aprendizagem em Matemática? 

17. Você teria mais alguma consideração a fazer sobre esse assunto?  

 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

18. Como docente, como você analisa a gestão e organização da Educação Inclusiva no 

IFRS? 

19. Você teria mais alguma consideração a fazer sobre o assunto “gestão da Educação 

Inclusiva”?  

 

APONTAMENTOS COMPLEMENTARES 

20. Há algum tópico que não foi abordado na entrevista e considera importante tratar a 

respeito da inclusão do Isaac nas aulas de Matemática e no Ensino Médio Integrado 

do IFRS - Campus Caxias do Sul? 

 

Perguntas sobre o Dmitri: 

 

PLANEJAMENTO DAS AULAS X ACESSIBILIDADE CURRICULAR 

1. Como você define acessibilidade curricular?  

2. Você considera que o Dmitri teve acessibilidade curricular no componente curricular 

de Matemática no ano escolar de 2019? 

3. Observamos no PEI que houve adequações no plano de ensino de Matemática 

(conteúdo e abordagem metodológica) para o Dmitri em relação ao plano de ensino 

da turma. Quais foram os critérios que você se baseou para construir essas 

adequações? 

4. Quanto à elaboração do PEI, você considera que ele foi um instrumento útil para prover 

a acessibilidade curricular do Dmitri? 

5.  Conte sobre seu processo de registro no PEI. O que considerou importante registrar? 

Em que momentos do trimestre realizava os registros? 
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6. Você teria mais alguma consideração a fazer sobre o assunto “planejamento das 

aulas”?  

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA 

7. Como percebia a motivação do estudante nas aulas de Matemática? 

8. A interação com os colegas era um fator de aprendizagem nas aulas de Matemática?  

9. A tutoria de pares (projeto de ensino desenvolvido em 2019) foi significativa para a 

aprendizagem do estudante em Matemática? 

10. Como era a dinâmica das aulas com o Dmitri, visto que o PEI sinaliza que houve 

substituição de conteúdos no componente curricular de Matemática? Ele participava 

das atividades planejadas para a turma? 

11. Dentre as aulas dadas ao Dmitri, você pode narrar uma aula que considerou muito 

significativa? E uma aula cujo desenvolvimento considerou mais desafiador? Por quê? 

12. Você teria mais alguma consideração a fazer sobre o assunto “desenvolvimento da 

aula”?  

 

AVALIAÇÃO 

13. Como eram realizadas as avaliações do Dmitri? Houve necessidade de adequações 

para a realização das mesmas? 

14. Como avalia o progresso do estudante em Matemática no ano de 2019? 

15. Você teria mais alguma consideração a fazer sobre o assunto “avaliação”?  

 

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO NO CONTRATURNO 

16. De acordo com o PEI 2019, o Dmitri frequentou os atendimentos individualizados no 

contraturno. Este espaço foi importante para sua aprendizagem em Matemática? 

17. Você teria mais alguma consideração a fazer sobre esse assunto?  

 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

18. Como docente, como você analisa a gestão e organização da Educação Inclusiva no 

IFRS? 

19. Você teria mais alguma consideração a fazer sobre o assunto “gestão da Educação 

Inclusiva”?  

 

APONTAMENTOS COMPLEMENTARES 

20. Há algum tópico que não foi abordado na entrevista e considera importante tratar a 

respeito da inclusão do Dmitri nas aulas de Matemática e no Ensino Médio Integrado 

do IFRS - Campus Caxias do Sul? 
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ANEXO A – MODELO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI) DO IFRS 
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