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RESUMO
Essa pesquisa teve como objetivo analisar o processo de institucionalização da Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano- campus Senhor do Bonfim e suas contribuições para
acesso, permanência e êxito no percurso formativo de estudantes com deficiência, na
perspectiva de uma educação profissional inclusiva. Caracterizou-se como pesquisa aplicada,
de natureza exploratória e abordagem qualitativa. Para a coleta e produção dos dados foram
privilegiados os procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. O
campus do IF Baiano de Senhor do Bonfim foi privilegiado como lócus da pesquisa e, nele,
foram aplicados questionários e realizadas entrevistas semiestruturadas. Estudantes,
professores e técnicos, cujas ações acadêmicas se mostraram diretamente relacionadas com a
implantação da Política, foram os sujeitos da pesquisa. A análise dos dados foi favorecida pelo
uso da técnica de Análise de Conteúdo, ancorada no viés teórico de Bardin (2011). Os resultados
indicaram que a Política de Diversidade e Inclusão do Instituto Federal Baiano contribui para o
acesso, a permanência e o êxito do percurso formativo de estudantes com deficiência, no
campus Senhor do Bonfim, uma vez que são adotados os procedimentos necessários à
minimização dos fatores impeditivos de ingresso e conclusão do percurso formativo destes
estudantes, naquele campus. Porém, em que pesem os esforços conjuntos dos profissionais
envolvidos na implementação da Política e as ações que realizam no intuito de ofertar uma
educação profissional na perspectiva inclusiva para os estudantes com deficiência, verificou-se
a necessidade de avanços na realização das ações, por meio da ampliação de verbas e adequação
do quadro de profissionais. Restou evidente, também, a necessidade do estreitamento do
diálogo entre os campi do IF Baiano, de forma sistematizada, com a finalidade de qualificar a
discussão sobre a Política e sua implementação no Instituto, promovendo a troca de
experiências e o compartilhamento de ações exitosas. Diante destes resultados, apresentou-se,
como produto final da pesquisa, uma proposta de criação do Fórum Permanente da Educação
Profissional Inclusiva do IF Baiano, em Rede, na perspectiva da ampliação do diálogo entre os
campi e da sensibilização dos atores que integram o quadro do Instituto quanto às questões
referentes à oferta de uma educação profissional que inclua e transforme a vida dos estudantes
aos quais ela é ofertada.
Palavras-chave: Educação Profissional. Diversidade e Inclusão. Educação Inclusiva.
IF Baiano- campus Senhor do Bonfim.

ABSTRACT
This research is aimed to analyze the institutionalization process of the Diversity and Inclusion
Policy of IF Baiano-Campus Senhor do Bonfim and its contributions to access, sustainability
and success in the educational path of students with disabilities, from the perspective of an
inclusive professional education. It was characterized as applied research, exploratory in nature
and qualitative approach. For data collection and production, the technical procedures of
bibliographic, documentary and field research were used. The IF Baiano campus of Senhor do
Bonfim was the "locus" of the research. Questionnaires were applied and semi-structured
interviews were conducted. Students, teachers and technicians, whose academic actions were
directly related to the implementation of the Policy, were the subjects of the research. Data
analysis was favored by the use of the Content Analysis technique, based on Bardin's (2011)
theoretical bias. The results indicated that the Policy of Diversity and Inclusion of the Federal
Institute of Bahia contributes to the access, sustainability and success of the training course of
students with disabilities, in Senhor do Bonfim campus, since the necessary procedures are
adopted to minimize the factors impeding entry and completion of the training course of these
students on that campus. However, despite joint efforts of the professionals involved in the
implementation of the Policy and the actions they perform in order to offer a vocational
education in an inclusive perspective for students with disabilities, there was a need for progress
in carrying out the actions through increasing of funds and adequacy of the staff. It was also
evident the need for closer dialogue between the IF Baiano campuses, in a systematic way, in
order to qualify the discussion about the Policy and its implementation, promoting the exchange
of experiences and sharing of successful actions. In view of these results, the proposal for the
creation of the IF Baiano Permanent Forum for Inclusive Professional Education, in Network,
was presented as a final product of this research, with a view to broadening the dialogue
between the campuses and raising awareness of the actors who build the Institute's framework
on issues relating to the provision of vocational education that includes and transforms the lives
of the students to whom it is offered.
Keywords: Professional Education. Diversity and Inclusion. Inclusive education.
IF Baiano - Senhor do Bonfim campus.
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1

INTRODUÇÃO
Em função da promulgação da Lei 11.892/08, que instituiu a Rede Federal de Educação

Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, muito se tem discutido sobre o processo de oferta de ensino, inclusive o
compromisso com as políticas públicas afirmativas, visando à consolidação da democracia e a
ampliação da cidadania.
As ações afirmativas são definidas como atos ou medidas especiais e temporárias,
tomadas ou determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsoriamente, com os objetivos de
eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantir a igualdade de oportunidades e
tratamento, compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização decorrentes de
motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros. Em suma, ações afirmativas visam
combater os efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no passado. Gomes
(2001) conceitua ações afirmativas da seguinte forma:
Atualmente as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas
públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com
vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e de origem nacional, bem como
para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por
objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais
como a educação e o emprego (GOMES, 2001, p.27).

Nesse sentido, pode-se compreender como ações afirmativas as políticas que visem à
promoção da inclusão social, com vistas a garantir a existência de uma sociedade efetivamente
pluralista. São exemplos de ações afirmativas: a garantia do número mínimo de mulheres nos
partidos políticos, políticas de cotas para pessoas com deficiência e para afrodescendentes. O
princípio das ações afirmativas encontra-se amparado na Constituição Federal, além de outros
dispositivos legais, nacionais e internacionais, confirmando a legitimidade dessas ações, a
exemplo:
Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I construir uma sociedade livre, justa e solidária; [...] III - erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social: [...] XX – proteção do mercado de trabalho da
mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei
Art. 37. [...] VIII – A Lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as
pessoas portadoras de deficiência e definirá critérios de sua admissão
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios: [...] VII – a redução das
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desigualdades regionais e sociais [...] IX – tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País (BRASIL, 1988).

Nessa perspectiva, apresentamos, ainda, outros exemplos de dispositivos legais, não tão
recentes, mas ainda vigentes:
• Decreto-Lei 5.452/43 (CLT), que prevê, em seu artigo 354, cota de dois terços de
brasileiros para empregados de empresas individuais ou coletivas.
• Decreto-Lei 5.452/43 (CLT), que estabelece, em seu artigo 373-A, a adoção de
políticas destinadas a corrigir as distorções responsáveis pela desigualdade de
direitos entre homens e mulheres.
• Lei 8.112/90, que prescreve, no artigo 5, parágrafo 2, cotas de até 20% para os
portadores de deficiências no serviço público civil da união.
• Lei 8.213/91, que fixou, em seu artigo 93, cotas para os portadores de deficiência no
setor privado.
• Lei 8.666/93, que preceitua, no artigo 24, inciso XX, a inexigibilidade
de licitação para contratação de associações filantrópicas de portadores de
deficiência.
• Lei 9.504/97, que preconiza, em seu artigo 10, parágrafo 2, cotas para mulheres nas
candidaturas partidárias.
Destaca-se, ainda, no rol das ações afirmativas, o Sistema de Cotas, que é uma forma de
reserva de vagas para determinados grupos, objetivando dar acesso a negros, índios, deficientes,
comunidade cigana, estudantes de escola pública e de baixa renda em universidades, concursos
públicos e no mercado de trabalho.
Com o advento da Política de Inclusão da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, os Institutos Federais precisaram assumir o compromisso com a diversidade e a
inclusão como forma de contribuir para a superação da exclusão social, por meio da oferta de
uma Educação Profissional de qualidade. Assim, implementou-se no Instituto Federal de
Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano,
aprovada pela Resolução nº 12/2012 do Conselho Superior (CONSUP), na qual destaca-se a
democratização do acesso à educação, cumprindo a missão estabelecida no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), do IF Baiano: “Oferecer educação profissional e
tecnológica de qualidade, pública e gratuita, nas diferentes modalidades, preparando pessoas
para o pleno exercício da cidadania e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico
do país, através de ações de ensino, pesquisa e extensão”.

20
Na condição de estudante do Programa de Mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas
à Educação (GESTEC), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), cumpre-nos registrar
que a referida universidade, também, contempla o Sistema de Cotas. Além dos povos negros e
indígenas, conforme política de cotas vigente, a universidade, contempla, ainda, os quilombolas,
ciganos, transexuais, travestis e transgêneros, pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista
e altas habilidades.
Com a premissa de se buscar soluções para os problemas da humanidade, requisita-se
um pensar complexo por meio do exercício contínuo de articulação do uno com o múltiplo,
aprendendo-se a conviver com as contradições entre a ordem e a desordem, a certeza e a
incerteza, que, embora antagônicos, se fazem complementares.
Nesse sentido, o paradigma da inclusão e da diversidade remete ao pensar sobre
questões que reorganizem os espaços educacionais, sendo de extrema importância que eles
avancem em termos de institucionalização de ações inclusivas. Assim sendo, a
institucionalização da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano “[...] buscará conciliar
ações que promovam e defendam os direitos humanos no âmbito da Reitoria, de seus campi”
(IF BAIANO, 2012, p. 14), por meio dos seus quatro programas institucionais: Programa de
Educação em Direitos Humanos (PEDH), Programa de Cotas (PRO COTAS), Programa de
Inclusão do Jovem e Adulto na Educação Profissional (PIJAEP) e o Programa de Atendimento
às Pessoas com Necessidades Específicas (PAPNE). Contudo, este presente estudo está baseado
apenas no PAPNE.
O PAPNE assegura o direito às pessoas com necessidades particulares (fala, física,
intelectual, múltipla, com altas habilidades e com transtornos globais de desenvolvimento etc.)
ao acesso, à permanência e à saída exitosa do Instituto, na perspectiva da emancipação e da
inserção no mundo do trabalho. Afinal, as diversas barreiras podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade, conforme define o Decreto 6.949/2009. Para efeito desse
Programa, consideram-se pessoas com necessidades específicas, ou pessoas com deficiência,
aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial. O PAPNE é
constituído por um Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas
(NAPNE).
A implementação da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano foi elaborada a
partir de diversas consultas aos documentos legais que norteiam a Política Nacional de
Educação do país e encontra-se ancorada nos objetivos estratégicos estabelecidos no PDI do IF
Baiano, são eles: consolidar e ampliar as políticas inclusivas e afirmativas e, ainda, desenvolver
ações que garantam a inclusão social das pessoas com deficiências e em vulnerabilidade social.
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Dessa forma, a discussão acerca da política de diversidade e inclusão deve estar presente
no cotidiano das ações pedagógicas, científicas e extensionistas, com vistas à formação de
valores ético-humanísticos voltados à consolidação de uma sociedade mais justa e solidária,
abrangendo as questões sobre idoso (a), gênero, etnia, raça, orientação sexual, pessoa com
deficiência, educação do campo, educação dos (as) apenados (as), dentre outras.
Diante desse contexto, iniciavam-se as ações voltadas para a educação, centradas na
diversidade e inclusão, no âmbito do IF Baiano, com a aprovação da sua Política de Diversidade
e Inclusão, no ano de 2012. Por ocasião da aprovação dessa Política, instituiu-se, ainda, a
Assessoria de Diversidade e Inclusão (ADI), setor responsável por assessorar a elaboração de
políticas e implementação de ações relativas à diversidade e inclusão no Instituto, cujo objetivo
é fomentar a cultura da educação para a convivência, o respeito às diferenças, à diversidade e à
inserção no mundo do trabalho e contribuir para a inclusão, permanência e saída exitosa da
pessoa com deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social.
É importante ressaltar que o IF Baiano é signatário do protocolo de intenções para a
criação da Rede de Educação Inclusiva no Ensino Superior, formalizado em 24/11/2017,
juntamente com as Instituições de Ensino Superior (IES) da Bahia, movimentos sociais ligados
às pessoas com deficiência e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), entidade
promotora do evento. A rede objetiva identificar as dificuldades e construir possibilidades
teóricas, metodológicas e operativas para ampliar a inclusão da pessoa com deficiência no
ensino superior.
Nessa perspectiva, o campo de execução da presente pesquisa centra-se no IF Baiano,
formado pela integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Catu, Santa Inês, Guanambi e
Senhor do Bonfim com as Escolas Médias Agropecuárias da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira (EMARC/CEPLAC), sediadas em Uruçuca, Valença, Itapetinga e Teixeira
de Freitas e, mais recentemente, pelos campi de Bom Jesus da Lapa e Governador Mangabeira.
O IF Baiano, criado por meio da Lei 11.892/08, é uma instituição de Ensino Médio e Superior
que oferta Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Por meio do projeto de expansão da
oferta de EPT, além das unidades citadas, a partir de 2012, o Instituto ampliou seu raio de ação
com a criação, pelo Governo Federal, de mais quatro unidades de ensino nos municípios de
Alagoinhas, Itaberaba, Serrinha e Xique-Xique, perfazendo, assim, um total de quatorze campi.
Este estudo se debruçou sobre os principais aspectos que norteiam a Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano, na perspectiva de uma educação profissional inclusiva e
pretendeu analisar o processo de institucionalização da Política de Diversidade e Inclusão do
IF Baiano, no campus Senhor do Bonfim e suas contribuições para acesso, permanência e êxito
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do percurso formativo de estudantes com deficiências, na perspectiva de uma educação
profissional inclusiva, verificando se os discursos relacionados à institucionalização dessa
política, bem como as práticas pedagógicas desenvolvidas no campus, contemplam estes
estudantes. Dessa forma, há que se assegurar o fiel cumprimento das ações de inclusão previstas
na Política de Diversidade e Inclusão, instituída no IF Baiano, a fim de que essas ações
despontem dos documentos legais para a prática no âmbito pedagógico e no cotidiano do
Instituto.
Nesse sentido, a relevância deste estudo considera a necessidade de explorar elementos
constantes dos discursos relacionados à institucionalização dessa política, bem como às práticas
pedagógicas desenvolvidas no âmbito da instituição e o quanto esses discursos e práticas
contemplam as reais necessidades e demandas dos estudantes com deficiência, assegurandolhes o direito ao acesso, permanência e êxito do seu percurso formativo.
Outro fator importante situa-se na probabilidade de que os resultados decorrentes da
pesquisa em tela possam ser propagados entre os campi do IF Baiano, ou quiçá outras
instituições de ensino, como forma de ampliar a compreensão acerca da implementação de
ações educacionais inclusivas.
Enquanto lócus de pesquisa, elegemos o campus Senhor do Bonfim, cuja escolha se deu
na perspectiva de elaborarmos um trabalho com mais elementos para o estudo, considerando
que esse é um dos maiores e mais antigo campus do IF Baiano, dentre outros três: Catu,
Guanambi e Santa Inês. Para além do tempo de existência e espaço geográfico, consideramos,
ainda, o fato do campus Senhor do Bonfim possuir a maior demanda em números de estudantes
com diferentes deficiências, regularmente matriculados no Instituto, além de esses estudantes
encontrarem-se distribuídos pelos três níveis de ensino mais comuns do IF Baiano: Cursos
Técnicos Integrados, Subsequentes e Graduação, o que representa uma excelente amostra a ser
pesquisada.
A análise da Política de Diversidade e Inclusão, instituída no IF Baiano, mais
especificamente do PAPNE, na proposta que aqui se apresenta, organiza-se na perspectiva da
emancipação humana e da inserção no mundo do trabalho, espaço desafiador para estudantes
recém-ingressos na educação profissional, tendo em vista as rápidas transformações
experimentadas pelo trabalho na sociedade capitalista, conforme assinalado por alguns
estudiosos da categoria trabalho, como Antunes (1995) e Tumolo (1997).
A motivação para a realização da presente pesquisa surgiu a partir da trajetória
profissional desta pesquisadora, que, ao longo de trinta e dois anos, desempenha suas atividades
na Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica, contando com vinte e nove anos de
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lotação no Instituto Federal da Bahia (IFBA) e há três anos redistribuída para o IF Baiano.
Exercendo, atualmente, a função de Coordenadora da Secretaria Geral de Registros Acadêmicos
(SGRA), setor vinculado à Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), órgão executivo da Reitoria do
IF Baiano que propõe, planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as políticas e
atividades de ensino, de forma articulada à pesquisa e à extensão no âmbito do Instituto. Tendo
a oportunidade de acompanhar inúmeros questionamentos, reflexões e discussões sobre a forma
de se promover ações de viés inclusivo no âmbito da educação profissional, como forma de
tratar os aspectos referentes ao acesso e a “inclusão” de estudantes, que se enquadrem nas
situações de desigualdades, nos diferentes contextos educacionais e, ainda, em atendimentos
aos dispositivos legais e institucionais.
A PROEN, conta, em sua estrutura administrativa, dentre outros setores, com uma
Assessoria de Diversidade e Inclusão (ADI), responsável por assessorar a elaboração de
políticas e o acompanhamento das ações relativas à diversidade e inclusão no âmbito do
Instituto. Assim, torna-se instigador promover uma pesquisa acerca das ações traçadas para a
implementação da Política de Diversidade e Inclusão, aprovada pela Resolução do CONSUP –
IF Baiano. Considerando-se a dimensão e a abrangência da Política de Diversidade e Inclusão,
este estudo pretendeu abordar sua perspectiva, no que tange ao atendimento às pessoas com
necessidade especificas e, consequentemente, a atuação do NAPNE, o qual tem por finalidade
fomentar o desenvolvimento das ações inclusivas previstas na referida Política.
O NAPNE foi criado em cada campus do IF Baiano, para fins de cumprimento do
estabelecido na Política de Diversidade e Inclusão, sobretudo no que se refere ao atendimento
das necessidades de estudante com deficiência, coletando os fatores que possam indicar
oportunidades de melhorias para o alcance da efetividade da política instituída, com vistas a
assegurar condições de igualdade entre os estudantes com deficiência.
Para além da experiência profissional evidenciada pela pesquisadora, justifica-se, ainda,
a escolha dessa temática, tendo em vista a relação familiar da pesquisadora com uma deficiente
auditiva, membro da família.
Há no seio da família uma sobrinha, diagnosticada com deficiência auditiva nos
primeiros meses de vida. Hoje ela encontra-se com 44 (quarenta e quatro) anos de idade. A
convivência desde muito cedo com o “diferente”, permitiram compreender melhor a forma de
lidar com situações atípicas e a eliminar as formas de preconceitos e de discriminações, tão
comuns, sofridas pelas pessoas com deficiência, além de motivar o acesso às inquietações e
dificuldades no enfrentamento da questão, bem como as oportunidades e avanços que foi
possível registrar ao longo do tempo. Estudante da rede estadual de ensino baiano, com muita
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dificuldade, enfrentando vários percalços e obstáculos, foi possível que ela concluísse o Ensino
Médio. Atualmente, enfrenta outro tipo de desafio desalentador: uma oportunidade de inclusão
no mundo do trabalho.
Outra relevante circunstância refere-se à trajetória profissional desta pesquisadora
percorrida ao longo dos 29 (vinte e nove) anos de serviço prestados ao IFBA, quando
exercendo, por um período, a função de Coordenadora de Educação Continuada já despertava
a atenção para a temática da inclusão de estudantes com deficiência, tendo em vista a
oportunidade do convívio com alguns estudantes que apresentavam várias formas de
deficiências (auditiva, física, intelectual, visual), naquele Instituto e percebendo as dificuldades
e desafios que os mesmos enfrentavam, intensificando, dessa forma, o interesse em conhecer
as dinâmicas do cenário de uma educação, dita inclusiva.
Fortalecendo ainda mais a pretensão de aprofundar os conhecimentos acerca da
educação inclusiva, nos valemos, ainda, da oportunidade de ingressar no Programa de Mestrado
Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação da UNEB e, por conseguinte, fazer
parte dos Grupos de Pesquisa em Educação Ambiental, Políticas Públicas e Gestão Social dos
Territórios (GEPET) e Gestão, Trabalho e Educação, respectivamente coordenado pelos
professores Avelar Luiz Bastos Mutim e Célia Tanajura Machado e Célia Tanajura Machado e
Thayse Lacerda Assis. Registramos, assim, a influência alcançada pelos trabalhos
desenvolvidos nos grupos de pesquisa, cujos resultados se aproximam do tema do nosso estudo,
os quais estão vinculados à linha de pesquisa Educação Profissional e os Desafios do Mundo
do Trabalho e Políticas para a Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. Desse modo,
destacamos aqui as dissertações intituladas “Educação Profissional no Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia da Bahia: análise dos fatores intraescolares da evasão como
base para criação do observatório pedagógico institucional no campus de Irecê/Bahia”
(DOURADO, 2016) e “A Permanência e Evasão dos Estudantes nos Cursos Técnicos da
Modalidade Integrada no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - (IFBA)
campus Irecê” (BASTOS, 2013), vinculadas à linha de pesquisa “Educação Profissional e os
Desafios do Mundo do Trabalho”. Ainda nessa mesma direção destacamos outra dissertação
intitulada “Política de Diversidade e Inclusão para Pessoas com Deficiência no Instituto Federal
Baiano – Campus Guanambi” (REIS, 2017), vinculada à linha de pesquisa “Políticas para a
Educação Profissional e Tecnológica no Brasil”.
Vale ressaltar que tendo em vista tratar-se de um Mestrado Profissional, o conhecimento
produzido teve o intuito de apresentar como proposta de trabalho a criação do Fórum
Permanente da Educação Profissional Inclusiva do IF Baiano, em Rede, na perspectiva da
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ampliação do diálogo entre os campi acerca da temática em questão, bem como da
sensibilização dos atores que integram o quadro do Instituto, quanto às questões referentes a
uma educação profissional que inclui e transforma.
Consideramos que a relevância dessa investigação se dá na perspectiva de perceber se a
Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano vem atendendo à sua finalidade, visando
superar as barreiras de acesso, permanência e êxito no percurso formativo de estudantes com
deficiencia. Acreditamos que o trabalho ora desenvolvido poderá contribuir para o avanço
relacionado à institucionalização da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano,
reafirmando, portanto, o sentido e a razão da sua existência.
Investigações acerca da gestão da Política de Diversidade e Inclusão, no âmbito do IF
Baiano, tornam-se importantes para compreensão e/ou sugestão de alternativas para essa
realidade, contribuindo para o fortalecimento das ações com vistas à efetiva institucionalização
dessa Política, buscando ampliar seu raio de ação dentro do Instituto por meio da otimização
dos recursos destinados à sua efetivação, bem como permitindo a melhoria da qualidade das
ações desenvolvidas nessa modalidade de educação, reforçando as práticas pedagógicas
inerentes a essa modalidade, uma vez que se aproximar da inclusão deveria, necessariamente,
se aproximar das práticas inclusivas.
De acordo com as informações disponíveis na Assessoria de Diversidade e Inclusão, foi
localizado nos campi do IF Baiano, no ano de 2017, um total de 94 (noventa e quatro) estudantes
com variados tipos de deficiências, justificando, sobremaneira, a necessidade de um olhar mais
apurado sobre este cenário, o qual tem a pretensão de ser reconhecido como um cenário
inclusivo, haja vista a criação de uma política especifica para essa finalidade.
A partir das reflexões elencadas, enquanto problema de pesquisa, este estudo foi
desenvolvido na perspectiva de responder à seguinte questão: A Política de Diversidade e
Inclusão do Instituto Federal Baiano contribui para acesso, permanência e êxito do percurso
formativo de estudantes com diferentes deficiências (auditiva, física, intelectual, visual),
ingressantes no campus Senhor do Bonfim?
Para responder à questão acima referenciada, elegemos como objetivo geral: analisar o
processo de institucionalização da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano - campus
Senhor do Bonfim e suas contribuições para acesso, permanência e êxito no percurso formativo
de estudantes com deficiência, na perspectiva de uma educação profissional inclusiva,
propondo a criação de um “Fórum Permanente da Educação Profissional Inclusiva”, em Rede,
na perspectiva da sensibilização dos atores que integram o quadro do IF Baiano quanto às
questões referentes a uma educação que inclui e transforma.
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Para atingir o intento ora pretendido, buscamos os seguintes objetivos específicos:
a) Descrever o processo de implementação da Política de Diversidade e Inclusão no IF
Baiano- campus Senhor do Bonfim;
b) Evidenciar as práticas pedagógicas realizadas com vistas ao cumprimento da Política
de Diversidade e Inclusão do IF Baiano;
c) Avaliar as percepções dos estudantes, docentes e gestores envolvidos no processo de
inclusão, acerca das diretrizes estabelecidas pela Política de Diversidade e Inclusão do IF
Baiano;
d) Discorrer acerca dos resultados das ações inclusivas implementadas pela Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano, sobretudo suas contribuições para acesso, permanência e
êxito do percurso formativo de estudantes com diferentes deficiências (auditiva, física,
intelectual, visual), ingressantes no Campus Senhor do Bonfim;
e) Propor a criação de um “Fórum Permanente da Educação Profissional Inclusiva”, em
Rede, na perspectiva da ampliação do diálogo entre os campi acerca da temática em questão,
bem como da sensibilização dos atores que integram o quadro do Instituto, quanto às questões
referentes a uma educação profissional que inclui e transforma.
Nessa direção, diante dos achados da pesquisa, pretendeu-se indicar uma proposta de
intervenção a ser implementada no IF Baiano, que relacione a política com as práticas
pedagógicas desenvolvidas no Instituto, assegurando aos estudantes com deficiência o direito
a acesso, permanência e êxito no seu percurso formativo e, ainda, propicie e potencialize as
ações decorrentes da institucionalização da Política de Diversidade e Inclusão.
Para o alcance desse propósito e almejando responder à questão investigativa ora
elencada, a pesquisa realizada caracterizou-se como aplicada, de natureza exploratória, com
abordagem metodológica qualitativa. Como procedimentos técnicos metodológicos foram
privilegiados a pesquisa bibliográfica, documental e de campo com aplicação de questionários
de forma presencial, junto a 15 (quinze) estudantes com deficiência regularmente matriculados
nos cursos de Técnico em Agropecuária e Técnico em Informática e 26 (vinte e seis) docentes
que lecionam em turmas que possuem estudantes com deficiência.
Ainda nessa perspectiva, foram realizadas entrevistas semiestruturadas junto a 04
(quatro) membros da equipe técnica do NAPNE. A partir das percepções dos sujeitos
participantes da pesquisa, além da apreciação de documentos legais e institucionais, os dados
produzidos foram organizados e submetidos à análise e interpretação, subsidiados pela técnica
da Análise de Conteúdo, apoiada no viés teórico de L.Bardin (2011), pretendendo-se, ao longo
da pesquisa, responder à sua questão norteadora e aos objetivos propostos.
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Para o aprofundamento teórico que conduziu esta investigação, apoiamo-nos em
pressupostos de diferentes autores, dos quais se destacam Mantoan (1997), Glat (2007), Sassaki
(2006), Stainback e Stainback (1997), Gomes (2001), Bardin (2011), Trivinos (1987), entre
outros.
Buscando medidas para a efetivação da pesquisa, o presente estudo está organizado em
06 seções: a “Introdução” apresenta a contextualização da pesquisa, trazendo suas motivações,
relevância, contribuições, problematização e elencando seus objetivos gerais e específicos.
A segunda seção, intitulada “A Educação Inclusiva no Brasil: contexto histórico e
normativo” exibe um quadro teórico sobre a Educação Inclusiva no Brasil. Nela consta, ainda,
um breve histórico da educação inclusiva no Brasil, os caminhos e avanços registrados, seus
conceitos e dispositivos legais que regem a matéria.
A terceira seção, “Educação Profissional numa Perspectiva Inclusiva”, expõe a trajetória
da Educação Profissional na Rede Federal de Educação e o seu marco regulatório, destacandose as ações governamentais direcionadas ao reconhecimento da necessidade de um novo olhar
sobre a educação profissional: o aspecto inclusivo. Destaca, ainda, a Política da Diversidade e
Inclusão, instituída no âmbito do IF Baiano, apresentando um panorama das ações oriundas
dessa política no horizonte de cinco anos, enfatizando os trabalhos desenvolvidos pelo NAPNE,
cuja finalidade é a promoção da inclusão de estudantes com deficiência na educação
profissional, atendendo ao disposto em legislação específica.
A quarta seção, “Percurso Teórico-Metodológico: os caminhos trilhados na pesquisa”,
teve como finalidade precípua definir os caminhos trilhados pela pesquisa. Assim, retrata a
caracterização da pesquisa em seus aspectos teórico-metodológicos, disciplinada pelos padrões
da pesquisa aplicada, de natureza exploratória, com abordagem metodológica qualitativa,
revelando os procedimentos técnicos utilizados para a coleta e produção dos dados, bem como
o lócus da pesquisa e seus sujeitos participantes
A quinta seção, “Análise de Dados e Apresentação de Resultados” aponta as evidências
e principais constatações da pesquisa, a análise e interpretação dos dados produzidos e
apresentação dos seus resultados.
A sexta e última seção “Fórum Permanente da Educação Profissional Inclusiva do IF
Baiano, em Rede” apresenta, a partir dos achados da pesquisa, um escopo da proposta de criação
do Fórum Permanente da Educação Profissional Inclusiva do IF Baiano, em Rede, na
perspectiva da sensibilização dos atores que integram o quadro do IF Baiano, quanto às questões
referentes a uma educação que inclui e transforma.
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Nesse sentido, espera-se, como frutos da constituição desse Fórum, a organização e
promoção de atividades que possam criar um espaço, também, de reflexão constante,
oportunizando, ainda, a realização de eventos disseminadores da cultura da inclusão, a saber:
oficinas, seminários, encontros, simpósios, congressos, capacitação e formação continuada de
equipes gestoras, servidores técnico-administrativos, docentes, tudo isso como forma de
assegurar o bom desempenho das ações de inclusão para estudantes com deficiência, no IF
Baiano.
Por fim, acreditamos que o presente estudo contribuirá para uma melhor compreensão
da Política de Diversidade e Inclusão instituída no IF Baiano, além de fomentar ações que
venham contemplar a sua finalidade, enquanto política de educação inclusiva.
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2

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL: CONTEXTO HISTÓRICO E
NORMATIVO
Esta seção exibe um quadro teórico sobre a Educação Inclusiva no Brasil. Nela consta

um breve histórico da educação inclusiva no Brasil, os caminhos e avanços registrados, seus
conceitos e dispositivos legais que regem a matéria.
No Brasil, o atendimento pelo Estado às pessoas com deficiência teve início na época
do Império, com a criação de duas importantes instituições: o Imperial Instituto dos Meninos
Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant (IBC), e o Instituto dos Surdos Mudos, em
1857, hoje denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES –, ambos no Rio de
Janeiro.
No início do século XX, funda-se o Instituto Pestalozzi (1926), instituição especializada
no atendimento às pessoas com deficiência mental; em 1954, foi fundada a primeira Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Já em 1945, foi criado o primeiro atendimento
educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena
Antipoff.
Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passou a ser
fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN),
a lei 4.024/61, que apontava o direito dos “excepcionais” à educação, preferencialmente dentro
do sistema geral de ensino.
A Lei 5.692/71 alterou a LDBEN de 1961, ao definir “tratamento especial” para os
estudantes com “deficiências físicas, mentais, os que se encontram em atraso considerável
quanto à idade regular de matrícula e os superdotados”. Essa lei não promovia a organização
de um sistema de ensino capaz de atender aos estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, o que acabou reforçando o
encaminhamento desses estudantes para as classes e escolas especiais, favorecendo, por
conseguinte, a segregação.
Em 1973, o MEC criou o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP),
responsável pela gerência da educação especial no Brasil, que, sob a égide integracionista,
impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas com deficiência e às pessoas com
superdotação, mas ainda configuradas por campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do
Estado. Nesse período, não se efetivou uma política pública de acesso universal à educação,
permanecendo a concepção de “políticas especiais” para tratar da educação de estudantes com
deficiência. No que se refere aos estudantes com superdotação, apesar do acesso ao ensino
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regular, não foi organizado um atendimento especializado que considerasse as suas
singularidades de aprendizagem.
A Constituição Federal de 1988 trouxe como um dos seus objetivos fundamentais, em
seu artigo 3, inciso IV: “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação”. A Constituição define, ainda, no artigo 205,
a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o
exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No artigo 206, inciso I, a Carta Magna
estabelece a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” como um dos
princípios para o ensino, garantindo como dever do Estado a oferta do atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (artigo 208).
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei 8.069/90, em seu artigo 55, reforça
os dispositivos legais supracitados ao determinar que “os pais ou responsáveis têm a obrigação
de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. Também na década de 1990,
documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de
Salamanca (1994) influenciaram a formulação das políticas públicas da educação inclusiva. A
Conferência Mundial de Educação para Todos, Jomtien/1990, chamou atenção para os altos
índices de crianças, adolescentes e jovens sem escolarização, tendo como objetivo promover
transformações nos sistemas de ensino para assegurar o acesso e a permanência de todos na
escola.
Para o alcance das metas de educação para todos, a Conferência Mundial de
Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade – realizada pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1994 – propôs
aprofundar a discussão, problematizando as causas da exclusão escolar. A partir da reflexão
acerca das práticas educacionais que resultam em desigualdade social de diversos grupos, o
documento Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais
proclama que as escolas comuns representam o meio mais eficaz para combater as atitudes
discriminatórias, ressaltando que: “O princípio fundamental desta Linha de Ação é de que as
escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas,
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com
deficiência e crianças superdotadas; crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de
populações distantes ou nômades; crianças de minorias linguísticas, étnicos ou culturais e
crianças de outros grupos e zonas desfavorecidos ou marginalizados” (BRASIL, 1997, p. 1718).
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Em 1994, foi publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando o processo
de “integração instrucional” que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular
àqueles que “possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares
programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os estudantes ditos normais” (BRASIL,
1994, p. 19). Ao reafirmar os pressupostos construídos a partir de padrões homogêneos de
participação e aprendizagem, a Política de 1994 não provocou uma reformulação das práticas
educacionais de maneira que fossem valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no
ensino comum, mas mantinha a responsabilidade da educação desses estudantes
exclusivamente no âmbito da educação especial.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/96, em seu artigo
59, prescreveu que os sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes currículo, métodos,
recursos e organização específicos para atender às suas necessidades; terminalidade específica
àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude
de suas deficiências; e aceleração de estudos aos superdotados para conclusão do programa
escolar. A LDB também define, dentre as normas para a organização da educação básica, a
“possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado” (artigo
24, inciso V) e “oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (artigo
37).
Em 1999, o Decreto 3.298 – que regulamenta a Lei 7.853/89 –, ao dispor sobre a Política
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a educação especial
como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a
atuação complementar da educação especial ao ensino regular. Acompanhando o processo de
mudança, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução
CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2, determinam que: “Os sistemas de ensino devem matricular
todos os estudantes, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação
de qualidade para todos” (BRASIL, 2001). As Diretrizes ampliam o caráter da educação
especial para realizar o atendimento educacional especializado complementar ou suplementar
à escolarização, porém, ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular, não
potencializam a adoção de uma política de educação inclusiva na rede pública de ensino, como
prevê o seu artigo 2.
O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 10.172/2001, destaca que “o grande avanço
que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que
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garanta o atendimento à diversidade humana”. Ao estabelecer objetivos e metas para que os
sistemas de ensino favoreçam o atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, apontam déficit referente à oferta
de matrículas para estudantes com deficiência nas classes comuns do ensino regular, à formação
docente, à acessibilidade física e ao atendimento educacional especializado.
A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto 3.956/2001,
afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades
fundamentais que as demais pessoas. Ela define, também, como discriminação com base na
deficiência toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos
humanos e de suas liberdades fundamentais. Esse Decreto tem importante repercussão na
educação, exigindo uma reinterpretação da educação especial, compreendida no contexto da
diferenciação, afinal, ele foi adotado para promover a eliminação das barreiras que impedem o
acesso à escolarização.
Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP 1/2002, 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 à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos
estudantes

com

deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação.
A Lei 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de
comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de
apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do
currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia.
A Portaria 2.678/02 do MEC aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção
e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto da
Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território
nacional.
Em 2003, foi implementado pelo MEC o Programa Educação Inclusiva: direito à
diversidade, com vistas a apoiar a transformação dos sistemas de ensino em sistemas
educacionais inclusivos, promovendo um amplo processo de formação de gestores e educadores
nos municípios brasileiros para garantir a todos o direito de acesso à escolarização, à oferta do
atendimento educacional especializado, além da acessibilidade.
Em 2004, o Ministério Público Federal publicou o documento “O Acesso de Estudantes
com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular”, com o objetivo de disseminar
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os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão, reafirmando o direito e os benefícios da
escolarização de estudantes com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular.
O Decreto 5.296/04 regulamentou as leis 10.048/00 e 10.098/00, estabelecendo normas
e critérios para a promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida. Nesse contexto, o Programa Brasil Acessível, do Ministério das Cidades, foi
desenvolvido com o objetivo de promover a acessibilidade urbana e apoiar ações que
garantissem o acesso universal aos espaços públicos.
O Decreto 5.626/05, que regulamenta a Lei 10.436/2002, visando o acesso de estudantes
surdos à escola, dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular, a formação e a
certificação de professor de Libras, presença de instrutor e tradutor/intérprete de Libras, ensino
da Língua Portuguesa como segunda língua para estudantes surdos e a organização da educação
bilíngue no ensino regular.
Em

2005,

com

a

implantação

dos

Núcleos

de

Atividades

de

Altas

Habilidades/Superdotação (NAAH/S) em todos os estados e no Distrito Federal, são
organizados centros de referência na área das altas habilidades/superdotação para o atendimento
educacional especializado, incluindo a orientação das famílias e a formação continuada dos
professores, constituindo, dessa forma, a organização da política de educação inclusiva de
forma a garantir esse atendimento aos estudantes da rede pública de ensino. Nesse mesmo ano,
a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, os Ministérios da Educação e da Justiça,
juntamente com a UNESCO, lançam o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que
objetiva, dentre as suas ações, contemplar, no currículo da educação básica, temáticas relativas
às pessoas com deficiência e desenvolver ações afirmativas que possibilitem acesso e
permanência na educação superior.
Em 2007, foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), reafirmado pela
Agenda Social, tendo como eixos a formação de professores para a educação especial, a
implantação de salas com recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios
escolares, acesso e a permanência das pessoas com deficiência na educação superior e o
monitoramento do acesso à escola dos favorecidos pelo Benefício de Prestação Continuada
(BPC). No documento do MEC, “Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e
programas” são reafirmados a visão que busca superar a oposição entre educação regular e
educação especial. Contrariando a concepção sistêmica da transversalidade da educação
especial nos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, a educação não se estruturou na
perspectiva da inclusão e do atendimento às necessidades educacionais especiais, limitando o
cumprimento do princípio constitucional que prevê a igualdade de condições para o acesso e
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permanência na escola, além da continuidade nos níveis mais elevados de ensino (MEC, 2007,
p. 9). Para a implementação do PDE, foi publicado o Decreto 6.094/2007 que estabelece, nas
diretrizes do Compromisso Todos pela Educação, a garantia do acesso e permanência no ensino
regular e o atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, fortalecendo seu ingresso nas escolas
públicas.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – aprovada pela
Organização das Nações Unidas (ONU), em 2006, e ratificada com força de Emenda
Constitucional por meio do Decreto Legislativo 186/2008 e do Decreto Executivo 6949/2009 –
estabelece que os Estados-Partes devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos
os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social
compatível com a meta da plena participação e inclusão, adotando medidas para garantir que:
a) as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob
alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do
ensino fundamental gratuito e compulsório, sob alegação de deficiência;
b) as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de
qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na
comunidade em que vivem (BRASIL, 2009).

O Decreto 6571/2008, incorporado pelo Decreto 7611/2011, instituiu a política pública
de financiamento no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), estabelecendo o duplo cômputo
das matrículas dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação. Visando ao desenvolvimento inclusivo dos sistemas públicos de
ensino, esse Decreto também define o atendimento educacional especializado complementar ou
suplementar à escolarização e os demais serviços da educação especial, além de outras medidas
de apoio à inclusão escolar.
Com a finalidade de orientar a organização dos sistemas educacionais inclusivos, o
Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou a Resolução CNE/CEB 04/2009, que instituiu
as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Educação
Básica. Esse documento determinava o público alvo da educação especial, definindo o caráter
complementar ou suplementar do AEE e prevendo sua institucionalização no projeto político
pedagógico da escola.
O caráter não substitutivo e transversal da educação especial foi ratificado pela
Resolução CNE/CEB 04/2010, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais da
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Educação Básica, prescrevendo, em seu artigo 29, que os sistemas de ensino devem matricular
os estudantes com

deficiência, transtornos

globais do desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional
Especializado (AEE), complementar ou suplementar à escolarização, ofertado em salas com
recursos multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública ou de instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.
O Decreto 9.099/2017, ao dispor sobre o Programa Nacional do Livro e do Material
Didático– PNLD estabelece, no seu artigo 25, que o Ministério da Educação adotará
mecanismos para promoção da acessibilidade no Programa Nacional do Livro e do Material
Didático, destinados aos estudantes e aos professores com deficiência.
A fim de promover políticas públicas de inclusão social das pessoas com deficiência,
entre as quais aquelas que efetivam um sistema educacional inclusivo, nos termos da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, instituiu-se, por meio do Decreto
7612/2011, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite.
A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do espectro
Autista foi criada pela Lei 12.764/2012. Além de consolidar um conjunto de direitos, essa lei,
em seu artigo 7, veda a recusa de matrícula a pessoas com qualquer tipo de deficiência e
estabelece punição para o gestor escolar ou autoridade competente que pratique esse ato
discriminatório.
Ancorada nas deliberações da Conferência Nacional de Educação (CONAE/2010), a Lei
13.005/2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE), no inciso III, parágrafo 1 do
artigo 8, determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios garantam o atendimento
às necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo
em todos os níveis, etapas e modalidades. Com base nesse pressuposto, a Meta 4 e respectivas
estratégias objetivam universalizar, para as pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, na faixa etária de 4 a 17 anos, o acesso à
educação básica e ao atendimento educacional especializado. O AEE é ofertado
preferencialmente na rede regular de ensino, podendo ser realizado por meio de convênios com
instituições especializadas, sem prejuízo do sistema educacional inclusivo.
Segundo o disposto no PNE, há que se construir um ambiente de ensino que não só
inclua todos, mas que garanta o atendimento à diversidade humana.
De acordo com a Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto
3.956/2001:
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[...] as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades
fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base na
deficiência toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício
dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais.

Recentemente, foi aprovada a Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, que instituiu a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
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.
No bojo das mobilizações para o reconhecimento dos direitos das pessoas com
deficiência, vale destacar a “Carta para o Terceiro Milênio”, aprovada no dia 9 de setembro de
1999, em Londres, pela Assembleia Governativa da Rehabilitation International, cuja tradução
foi feita do original em inglês pelo consultor de inclusão Romeu Kazumi Sassaki. Parte do
trecho da carta, reproduzida a seguir, traduz o sentimento de avanço no reconhecimento dos
direitos individuais e na superação do preconceito, da segregação e marginalização das pessoas
com deficiência, convidando-nos a aceitar a deficiência como uma parte comum da variada
condição humana.
Todas as nações devem ter programas contínuos e de âmbito nacional para reduzir ou
prevenir qualquer risco que possa causar impedimento, deficiência ou incapacidade,
bem como programas de intervenção precoce para crianças e adultos que se tornarem
deficientes. Todas as pessoas com deficiência devem ter acesso ao tratamento, à
informação sobre técnicas de autoajuda e, se necessário, à provisão de tecnologias
assistivas e apropriadas. Cada pessoa com deficiência e cada família que tenha uma
pessoa deficiente devem receber os serviços de reabilitação necessários à otimização
do seu bem-estar mental, físico e funcional, assim assegurando a capacidade dessas
pessoas para administrarem sua vida com independência, como o fazem quaisquer
outros cidadãos. Pessoas com deficiência devem ter um papel central no planejamento
de programas de apoio à sua reabilitação; e as organizações de pessoas com
deficiência devem ser empoderadas com os recursos necessários para compartilhar a
responsabilidade no planejamento nacional voltado à reabilitação e à vida
independente. A reabilitação baseada na comunidade deve ser amplamente promovida
nos níveis nacional e internacional como uma forma viável e sustentável de prover
serviços. Cada nação precisa desenvolver, com a participação de organizações de e
para pessoas com deficiência, um plano abrangente que tenha metas e cronogramas
claramente definidos para fins de implementação dos objetivos expressos nesta Carta.
Esta Carta apela aos Países-Membros para que apoiem a promulgação de uma
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência como
uma estratégia-chave para o atingimento destes objetivos. No Terceiro Milênio, a meta
de todas as nações precisa ser a de evoluírem para sociedades que protejam os direitos
das pessoas com deficiência mediante o apoio ao pleno empoderamento e inclusão
delas em todos os aspectos da vida. Por estas razões, a CARTA PARA O TERCEIRO
MILÊNIO é proclamada para que toda a humanidade entre em ação, na convicção de
que a implementação destes objetivos constitui uma responsabilidade primordial de
cada governo e de todas as organizações não-governamentais e internacionais
relevantes.
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Dada a trajetória da educação inclusiva e a batalha travada ao longo da sua história, o
fenômeno da inclusão nos remete a inúmeras reflexões sobre o processo de evolução do
contexto da educação de pessoas com deficiência, bem como das condições necessárias para a
garantia de acesso e permanência dessas pessoas nos espaços educacionais.
É fato que as políticas públicas vêm para reparar, ou seja, corrigir desigualdades a partir
de ações políticas, econômicas, sociais, jurídicas, entre outras, que busquem restaurar a a
autoestima, a dignidade, a integridade da memoria cultural, física e psicológica de negros,
índios e demais grupos menos favorecidos no Brasil. Além disso, que promovam o resgate do
patrimônio

cultural, artístico, religioso, principalmente a ascensão socioeconômica e

educacional dos negros e índios atingidos pela herança criminosa do racismo e da exclusão
social.
Logo, a educação inclusiva deve estar baseada em princípios imprescindíveis, como a
preservação da dignidade humana, a busca de identidade e o exercício da cidadania. Esses
princípios parecem ser sintetizados por Santos (2003, p.56), quando afirma: “temos o direito de
ser iguais sempre que as diferenças nos inferiorizem; temos o direito de ser diferentes sempre
que a igualdade nos descaracterize”. Esse direito deve ser assegurado a partir da concepção de
uma educação plena, significativa, justa e participativa.
Nesse sentido, quando pensamos em Diversidade e Inclusão, necessariamente,
precisamos pensar a escola e a educação básica como ferramentas de transformação. Exige-se
da escola que reveja seu papel e assegure às crianças e jovens a ampliação de seus horizontes e
saberes para o exercício da cidadania. A escola precisa ter o papel de transmitir o conhecimento
superando a distribuição desigual do saber e do acesso à cultura.
A educação inclusiva, enquanto novo paradigma educacional, retrata a construção e
reconstrução de significados, ressignificação de atitudes, confrontando teorias e práticas,
mobilizando os sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, permitindo troca de
conhecimentos, saberes e experiências, emergindo, por conseguinte, práticas pedagógicas
inovadoras.
Nessa concepção, Mantoan (2003, p. 48) acredita que: “ao denunciar o abismo existente
entre o velho e o novo na instituição escolar brasileira, a inclusão é reveladora dos males que o
conservadorismo escolar tem espalhado pela nossa infância e juventude estudantil”. Assim
sendo, incluir implica respeito às peculiaridades do aluno, flexibilidade do currículo, adoção de
práticas pedagógicas inovadoras e criativas em sala de aula, revendo registros e avaliações,
repensando tempos e espaços, oportunizando aos estudantes a organização dos seus
conhecimentos e autodesenvolvimento.
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Nessa perspectiva, Freire (1996), defende uma educação para todos que elimine a
discriminação de qualquer natureza e não se limite, apenas, aos estudantes com deficiências.
Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem o que a escuta não se pode
dar. Se discrimino o menino ou a menina pobre, a menina ou o menino negro, o menino
índio, a menina rica; se discrimino a mulher, a camponesa, a operária, não posso
evidentemente escutá-las e se não as escuto, não posso falar com eles, mas a eles, de
cima para baixo. Sobretudo, me proíbo entendê-los. Se me sinto superior ao diferente,
não importa quem seja, recuso-me escutá-lo ou escutá-la. O diferente não é o outro a
merecer respeito, é um isto ou aquilo, destratável ou desprezível (FREIRE, 1996, p.29).

Segundo Stainback e Stainback (1999, p. 21), a educação inclusiva pode ser definida
como “a prática da inclusão de todos” – independentemente de seu talento, deficiência, origem
socioeconômica ou cultural – em escolas e salas de aula provedoras, onde as necessidades
desses alunos sejam satisfeitas.
Nesse contexto, a Educação Inclusiva, trabalhará dentro da escola tentando oferecer aos
estudantes com necessidades educacionais especiais, recursos necessários ao seu
desenvolvimento. Conceber a educação numa perspectiva inclusiva nos remete a refletir e
repensar o sistema educacional e as ações pedagógicas. Corroborando, assim, o preconizado
por Moraes (1997):
Em lugar de uma educação que reforça a separação de realidades inseparáveis, que vê
a mente separada do corpo, pretendemos uma educação que implica em abertura, em
novo diálogo entre mente e corpo, sujeito e objeto, consciente e inconsciente, interior
e exterior, indivíduo e seu contexto, o ser humano e o mundo da natureza. Em oposição
a um professor disciplinador, condicionador, que monopoliza a relação, a informação
e a interpretação dos fatos, que sabe impor e induzir respostas pretendemos um novo
mestre que saiba ouvir mais, observar, refletir, problematizar conteúdos e atividades,
propor situações-problema, analisar “erros”, fazer perguntas, formular hipóteses,
sistematizar. E ele o mediador entre o texto, o contexto e o seu produtor (MORAES,
1997, p.19).

Desse modo, o novo panorama educacional caracteriza-se como um dos maiores
desafios para construir sistemas educacionais inclusivos, traduzindo-se como o meio mais
eficaz para combater a exclusão educacional e promover a inclusão social. Assim, de acordo
com Mantoan (2006, p. 54-55):
No caso de uma formação inicial e continuada direcionada à inclusão escolar, estamos
diante de uma proposta de trabalho que não se encaixa em uma especialização,
extensão ou atualização de conhecimentos pedagógicos. Ensinar, na perspectiva
inclusiva, significa ressignificar o papel do professor, da escola, da educação e de
práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso ensino, em todos
os seus níveis. A inclusão escolar não cabe em um paradigma tradicional de educação
e, assim sendo, uma preparação do professor nessa direção requer um design diferente
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das propostas de profissionalização existentes e de uma formação em serviço que
também muda, porque as escolas não serão mais as mesmas, se abraçarem esse novo
projeto educacional.

Nessa mesma perspectiva, a autora afirma ainda “[...] sabemos que podemos refazer a
educação escolar, segundo novos paradigmas e preceitos, novas ferramentas e tecnologias
educacionais” (MANTOAN, 2003, p.29). Para tanto, é necessário que se crie uma cultura de
valorização da diversidade, na escola, nas empresas e na sociedade em geral, apontando-se,
assim, na direção do efetivo desenvolvimento inclusivo.
Faz-se necessário, portanto, às instituições discutirem sobre os modelos paradigmáticos
e o seu reflexo na educação, pautando-se em práticas inovadoras, coadunando-se com o
pensamento de Behrens (2007, p. 447):
A investigação de novos paradigmas pode gerar a proposição de produção de
conhecimentos por meio de metodologias inovadoras. Esse processo de mudança
envolve novas atitudes e formação de valores, bem como o enriquecimento das
experiências vivenciadas. Assim, a formação contínua envolve diferentes cenários que
influenciam o redirecionamento das dimensões: o pessoal, o social e o profissional.

O grande desafio está posto, ele se refere à sensibilização para uma reflexão sobre a
maneira como vem sendo ofertada a educação inclusiva. Um novo olhar para uma inclusão não
só de pessoas com deficiências, mas sim de todas as pessoas, cumprindo o caráter de uma
educação democrática e, de acordo com as dificuldades de cada um, com igualdade de
oportunidades em todos os níveis de ensino, assegurando ao indivíduo um atendimento que
supra as suas necessidades sem excluí-lo ou discriminá-lo, mas promovendo o seu
desenvolvimento.
2.1

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva
O desenvolvimento da educação inclusiva no Brasil foi impulsionado pela Política

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, tendo como objetivo o
acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas
de ensino para promoverem respostas às necessidades educacionais, garantindo:
1- Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação
superior;
2- Atendimento educacional especializado;
3- Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;
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4- Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais
profissionais da educação para a inclusão escolar;
5- Participação da família e da comunidade;
6- Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos
transportes, na comunicação e informação;
7- Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.
É importante, também, considerar o que enuncia a Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008, p. 1):
O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e
pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem
juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação
inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos
humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que
avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias
históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola.

Ainda, de acordo com o estabelecido na Política Nacional da Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), o decreto 7.611/2011 determina:
Art. 1º O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação
especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes:
I – garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem
discriminação e com base na igualdade de oportunidades;
II – aprendizado ao longo de toda a vida;
III – não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência;
[...] § 1º Para fins deste Decreto, considera-se público-alvo da educação especial as
pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas
habilidades ou superdotação.
[...] § 2º O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta
pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno acesso e
participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas públicoalvo da educação especial, e ser realizado em articulação com as demais políticas
públicas.
[...] Art. 3º São objetivos do atendimento educacional especializado:
I – prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais
dos estudantes;
II – garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular;
III – fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem
as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e
IV – assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e
modalidades de ensino (BRASIL, 2011).

Historicamente, a escola se revestiu de atitudes e comportamento de exclusão. Porém,
na atualidade, começa a repensar seus conceitos e significados. As diferenças conceituadas
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antes como extermínio, segregação e integração, alcançam, então, o tão almejado fenômeno da
inclusão, coadunando-se com a afirmação de Glat (2005, p. 01): “a educação de alunos com
necessidades educativas especiais, que tradicionalmente se pautava num modelo de
atendimento segregado, tem se voltado, nas últimas duas décadas, para a Educação Inclusiva”.
Assim, a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva ratifica
a necessidade ora evidenciada, ao asseverar:
Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na perspectiva da
educação inclusiva, disponibilizar as funções de instrutor, tradutor/intérprete de
Libras e guia-intérprete, bem como de monitor ou cuidador dos estudantes com
necessidade de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras,
que exijam auxílio constante no cotidiano escolar (BRASIL, 2008, p.13).

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.
A fim de assegurar a intersetorialidade na implementação das políticas públicas, a
formação deve contemplar conhecimentos de gestão de sistema educacional inclusivo, tendo
em vista o desenvolvimento de projetos em parceria com outras áreas, visando à acessibilidade
arquitetônica, aos atendimentos de saúde, à promoção de ações de assistência social, trabalho e
justiça.
Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos
recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem
e a valorização das diferenças, de forma a atender as necessidades educacionais de
todos os estudantes. A acessibilidade deve ser assegurada mediante a eliminação de
barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação – incluindo instalações,
equipamentos e mobiliários – e nos transportes escolares, bem como as barreiras nas
comunicações e informações (BRASIL, 2008, p.13).

Nesse sentido, coube à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC)/MEC estabelecer metas de inclusão traduzidas na forma de indicadores que deverão
ser acompanhados e revisados pelas Instituições, por ocasião da implementação da sua política
de inclusão.
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Diante de todo o exposto, cumpre-nos salientar que as ações que contemplam um
cenário educacional inclusivo deverão considerar a necessidade de viabilizar a igualdade de
oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, possibilitando acesso,
permanência e êxito dos estudantes com deficiência, como forma de assegurara diminuição das
desigualdades e, consequentemente, a promoção da equidade. Assim, a discussão ora
apresentada, destaca os caminhos e os avanços registrados na trajetória da educação inclusiva
no Brasil, enfatizando a necessidade de as instituições de ensino abraçar essa causa, com vistas
a favorecer e potencializar as ações constantes das suas políticas, vislumbrando a igualdade de
oportunidades.
A seguir, apresentamos a seção intitulada “Educação Profissional numa Perspectiva
Inclusiva”, a qual evidencia a trajetória da Educação Profissional na Rede Federal de Educação
e o seu marco regulatório, destacando-se as ações governamentais direcionadas ao
reconhecimento da necessidade de um novo olhar sobre a educação profissional: o aspecto
inclusivo. Destaca, ainda, a Política da Diversidade e Inclusão, instituída no âmbito do IF
Baiano, apresentando um panorama das ações oriundas dessa política no horizonte de cinco
anos, enfatizando os trabalhos desenvolvidos pelo NAPNE, cuja finalidade é a promoção da
inclusão de estudantes com deficiência na educação profissional, atendendo ao disposto em
legislação específica.
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3

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA
A questão da Educação Profissional Inclusiva tem gerado importantes discussões no

cenário educacional. Essa temática, enquanto política pública de inclusão social pretende
adotar, como resposta social, todo o ciclo inclusivo (acesso, permanência, êxito e inserção
sociolaboral), possibilitando ao estudante os meios necessários de obter, ao final do seu
percurso formativo, trabalho e renda. Os obstáculos a serem enfrentados não se restringem,
apenas, ao aspecto físico – como ausência de rampas, elevadores e tecnologias assistivas –, eles
envolvem também questões pedagógicas e atitudinais, indispensáveis para o exercício de
direitos que, embora garantidos por lei, ainda são pouco observados.
A Política Nacional da Educação Especial da Rede Federal de Educação guarda uma
grande relação com o estabelecido no PNE (2014-2024). Esse dispositivo legal referenda tal
perspectiva, a exemplo do disposto na Meta 11, cujo objetivo é triplicar as matrículas da
educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos
50% da expansão no segmento público, complementada pela Estratégia 11.10, que aponta a
necessidade de se expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.
Para além da necessidade de mudanças estruturais nas escolas, o desafio da inclusão
proposto pelo PNE (2014-2024) demanda, ainda, mudanças paradigmáticas no fazer
pedagógico, garantindo aos estudantes com necessidades educativas especiais o seu
desenvolvimento integral, caminhando na direção de uma escola mais aberta aos diferentes
ritmos de aprendizado.
Numa visão paradigmática, Berenhs (1996) enfoca que o professor precisa ser ético e
afetivo, manter uma boa relação com seus alunos e colegas, utilizar metodologias inovadoras
que atendam às necessidades de uma produção do conhecimento. Por fim, deve ser capaz de
trabalhar e aprender com seus pares.
Foi a partir da LDB 9394/96 que as questões da educação inclusiva e da diversidade
ganharam maior enfoque. Um dos exemplos foi a publicação da Lei 10.639/2003, que
estabelece, em seu artigo 26, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira.
Em 2008, essa Lei sofreu alteração por meio da Lei 11.645, que tornou obrigatório, além do
estudo da história e da cultura afro-brasileira, a história e cultura indígena nos currículos. Essas
prerrogativas deram origem à Política Nacional da Educação Especial da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica, a qual traz no seu dispositivo legal a seguinte afirmação:
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“[...] O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e
pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos,
aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação” (BRASIL, 2008, p.01).
A Política Nacional da Educação Especial da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, traz, ainda, como objetivo:
[...] o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas
regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades
educacionais (BRASIL, 2008, p.10).

Importa ressaltar que a Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, que instituí a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu capitulo
IV – do direito à educação –, destaca a garantia à educação inclusiva, expressa em seu artigo
27, acompanhado dos incisos I, II e III do artigo 28:
Art. 27. 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 a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades
físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e
necessidades de aprendizagem.
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar,
incentivar, acompanhar e avaliar:
I – sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o
aprendizado ao longo de toda a vida;
II – aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso,
permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de
recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;
III – projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às
características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao
currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua
autonomia (BRASIL, 2015, p.07).

Ainda nesse mesmo capítulo, destaca-se o artigo 30 que traduz as responsabilidades das
instituições de ensino com vistas à promoção da igualdade de condições às pessoas com
deficiências, assegurando seu processo de inclusão social.
Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos
pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas
e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas:
I – atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das
Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços;
II – disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos
para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de
tecnologia assistiva necessários para sua participação;
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III – disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às
necessidades específicas do candidato com deficiência;
IV – disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva
adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;
V – dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência,
tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante
prévia solicitação e comprovação da necessidade;
VI – adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação
que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da
modalidade escrita da língua portuguesa;
VII – tradução completa do edital e de suas retificações em Libras (Brasil, 2015, p.08).

Baseado nos dispostos normativos que regem a matéria acerca da educação inclusiva,
percebemos que, legalmente, as condições para a implementação das ações para a sua
efetivação estão aprovadas, publicadas e estabelecidas, porém, quando se pensa em práticas
efetivas de inclusão, não há como afirmar a sua prevalência, quiçá a garantia do cumprimento
destes normativos, visando atender à finalidade para a qual foram criadas, reafirmando, desse
modo, a responsabilidade do ente público de viabilizar as condições adequadas e exequíveis ao
pleno desenvolvimento das ações que contemplem a igualdade de condições.
No Brasil, a exclusão ainda é um fenômeno com enorme dimensão. De acordo com
Oliven (2009), parece ser um racismo cordial que oculta uma forte e permanente discriminação
social. A autora explica que essas discriminações acarretam privações de oportunidades, além
de desigualdades sociais e educacionais, o que reforça cada vez mais a exclusão de grupos
historicamente desfavorecidos. Nesse sentido, de acordo com Salvador (2008):
As políticas afirmativas foram, inicialmente, propostas por movimentos sociais que
lutavam pela inclusão de determinados segmentos da sociedade, aos quais foram,
historicamente, negados seus direitos. Tais movimentos consideram que a proposta de
uma democracia baseada na universalidade dos direitos civis, políticos e sociais não
vem se cumprindo. Para eles, os direitos, mais notadamente os direitos sociais, não
atendem igualitariamente a todos. Esta realidade se mantém e se reproduz com a
conservação dos direitos na mão de um grupo privilegiado e a negação de direitos para
a maior parte da população (SALVADOR, 2008, p. 38-39).

Na visão de Gomes (2001) às políticas sociais, consideradas como tentativas de
concretização da igualdade substancial ou material, dá-se a denominação de “ação afirmativa”
ou, na terminologia do direito europeu, de “discriminação positiva” ou “ação positiva”. O autor
afirma, ainda, que:
Os objetivos das ações afirmativas são: induzir transformações de ordem cultural,
pedagógica e psicológica, visando a tirar do imaginário coletivo a ideia de supremacia
racial versus subordinação racial e/ou de gênero; coibir a discriminação do presente;
eliminar os efeitos persistentes (psicológicos, culturais e comportamentais) da
discriminação do passado, que tendem a se perpetuar e que se revelam a discriminação
estrutural; implantar a diversidade e ampliar a representatividade dos grupos
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minoritários nos diversos setores; criar as chamadas personalidades emblemáticas,
para servirem de exemplo às gerações mais jovens e mostrar a elas que podem investir
em educação, por teriam espaço (GOMES, 2001, p.6-7).
.

As políticas públicas de ação afirmativa têm caráter universal, com o objetivo de
diminuir as desigualdades existentes entre grupos sociais, visando atribuir direitos iguais a
grupos da sociedade que são oprimidos ou sofrem com as sequelas de um passado de opressão,
a exemplo da política de cotas, que é uma consequência da adoção, pelo Estado, de políticas
afirmativas (BRANDÃO, 2005). Além disso, conforme asseverado por Monteiro (2001):
A inclusão é a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em
sociedade, uma sociedade mais justa, mais igualitária, e respeitosa, orientada para o
acolhimento à diversidade humana e pautada em ações coletivas que visem à
equiparação das oportunidades de desenvolvimento das dimensões humanas
(MONTEIRO, 2001, p.1).

Em se tratando de ações compensatórias a política afirmativa “pressupõe um conjunto
de medidas, do Estado ou da sociedade civil, que visam a reparar um determinado grupo social,
que, segundo sua história e pesquisas, sofreu e sofre preconceitos, discriminações, violências”
(NERY, 2008, p.19).
Nesse sentido, o conjunto de políticas públicas adotadas por uma sociedade tem o intuito
de amenizar as desigualdades existentes, protegendo os grupos sociais com maior histórico de
discriminação étnica e/ou social, buscando compensar aqueles sujeitos que foram
historicamente excluídos (como os pobres, os negros, as mulheres, os homossexuais etc.) das
oportunidades de educação e emprego, assegurando-lhes direitos antes negados.
3.1

A Educação Profissional Inclusiva no Instituto Federal Baiano
O IF Baiano é uma instituição de educação superior, básica e profissional,

pluricurricular, multicampi e descentralizada, que possui natureza jurídica de autarquia federal,
vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático-pedagógica e disciplinar, tendo seus objetivos e finalidades nos termos da
Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. O IF Baiano, atualmente, conta com uma Reitoria,
localizada em Salvador e 14 campi, distribuídos nos municípios de Alagoinhas, Bom Jesus da
Lapa, Catu, Guanambi, Governador Mangabeira, Itaberaba, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do
Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca, Valença e Xique-Xique.
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De acordo com o disposto no seu PDI, o IF Baiano começou sua história na cidade de
Catu, no final do século XIX, com a primeira oferta de ensino profissional na área Agrária na
Bahia, através da Lei 75, que originou a Fazenda Modelo de Criação, implantada pelo Governo
da Bahia, em 1897. O objetivo da fazenda era promover a criação de gado, por meio do ensino
de técnicas pecuárias. Em 1918, iniciou-se o processo de federalização da Fazenda Modelo,
adotando-se uma política que consistiria em fornecer técnicas pastoris para a comunidade
agrícola local. Nela, foram desenvolvidas atividades de criação até o início de 1964. Em 1966,
essa unidade de ensino foi autorizada a funcionar como Colégio Agrícola Álvaro Navarro
Ramos, por meio do Decreto 58.340/66, tendo como finalidade ministrar o ensino de segundo
grau, formando Técnicos em Agropecuária, fundamentado na filosofia do Sistema EscolaFazenda: aprender a fazer e fazer para aprender.
Posteriormente, por meio do Decreto 60.731/67, o Colégio foi transferido para o
Ministério da Educação e Cultura (MEC), passando a funcionar como Escola em 1969. Em
1971, formou-se a primeira turma de alunos Técnicos em Agropecuária. Em 1979, por meio do
Decreto 83.935, passou a ser denominada Escola Agrotécnica Federal de Catu Álvaro Navarro
Ramos. Em 1993, a Lei 8.670 criou as Escolas Agrotécnicas Federais de Guanambi, Santa Inês
e Senhor do Bonfim, subordinadas e mantidas pelo Ministério da Educação. Ainda em 1993,
por meio da Lei 8.731, essas escolas foram transformadas em autarquias, passando a gozar de
quadros e orçamento próprios, além de autonomia disciplinar e acadêmica. De acordo com o
Decreto 2548/1998, as escolas agrotécnicas federais tinham por finalidade ofertar ampla
formação articulada com os setores produtivos, especialmente nas áreas de agricultura e
agroindústria.
Em 29 de dezembro de 2008, a Lei 11.892 criou os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, sendo a Bahia contemplada com duas Instituições, dentre elas, o IF
Baiano, que agrega as antigas Escolas Agrotécnicas Federais e as Escolas Médias de
Agropecuária Regionais da Ceplac (EMARC) presentes na Bahia.
O IF Baiano, criado por força da Lei 11.892/2008, é uma instituição de Ensino Médio e
Superior, focado na Educação Profissional Técnica e Tecnológica, com o propósito de levar
alternativas às demandas das comunidades, através de ensino, pesquisa e extensão, articulandose com o mundo do trabalho, sua missão é:
Oferecer educação profissional e tecnológica de qualidade, pública e gratuita, nas
diferentes modalidades, preparando pessoas para o pleno exercício da cidadania e
contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país, através de ações de
ensino, pesquisa e extensão (PDI-IF Baiano).
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Desse modo, os egressos do Ensino Fundamental, Médio ou Superior têm a
possibilidade de estudar em diversos cursos técnicos – Integrados, Subsequentes (presenciais e
EaD), Proeja, Graduação e Pós-Graduação, ofertados pelo IF Baiano, ou, ainda, em cursos de
capacitação / qualificação, ofertados no Instituto por meio de Programas de Extensão e de PósGraduação.
Por ocasião da oferta dos seus cursos, cumpre-nos descrever, de forma geral, o cenário
da oferta de cursos no IF Baiano, por nível de ensino.
Conforme explicitado no Gráfico 1, a oferta preponderante de cursos no IF Baiano recai
sobre a modalidade de cursos Técnicos de Nível Médio, acompanhado pela oferta dos cursos
de Qualificação Profissional (FIC). Ainda nessa perspectiva, apresentaremos, a seguir, o
panorama de cursos ofertados no IF Baiano, por campus.
Gráfico 1 – Número de cursos ofertados Pelo IF Baiano, em 2017, em todos os níveis de ensino.
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Plataforma Nilo Peçanha/ abril 2018.

Para facilitar a compreensão acerca da dinâmica da oferta da educação profissional no
IF Baiano, evidenciamos, abaixo, o quantitativo de cursos ofertados e respectivas vagas, além
de matrículas realizadas e o número de concluintes, tendo como ano base 2017.
De acordo com os dados constantes no Gráfico 2, é possível verificar que o número de
cursos ofertados nos campi do IF Baiano é bem distribuído, com ênfase para os campi Catu,
Governador Mangabeira e Uruçuca, onde há uma maior oferta de cursos.
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Gráfico 2 – Número de cursos ofertados pelo IF Baiano, em 2017, em todos os campi.

24
18
14

12

23

21
17
9

10

12

17

17

11

10

4

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Plataforma Nilo Peçanha/ abril 2018.

Conforme o disposto no Gráfico 3, o número de vagas ofertadas no IF Baiano é bem
distribuído entre seus campi, destacando-se Senhor do Bonfim com maior oferta de vagas,
acompanhado de Uruçuca e Valença. Dentre os campi com menor oferta de vagas destacamos
Serrinha.
Gráfico 3 – Número de vagas ofertadas no IF Baiano, em 2017, em todos os campi.

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Plataforma Nilo Peçanha/ abril 2018.

A partir das informações dispostas no Gráfico 4, observa-se um maior número de
estudantes matriculados nos campi de Senhor do Bonfim, acompanhado Catu, Guanambi e
Uruçuca, sendo esses os campi com maior tempo de existência.
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Gráfico 4 – Número de matrículas realizadas no IF Baiano, em 2017, em todos os campi.

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Plataforma Nilo Peçanha/ abril 2018.

Os dados demonstrados no Gráfico 5 apresentam o campus Catu com o maior número
de estudantes concluintes no ano de 2017, acompanhado dos campi de Guanambi e Valença.
Gráfico 5 – Número de alunos concluintes no IF Baiano, em 2017, em todos os campi.
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Plataforma Nilo Peçanha/ abril 2018.

O IF Baiano atua na oferta de cursos presenciais e à distância na Educação Básica, nas
modalidades integrado e subsequente; na Educação Superior, oferta cursos de graduação em
tecnologia, licenciatura e bacharelado, além de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.
Alinha a sua oferta à perspectiva da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
visando ao desenvolvimento local e regional. Nesse sentido, a instituição desenvolve ações,
projetos e programas voltados à valorização dos contextos produtivos, culturais e sociais nos
quais se insere.
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No que se refere à construção da identidade institucional, o IF Baiano tem sua marca na
expansão, democratização e interiorização da educação profissional de qualidade, contribuindo,
assim, para a inclusão social e possibilitando uma formação acadêmica sintonizada com as
vocações territoriais e com as demandas formativas da população do campo e da cidade,
consolidando-se como Instituição multicampi no Estado, sobretudo, pela sua inserção em
diversos territórios de identidade.
A Figura 1 apresenta os campi do IF Baiano localizados nas regiões do Estado, bem
como os Polos de Educação à Distância, além dos Territórios de Identidade onde esses
municípios estão inseridos.
Figura 1 – Mapa de localização dos campi do IF Baiano e de seus polos de educação à distância,
segundo os territórios de identidade do Estado da Bahia.

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – IF Baiano

De acordo com o seu estatuto, o IF Baiano, em sua atuação, observa os seguintes
princípios norteadores:
I – compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio
ambiente, transparência e gestão democrática;
II – verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão;
III – eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento
científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais;
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IV – inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências
específicas; e
V – natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União.

Dentre os princípios norteadores elencados no estatuto, ressalta-se o compromisso com
a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio ambiente, transparência e
gestão democrática, além da inclusão de pessoas com deficiências ou, ainda, público alvo da
educação especial. Reafirma-se, assim, a relevância desta pesquisa no que se refere à percepção
quanto ao desenvolvimento de ações em prol do atendimento ao disposto na política de
diversidade e inclusão, instituída pelo IF Baiano, pois o que se pretende, enquanto pesquisa é
analisar o processo de institucionalização da Política de Diversidade e Inclusão do Instituto
Federal de Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) e suas contribuições no percurso formativo
de estudantes com diferentes deficiências (auditiva, motora, visual), na perspectiva de uma
educação profissional inclusiva, buscando perceber se os discursos relacionados à
institucionalização dessa política, bem como as práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito
do IF Baiano, contemplam esses estudantes, assegurando-lhes o direito ao acesso, permanência
e êxito do seu percurso formativo.
O IF Baiano, ao ofertar uma educação concebida dentro dos princípios por ele
estabelecidos, assegura uma formação em que predomine os valores éticos e uma visão integral,
preparando o seu egresso para uma atuação comprometida com os processos sociais.
Transcendendo, assim, para além da exata formação profissional e técnica para o trabalho,
englobando outras extensões da vida em sociedade.
3.2

A Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano
Ao analisarmos a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação – LDB 9394/96 –, percebemos que elas estabelecem a igualdade de condições para
o acesso e permanência na escola, visando à formação do educando para o exercício da
cidadania e para a qualificação do trabalho. A LDB 9394/96 reforça esta afirmação, conforme
o disposto no seu artigo 59, ao orientar as Instituições de ensino a se adequarem às necessidades
dos estudantes com deficiencia, por meio de:
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas para
atender as suas necessidades;
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para
a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para
concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;
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III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para
a integração desses educandos nas classes comuns;
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins,
bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística,
intelectual ou psicomotora.

Desse modo, a criação da Política da Diversidade e Inclusão do IF Baiano, aprovada por
meio da Resolução 12/2012, do Conselho Superior - CONSUP, resultante da consulta a diversos
documentos legais que versam sobre as políticas afirmativas, bem como da participação
coletiva dos distintos segmentos do Instituto, visa à consolidação da democracia e a ampliação
da cidadania, conforme dispõe o PDI do Instituto. Assim, reforçando o princípio da oferta da
educação profissional com a perspectiva inclusiva, atualmente, uma porcentagem das vagas do
IF Baiano, em seus processos seletivos, fica destinada a públicos específicos (vagas
afirmativas), concretizando-se essa ação por meio do Programa de Cotas (PRO-COTAS).
Nesse contexto, quando se aborda sobre os princípios da educação inclusiva e da
diversidade, não se trata somente das pessoas com deficiência, mas, também, dos afrobrasileiros, dos indígenas, das mulheres, das pessoas em desvantagem social, da comunidade
cigana, bem como da diversidade sexual. A luta, então, por uma escola inclusiva, que acolha a
diversidade, começa desde o momento em que cada um desses grupos reivindica sua inserção
na escola, não apenas no que se refere ao direito à matrícula, mas também no direito à garantia
de sua permanência e de seu êxito no percurso formativo, para que, quando estiverem no mundo
do trabalho, também possam estar incluídos.
Por ocasião da implementação da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano,
busca-se efetivar ações a fim de que as questões da inclusão e da diversidade possam despontar
dos documentos legais para a prática, no âmbito pedagógico e no cotidiano institucional. Desse
modo, vale ressaltar os princípios norteadores da Política de Diversidade e Inclusão do IF
Baiano, em consonância com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da
educação inclusiva:
 Direito à educação pública, gratuita e de qualidade;
 Igualdade de condições e de equidade no acesso, permanência e êxito no percurso
formativo;
 Articulação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
 Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar as culturas, os pensamentos, os
saberes, as artes, os esportes e as práticas do lazer;
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 Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
 Respeito à liberdade;
 Universalização da educação inclusiva;
 Garantia dos valores éticos e humanísticos;
 Convívio e respeito às diferenças e às diversidades étnica, cultural, social, de crença,
sexual e outras.
Destacam-se, ainda, as Diretrizes da Política de Diversidade e Inclusão, instituída no IF
Baiano:


Aplicabilidade dos recursos financeiros garantidos no orçamento de custeio
anual de cada campus do IF Baiano;



Articulação permanente entre a Assessoria de Diversidade e Inclusão e seus
núcleos;



Implantação e fortalecimento dos núcleos previstos na Política da Diversidade e
Inclusão, contextualizados com as necessidades regionais de cada campus;



Garantia de profissionais especializados na área da diversidade e inclusão, em
todos os campi;



Composição de uma equipe multidisciplinar (psicólogo, pedagogo, técnico em
assuntos educacionais e assistente social) formada por servidores efetivos;



Garantia de participação colegiada nos processos decisórios relacionados à
Política da Diversidade e Inclusão;



Realização de parcerias e convênios com instituições públicas, privadas e ONGs
com o intuito de assegurar ações de intersetorialidade das políticas públicas,
estabelecendo mecanismos de cooperação com a política de educação inclusiva
para o trabalho;



Promoção e publicização permanente de ações para o desenvolvimento da
Política de Diversidade e Inclusão;



Participação de um representante do NAPNE nas comissões central e local dos
processos seletivos;



Garantia de cotas em todos os processos seletivos para pessoas com deficiência
e para pessoas que se declararem ciganos, indígenas, afro-brasileiros, assentados
e outros;
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Garantia de todos os tipos de acessibilidade: atitudinal, comunicacional,
programática, metodológica, instrumental e nos projetos arquitetônicos
(conforme ABNT NBR 9050);



Formação inicial e continuada da comunidade acadêmica sobre as temáticas
educação inclusiva e diversidade;



Formação continuada para a equipe técnico-administrativa em educação nos
temas afeitos à melhoria do desempenho de suas funções, ao estímulo à
participação em programas e atividades institucionais para melhor atendimento
às necessidades do processo ensino-aprendizagem;



Inserção da temática diversidade e inclusão nos editais dos processos seletivos
para servidores, bem como nos eventos de acolhimento de novos profissionais
e/ou estudantes;



Adaptação curricular e de materiais didático-pedagógicos de acordo com a Lei
11.645/2008 e para pessoas com necessidades específicas;



Adequação curricular dos cursos ofertados para contemplar os conhecimentos
relacionados às diversidades e à educação especial.

Atendendo a finalidade precípua de promover o assessoramento às ações inerentes à
Política de Diversidade e Inclusão, instituída no IF Baiano, foi criada a Assessoria de
Diversidade e Inclusão, vinculada a PROEN. Essa Assessoria conta com uma Comissão
Central, constituída por uma equipe multiprofissional, responsável pela avaliação da execução
da Política, acompanhada de comissão local, instituída em cada campus com a finalidade de
promover o acompanhamento da implementação da Política e elaboração de relatório de
avaliação diagnóstica a cada semestre, que é encaminhado à Comissão Central.
Com vistas a assegurar a efetividade da Política de Diversidade e Inclusão, no âmbito
do IF Baiano, foram implementados os seguintes programas institucionais: Programa de
Educação em Direitos Humanos (PEDH), Programa de Cotas (PROCOTAS), Programa de
Inclusão do Jovem e Adulto na Educação Profissional (PIJAEP) e o Programa de Atendimento
às Pessoas com Necessidades Específicas (PAPNE). Para a efetiva implementação das ações
previstas nessa Política, cada campus elegeu, pelo menos, dois Núcleos ou Programas, distintos
dos exigidos pela Lei, como integrantes dos seus planejamentos pedagógicos e administrativos
anuais. Esses Núcleos buscam articular necessidades regionais, ressaltando-se o atendimento
prioritário aos Programas e Núcleos que são previstos em lei: PAPNE, NAPNE e NEABI.
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Nesse sentido, ilustramos os principais Programas com vistas à efetivação das ações de
inclusão, previstas na Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano, conforme Figura 2.
Figura 2 – Programas institucionais implementados pela Política de Diversidade e Inclusão - IF
Baiano
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Fonte: elaborado pela autora.

3.2.1 Programa de Educação em Direitos Humanos (PEDH)
O Programa de Educação em Direitos Humanos (PEDH), disposto na Política de
Diversidade e Inclusão, parte do pressuposto de que a educação é um dos maiores meios de se
exercer e efetivar a prática dos direitos humanos. Concebida como uma ação humana, a
educação não está restrita apenas aos espaços formais de aprendizado, a exemplo da escola,
mas se expande em espaços educativos informais, constituídos desde o nascimento humano até
a morte de cada mulher ou homem de uma dada sociedade.
Nessa perspectiva, o PEDH busca conciliar ações que promovam e defendam os direitos
humanos no âmbito da Reitoria, de seus campi e das comunidades que compõem o seu percurso
educativo. Pensar a educação escolar como direito síntese, capaz de potencializar e de
possibilitar a equidade educativa, a permanência e a conclusão com êxito de processos
formativos, significa defender o direito à dignidade humana, pois são direitos fundamentais de
cada brasileiro, independente de orientação sexual, etnia/raça, necessidade específica, realidade
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socioeconômica e cultura. Nesse sentido, toda e qualquer instituição de ensino deve estar
pautada em dois princípios basilares: não discriminação e ética.
O PEDH se constitui de Núcleos, os quais estão fundamentados na indissociabilidade
entre o ensino, a pesquisa e a extensão, compreendendo-os como elementos mediadores de uma
formação qualificada dos segmentos discente, docente e técnico do IF Baiano.
O referido Programa conta, ainda, com seus respectivos Núcleos, localizado em cada
campus do IF Baiano, a saber:


Núcleo de Estudos de Afro-brasileiro e Indígena – NEABI.



Núcleo de Estudos de Comunidades Tradicionais – NECT.



Núcleo de Estudos sobre Diversidade Sexual – NEDS.



Núcleo de Estudos de Inclusão da Mulher – NEIMU.



Núcleo de Apoio ao Adolescente sob Medidas Socioeducativas – NAMES.

3.2.2 Programa de Cotas (PRO-COTAS)
O Programa de Cotas (PRO-COTAS) tem como finalidade efetivar o que promulga a
Constituição Federal, sobretudo no que diz respeito à construção de um país livre e solidário,
em que haja a diminuição da pobreza e da marginalização e, consequentemente, a redução das
desigualdades sociais/regionais, a fim de promover a formação de uma sociedade justa. Em
consonância com a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, pelo PRO-COTAS devem ser
garantidas 50% das vagas, em todas as modalidades dos cursos da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio (EPTNM), para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino
fundamental em escolas públicas.
Com efeito, também é disponibilizado, de acordo com o disposto no Decreto 7.824, de
11 de outubro de 2012, um número proporcional de vagas, de acordo com os dados do último
Censo Demográfico divulgado pelo IBGE, aos estudantes que se declararem pretos, pardos ou
indígenas. À pessoa com deficiência é reservado o percentual de, no mínimo, 5% das vagas
totais dos cursos da Educação Profissional Técnica e Tecnológica.
Recentemente, houve a promulgação da Lei 13.409/2016, que altera a Lei 12.711, de
29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos
cursos técnicas de nível médio e superior das instituições federais de ensino, os artigos 3 e 5
passaram a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 3o Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art.
1o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e
indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao
total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e
pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a
instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE.
[...]
Art. 5o Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas de que
trata o art. 4o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos,
pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em
proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos,
indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está
instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE (BRASIL, 2016).

Na esteira da alteração da legislação acima referenciada, consequentemente, houve a
necessidade de alteração do Decreto nº 7.824/2012, regulamentador da Lei 12.711/2012, o qual
não contemplava esse público [pessoas com deficiência]. Assim, o Decreto nº 9.034, de 24 de
abril de 2017, atualiza à nova redação da lei, conferindo o direito às pessoas com deficiência
que almejam ingressar nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico
de nível médio, a partir de agora, concorrer a vagas pelo sistema de cotas.
3.2.3 Programa de Inclusão do Jovem e Adulto na Educação Profissional (PIJAEP)
O Programa de Inclusão do Jovem e Adulto na Educação Profissional (PIJAEP),
destinado às pessoas jovens e adultas, visa à formação de cidadãos emancipados, preparandoos para atuação no mundo do trabalho, conscientes de seus direitos e deveres políticos e de suas
responsabilidades para com a sociedade e o meio ambiente. Propõe a integração da educação
profissional com a educação básica na modalidade EJA, proporcionando a elevação de
escolaridade, a inclusão digital e a qualificação profissional a jovens e adultos que, por alguma
razão, tiveram as trajetórias da formação interrompidas.
Para fomentar as ações que constituem o PIJAEP, foram criados, em cada campus, os
seguintes Núcleos:


Núcleo de Educação e Inclusão da Terceira Idade – NEITI.



Núcleo de Educação para Apenados – NEPA.



Núcleo de Apoio, Prevenção e Ressocialização de Adictos – NAPRA.



Núcleo de Educação para a Sustentabilidade do Campo – NESC.
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3.2.4 Programa de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (PAPNE)
Considerando a relevância do Programa de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Específicas (PAPNE), frente às ações de inclusão previstas no bojo da Política de Diversidade
e Inclusão, objeto de nosso estudo, aprofundaremos aqui a discussão acerca da importância
desse Programa.
O PAPNE assegura o direito às pessoas com necessidades particulares (fala, física,
intelectual, múltipla, com altas habilidades e com transtornos globais de desenvolvimento etc.),
ao acesso, à permanência e à saída exitosa do Instituto, na perspectiva da emancipação e da
inserção no mundo do trabalho. Afinal, as diversas barreiras podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade, conforme define o Decreto 6.949/2009. Para efeito desse
Programa, consideram-se pessoas com necessidades específicas, ou pessoas com deficiência,
aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial. O PAPNE é
constituído por um Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas
(NAPNE).
O PAPNE objetiva mediar, junto aos campi, o cumprimento da legislação pertinente, de
modo que sejam assegurados:


O Atendimento Educacional Especializado (AEE), em turno diferenciado, para
o desenvolvimento de complementação curricular, com utilização de tecnologias
assistivas.



O redimensionamento do contexto educacional, adequando técnicas, estratégias,
materiais e currículo às necessidades específicas dos estudantes.



A acessibilidade para as pessoas com deficiência: sinalização, mobilidade,
mobiliário, equipamentos, recursos materiais e/ou humanos e outras medidas de
ordem práticas necessárias para garantir a permanência e a continuidade dos
estudos.

Também é função do PAPNE observar o que preconizam a Lei 12.319 e o Decreto
5.626/2005 em relação ao atendimento dos estudantes com deficiência auditiva, principalmente
sobre o uso de Libras, estabelecendo-se a garantia de se ter, em cada espaço educativo,
tradutor/intérprete, além da inserção da disciplina Libras nos cursos de licenciatura, acrescida
da formação de recursos humanos na área.
O PAPNE é constituído por um Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Específicas (NAPNE), criado em cada campus do IF Baiano para fins de cumprimento do
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estabelecido na Política de Diversidade e Inclusão, sobretudo no que se refere ao atendimento
das necessidades de estudante com deficiência. Os NAPNEs, de acordo com a sua
normatização, são responsáveis por articular a implementação das demandas do PAPNE e têm
composição multidisciplinar de, pelo menos, um Assistente Social, um Pedagogo e um
Psicólogo. Além deles, poderão integrar a equipe do NAPNE docentes, técnicos administrativos
em educação, discentes, familiares e comunidade em geral, isso com o intuito de criar, na
instituição, a cultura da equidade e do respeito às diferenças.
Compete, também, ao NAPNE viabilizar as ações com vistas à promoção de
acessibilidade pedagógica, por meio de adequações de material, orientações pedagógicas,
aquisição de equipamentos de tecnologias assistivas, formação continuada, contratação de
tradutor e intérprete de Libras, acompanhamento pedagógico de alunos com surdez, dentre
outras, de modo a possibilitar a autonomia e melhor desenvolvimento no processo de ensinoaprendizagem das pessoas com deficiência.
Cabe ao NAPNE, ainda, assegurar, junto à comunidade acadêmica, o direito à igualdade,
à acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal, como forma de eliminar fatores que
impeçam o desenvolvimento pleno das pessoas com algum tipo de necessidade específica.
Para fins de implementação da política de Diversidade e Inclusão faz-se necessário um
aporte financeiro, objetivando o atendimento ás demandas oriundas da Política. Assim, os
campi do IF Baiano destinam, anualmente, no mínimo, 2% do valor total do seu orçamento de
custeio para a implementação e a manutenção da Política de Diversidade e Inclusão, tendo a
Assessoria de Diversidade e Inclusão (ADI) como órgão responsável pela implementação e
integração das ações relacionadas a essa Política no âmbito do Instituto.
Para além do fortalecimento das ações de inclusão, por meio de aporte financeiro, foi
criado, ainda, o Núcleo de Acessibilidade, na Reitoria do IF Baiano, visando a apoiar o NAPNE,
por meio da disponibilização de materiais e recursos de tecnologias assistivas, uma vez que,
dentre os objetivos estratégicos da instituição, consta a garantia de inclusão à pessoa com
deficiência. Assim, o IF Baiano pretende atuar nas quatro frentes básicas que compõem a
acessibilidade espacial: orientação espacial, comunicação, deslocamento e uso.
De acordo com as ações encampadas pelo IF Baiano, embasadas na Política de
Diversidade e Inclusão, destacam-se a readequação dos espaços físicos de alguns campi e a
exigência de que novos projetos sejam produzidos conforme a ABNT NBR 9050/2004 em todas
as licitações de obras e serviços de engenharia. Essa política interna encontra respaldo nas
políticas governamentais promovidas pelo Ministério da Educação, consoante o Decreto
5.296/2004, que regulamenta as Leis 10.048/2000 e 10.098/2000.
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Nesse horizonte, convém ressaltar que por força da Lei 13.146/2015, que institui a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o artigo
2o da Lei 10.098/200 foi alterado, passando o termo “acessibilidade” a vigorar com a seguinte
definição: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e
comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações
abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Para isso, a lei prevê a
eliminação de obstáculos que limitem ou impeçam o acesso, a liberdade de movimento e a
circulação com segurança dessas pessoas.
Ainda nessa mesma concepção, coadunamos com o pensamento de Sassaki (1999),
quando o autor propõe que a acessibilidade seja constituída por seis dimensões:
Arquitetônica, relacionada à eliminação de barreiras ambientais físicas nos espaços
urbanos, nos edifícios e no transporte coletivo; Comunicacional, que trata de
possibilitar a comunicação nos seus diversos suportes; Metodológica, que aborda a
flexibilização dos métodos e técnicas de estudo, trabalho e produção; Instrumental,
que visa a flexibilização no uso de instrumentos e ferramentas de estudo, trabalho e
lazer; Programática, que se ocupa da eliminação de políticas públicas, normas e
regulamentos que possam criar barreiras à inclusão; Atitudinal, que exige a eliminação
de preconceitos, estigmas e estereótipos socialmente instituídos (SASSAKI, 1999,
P.1-2).

Nessa perspectiva, os Programas e Núcleos abarcados pela Política de Diversidade e
Inclusão do IF Baiano englobam variadas ações de ampla dimensão para fins de atingimento
do objetivo proposto nos documentos balizadores da Política. Para tanto, faz-se premente que
as ações inclusivas sejam revestidas de transversalidades em todas as atividades e projetos
institucionais, no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, alcançando, assim, a sua finalidade e
o maior número de estudantes envolvidos.
Para além da oferta de cursos e existência de documentos legais que busquem promover
o acesso, permanência e êxito do percurso formativo dos estudantes com deficiência no IF
Baiano, há que se assegurar a efetivação das ações previstas na Política de Diversidade e
Inclusão, a fim de promover a conexão dos três fatores: acesso, permanência e êxito, de forma
entrelaçada e contínua, como forma de assegurar a conclusão exitosa do percurso formativo de
estudantes ingressantes no IF Baiano.
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Os princípios gerais orientadores do processo educativo do IF Baiano são permeados
pela promoção da igualdade de condições para acesso, permanência e conclusão com êxito do
percurso formativo dos seus estudantes, carecendo, portanto, de políticas educacionais que
favoreçam e viabilizem o itinerário formativo do estudante. Dessa forma, a implementação de
ações permeadas pela política de Diversidade e Inclusão, com vistas a assegurar permanência e
êxito de estudantes com deficiência, aqui defendidas, deverão estar vinculadas sempre as ações,
projetos e programas do Ensino, da Pesquisa, e da Extensão, adequando-se, ainda, às demandas
e necessidades dos estudantes, a fim de assegurar sua trajetória acadêmica e, posteriormente,
sua inserção socioprofissional.
Nesse sentido, a Política de Diversidade e Inclusiva do IF Baiano deverá priorizar as
ações desenvolvidas em prol do ensino, sem perder de vistas as ações da Pesquisa e da Extensão,
tudo em consonância ao princípio educativo estabelecido no Instituto.
Finalizada a discussão que tratou da educação profissional, numa perspectiva inclusiva,
evidenciando-se os princípios norteadores, bem como as diretrizes estabelecidas na Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano, no sentido de assegurar aos seus estudantes a
democratização na oferta de uma educação que supere as desigualdades e promova a equidade,
seguiremos com a seção que retrata a caracterização da pesquisa em seus aspectos teóricometodológicos, revelando os procedimentos técnicos utilizados para a produção dos dados, bem
como o lócus da pesquisa e seus sujeitos participantes.
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4

PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO: O CAMINHO TRILHADO NA
PESQUISA
Iniciamos a apresentação do percurso metodológico do presente estudo, citando Minayo

(2001, p.21):
Diferentemente da arte e da poesia que se concebem na inspiração, a pesquisa é um
labor artesanal, que se não prescinde da criatividade, se realiza fundamentalmente por
uma linguagem fundada em conceitos, proposições, métodos e técnicas, linguagem
esta que se constrói com um ritmo próprio e particular.

O desejo de conhecer, de forma mais aprofundada, um determinado tema é desenhado
por um “caminho” a ser percorrido, a ser trilhado. Assim, a escolha da metodologia se traduz
num importante momento da pesquisa, podendo ser simbolizado por uma bússola, a qual tem
como finalidade orientar a travessia ou navegação por um caminho seguro até a direção
desejada. Desse modo, a classificação da pesquisa nos indicou os caminhos e direções que
elegemos para realizar este estudo, utilizando-se da escolha mais adequada para o alcance do
objetivo, e, ainda, relacionando-se ao lugar onde se pretende chegar.
Nesse sentido, esta seção traz no seu bojo a caracterização da pesquisa em seus aspectos
teórico-metodológicos, cuja finalidade precípua foi definir os caminhos trilhados no presente
estudo, com vistas a subsidiar o processo de análise da Política de Diversidade e Inclusão do IF
Baiano e suas contribuições para acesso, permanência e êxito no percurso formativo dos
estudantes com deficiência, no campus Senhor do Bonfim. Pretendendo, ainda, revelar os
aportes metodológicos empregados na investigação, apontando os procedimentos técnicos e
instrumentos utilizados para a produção e análise dos dados, caracterizando o lócus da pesquisa
e seus sujeitos participantes, a fim de assegurar o êxito da investigação. Conforme já explicitado
anteriormente, reitera-se que este estudo analisou a Política de Diversidade e Inclusão,
debruçando-se sobre o atendimento aos estudantes com deficiência. Nesse contexto, Gil (2007)
argumenta que:
[...] pesquisa é definida como o [...] procedimento racional e sistemático que tem como
objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa
desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do
problema até a apresentação e discussão dos resultados (GIL, 2007, p. 17).

O processo de pesquisa é delineado por meio da sua metodologia, possibilitando traçar
as etapas que atingirão o objetivo e estabelecer o passo a passo da pesquisa, a saber:
levantamento bibliográfico, análise documental, produção, análise e interpretação dos dados
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pesquisados, em suma, pode-se considerar, como “Percurso Metodológico da Pesquisa” ou a
“Metodologia da Pesquisa”, a sua forma de desenvolvimento.
Para fins de melhor compreensão acerca do termo em questão, inicialmente, buscamos
nos apropriar de alguns dos seus conceitos, ancorado no viés teórico de alguns autores. Assim,
baseando-se na concepção de Richardson (1999, p. 22), método é “o caminho ou a maneira para
se chegar a determinado fim ou objetivo” e a metodologia pode ser entendida como “os
procedimentos e regras utilizadas por determinado método”. Nessa perspectiva, coadunamos
com Gil (1999, p. 26), ao firmar que o método científico é um “conjunto de procedimentos
intelectuais e técnicos utilizados para atingir o conhecimento”.
De acordo com Minayo (2001, p. 16), “no percurso metodológico da pesquisa, busca-se
apresentar o “caminho do pensamento” e a “prática exercida” na abordagem de uma realidade.
Ainda, segundo a autora “a metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o
método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade
do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade)” (MINAYO,
2008, p. 14). Portanto, a metodologia trata dos caminhos utilizados pelo pesquisador para
“captar e manipular a realidade assim como ela é” (DEMO, 1985, p.20). É uma preocupação
instrumental e trata das formas de se fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das ferramentas,
dos caminhos. Nesse mesmo sentido, Minayo (2001, p. 18) reitera que “toda investigação se
inicia por um problema com uma questão, com uma dúvida, ou com uma pergunta, articuladas
a conhecimentos anteriores, mas que também podem demandar a criação de novos
referenciais”.
Para maior clareza quanto ao desenho desse estudo, buscamos retomar a questão
investigativa da pesquisa e os seus objetivos. Conforme já evidenciado, anteriormente, o que se
pretende responder é: a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano contribui para o acesso,
permanência e êxito do percurso formativo de estudantes com deficiência, ingressantes no
campus Senhor do Bonfim?
Para fins de concretização desse intento apresentamos como objetivo geral: analisar o
processo de institucionalização da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano - campus
Senhor do Bonfim e suas contribuições para acesso, permanência e êxito no percurso formativo
de estudantes com deficiência, na perspectiva de uma educação profissional inclusiva,
verificando se os discursos relacionados à institucionalização dessa política, bem como as
práticas pedagógicas desenvolvidas no campus, contemplam estes estudantes. Para tanto foi
necessário, ainda, perseguir os objetivos específicos eleitos, a saber: a) Descrever o processo
de implementação da Política de Diversidade e Inclusão no IF Baiano- campus Senhor do
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Bonfim; b) Evidenciar as práticas pedagógicas realizadas com vistas ao cumprimento da
Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano; c) Avaliar as percepções dos estudantes,
docentes e gestores envolvidos no processo de inclusão, acerca das diretrizes estabelecidas pela
Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano; d) Discorrer acerca dos resultados das ações
inclusivas implementadas pela Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano, sobretudo suas
contribuições para o acesso, permanência e êxito do percurso formativo de estudantes com
diferentes deficiências (auditiva, física, intelectual, visual), ingressantes no Campus Senhor do
Bonfim; e) Propor a criação de um “Fórum Permanente da Educação Profissional Inclusiva do
IF Baiano”, em Rede, na perspectiva da ampliação do diálogo entre os campi acerca da temática
em questão, bem como da sensibilização dos atores que integram o quadro do Instituto, quanto
aos assuntos referentes a uma educação profissional que inclui e transforma.
Feitas estas considerações, a metodologia definida com vistas a responder à questão
investigativa e aos objetivos estabelecidos no presente estudo amparou-se nos parâmetros da
pesquisa do tipo aplicada, com abordagem metodológica qualitativa, de natureza exploratória.
A opção por uma pesquisa do tipo aplicada justifica-se em razão dela apresentar como
requisitos básicos a combinação de procedimentos técnicos metodológicos que tragam
subsídios para conhecer, interpretar e analisar os dados produzidos, a partir de diferentes fontes,
com maior precisão, objetivando a geração de conhecimentos para aplicação prática, dirigidos
à solução de problemas específicos. Assim, a pesquisa do tipo aplicada tem como característica
fundamental o interesse na aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos
(GIL, 2008), resumindo-se, assim, na possibilidade de transformação da realidade pesquisada.
Quanto à opção pelo uso da pesquisa qualitativa ocorreu em função deste estudo
envolver questões subjetivas, compreendendo-se os fenômenos por meio de narrativas faladas
ou escritas, partindo-se da premissa de que ”a abordagem qualitativa de um problema, além de
ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para
entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON, 1999, p. 79).
Ao se tratar da pesquisa qualitativa, cabe salientar que esta não prioriza o uso de
medidas, quantificações ou técnicas estatísticas de qualquer natureza. No caso deste estudo, não
há que se preocupar com dados quantitativos, a intenção aqui é extrair dados mais subjetivos
para compreender opiniões e motivações subjacentes. Nesse sentido, Minayo (2001, p. 21)
assevera que a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Quanto a isso, a
autora enuncia, ainda, que:
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Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo
das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis.

Na concepção de Bardin (2011, p. 141), a pesquisa qualitativa “é válida, sobretudo, na
elaboração das deduções específicas sobre um acontecimento ou uma variável de inferência
precisa, e não em inferências gerais”.
O presente estudo está pautado, também, numa pesquisa de natureza exploratória. A
opção por esta natureza de pesquisa ocorreu em função de possibilitar maior familiarização com
o objeto que está sendo investigado e se estabelece “quando envolver levantamento
bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem) experiências práticas com o
problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão” (GIL, 2008, p. 27).
O autor afirma, ainda, que a pesquisa de natureza exploratória pode ser definida como:
Aquela que possibilita uma primeira aproximação com determinado fato e/ou
realidade, instrumentalizando o pesquisador para uma formulação mais precisa sobre
a problemática a ser posteriormente pesquisada e cuja estratégia vale-se, dentre outros,
de levantamento de dados, seja através da bibliografia já existente ou de dados da
realidade (GIL, 2008, p. 41).

Nesse diapasão coadunamos com Triviños (1987, p. 109), ao enunciar que “os estudos
exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado
problema”. O autor destaca que pode servir ainda “para levantar possíveis problemas de
pesquisa” (TRIVIÑOS, 1987, p. 109).
Adentrando o campo da prática, o percurso teórico metodológico, adotado nesta
pesquisa, estabeleceu o trajeto que reuniu os elementos a serem examinados ao longo do
caminho traçado, na perspectiva de responder à questão investigação aqui proposta.
4.1

Procedimentos técnicos de coleta e produção dos dados
A definição pelo uso das técnicas a serem utilizadas na coleta e produção dos dados de

uma pesquisa se constitui num importante e delicado passo. Assim, os procedimentos utilizados
para a pesquisa que ora se delineia foram conduzidos, de forma cautelosa, pelo viés da pesquisa
bibliográfica, documental e de campo, além da utilização desses instrumentos, a saber:
questionários e entrevistas semiestruturadas, conforme Figura 3. Os procedimentos e
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instrumentos anunciados visaram averiguar, minuciosamente, o conjunto de informações
levantadas, objetivando investigar de forma mais detalhada a realidade pesquisada.
Figura 3 – Procedimentos técnicos de produção de dados

Pesquisa
bibliográfica
Revisão
bibliográfica
Pesquisa
documental
Documentos legais
e institucionais

Questionários
Entrevistas
semiestruturadas

Procedimentos
técnicos de
produção de
dados

Fonte: elaborado pela autora.

Nessa concepção lançamos mão, inicialmente, da pesquisa bibliográfica demonstrando
extrema relevância na construção do referencial teórico do presente estudo. Na sequência, nos
valemos da pesquisa documental, fundamentado nos dispositivos legais, institucionais,
internacionais e nacionais que regulamentam a matéria, permitindo revisar a legislação vigente
acerca da temática, priorizando os principais documentos elencados pelo Ministério da
Educação/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(MEC/SECADI), que norteiam a institucionalização da Política Nacional da Educação
Inclusiva, os quais nos permitiram compreender o panorama da educação profissional na
perspectiva inclusiva no IF Baiano, no tocante aos estudantes com deficiência, apresentando os
dados iniciais necessários ao desenvolvimento deste estudo. Essa fase da pesquisa possibilitou
conhecer a envergadura da Política de Diversidade e Inclusão instituída no IF Baiano e seus
respectivos Programas, direcionando o exame para o PAPNE e o NAPNE, tendo em vista que
este programa e seu respectivo núcleo contemplam o público alvo da pesquisa.
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Pretendeu-se, ainda, por meio de pesquisa documental, investigar os diversos aspectos
que compõem a trajetória acadêmica dos estudantes com deficiência, a exemplo da
infraestrutura física e tecnológica existentes no IF Baiano – campus Senhor do Bonfim –, as
relações estabelecidas entre a Instituição, empresas e estudantes, a gestão e monitoramento das
ações contempladas na Política de Diversidade e Inclusão. Para efeito de pesquisa documental,
considera-se a afirmação de Gil (2002):
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença
essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica
se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado
assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos
da pesquisa (GIL, 2002, p. 45).

Ademais, justifica-se o uso da pesquisa documental com o intuíto de fundamentar a
compreensão acerca dos seguintes objetivos específicos: descrever o processo de
implementação da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e evidenciar as ações
institiucionais destinadas ao seu cumprimento, avaliando os seguintes aspectos:
• Legais: a pesquisa documental será realizada a partir fontes primárias e secundárias,
entre elas a legislação e os documentos norteadores da Instituição, como o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Político Pedagógico (PPP), Termo de
Acordo de Metas e Compromissos, Diretrizes da Política de Diversidade e Inclusão,
leis, decretos, resoluções, portarias, instruções normativas, notas técnicas, estatuto e
regimento interno do IF Baiano.
• Estruturais: projetos de cursos, perfil profissiográfico, planos de ensino, laboratórios,
oficinas, formação docente, metodologias aplicadas e formas de abordagens.
• Administrativos: relacionamento interpessoal e ações efetivas para implementação
da política.
De posse das informações levantadas, por ocasião da análise documental realizada,
buscamos conhecer o panorama da educação profissional, numa perspectiva inclusiva ofertada
pelo IF Baiano, no campus Senhor do Bonfim.
Cumpre destacar que, para fins do delineamento do percurso e abrangência da pesquisa,
por meio da análise da Política de Diversidade e Inclusão e sua repercussão junto aos estudantes
com deficiência, ingressantes nos cursos ofertados no campus, fez-se necessários adotar os
seguintes passos:
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• Levantamento do quantitativo de cursos ofertados pelo IF Baiano – campus de
Senhor do Bonfim – e seus respectivos estudantes com deficiência, regularmente
matriculados, destacando o período de ingresso e previsão de conclusão do seu
percurso formativo, além do número de concluintes no ciclo de matrícula.
• Levantamento dos cursos ofertados pelo campus, que contemplem estudantes com
deficiência, sua duração, início e a previsão do término.
• Levantamento da quantidade de docentes atuantes nos cursos/turmas que possuam
estudantes com deficiência, registrando o número de alunos, cursos e turmas.
• Levantamento da equipe multidisciplinar que compõe o NAPNE, cuja finalidade é
apoiar a execução das ações corroboradas pela Política de Diversidade e Inclusão do
IF Baiano.
• Levantamento número de estudantes com deficiência, ingressantes nos cursos
ofertados pelo campus Senhor do Bonfim, atendidos pela Política de Diversidade e
Inclusão.
Outro fator relevante refere-se ao levantamento da estrutura do NAPNE. Cumpre
registrar que o quantitativo de pessoal que compõe a equipe multidisciplinar do NAPNE está
disciplinado na Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano, aprovada pelo CONSUP.
Feitos estes levantamentos, buscamos traçar um panorama do número de docentes e técnicoadministrativos responsáveis pela condução e acompanhamento das ações dispostas na Política
de Diversidade e Inclusão no campus Senhor do Bonfim. Paralelamente, buscamos, também,
as informações acerca das ações que legitimam o processo de implementação da educação
inclusiva IF Baiano, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na sua Política de
Diversidade e Inclusão.
Diante das informações produzidas, traçamos a rota investigatória para o alcance dos
resultados previstos nesta pesquisa, cujo objetivo é analisar o processo de institucionalização
da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano - campus Senhor do Bonfim e suas
contribuições para acesso, permanência e êxito do percurso formativo de estudantes com
deficiência. Com a finalidade de facilitar a compreensão acerca da dinâmica da oferta da
educação profissional no Instituto, destacamos o quantitativo de cursos ofertados e respectivas
vagas, além de matrículas realizadas e o número de concluintes, ano base 2017 (Gráficos 01 a
05, pág. 47 a 49). Na sequência, foram levantadas as informações sobre o número de estudantes
com deficiência, ingressantes nos cursos ofertados pelo campus Senhor do Bonfim, cujo ciclo
de matricula se refere ao período 2015-2018 e o número de servidores lotados no campus,
envolvidos com o processo de acompanhamento e implementação da Política de Diversidade e
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Inclusão (docentes, gestores, equipe técnica do NAPNE), a fim de realizarmos as entrevistas
semiestruturadas direcionadas a gestores e membros da equipe técnica do NAPNE e aplicação
de questionários direcionada aos estudantes com deficiência e docentes que lecionam em turmas
que possuem estudantes com deficiência.
O aprofundamento teórico que norteou a investigação se deu à guisa da pesquisa
bibliográfica, a qual se mostra extremamente relevante, sobretudo na medida em que fornece
informações, impressões e interpretações acerca da temática em estudo, fornecendo, ainda,
“estado da arte” acerca dos estudos sobre a diversidade e inclusão, oportunizando a construção
do arcabouço téorico-metodológico, necessário à discussão acerca do cenário da educação
profissional numa perspectiva inclusiva, no âmbito do IF Baiano.
Importa salientar que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, construído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p 44). Assim,
o presente estudo ancorou-se nos pressupostos teóricos de diferentes autores, dos quais se
destacam Mantoan (1997), Glat (2007), Sassaki (2006), Stainback e Stainback (1997), Bardin
(2011), Trivinos (1987), entre outros, além de documentos legais e institucionais. Salienta-se
que todo o estudo realizado ao longo do desenvolvimento da presente pesquisa buscou
responder à sua questão norteadora, bem como ao seu objetivo geral.
Intentando alcançar os objetivos previamente estabelecidos, este estudo amparou-se,
também, na pesquisa de campo, como forma de promover o aprofundamento do conhecimento
das questões propostas, demonstrando, assim, maior probabilidade de atingir os objetivos
estabelecidos nesta investigação, conforme argumentado por Gonsalves (2001):
A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação
diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais
direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou
ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem documentadas [...]
(GONSALVES, 2001, p. 67).

Desse modo, os procedimentos metodológicos adotados privilegiaram a utilização de
entrevista, a qual é conceituada como o “encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas
obtenha informações a respeito de um determinado assunto” (LAKATOS; MARCONI, 1999,
p.94), além do questionário, considerado como “um instrumento de coleta de dados constituído
por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito” (MARCONI e LAKATOS,
1999, p.100).
Vale ressaltar que os questionários e entrevistas traduziram-se em instrumentos capazes
de coletar informações acerca das percepções dos sujeitos acerca do funcionamento da Política
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de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e da implementação das ações de inclusão, no campus,
advindos da referida Política. Assim, a partir das impressões, anseios, intenções e outros
aspectos de caráter narrativos, que expressem transformações reveladas pelos sujeitos,
buscamos perceber se a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano contribui para acesso,
permanência e êxito do percurso formativo de estudantes com deficiência, ingressantes no
campus Senhor do Bonfim.
Na busca de alguns pressupostos teóricos acerca do conceito de pesquisa de campo,
Lakatos e Marconi (2003) revelam que:
Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou
conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de
uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as
relações entre eles. [...] Consiste na observação de fatos e fenômenos tal como
ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de
variáveis que se presumem relevantes, para analisá-los (LAKATOS; MARCONI,
2003, p. 186).

Baseado na afirmação das autoras supracitadas considera-se que se o pesquisador fizer
a opção pela pesquisa de campo terá a possibilidade de vivenciar as questões pesquisadas,
conviver com o objeto a ser estudado, compreendendo a origem dos fatos com mais exatidão,
indo muito além da coleta de dados, de forma a assegurar maior veracidade aos fatos
pesquisados.
Na concepção de Minayo (2001, p. 26), a construção da pesquisa tem um ritmo próprio
e particular, denominado pela autora como Ciclo da Pesquisa, “ou seja, um processo de trabalho
em espiral que começa com um problema ou uma pergunta e termina com um produto
provisório capaz de dar origem a novas interrogações”. Nessa perspectiva, a autora revela, ainda
que:
O processo começa com o que denominamos fase exploratória da pesquisa, tempo
dedicado a interrogarmos preliminarmente sobre o objeto, os pressupostos, as teorias
pertinentes, a metodologia apropriada e as questões operacionais para levar a cabo o
trabalho de campo. Seu foco fundamental é a construção do projeto de investigação
(MINAYO, 2001, p.26).

Dando continuidade às etapas que compõem a pesquisa, é estabelecido o trabalho de
campo propriamente dito, que, conforme afiançado por Minayo (2001, p.26):
Consiste no recorte empírico da construção teórica elaborada no momento. Essa etapa
combina entrevistas, observações, levantamentos de material documental,
bibliográfico, instrucional etc. Ela realiza um momento relacional e prático de
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fundamental importância exploratória, de confirmação ou refutação de hipóteses e
construção de teorias.

Desse modo, tornou-se de fundamental importância o conhecimento prévio ante a
utilização dos tipos de pesquisa a ser desenvolvida, a fim de optar-se pela escolha confiável dos
instrumentos adotados na consecução do objetivo, a fim de assegurar o sucesso da pesquisa.
Ainda destacando a pesquisa de campo, dialogamos com Gil (2002), quando o autor
aponta instrumentos que, normalmente, são utilizados nesse tipo de pesquisa.
Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é necessariamente
geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou
voltada para qualquer outra atividade humana. Basicamente, a pesquisa é
desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de
entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que
ocorre no grupo. Esses procedimentos são geralmente conjugados com muitos outros,
tais como a análise de documentos, filmagem e fotografias (GIL, 2002, p. 53).

A escolha pela pesquisa de campo é singular. Gil (2002) aponta que a importância da
pesquisa de campo é enfatizada ao demonstrar sua capacidade de apresentar resultados mais
fidedignos, revelando, ainda, que:
O estudo de campo apresenta algumas vantagens em relação principalmente aos
levantamentos. Como é desenvolvido no próprio local em que ocorrem os fenômenos,
seus resultados costumam ser mais fidedignos. Como não requer equipamentos
especiais para a coleta de dados, tende a ser bem mais econômico. E como o
pesquisador apresenta nível maior de participação, torna-se maior a probabilidade de
os sujeitos oferecerem respostas mais confiáveis (GIL, 2002, p. 53).

Nessa linha de raciocínio destacamos a pesquisa de campo com maior probabilidade de
apresentar as contribuições adequadas ao desenvolvimento da pesquisa que pretendíamos
realizar. Ressalte-se que a pesquisa de campo é uma técnica de pesquisa com larga utilização
quando se trata de pesquisa no campo das ciências humanas.
Cumpre-nos aqui registrar que, após a apresentação do projeto de pesquisa junto ao
Magnífico Reitor do IF Baiano e à Direção Geral do campus Senhor do Bonfim, foi solicitada,
junto aos citados gestores, as devidas autorizações para a realização da pesquisa, naquele
campus, em data a ser agendada, mediante a anuência dos participantes.
Nesse ínterim, foi providenciada a submissão/aprovação do projeto de pesquisa ao
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), por meio
da Plataforma Brasil, cuja aprovação se deu por meio do Parecer Consubstanciado de número
3.194.320. Desse modo, para a realização da presente pesquisa foram observadas e atendidas
todas as normas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) a respeito de pesquisas
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que envolvem seres humanos. Feito isso e de posse de todo material necessário à realização dos
trabalhos, nos deslocamos da cidade de Salvador à cidade de Senhor do Bonfim, para a
execução da tarefa. Os trabalhos foram iniciados, estendendo-se por 01 (uma) semana, em
tempo integral (07h30min às 17h30min), perfazendo um total de 45h de pesquisa.
De acordo com os contatos previamente mantidos, para fins do agendamento da visita,
nos apresentamos à direção geral e direção acadêmica do campus. Nessa oportunidade fizemos,
junto a estes gestores, uma breve explanação das atividades que seriam desenvolvidas por
ocasião da realização da pesquisa, prestando os esclarecimentos necessários, ao tempo em que
obtivemos a anuência deles.
Os gestores supracitados expressaram imensa satisfação diante da iniciativa de
realizarmos uma pesquisa dessa natureza, de tema tão relevante, ao tempo em que se sentiram
privilegiados pela escolha do campus para sua realização. Assim, a receptividade no campus
ocorreu de forma muito tranquila e cuidadosa, sendo disponibilizadas todas as informações
necessárias à execução dos trabalhos.
Na sequência, iniciamos as atividades com uma apresentação do trabalho, também,
junto aos sujeitos participantes da pesquisa. Houve grande acolhimento por parte desse público,
inclusive nos elogiando pela escolha do relevante tema de estudo e registrando os
agradecimentos pela escolha do campus Senhor do Bonfim para a realização da pesquisa, o que
nos deixou muito à vontade para desenvolver o que tínhamos planejado.
Para a participação na pesquisa, os respondentes se prontificaram a envolver-se
voluntariamente e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice
E). Desse modo, em atendimento às exigências do padrão ético estabelecido pelo Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) foi elaborado, ainda, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) do pai ou responsável pela participação do indivíduo no caso de pesquisas envolvendo
crianças e adolescentes, portadores de perturbação mental ou doença mental e sujeitos em
substancial diminuição em suas capacidades de consentimento enquanto incapazes (apêndice
F). Assim, foi necessária a elaboração do Termo de Assentimento do Menor (TAM), na
participação da pesquisa.
A posteriori, direcionamos os TCLE aos pais e/ou responsáveis dos estudantes com
deficiência e os respectivos TAM. Da mesma forma, procedemos às entregas dos TCLE aos
docentes e membros do NAPNE que participaram da pesquisa. Após a finalização destes
trâmites, fizemos o recolhimento dos Termos, devidamente autorizados, ao tempo em que
iniciamos a aplicação dos questionários e realização das entrevistas.
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Importa frisar que no período de realização da pesquisa de campo, realizava-se,
concomitantemente, o período de avaliação final do semestre 2018.2. Esse evento causou
impacto no desenvolvimento das atividades, tendo em vista que a disponibilidade do tempo dos
participantes da pesquisa ficou um pouco comprometida, pois todas as avaliações estavam
concentradas no turno da manhã, havendo redução de atividade acadêmica, no turno vespertino.
Outro fator impactante foi o fato de que os estudantes residem em áreas distintas e
afastadas do campus, dependendo de meios de transportes cedidos pelas prefeituras das regiões
vizinhas, cujos horários de deslocamento dos estudantes são previamente estabelecidos, ou seja:
chegada às 7h30min e saída às 12h. Essa restrição de horários, aliado ao momento de avaliação
final, dificultou um pouco a disponibilidade dos estudantes. Mesmo assim, foi possível abordar,
praticamente, a totalidade da amostra pré-estabelecida.
Nesse compasso, com o fito de respondermos à questão problema da pesquisa, bem
como atender aos objetivos apresentados e discutidos ao longo desse estudo, constituiu-se como
o maior desafio da produção de dados compreendermos os discursos e práticas do cotidiano que
envolvem os sujeitos participantes desta investigação, evidenciadas durante a pesquisa de
campo.
É relevante registrar que, por ocasião da visita ao campus, foi liberado o acesso a todos
os ambientes, possibilitando o acompanhamento da rotina dos profissionais responsáveis pelas
ações de inclusão de estudantes com deficiência, de forma mais exequível e adequada. Assim,
destacamos o empenho, o compromisso e a dedicação dos membros do NAPNE, a saber,
professoras de AEE, intérpretes de Libras, revisor braile, coordenadora do NAPNE, demais
docentes e técnico-administrativos, na elaboração das rotinas, com vistas aos atendimentos das
diferentes necessidades dos estudantes.
4.2

O Lócus da pesquisa
O Lócus da pesquisa é o IF Baiano – campus Senhor do Bonfim, tendo como objeto de

estudo a análise da Política de Diversidade e Inclusão e suas contribuições para acesso,
permanência e êxito do percurso formativo dos estudantes com deficiência, no campus Senhor
do Bonfim.
A escolha do campus Senhor do Bonfim se deu na perspectiva de elaborarmos um
trabalho com mais elementos para o estudo, considerando que esse é um dos maiores e mais
antigo campus do IF Baiano, dentre outros três: Catu, Guanambi e Santa Inês.
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Para além do tempo de existência e espaço geográfico, consideramos que o campus
Senhor do Bonfim possui a maior demanda em números de estudantes com deficiência
regularmente matriculados no Instituto. Além destes estudantes, encontrarem-se distribuídos
pelos três níveis de ensino mais comuns do IF Baiano: Cursos Técnicos Integrados,
Subsequentes e Graduação, o que representa uma significativa amostra a ser pesquisada.
Por conseguinte, localizamos um número significativo de estudantes com deficiência no
campus Guanambi, em detrimento ao campus Catu e Santa Inês. Porém, em que pese o campus
Guanambi possuir as mesmas características que o campus Senhor do Bonfim, em relação ao
tempo de existência, espaço geográfico e número de estudantes com deficiência regularmente
matriculados, já existe no campus Guanambi estudos dessa natureza. Recentemente, o campus
Guanambi foi o lócus da pesquisa intitulada Política de Diversidade e Inclusão para pessoas
com deficiência no IF Baiano – Campus Guanambi, realizada por Reis (2017). Não obstante se
tratar do mesmo tema, o estudo foi realizado com a perspectiva de apresentar uma proposta de
reestruturação do NAPNE, daquele campus.
Antiga Escola Agrotécnica Federal de Senhor do Bonfim foi incorporada à estrutura do
IF Baiano, tornando-se o campus Senhor do Bonfim e está localizado na Estrada da Igara, s/n
– Zona Rural do município de Senhor do Bonfim, a 375 Km da capital do estado, no território
de identidade Piemonte Norte do Itapicuru.
Com uma área de 816,697 Km², o município possui uma população estimada em 80.810
habitantes (IBGE, 2014). Ele possui clima quente e seco, destacando-se na região como
província mineral (cobre, cromo, ouro, vanádio, magnesita, ferro, manganês, calcita, granito,
ametista, esmeralda e níquel). Apresenta, também, uma intensa atividade agropecuária, com
produção considerável de milho e feijão, bem como de gado de corte. Destaca-se, ainda, na
pecuária leiteira, nas práticas em agricultura familiar e no comércio de produtos agropecuários.
O campus Senhor do Bonfim oferta os seguintes cursos de Técnico de Nível Médio:
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Zootecnia, Técnico em
Alimentos, Técnico em Manutenção e Suporte de Informática e Técnico em Agrimensura, na
Modalidade Subsequente. São ofertados, também, os Cursos Superiores de Licenciatura em
Ciências da Computação e em Ciências Agrárias e o Curso de Pós-Graduação, lato sensu, em
Desenvolvimento Sustentável no Semiárido, com ênfase em Recursos Hídricos.
São ofertados, ainda, na modalidade de Educação à Distância, em polos situados nos
municípios de Pintadas, Campo Formoso, Jaguarari, Miguel Calmon, Mundo Novo e Remanso,
os seguintes cursos: Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Secretaria Escolar, Técnico em
Vendas, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Serviços Públicos, Técnico em
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Alimentação Escolar, Técnico em Agente Comunitário de Saúde, Técnico em Eventos, Técnico
em Administração, Técnico em Hospedagem e Técnico em Transações Imobiliárias. Atuando,
também, como membro da Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e
Continuada – Rede CERTIFIC –, através da qual trabalhadores jovens e adultos que buscam
formação profissional podem fazer o reconhecimento dos saberes adquiridos na sua trajetória
de vida e trabalho. A Rede CERTIFIC é uma política pública de inclusão social que se institui
por meio da articulação do Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) em cooperação com as instituições/organizações que a constituem
O campus atendeu, no ano letivo 2017, a um total de 1623 alunos, cujas matrículas
foram distribuídas entre os cursos das diferentes modalidades: integrados (449), subsequentes
(261), EaD (683) e cursos superiores (230).
4.3

Caracterizações dos sujeitos da pesquisa
Considerando a necessidade de alcançar o objetivo pretendido foi imprescindível

elegermos os sujeitos participantes da pesquisa, a fim de obtermos as informações fundamentais
para auxiliar o embasamento do presente estudo. Desse modo, para melhor caracterização dos
sujeitos participantes da pesquisa, decidimos classificá-los em três categorias, a saber:
estudantes com deficiência, docentes e membros que compõem o NAPNE.
A primeira categoria dividiu-se em estudantes com deficiência (auditiva, física,
intelectual e auditiva), regulamente matriculados no campus Senhor do Bonfim, sendo 11
(onze) estudantes, matriculados no curso Técnico em Agropecuária, na modalidade Integrado,
e 04 (quatro) estudantes matriculados no curso Técnico em Informática, na modalidade
Subsequente, cujos ciclos de matriculas referem – se aos períodos: 2015-2018, ambos do sexo
masculino e feminino, cuja faixa etária varia entre 16 e 31 anos, totalizando 15 (quinze)
estudantes com deficiência, conforme Quadro 1.
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Quadro 1 – Estudantes com deficiência, regularmente matriculados no IF Baiano – Campus
Senhor do Bonfim.
Curso

Técnico em Agropecuária Integrado

Técnico em Informática Subsequente

Ano

Sexo

Idade

Tipo Deficiência

1o. Ano
3o. Ano
1o. Ano
1o. Ano
1o. Ano
3o. Ano
3o. Ano
3o. Ano
1o. Ano
3o. Ano
3o. Ano
2o. Ano
2o. Ano
2o. Ano
1o. Ano

M
M
M
M
F
F
M
M
M
F
F
M
M
M
M

17 anos
18 anos
17 anos
19 anos
16 anos
22 anos
23 anos
20 anos
17 anos
21 anos
31 anos
21 anos
24 anos
21 anos
21 anos

Def. Física
Def. Intelectual
Def. Intelectual
Def. Intelectual
Def. Intelectual
Def. Intelectual
Def. Auditiva
Def. Auditiva
Def. Auditiva
Def. Auditiva
Def. Auditiva
Def. Intelectual
Def. Intelectual
Def. Intelectual
Def. Física

A segunda categoria refere-se a 26 (vinte e seis) docentes, lotados no campus Senhor do
Bonfim, que lecionam em turmas que possuem estudantes com deficiência e a terceira categoria
contemplou 04 (quatro) servidores pertencentes ao quadro de pessoal efetivo do campus, que
compõem a equipe técnica do NAPNE, a saber, um intérprete de Libras, duas professoras de
AEE e um coordenador do NAPNE, totalizando 30 (trinta) sujeitos participantes, cujas
titulações acadêmicas variam entre graduação e doutorado e o tempo de atuação no IF Baiano
variam de seis meses a trinta e um anos.
Para além das questões relacionadas à Política de Diversidade e Inclusão, os
instrumentos utilizados evidenciaram informações acerca da titulação acadêmica destes sujeitos
e o seu tempo de atuação no IF Baiano, conforme Gráficos 6 e 7.
Os dados constantes no Gráfico 6 revelam que a titulação acadêmica dos participantes
varia entre Graduação e Doutorado, com ênfase para o Mestrado.
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Gráfico 6 - Titulação acadêmica de docentes e técnicos do NAPNE.
Doutorado
15%

Graduação
27%

Especialização
16%

Mestrado
42%

Fonte: pesquisa de campo realizada em fevereiro/2019

No quesito tempo de atuação no IF Baiano, os números apresentados indicam que 54%
dos participantes atuam na instituição numa escala entre zero a cinco anos, enquanto 29% estão
representados na escala de seis a dez anos, 8% estão representados de 11 a 15 anos, 4% de
dezesseis a vinte anos e, 4% entre trinta e um a trinta e cinco anos. A partir desses resultados,
constata-se que o tempo de atuação da maioria desse público no IF Baiano é recente, conforme
ilustrado no Gráfico 7.
Gráfico 7 – Tempo de atuação no IF Baiano.
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A seleção dos sujeitos de pesquisa foi estabelecida não só pela compreensão de que “é
necessário selecionar pessoas que estejam articuladas cultural e sensitivamente com o grupo ou
organização” (GIL, 2009, p. 66), mas, também, por entender que estes elementos, uma vez
desenvolvendo atividades voltadas para o atendimento das necessidades dos estudantes com
deficiência, no sentido de acompanhamento do seu percurso formativo na instituição, seriam
indispensáveis à mensuração dos benefícios e contribuições advindas da implementação das
ações de inclusão estabelecidas na Política de Diversidade e Inclusão, no campus, com vistas à
promoção de melhorias.
4.4

Instrumentos de produção de dados
Partindo do pressuposto que cada pesquisa tem sua metodologia e adota técnicas

específicas para a obtenção dos dados, coadunamos com o assegurado por Andrade (2009. p.
132) ao fazer menção à seleção dos instrumentos de produção de dados, característicos de cada
tipo de pesquisa, “escolhido os métodos, as técnicas a serem utilizadas serão selecionadas, de
acordo com o objetivo da pesquisa”. A mesma autora inicia uma introdução ao estudo dos
instrumentos de coleta de dados revelando que:
Instrumentos de pesquisa são os meios através dos quais se aplicam as técnicas
selecionadas. Se uma pesquisa vai fundamentar a coleta de dados nas entrevistas,
torna-se necessário pesquisar o assunto, para depois elaborar o roteiro ou formulário.
Evidentemente, os instrumentos de uma pesquisa são exclusivos dela, pois atendem
às necessidades daquele caso particular. A cada pesquisa que se pretende realizar
procede-se à construção dos instrumentos adequados (ANDRADE, 2009, p. 132-133).

Nesse sentido, reforça-se a necessidade da compreensão apurada acerca da seleção de
instrumentos específicos para cada tipo de pesquisa, que se deseja desenvolver.
Com vistas à construção deste estudo, além de adotarmos os procedimentos teóricos
metodológicos necessários ao alcance do objetivo proposto, lançamos mão de instrumentos que
subsidiaram a pesquisa, sobretudo, considerando-se a finalidade de conseguir informações ou
produzir dados que não eram possíveis, apenas, por meio das pesquisas bibliográficas e
documentais. Assim, optamos pela utilização de questionários com questões abertas e fechadas,
além de entrevistas semiestruturadas.
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4.4.1 Questionários
A seleção de técnicas de coleta e produção dos dados de uma pesquisa é considerada de
suma importância para o sucesso e alcance dos objetivos estabelecidos num estudo. Nesse
sentido elegemos o questionário como instrumento de pesquisa mais apropriado para
desenvolvimento das atividades, tendo em vista que a sua utilização de forma correta, constitui
excelente instrumento na obtenção de informações, garantindo o anonimato, facilitando o
manuseio na produção dos dados e, ainda, assegurando a uniformidade dos mesmos, permitindo
ao pesquisador um maior alcance e abrangência das informações.
Na compreensão de Gil (1999, p. 128), questionário pode ser definido como “a técnica
de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por
escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos,
interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” Nesse diapasão, o autor afirma que o
questionário apresenta as seguintes vantagens sobre as demais técnicas de coleta de dados:
a) Possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa
área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser enviado pelo correio;
b) Implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o
treinamento dos pesquisadores;
c) Garante o anonimato das respostas;
d) Permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais
conveniente;
e) Não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do
entrevistado (GIL, 1999, p. 128-129).

Considerando o número total de participantes, a utilização de questionários tornou-se
essencial uma vez que o universo previsto na pesquisa contemplou 15 (quinze) estudantes com
deficiencia e 26 (vinte e seis) docentes que lecionam em turmas que possuem estudantes com
deficiencia, totalizando 41 (quarenta e um) partícipes, carecendo de menor tempo para
realização da tarefa.
Deste modo, destacamos a visão de Lakatos e Marconi (2002, p. 98), ao revelarem que
o questionário é “[...] um instrumento de coletas de dados constituído por uma série ordenada
de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. Nesta
perspectiva, os questionários, elaborados com questões abertas e fechadas, foram aplicados de
forma presencial, junto a 15 (quinze) estudantes com diferentes tipos de

deficiência,

regularmente matriculados nos cursos: Técnico em Agropecuária – na modalidade Integrado,
Técnico em Informática – na modalidade Subsequente, cujos ciclos de matriculas referem-se
aos períodos: 2015-2018, sobretudo, por serem estes estudantes o principal público beneficiário
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da Política de Inclusão e Diversidade, no campus Senhor do Bonfim. Foram assim escolhidos
para garantir a vivência de, no mínimo, um ano letivo no campus, como forma de possibilitar
essa análise ou, quiçá, a análise de um ciclo de matrícula completo. O questionário utilizado
por ocasião da coleta de dados foi disponibilizado de acordo com as necessidades de cada
participante, neste estudo foi necessário a interpretação em Libras.
Convém ressaltar que, os questionários aplicados aos estudantes foram privilegiados as
questões abertas, utilizando-se, apenas 03 (três) questões fechadas, cujas alternativas de
resposta oscilou entre as expressões: Sim; Não e Parcialmente.
Em que pese haver uma estudante com cegueira e um estudante monocular, não foi
necessária a utilização de questionários nos formatos: braile ou fonte ampliada, uma vez que,
não contamos com a participação destes estudantes devido ao recente ingresso dos mesmos no
campus, ocorrido no primeiro semestre de 2019, contando com apenas duas semanas de aula,
no momento da realização desta pesquisa; portanto, um exíguo tempo de vivencia no campus.
Ressalte-se que, mesmo diante deste fato extemporâneo, foi possível perceber que o campus se
preparou, na medida do possível, para lidar com esta peculiar situação e acolhê-los de forma
adequada.
Vale esclarecer que, especificamente, para 05 (cinco) estudantes acometidos de
deficiência auditiva, a aplicação dos questionários se deu de forma presencial e dirigida, tendo
em vista a necessidade da interpretação em Libras. Para tanto contamos com o amistoso auxílio
de 02 (dois) intérpretes de Libras na condução do processo, conforme a disponibilidade de
horários, previamente agendados com os sujeitos participantes e respectivos intérpretes. Na
sequência, foram aplicados questionários aos demais estudantes.
Convém registrar que dos 15 (quinze) questionários aplicados aos estudantes com
deficiência, contamos com a participação efetiva de 14 (quatorze) respondentes, no total, tendo
em vista que 01 (um) estudante com deficiência física (paraplegia) não demonstrou o interesse
em responder ao questionário, considerando sua participação desnecessária, pois, de acordo
com o mesmo, suas dificuldades de acessibilidade eram atendidas e ele não carecia de
atendimentos especializados. De qualquer forma, foi sinalizado, extraoficialmente, pelo
estudante, o desconhecimento de qualquer situação de falta de atendimento aos estudantes com
deficiência ou necessidades especificas no campus.
Importa salientar que, tendo em vista o “desligamento” bem como a “conclusão” do
ciclo de matrícula de dois estudantes do curso Técnico em Agropecuária Integrado, a amostra
que, de início, referia-se a 13 (treze) estudantes com deficiência foi reduzida a um total de 11
(onze) estudantes, conforme Quadro 2.
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Quadro 2 – Número de estudantes com deficiência – Curso Técnico em Agropecuária, por ano,
status, deficiência.
Curso

Técnico em Agropecuária Integrado

1º Ano

Em curso

Def. Auditiva

No.
Estudantes
01

3º Ano

Em curso

Def. Auditiva

04

3º Ano

Em curso

TDAH

01

3º Ano

Em curso

Dislexia/Discalculia

01

1º Ano

Em curso

TDAH/Dislexia

01

1º Ano

Em curso

TDAH

01

1º Ano

Em curso

Def. Física

01

1º Ano

Em curso

Dif. Aprendizagem

01

--------

Concluído

Def. Auditiva

01*

--------

Desligado

Def. Física

01**

Ano

Status

Deficiência

Total
*Não pesquisados, em função de ter concluído o ciclo de matrícula em 2018.2.
**Solicitou desligamento no início do curso.
Fonte: pesquisa de campo realizada em fevereiro/2019

13-2=11

Na mesma circunstância, tendo em vista a “conclusão” do ciclo de matricula de 02 (dois)
estudantes do curso Técnico em Informática – Subsequente (2018.2) e, ainda, o ingresso recente
de 01 (uma) estudante com cegueira e 01 (um) estudante monocular (2019.1), contando, apenas,
com duas semanas de aula, os quais não possuíam, no momento, conhecimentos suficientes
acerca da implementação das ações inclusivas no campus, conforme registrado anteriormente,
a amostra que, inicialmente, referia-se a oito estudantes com deficiência no curso Técnico em
Informática – Subsequente foi reduzida a um total de 04 (quatro) respondentes, conforme
Quadro 3.
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Quadro 3 – Número de estudantes com deficiência – Curso Técnico em Informática, por ano,
status, deficiência.
Curso

Técnico em Informática Subsequente

Ano

Status

Deficiência

1º Ano

Em curso

Monocular

Qte.
estudantes
01*

1º Ano

Em curso

Def. Visual

01*

1º Ano

Em curso

Física

01

2º Ano

Em curso

Dislexia

01

2º Ano

Em curso

Dif. Aprendizado

01

2º Ano

Em curso

Déficit Intelectual

01

---------

Concluído

Def. Auditiva

02**

Total
08-04= 04
*Não pesquisados, em função de terem ingressado em 2019.1**Não pesquisados, em função de terem concluído
o curso em 2018.2.
Fonte: pesquisa de campo realizada em fevereiro/2019

Reportando-nos, ainda, aos procedimentos técnicos de coleta de dados direcionados aos
estudantes com deficiência no campus Senhor do Bonfim, considerando-se os ciclos de
matriculas e respectivos status, é oportuno registrar a situação de quatro estudantes com
deficiência, matriculados no curso de Licenciatura em Ciências da Computação cujos ciclos de
matrícula remontam ao período de criação da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano,
dos quais apenas um estudante concluiu seu percurso formativo. Assim, não foi possível
realizar a pesquisa junto a este público, uma vez que eles não se encontravam mais “em curso”,
por razões diversas, a saber, “conclusão” ou “desligamento” do ciclo de matrícula, conforme
explicitado no Quadro 4.
Quadro 4 – Número de Estudantes com deficiência – Curso Licenciatura em Ciências da
Computação, por ano, status, deficiência.
Curso

Licenciatura em Ciência da
Computação

Ciclo matrícula

Status

Deficiência

2012/2016

Concluído

Física

Qte.
estudantes
01

2012/2016

Desligado

Visual

01

2013/2017

Desligado

Auditiva

01

2014/2018

Desligado

Física

01

Total
Fonte: pesquisa de campo realizada em fevereiro/2019

04

Na sequência estendemos a aplicação de questionários elaborados com questões
fechadas, junto a 26 (vinte e seis) docentes que lecionam em turmas que possuem estudantes

84
com deficiência, a saber, cursos: Técnico em Agropecuária – na modalidade Integrado –,
Técnico em Informática – na modalidade Subsequente, intencionando-se perceber o grau de
compreensão destes quanto à percepção sobre Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano
e a implementação das ações advindas da referida Política, no que se refere aos estudantes com
deficiência tendo em vista que esses docentes estão diretamente vinculados à implementação
das ações inclusivas e, cotidianamente, em contato com os estudantes e, ainda, como forma de
evidenciar as contribuições da Política de Diversidade e Inclusão para acesso, permanência e
êxito do percurso formativo dos estudantes com deficiência.
O questionário utilizado como instrumento de coleta e produção de dados, pretendeu
alcançar um maior número de respondentes, além de assegurar a autonomia nas respostas e a
privacidade dos participantes. Para tanto, os questionários foram entregues individualmente aos
sujeitos e recolhidos, posteriormente, de acordo com o prazo combinado entre os participantes
e esta pesquisadora.
Importa salientar que, na intenção de compreender o discurso que representa o
pensamento crítico dos sujeitos participantes desta fase da pesquisa, buscamos utilizar o método
de Likert1·, o qual possibilitou aos respondentes se posicionarem de acordo com uma medida de
concordância atribuída ao item, desejando-se medir o nível de concordância ou não
concordância e, de acordo com o nível de frequência manifestado pelos respondentes, atribuirse uma ideia ou teoria. Assim, foram usados 05 (cinco) níveis de respostas, a saber: concordo
totalmente; concordo parcialmente; não concordo, nem discordo; discordo parcialmente;
discordo totalmente.
Cumpre-nos registrar que do universo de 66 (sessenta e seis) docentes integrantes do
quadro de pessoal do campus Senhor do Bonfim, 41 (quarenta e um) docentes lecionam em
turmas que possuem estudantes com deficiência. Considerando as ausências de alguns docentes,
por motivos diversos (afastamento, licenças e outros), a abordagem foi realizada junto a 35
(trinta e cinco) docentes e destes, 26 (vinte e seis) se disponibilizaram a responder os
questionários aplicados, os quais foram tratados e analisados, conforme dados que serão
apresentados em seção específica.
Os questionários aplicados aos estudantes com deficiência e aos docentes que lecionam
em turmas que possuem estudantes com deficiência, elaborados com a finalidade de se obter

1

Trata-se de um método de análise de dados em que há uma escala de resposta psicométrica em questionários
utilizada em análises quantitativas cujo objetivo é registrar o nível de concordância ou discordância com uma
declaração dada.
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possíveis informações capazes de responder à questão principal deste trabalho, seguem como
apêndice B e C.
4.4.2 Entrevistas
Dando continuidade ao escopo desenhado na pesquisa, percorremos o caminho
escolhido para desvelar o fenômeno em estudo fazendo opção, também, pela entrevista
semiestruturada, devido ao fato de serem fundamentais quando se pretende mapear práticas,
crenças e valores, em ambientes onde não estejam claramente revelados, demonstrando maior
utilidade para o alcance das informações, conhecimentos ou opiniões acerca da temática
abordada. No tocante às entrevistas, Duarte (2004), assevera que:
Se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de
mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos como cada um daqueles
sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando informações consistentes que
lhe permitam descrever e compreender a lógica que preside as relações que se
estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter com outros
instrumentos de coleta de dados (DUARTE, 2004, p.215).

Uma das vantagens da entrevista reside no fato de, muito embora ela possuir um roteiro,
as respostas serem relativamente livres, a depender do diálogo que se estabeleça entre as partes.
Outra vantagem do uso desse tipo de instrumento é que, caso haja necessidade, podem ser
acrescentadas questões não previstas, a depender das respostas dos entrevistados, o que permite
um melhor entendimento do objeto em questão, possibilitando, assim, que outros elementos
e/ou questionamentos sejam trazidos pelo entrevistado durante o processo. Ainda no que se
refere às vantagens da utilização da entrevista, enquanto instrumento de pesquisa, Lakatos;
Marconi (2003, p.198), evidenciam que:
Não exige que a pessoa entrevistada saiba ler e escrever; oferece flexibilidade, pois o
entrevistador pode esclarecer o significado das perguntas e adaptar-se mais facilmente
às pessoas e às circunstâncias em que se desenvolve a entrevista; possibilita captar a
expressão corporal do entrevistado, bem como a tonalidade de voz e ênfase nas
respostas; há possibilidades de conseguir informações mais precisas, podendo ser
comprovadas, de imediato, as discordâncias; possibilita a obtenção de dados
referentes aos mais diversos aspectos da vida social, como também a obtenção de
dados em profundidade acerca do comportamento humano; os dados obtidos são
suscetíveis de classificação e de quantificação.

Convém assinalar que a entrevista, enquanto instrumento de coleta de dados, na
pesquisa de campo, “permite correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam
sobremaneira eficaz na observação das informações desejadas” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986,
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p.34), considerando que estas oferecem “maior oportunidade para avaliar atitudes e condutas,
podendo o entrevistado ser observado, possibilitando o registro de reações, gestos etc”
(LAKATOS; MARCONI, 2007, p.95). A escolha pelo procedimento técnico da coleta de dados,
por meio de entrevistas semiestruturadas se deu em função de facultar o envolvimento do
entrevistado no processo, auxiliando na investigação de forma livre e espontânea. Assim, ao
nos referir ao termo entrevistas, coadunamos com Triviños (1987, p.146), ao revelar que é:
[...] aquela que parte de certos conhecimentos básicos apoiados em teorias e hipóteses,
que interessam à pesquisa, e que, em seguida oferecem amplo campo de
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as
respostas do informante. Desta forma, o informante seguindo espontaneamente a linha
de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo
investigador, começa a participar do conteúdo de pesquisa.

Importa evidenciar que, a priori, elegemos como sujeitos participantes das entrevistas
semiestruturadas, os servidores lotados no campus Senhor do Bonfim que exerciam cargo de
direção/função gratificada, a saber: diretor geral, diretor acadêmico, coordenador de ensino e
coordenador de assuntos estudantis, totalizando quatro gestores, além de alguns membros da
equipe técnica do NAPNE, a saber, dois professores de AEE, um intérprete de Libras e um
coordenador do Núcleo, totalizando oito participantes.
Ao longo do percurso trilhado na pesquisa foi necessário corrigir a rota, o que nos levou
a tomarmos a iniciativa de declinar da realização das entrevistas junto aos gestores elencados
acima. Essa alteração ocorreu em função da recente eleição a cargos de Reitor e Diretores
Gerais do IF Baiano, culminando na assunção dos novos gestores em abril/2018 e,
consequentemente, ocorrendo mudanças significativas no cenário gerencial dos campi. Assim,
consideramos prematuro inquirir estes atores acerca da temática da inclusão, em níveis
gerenciais, tendo em vista o exíguo tempo de desempenho destes gestores nos cargos
assumidos. De todo modo, avaliamos que a exclusão dessa amostra não causou nenhum impacto
aos trabalhos realizados e alcance dos resultados esperados, vez que, por ocasião da pesquisa
de campo e, nos valendo dos recursos da interação com a comunidade pesquisada, o fluxo da
comunicação ocorreu de forma muito tranquila, ampliando as possibilidades de percepção e
compreensão do cenário no qual nos debruçamos.
Nesse diapasão, foi possível observar, comedidamente, as posturas, os comportamentos,
os diálogos, o que estava implícito, o que não era “dito”, mas era “significado”, captando
conteúdos e intenções, interpretando os espaços sociais. Enfim, ainda que esse público não
tenha sido entrevistado, procuramos dialogar, informalmente, sobre as questões que afligem o
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cenário da inclusão e pudemos perceber a sensibilidade e o compromisso dos gestores do
campus, frente aos desafios impostos na implementação de ações com vistas à oferta de uma
educação profissional, na perspectiva inclusiva de qualidade.
Destarte, ficou evidente, na concepção desses gestores, que a escolha de uma pesquisa
abordando um tema dessa natureza era bastante louvável e extremamente necessária. Desse
modo, diante do processo de exclusão de parte da amostra, acima referenciado, a realização das
entrevistas concentrou-se, somente, junto aos 04 (quatro) membros da equipe técnica do
NAPNE). O critério dessa escolha baseou-se no fato de que a participação desses entrevistados
contribuiria, demasiadamente, com os resultados esperados, considerando que a atuação dessa
categoria está relacionada diretamente ao processo de implementação e acompanhamento das
ações de inclusão no campus, constituindo-se num amplo repertório de informações práticovivenciais.
Nessa concepção, o roteiro de entrevista foi estabelecido com questões
semiestruturadas, objetivando orientar os entrevistados quanto à temática em questão, com
vistas a promover reflexões acerca do processo de gestão da Política de Diversidade e Inclusão
e da implementação das ações inclusivas no campus, com vistas a contribuir para acesso,
permanência e êxito do percurso formativo dos estudantes com deficiência. As entrevistas
foram realizadas em local e hora previamente agendados pelos entrevistados, respeitando-se a
sua disponibilidade e tiveram duração média de 50 a 60 minutos cada, cujas respostas foram
gravadas e, posteriormente, transcritas. Ademais, dentro do possível, procurou-se estabelecer
um clima amistoso e de confiança, a fim de oportunizar ao entrevistado expressar-se livremente.
Vale salientar que as entrevistas foram gravadas para posterior transcrição, tendo em
vista que “só mediante a gravação é que se torna possível captar as falas do entrevistado em
suas múltiplas dimensões e proceder à verificação do que realmente foi dito durante a
entrevista” (GIL, 2009, p. 68). Ressalte-se que a transcrição das entrevistas e suas respectivas
análises, para além de demandar bastante tempo, permitiram um aprofundamento dos sentidos
e significados subjacentes ás falas dos entrevistados, indo além do fenômeno aparente.
Nesse sentido, as entrevistas realizadas nos deram subsídio indispensável ao alcance dos
resultados propostos nesta pesquisa, abordando aspectos relevantes sobre os princípios e
diretrizes estabelecidos na Política de Diversidade do IF Baiano e Inclusão e sua
institucionalização, buscando, ainda, perceber o grau de compreensão dos entrevistados acerca
da implementação das ações de inclusão no campus, advindas da referida Política e suas
respectivas contribuições para acesso, permanência e êxito do percurso formativo dos
estudantes com deficiência.
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Para melhor compreensão quanto ao conteúdo das análises, os questionários e
entrevistas foram estruturados em 02 (dois) eixos, a saber: eixo 01, elencou questões
direcionadas aos registros das “Percepções sobre a Política de Diversidade e Inclusão do IF
Baiano”; eixo 02, contemplou questões voltadas a “Implementação da Política de Diversidade
e Inclusão do IF Baiano/ Gestão da Política de Diversidade e Inclusão”. Consideramos que essa
divisão auxiliaria na posterior fase de análise e discussão dos dados.
Nesse prisma, as questões propostas no primeiro eixo pretenderam identificar, com
maior clareza, o tema central do estudo, dando oportunidade aos respondentes expor suas
percepções quanto ao sentido da existência da Política de Diversidade e Inclusão e sua
finalidade. O segundo eixo contemplou questões que tiveram a intenção de identificar as
impressões pessoais dos sujeitos quanto à consolidação efetiva da implementação das ações de
inclusão, possibilitando aos respondentes expressarem suas opiniões acerca da contribuição da
Política de Diversidade e Inclusão para o acesso, a permanência e o êxito do percurso formativo
de estudantes com deficiência, no campus. Dessa forma, os dados que emergiram dos
procedimentos de pesquisa realizados tiveram a pretensão de captar as impressões, anseios,
intenções e outros aspectos de caráter narrativos, que expressem transformações reveladas pelos
sujeitos, constituindo-se em elementos necessários ao alcance do desígnio pretendido nesta
investigação.
Com vistas à identificação das falas dos entrevistados, optou-se por identificá-los com
letras, seguidas das numerações, a saber: E1, E2, E3 e E4, como forma de representá-los com
o devido sigilo.
4.5

Organização e análises de dados
Essa fase da pesquisa conceitua-se como a atividade de transformar um conjunto

de dados com o objetivo de poder verificá-los melhor, dando-lhes ao mesmo tempo uma razão
de ser e uma análise racional, sendo de fundamental relevância para a interpretação precisa da
pesquisa, guardando relação, dessa forma, com a afirmação de Creswell (2010):
O processo de análise dos dados envolve extrair sentido dos dados do texto e da
imagem. Envolve preparar os dados para a análise, conduzir diferentes análises, ir
cada vez mais fundo no processo de compreensão dos dados (alguns pesquisadores
qualitativos gostam de pensar nisso como descascar as camadas de uma cebola),
representar os dados e realizar uma interpretação do significado mais amplo dos dados
(CRESWELL, 2010, p.216-217).
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O termo “analisar dados em pesquisa” é conceituado por André e Lüdke (1986, p.45),
da seguinte forma: analisar os dados qualitativos significa trabalhar todo o material obtido
durante a pesquisa, ou seja, os relatos das observações, as transcrições de entrevistas, as análises
de documentos e as demais informações disponíveis. Assim, após a produção dos dados
realizada por meio dos procedimentos técnicos e instrumentos de pesquisa, previamente
selecionados, fez-se necessário à sua organização para fins de respectiva análise, cabendo uma
reflexão acerca das informações colhidas ao longo da investigação.
Com vistas a responder ao problema e aos objetivos propostos nesta investigação, a
análise de dados colhidos ao longo do estudo privilegiou o uso da técnica da Análise de
Conteúdo, consubstanciada no viés teórico de Bardin (2011). A autora compreende Análise de
Conteúdo como:
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens
(BARDIN, 2011, p. 47).

Ainda no que se refere à análise de conteúdo, Flick (2009, p. 291) enuncia que “é um
dos procedimentos clássicos para analisar o material textual, não importando qual a origem
desse material”. A análise de conteúdo consiste no desmembramento do texto em categorias
agrupadas analogicamente que “[…] utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2011, p. 40). Assim, é factível explorar o
que está por trás dos conteúdos irrefutáveis, utilizando-se técnicas e procedimentos da análise
de conteúdo, como forma de ir além dos elementos meramente descritivos da mensagem,
alcançando, mediante inferência, uma interpretação mais profunda.
Importa salientar que a análise de conteúdo se compõe de diferentes e importantes fases,
as quais orbitam em torno de uma ordem cronológica, a saber: pré-análise, exploração do
material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação, que “funciona segundo
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN,
2011, p. 34).
Para melhor compreensão do viés teórico proposto por Bardin (2011), retratamos a
seguir, conforme Figura 4, uma representação simplificada do pensamento da autora, sobre as
diferentes fases da análise de conteúdo.

90
Figura 4 – Fases da Análise de Conteúdo.

Fonte: Adaptada de Bardin (2011).

A primeira fase denominada pré-análise envolve o trabalho de organização das ideias
iniciais, a fim de que estas se tornem sistematizadas e operacionais. Esta fase realiza-se por
meio de quatro etapas: a) leitura flutuante, sendo a leitura inicial do material selecionado para
análise, o primeiro contato com as compreensões e manifestações dos participantes; b) escolha
dos documentos - consiste na definição do corpus da análise; c) formulação das hipóteses e
objetivos, a partir da leitura inicial dos dados; d) elaboração de indicadores, a fim de orientar a
interpretação do material coletado.
A segunda fase, denominada exploração do material constitui-se da exploração do
material com a definição de categorias (sistemas de codificação) e a identificação das unidades
de registro (unidade de significação a codificar corresponde ao segmento de conteúdo a
considerar como unidade base, visando à categorização e à contagem frequencial) e das
unidades de contexto nos documentos (unidade de compreensão para codificar a unidade de
registro que corresponde ao segmento da mensagem, a fim de compreender a significação exata
da unidade de registro).
Nesse sentido, a fase da exploração do material traduz-se numa etapa relevante, por
propiciar ou não a riqueza das interpretações e inferências. Esta é a fase da descrição analítica,
a qual diz respeito ao corpus (qualquer material textual coletado) submetido a um estudo
aprofundado, orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Dessa forma, a codificação, a
classificação e a categorização são básicas nesta fase (BARDIN, 2011).
A terceira fase refere-se ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Esta
etapa, atribuída ao tratamento dos resultados, onde sobrevém a condensação e o destaque das
informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o “momento da
intuição, da análise reflexiva e crítica” (BARDIN, 2011, p.71). Considera-se, ainda, como “um
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momento em que o pesquisador procura finalizar o seu trabalho, ancorando-se em todo o
material produzido e articulando esse material aos propósitos da pesquisa e à sua
fundamentação teórica” (MINAYO, 2009, p.80-81), ou seja, “a relação entre os dados obtidos
e a fundamentação teórica é que dará sentido à interpretação” (OLIVEIRA, 2010, p. 34).
Nesse contexto, tomando-se como referência as fases da análise de conteúdo, descritas
por Bardin (2011): pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados (inferência
e interpretação), iniciou-se os procedimentos explicitados a seguir:


A pré-análise contemplou uma primeira leitura das informações produzidas, cujo intuito
foi compreender as concepções dos sujeitos acerca do fenômeno da inclusão no campus,
registrando as primeiras impressões acerca da implementação das ações de inclusão
advindas da Política de Diversidade e Inclusão instituída no âmbito do IF Baianocampus Senhor do Bonfim, com vistas a fundamentar a fase seguinte da análise.



A exploração do material considerou todos os dados refletidos nos instrumentos
utilizados na investigação (questionários e entrevistas). Para tanto, separamos e
organizamos os conteúdos das respostas em quadros contemplando as respostas de cada
grupo de sujeitos participantes, com vistas a facilitar sua análise. Esta fase pretendeu
agrupar questões consideradas essenciais para evidenciar as percepções desses sujeitos
sobre a Política de Diversidade e Inclusão e sobre a implementação das ações de
inclusão advindas da referida Política, no campus, permitindo, assim, compreender a
visão dos participantes sobre o funcionamento da Política, sobretudo, suas contribuições
para acesso, permanência e êxito do percurso formativo dos estudantes com deficiência.



Para tratamento dos resultados consideramos a análise dos conteúdos das respostas,
organizadas previamente, o que possibilitou destacar as informações e selecionar
conteúdos, dos quais emergiram as categorias teóricas de análise.
De posse de todo material de análise, reuniu-se as informações necessárias à

constituição do corpus da pesquisa, obedecendo à orientação das regras de exaustividade,
representatividade, homogeneidade, pertinência e exclusividade.
Segundo a regra da exaustividade, esta propõe esgotar a totalidade da comunicação, na
tentativa de não omitir quaisquer informações; a representatividade, por sua vez, requer que
uma amostra que possa representar o universo; a regra referente à homogeneidade atribui que
os dados devem reportar-se ao mesmo tema, sendo obtidos por técnicas iguais e colhidos por
indivíduos semelhantes; em relação à pertinência, os documentos precisam adaptar-se ao
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conteúdo e ao objetivo da pesquisa; por fim, a regra da exclusividade diz respeito ao fato de
que um elemento não deve ser classificado em mais de uma categoria.
Nessa perspectiva, considerando os objetivos previamente estabelecidos nesta
investigação e, calcado no seu arcabouço teórico, os dados advindos dos questionários e
entrevistas, foram analisados e organizados de forma a eleger-se as categorias de análise,
criadas a partir dos referenciais teóricos adotados neste estudo, as quais se desmembraram em
subcategorias delineadas a partir do destaque de termos pontuados com maior frequência, tendo
em vista que “por detrás do discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico esconde-se
um sentido que convém desvelar” (BARDIN, 2011, p. 20). Para tanto, obedecendo aos critérios
previstos pela mesma autora, o processo de categorização foi realizado por meio da codificação,
levando-se em conta a repetição das palavras, que ao serem trianguladas com os resultados
apresentados constituíram-se em unidades de registros, configurando-se, desse modo, as
categorias eleitas, as quais emergiram ao longo deste percurso investigativo, permitindo
compreender o pensamento, as opiniões, anseios, intenções, vivências cotidianas e a teia de
significados e sentidos revelados pelos sujeitos.
Nesse sentido, cada categoria revelou subcategorias que indicaram semelhanças
relevantes. Assim, para a categoria Educação Inclusiva, as subcategorias reveladas foram a
compreensão dos estudantes, docentes e membros do NAPNE sobre o fenômeno da inclusão,
no campus Senhor do Bonfim e a institucionalização/implementação da Política de Diversidade
e Inclusão do IF Baiano, na perspectiva do atendimento aos estudantes com deficiência; a
categoria acesso, permanência e êxito do percurso formativo de estudantes com deficiência
revelou como subcategorias as práticas pedagógicas inclusivas preconizadas pela Política de
Diversidade e Inclusão e as contribuições da Política de Diversidade e Inclusão para o percurso
formativo dos estudantes com deficiência, conforme ilustrada na Figura 5. Na sequência
indicamos o referencial teórico abarcado pelas categorias e subcategorias de análise em
discussão, conforme Quadro 5.
Tendo em vista que, neste estudo, buscamos interrogar se a Política de Diversidade e
Inclusão do IF Baiano contribui para acesso, permanência e êxito dos estudantes com
deficiência, no campus Senhor do Bonfim, a opção pela análise de conteúdo, acima
referenciada, constituiu-se de extrema relevância para a consecução desse intento, tendo em
vista que buscou ampliar a compreensão acerca dos sentidos ou do sentido de um texto,
documento, baseado em várias leituras, reflexões e observações, a fim de, posteriormente,
extrair-se deles significados, com vistas a produzir inferências e conclusões.
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Figura 5 – Categorias e subcategorias teóricas construídas a partir da análise dos dados
decorrentes da pesquisa de campo

A compreensão dos
estudantes, docentes e
membros do NAPNE
sobre o fenômeno da
inclusão, no campus
Senhor do Bonfim

Educação
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percurso formativo
de estudantes com
deficiência

As práticas
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Política de
Diversidade e Inclusão

a institucionalização/
Implementação da Política
de Diversidade e Inclusão
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perspectiva do
atendimento aos estudantes
com deficiência
As contribuições da
Política de Diversidade
e Inclusão para o
percurso formativo dos
estudantes com
deficiência

Fonte: elaborado pela autora

Quadro 5 – Referencial teórico que amparou as categorias e subcategorias de análise dos dados
produzidos pela pesquisa de campo.
CATEGORIAS

Educação Inclusiva

Acesso, permanência e
êxito no percurso
formativo de estudantes
com deficiência

SUBCATEGORIAS

REFERENCIAL TEÓRICO

 Compreensão
dos
estudantes,
docentes e membros do NAPNE
sobre o fenômeno da inclusão, no
campus Senhor do Bonfim;
 Institucionalização/ Implementação
da Política de Diversidade e
Inclusão do IF Baiano, na
perspectiva do atendimento aos
estudantes com deficiência.
 Práticas pedagógicas inclusivas
preconizadas pela Política de
Diversidade e Inclusão
 Contribuições da Política de
Diversidade e Inclusão para o
percurso formativo dos estudantes
com deficiência.

 Política Nacional de Educação
Especial, na perspectiva da Educação
Inclusiva e demais fundamentos legais
(resoluções, leis, decretos);
 Política de Diversidade e Inclusão do IF
Baiano;
 PDI-IF Baiano;
 Stainback e Stainback (1997); Mantoan
(2003); Carvalho (2005); Sassaki
(2006); Glat (2007).

Fonte: elaborado pela autora

Nessa mesma perspectiva, tomamos por empréstimo, ainda, a argumentação de
Chizzotti (2006, p. 98) ao advogar que “o objetivo da análise de conteúdo é compreender
criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações
explícitas ou ocultas.”. Assim, essa fase da pesquisa permitiu um melhor entendimento do
cenário da educação inclusiva ofertada do IF Baiano, provenientes do processo de
institucionalização da sua Política de Diversidade e Inclusão e respectiva implementação de
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ações de inclusão, sua estruturação e abrangência, bem como os seus reflexos para acesso,
permanência e êxito do percurso formativo dos estudantes com deficiência, no campus Senhor
do Bonfim.
Desse modo, para a finalização da etapa referente à pesquisa de campo, fez-se necessário
o tratamento de todo o material recolhido, obedecendo-se aos critérios de ordenação,
classificação e análise dos dados, com vistas à tentativa de elucidação da questão que deu
origem ao estudo, privilegiando-se o confronto entre a situação anteriormente apresentada e o
novo contexto surgido do resultado da investigação. Nesse aspecto, Minayo (2001, p. 26)
conclui “certamente o ciclo nunca se fecha, pois, toda pesquisa produz conhecimentos
afirmativos e provoca mais questões para aprofundamento posterior”.
Concluída a exposição sobre o caminho teórico-metodológico trilhado no presente
estudo, seguiu-se apresentando as evidências e principais constatações desta investigação, a
análise e interpretação dos dados, além da apresentação dos resultados obtidos.
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5
A POLÍTICA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO DO IF BAIANO, NA
PERSPECTIVA DO ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA –
CAMPUS SENHOR DO BONFIM
Esta seção apresenta as evidências e principais constatações desta investigação oriundas
da pesquisa documental, análise e interpretação dos dados derivados dos questionários
aplicados junto aos estudantes com deficiência e aos docentes que lecionam em turmas que
possuem estudantes com deficiência e das entrevistas realizadas com membros do NAPNE,
além da apresentação dos resultados obtidos, com vistas ao alcance do objetivo proposto neste
estudo.
Ao iniciarmos o processo de análise dos dados, ratifica-se que as respostas colhidas por
meio dos instrumentos anunciados foram analisadas sob a égide da Análise de Conteúdo,
conforme argumentada por Bardin (2011, p.15), como um “conjunto de instrumentos de cunho
metodológico, em constante aperfeiçoamento que se aplicam a discursos, mensagens”. Desse
modo, os dados analisados e seus respectivos resultados foram subsidiados pelos principais
referenciais teóricos que fundamentaram este estudo e auxiliaram na sua compreensão,
selecionando-se as informações mais importantes, com a finalidade de dar maior relevância a
presente investigação e, consequentemente, auxiliar na criação do produto desta pesquisa.
Ressalte-se que a análise da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano, na perspectiva do
atendimento aos estudantes com deficiência, realizou-se com base nas categorias e
subcategorias teóricas que emergiram nesta investigação, conforme já evidenciadas
anteriormente.
Para melhor compreensão dos resultados aqui apresentados, as informações foram
organizadas em tópicos, a saber: apresentação de dados resultantes da pesquisa documental;
apresentação dos resultados das análises dos dados derivados dos questionários e entrevistas,
calcados nas categorias e subcategorias de análise que emergiram e, por fim, a síntese dos
resultados da pesquisa, na sua totalidade, cujo intento foi responder à questão norteadora e aos
objetivos propostos nesta investigação indicando, na sequência, o produto da pesquisa.
5.1

Diversidade e Inclusão no IF Baiano, na perspectiva do atendimento aos estudantes com
deficiência - campus Senhor do Bonfim
Ao lançar mão da pesquisa documental, contemplamos, dentre outras, as informações

referentes ao número de estudantes com deficiências regularmente matriculados no IF Baiano
e os tipos de deficiências encontrados, por estudantes e por campus. Para tanto, nos debruçamos
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sob o número de estudantes com deficiência, regularmente matriculados nos cursos Técnicos
de Nível Médio, nas modalidades Integrado e Subsequente ao ensino médio, cursos de
Graduação e Pós-Graduação, ano-base 2017.
Destas análises preliminares foi possível identificar que existem 94 (noventa e quatro)
estudantes com deficiência, regularmente matriculados, distribuídos em 12 (doze) campi do IF
Baiano. Identificamos, ainda, que a deficiência predominante nos campi é a deficiência
auditiva, acompanhada da deficiência visual, na sequência a deficiência física e, por último, a
deficiência intelectual. Após o reconhecimento do universo de estudantes com deficiência
ingressantes nos campi do IF Baiano, tomamos como base de estudo o campus Senhor do
Bonfim, por ser o lócus desta pesquisa.
Alavancando o processo de investigação, com vistas ao efetivo alcance do objetivo do
proposto neste estudo, apresentamos, a seguir, os dados referentes ao número de estudantes com
deficiência ingressantes no IF Baiano, por campus onde os mesmos estão matriculados,
indicando, na sequência, os tipos de deficiência por estudante e por campus, destacando as
deficiências com maior incidência.
É oportuno ressaltar que os dados aqui apresentados foram obtidos junto à Assessoria
de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e, ainda, junto a Plataforma Nilo Peçanha2 (PNP),
contribuindo, sobremaneira, para o alcance dos objetivos propostos nesta investigação.
Gráfico 8 – Número de estudantes com deficiência no IF Baiano, em 2017, em todos os campi.
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados fornecidos pela Assessoria de Diversidade e Inclusão – IF
Baiano, ano-base 2017.

2

A Plataforma Nilo Peçanha (PNP) é um ambiente virtual de coleta, validação e disseminação das estatísticas
oficiais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Tem como objetivo reunir dados
relativos ao corpo docente, discente, técnico-administrativo e de gastos financeiros das unidades da Rede, para
fins de cálculo dos indicadores de gestão monitorados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica o
Ministério da Educação (SETEC/MEC).
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Os dados constantes do Gráfico 8 apresentam um total de 94 (noventa e quatro)
estudantes com diferentes formas3 de deficiências (auditiva, física, intelectual, visual),
distribuídos em 12 (doze) campi do IF Baiano, evidenciando-se maior número de estudantes
com deficiência localizado no campus Senhor do Bonfim, seguido dos campi de Uruçuca e
Guanambi. Ressalte-se que não houve registros de estudantes com deficiência nos campi
Itaberaba e Xique-Xique.
Gráfico 9 – Tipos de deficiência no IF Baiano, em 2017, por campi e por tipo de deficiência.
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados fornecidos pela ADI– IF Baiano, ano-base 2017.

Conforme explicitado no Gráfico 9, os tipos de deficiências encontrados em 12 (doze)
campi do IF Baiano são bem diversificados, destacando-se o maior número de estudantes

3

No Brasil, as diferentes formas de deficiência estão consideradas no Decreto No 5.296/2004 e suas alterações, nos
seguintes termos: Deficiência física: “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”;
Deficiência auditiva: “perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz”; Deficiência visual: “cegueira, na qual a
acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea
de quaisquer das condições anteriores”; Deficiência intelectual (originalmente mental): “funcionamento
intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas
a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 1. comunicação; 2. cuidado pessoal; 3. habilidades
sociais; 4. utilização dos recursos da comunidade; 5. saúde e segurança; 6. habilidades acadêmicas; 7. lazer; e 8.
Trabalho.”
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acometidos da deficiência auditiva, localizada nos campi Senhor do Bonfim, Serrinha e
Guanambi. Na sequência, aparece distribuída entre os campi, a deficiência física, seguida da
deficiência visual e intelectual.
Vale ressaltar que, apesar das barreiras comunicacionais existentes, os Institutos
Federais possuem um expressivo contingente de estudantes acometidos de deficiência auditiva.
Nesse sentido, o IF Baiano conta com uma importante estrutura para atendimento a estes
estudantes, no sentido de acompanhamento do seu percurso formativo na instituição, a exemplo
da contratação de um número significativo de intérpretes de Libras para o atendimento ás
demandas oriundas desta deficiência.
Após o mapeamento do cenário de estudantes com deficiência, ingressante no IF Baiano
iniciou-se o processo de investigação acerca do objeto da pesquisa, mais detidamente, sobre a
realidade apresentada no campus Senhor do Bonfim, por ser esse o lócus da nossa pesquisa.
Assim, para maior fundamentação dos estudos, fez-se necessário localizar os estudantes por
tipo de deficiência, em cada curso ofertado pelo campus Senhor do Bonfim.
O ano-base de 2017 foi o período escolhido para análise da trajetória acadêmica dos
estudantes com deficiência, ingressantes nos cursos ofertados no campus Senhor do Bonfim e,
consequentemente, beneficiários da Política de Diversidade e Inclusão, remontando, dessa
forma, ao período posterior à aprovação da Política de Diversidade e Inclusão pelo Conselho
Superior (CONSUP), do IF Baiano, ocorrida em 2012.
Após leituras dos diversos documentos legais que respaldam as ações destinadas à
viabilidade do acesso, permanência e êxito do percurso formativo dos estudantes com
deficiência no IF Baiano, observando-se, ainda, as diretrizes constantes da Política de
Diversidade e Inclusão, no que diz respeito a esse público, direcionamos a atenção para a
identificação de fatores relevantes, quando se tratou da oferta da educação profissional aos
estudantes com deficiência no campus Senhor do Bonfim, identificando-se o quantitativo de
estudantes matriculados e seus respectivos ciclos de matrícula, conforme retratado no Quadro
6.
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Quadro 6 – Número de estudantes com deficiência no campus Senhor do Bonfim, por curso,
ciclo de matrícula.
CURSOS

No. ESTUDANTES COM
DEFICIÊNCIA

CICLOS
MATRÍCULA

Técnico em Agropecuária –
13
2016-2019
Integrado
Técnico em Informática 04
Subsequente
2017-2018
Licenciatura em Ciências da
04
2012-2016
Computação
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados fornecidos pela Assessoria de Diversidade e Inclusão – IF
Baiano, ano-base 2017.

Para consubstanciar os dados aqui apresentados, foram realizados levantamentos
baseados

em

informações

disponíveis

por

ocasião

do

acesso

a

documentos/relatórios/normativos, disponíveis no sítio do IF Baiano e na sua Assessoria de
Diversidade e Inclusão (ADI), setor responsável pelo acompanhamento da Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano.
Concluída a pesquisa documental, na forma ora apresentada, a qual possibilitou traçar o
perfil do cenário da educacional profissional, numa perspectiva inclusiva, ofertada pelo IF
Baiano, nos seus campi e de forma mais específica no campus Senhor do Bonfim, trataremos,
a seguir, da análise e interpretação dos dados na sua totalidade, compreendendo as fases que
envolveram a pesquisa de campo realizada.
5.2

A Educação Inclusiva
O contexto da Educação Inclusiva no âmbito do IF Baiano permeia-se por uma reflexão

crítica acerca das ações dispostas na Política de Diversidade e Inclusão instituída no IF Baiano,
por meio da Resolução nº 12/2012 - CONSUP, sendo este documento o norteador da
implementação das ações de inclusão previstas no PAPNE e gerenciadas pelo NAPNE,
conforme explicitado no início deste trabalho.
Nesse sentido, com a finalidade de avaliar as compreensões dos estudantes, docentes e
membros do NAPNE envolvidos no processo de inclusão, no campus Senhor do Bonfim, a
categoria “Educação Inclusiva” e suas subcategorias teóricas, aqui mencionadas, retrataram as
opiniões, crenças, intenções, impressões e inquietações manifestadas pelos sujeitos quanto ao
conhecimento acerca da existência e finalidade da Política Diversidade e Inclusão do IF Baiano,
sua criação, divulgação e os desafios e possibilidades da sua implementação.
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Cumpre ressaltar que a Política de Diversidade e Inclusão instituída no IF Baiano está
amparada pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva Inclusiva, a qual defende
que:
A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores
indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar
as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL,
2008, p.1).

Nesse diapasão, o contexto educacional inclusivo propõe a ressignificação de
concepções e práticas com vistas ao rompimento de barreiras e preconceitos, como um passo
importante para se entender e acolher as diferenças, promovendo a igualdade de oportunidade.
5.2.1 Compreensão dos estudantes, docentes e membros do NAPNE sobre o fenômeno da
inclusão, no campus Senhor do Bonfim
Para fins de compreensão dos estudantes, docentes e membros do NAPNE acerca da
implementação da Política da Diversidade e Inclusão do IF Baiano, no que se refere ao
atendimento de estudantes com deficiência, no campus Senhor do Bonfim, consideramos, em
princípio, aspectos relacionados a divulgação da política, no campus, e sua satisfação na opinião
dos estudantes, bem como o grau de concordância dos docentes quanto às afirmações sobre o
conhecimento, clareza e definição da política.
No que se refere à divulgação, a maioria dos estudantes considera que o documento
sobre a Política de Diversidade e Inclusão não se encontra totalmente disponível, em formatos
mais acessíveis, a exemplo: Libras (vídeo), braile, áudios, sendo conhecida, apenas, para
poucos estudantes com deficiência, conforme ilustrado no Gráfico 10.
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Gráfico 10 – Opinião dos estudantes sobre a divulgação do documento que trata da Política de
Diversidade e Inclusão.

57%

29%
14%
SIM

NÃO

PARCIALMENTE

Fonte: pesquisa de campo realizada em fevereiro/2019

Nesse mesmo ponto, a maioria dos docentes expressou um grau de concordância parcial
quanto a afirmação de que a proposta de inclusão, no campus, é clara e bem definida para todos
os professores e demais servidores, conforme ilustrado no Gráfico 11.
Gráfico 11 – Grau de concordância dos docentes quanto à clareza e definição da proposta de
inclusão no campus.

60%

20%
8%
Concordo
Concordo
completamente parcialmmente

Não concodo.
Nem discordo

12%
Discordo
parcialmente

0%
Discordo
completamente

Fonte: pesquisa de campo realizada em fevereiro/2019

No que se refere ao grau de concordância quanto ao conhecimento dos docentes acerca
da Política de Diversidade e Inclusão implementada no campus, na perspectiva do atendimento
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aos estudantes com deficiência, a maioria dos respondentes demonstraram conhecê-la apenas
parcialmente, conforme ilustrado no Gráfico 12.
Gráfico 12- Grau de concordância dos docentes quanto ao conhecimento sobre a política de
diversidade e inclusão.

64%

36%

Concordo
completamente

Concordo
parcialmmente

0%

0%

0%

Não concodo.
Nem discordo

Discordo
parcialmente

Discordo
completamente

Fonte: pesquisa de campo realizada em fevereiro/2019

Vale salientar que, sobre essa temática os membros do NAPNE não foram indagados,
tendo em vista que, este núcleo é o responsável pelo acompanhamento das ações de inclusão
no campus, sendo implícito esse conhecimento.
Diante da manifestação dos respondentes é válido ressaltar que há uma premente
necessidade de se envidar esforços no sentido de aperfeiçoar a publicização do documento que
trata da Política de Diversidade e Inclusão, instituída no IF Baiano, com vistas à ampliação de
informações acerca desse fenômeno, como forma de promover maior visibilidade, justificandose, assim, que a proposta de inclusão carece de mais clareza e definição junto a sua comunidade.
Em que pese não ter sido localizado nenhum expediente que faça referência a tal exigência,
uma vez que a Política de Diversidade e Inclusão ao ser aprovada pelo órgão máximo da
instituição, contou com a aquiescência dos representantes dos docentes, dos discentes, dos
servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, diretores dos campi, dentre
outros, constando, ainda no PDI do Instituto. Consideramos importante uma maior
disseminação acerca dessa informação, de forma a ampliar a abrangência do conhecimento de
tão significativo documento.
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Não obstante o pouco conhecimento indicado pelos estudantes sobre a Política de
Diversidade e Inclusão, a expressiva maioria revelou sentir-se amplamente contemplado por
ela, ao responder à questão que tratou do assunto, conforme ilustrado no Gráfico 13.
Gráfico 13 – Opinião dos Estudantes quanto a “sentir-se amplamente contemplados pela
Política de Diversidade e Inclusão.”

71%

SIM

7%

21%

NÃO

PARCIALMENTE

Fonte: pesquisa de campo realizada em fevereiro/2019

Nessa mesma perspectiva, ao serem perguntados se consideram satisfatória a relação
dos docentes com a política de inclusão, no campus, os estudantes classificaram como
“satisfatória”. Sobre isso um estudante declarou: “Sim. Os professores fazem adaptação de
provas”. Fazem atendimentos aos alunos que precisam especialmente a professora de
Sociologia” (R10), e, ainda, conforme sinalizado por outro estudante: “Sim. É satisfatória, pois
a inclusão por parte dos professores torna-se integradora e benéfica” (R12), a exceção foi o
estudante R9 ao declarar: “Alguns professores fazem a inclusão, só alguns” (R9).
Em contraposição, os docentes pesquisados revelaram grau de concordância parcial
quanto a afirmação de que o processo de inclusão de estudantes com deficiência, implementado
por meio da Política de Diversidade e Inclusão, no campus é satisfatório, conforme ilustrado no
Gráfico 14.
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Gráfico 14 – Grau de concordância dos docentes quanto à afirmação de que o processo de
inclusão de estudantes com deficiência no campus é satisfatório.
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Concordo
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8%
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0%

Não concodo.
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Discordo
parcialmente

Discordo
completamente

Fonte: pesquisa de campo realizada em fevereiro/2019

Desse ponto de vista, foi possível inferir que, não obstante os esforços envidados no
sentido de promover a inclusão de estudantes com deficiência, no campus, observa-se a
necessidade de melhorias deste processo.
5.2.2 Institucionalização/Implementação da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano,
na perspectiva do atendimento aos estudantes com deficiência
As questões que contemplaram essa categoria de análise foram conduzidas por temas
destacados nas diretrizes estabelecidas pela Política de Diversidade e Inclusão, buscando a
compreensão dos sujeitos participantes da pesquisa acerca da aplicabilidade dos recursos
financeiros garantidos no orçamento de custeio anual de cada campus do IF Baiano destinados
ao desenvolvimento das ações inclusivas advindas da Política e, ainda, sobre a forma como
ocorre a articulação permanente entre a Assessoria de Diversidade e Inclusão / Reitoria e seus
núcleos responsáveis pelo gerenciamento das ações de inclusão, nos campi, além da atuação da
gestão frente ás questões de infraestrutura física, equipamentos, mobiliários e outros, para fins
do atendimento à efetiva implementação da Política de Diversidade e Inclusão. Assim, os
resultados apresentados por meio das análises quanto ao processo de institucionalização/
implementação da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano, na perspectiva do
atendimento aos estudantes com deficiência, permitiram conhecer as opiniões, crenças,
intenções, impressões e inquietações manifestadas pelos pesquisados, acerca dos aspectos de
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criação da Política de Diversidade e Inclusão e os desafios e possibilidades da sua
implementação, no campus Senhor do Bonfim.
No que se refere à aplicabilidade dos recursos financeiros estabelecidos pela Política de
Diversidade e Inclusão, com vistas ao atendimento, satisfatório, das demandas relativas à
inclusão de estudantes com deficiência, no campus, esse evento revelou-se não satisfatório, na
opinião dos docentes, registrando um grau de concordância parcial quanto a esta afirmação,
conforme ilustrado no Gráfico 15.
Gráfico 15 – Grau de concordância dos docentes quanto à aplicabilidade dos recursos
financeiros destinados ao atendimento das demandas relativas à inclusão no campus.
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32%

16%

Concordo
completamente

Concordo
parcialmmente

Não concodo.
Nem discordo

4%

8%

Discordo
parcialmente

Discordo
completamente

Fonte: pesquisa de campo realizada em fevereiro/2019.

Em que pese o questionário aplicado aos docentes contemplar questões fechadas,
contou, ainda, com um espaço direcionado a “Outras observações/considerações”, a fim de
registrar as impressões dos participantes quanto à temática apresentada. Desse modo, um
docente registrou os entraves de ordem orçamentária, financeira e de pessoal que perpassam a
gestão da Política no campus, apresentando sugestão de melhorias para a execução da Política,
destacando a criação de vídeos-aula, de sua autoria, como contribuição para adoções de práticas
pedagógicas inclusivas, no campus, conforme destacado na sua fala:
às vezes o repasse de recurso fica vinculado ao momento de matrícula do discente,
para, a partir daí começar a busca pelos profissionais ou recursos pedagógicos. Os
diretores, agora, ficam numa situação delicada para definir em reais os 2% da política
ou, no caso, contratação dos intérpretes de Libras, por tempo determinado, engessada
pela portaria no. 862/2017. Deveria haver um mecanismo melhor para aparelhar os
NAPNES; mudar ou alterar o regimento dos NAPNES, para dar uma característica de
atendimento mais evidente no seu texto; sobre a questão 18, gravei um vídeo
intitulado: vídeo aula adaptações curriculares português Libras e disponibilizei, veja
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em: https://youtu.be/-ahfwwaaAyY, bem como fiz Oficinas. Oferecemos formação
quanto à educação de surdos, aos professores em 2015, 2016, 2017 e oficinas em 2018.
(DOCENTE 06)4.

Ainda referente a essa pauta, outro docente, também, registrou em campo próprio do
questionário, uma observação quanto às dificuldades que envolvem a aplicabilidade de recursos
financeiros enfrentadas pelo campus, e, ainda, sobre as diversas especificidades que a inclusão
traz, nem sempre havendo profissional adequado para todos os atendimentos que surgem, afora
os entraves burocráticos submetidos às instituições, causando demasiado prejuízo ao campus e,
principalmente, ao aluno que apresenta uma necessidade específica:
São muitas as especificidades e a Instituição recebem os mais diversos casos, muitas
vezes não existe profissional adequado para aquele atendimento e o processo de
contratação desse profissional, demanda tempo (burocracia). Tempo este que leva
meses ou até ano. Isso prejudica não somente o campus, mas principalmente aquele
aluno que deveria ter o atendimento mais específico (DOCENTE 02).

Ainda no tocante à aplicabilidade dos recursos financeiros estabelecidos pela Política
de Diversidade e Inclusão no campus, foi possível perceber que a efetividade das ações de
inclusão carece de maior investimento, conforme destacamos nas falas dos entrevistados E1 e
E4:
Hoje não; hoje nós estamos com a infraestrutura ainda por arrumar, uma sala mesmo
para o NAPNE, ainda, necessita equipamentos a gente quase não tem nenhum, tá aí
em processo de organização para compra, a gente solicitou esses equipamentos, mas
ainda não posso dizer que vão chegar, então hoje o que a gente tem hoje é bem pouco,
quase nada. (E1).
Não atende, principalmente porque as tecnologias assistivas para os alunos, enfim,
cegos, surdos que são nosso principal público-alvo, a gente precisa de materiais para
trabalhar para possibilitar o aprendizado desses alunos, para viabilizar. E aí o
orçamento cada vez diminui e o número de alunos só cresce, então, esse orçamento
não é suficiente, 2% do orçamento do campus. [...] o que é possível comprar dentro
do orçamento do campus, a gente consegue. O diretor até vai fazer a compra da
impressora via campus, porque sabe dessa urgência. Então a gente tem muito acesso
a direção-geral do campus, o que é possível, sim, mas, assim, o orçamento do campus,
também, está congelado, a gente não tem como pagar as contas de luz, quanto mais
comprar um equipamento de trinta mil reais, como é o caso da impressora braile.
Então, não é suficiente pelo contexto político geral. Não é por falta de vontade do
gestor não, ele tem, realmente, colocado o NAPNE, e os processos de inclusão no
campus como uma pauta prioritária. (E4).

Conforme disciplinado pela Política de Diversidade e Inclusão cumpre ressaltar que os
campi do IF Baiano destinam, anualmente, no mínimo, 2% do valor total do seu orçamento de
4

A título de esclarecimento, a questão 18, referenciada pelo docente 06, referiu-se à existência de adaptação
curricular e de materiais didático-pedagógicos que contemplem estudantes com deficiência.
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custeio para a implementação e a manutenção da Política de Diversidade e Inclusão, tendo a
Assessoria de Diversidade e Inclusão (ADI) como órgão responsável pela implementação e
integração das ações relacionadas a essa Política no âmbito do Instituto (PDI-IF BAIANO,
2012).
Nessa mesma direção, quando questionados sobre como se dá a atuação da gestão
referente à infraestrutura física, equipamentos mobiliários, materiais didáticos, pedagógicos
para os estudantes com deficiência, os entrevistados foram unânimes em afirmar que a gestão
é bem atuante frente ao processo de inclusão no campus, inclusive, superando expectativas.
Sobre isso, um entrevistado declarou:
Nosso trabalho e o diálogo com a gestão é bem proximal e inclusivo também. [...]
Para, além disso, o que eu acho mais fantástico, ainda, é a questão atitudinal, porque
a gente sabe que dentro do processo inclusivo vai envolver fatores físicos, de
tecnologias assistivas, que a nossa atual gestão, também, tem proporcionado dentro
das possibilidades, o mapeamento das demandas. [...] o fator atitudinal é muito
significativo, a gente tem que ressaltar porque a atitude ela envolve tanto fator da
sensibilidade, do diálogo, do olhar de acolhimento que a gente tem nessa gestão e isso
é muito significativo, para todos os alunos, o diálogo democrático, também de
posicionamento, de buscar, recorrer, projetar, ouvir novas propostas, então isso é
muito bacana, então ressalto de maneira muito positiva, muito mesmo. (E2).

Ainda no que se refere à atuação da gestão frente às questões da inclusão no campus,
destacamos a fala dos entrevistados E1 e E4:
A gestão ela hoje se mostra bem receptiva ao ouvir o NAPNE. Compreende a
necessidade de uma infraestrutura de equipamentos, mas alega sempre falta de
recursos. Recentemente, a gente passou uma lista, aqui no campus, para gestão
solicitando alguns equipamentos que seriam comprados via Assessoria de Diversidade
e Inclusão, só que demorou muito e nós recebemos uma aluna que necessita desses
recursos, então a gente recorreu ao nosso gestor aqui no campus, e ele se mostrou bem
aberto a buscar a compra desses equipamentos. (E1).
A gestão do campus tem uma relação muito tranquila com o Núcleo e vem tentando
suprir as demandas que surgem. As dificuldades referentes à falta de recursos para
atendimento são muito em função do contexto político geral, não por falta de vontade
do gestor. A gente tem muito acesso à direção-geral do campus, o que é possível é
feito, sim, mas, assim, o orçamento do campus também está congelado. [...] A gestão
tem realmente colocado o NAPNE e os processos de inclusão no campus como uma
pauta prioritária, assim dentro da gestão a atuação é efetiva. (E4).

Destarte, ficou evidente, ainda, que muitas das barreiras surgidas com vistas à oferta da
educação profissional numa perspectiva inclusiva no campus Senhor do Bonfim ocorrem pela
falta de estrutura financeira, orçamentária, de pessoal, entre outras, denegadas pela própria
Gestão Governamental. É sabido que as ações e programas criados pelos Governos dedicados
a assegurar o bem-estar da população obedecem, ou deveriam obedecer, às fases de
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planejamento, criação e execução. Porém, é imperioso que, uma vez colocada em prática, se
avalie a eficiência dos resultados alcançados, promovendo os ajustes e melhorias necessárias.
Sobre esse mesmo aspecto, outro entrevistado argumentou:
Eu não tenho nenhuma barreira do que pedir; aqui a gente não tem barreira, a gente
só tem barreira financeira, se não tiver dinheiro mesmo, se não tiver orçamento, mas,
ainda, assim, a coordenação, a direção geral, a direção acadêmica, eles até apertam
alguma coisa de lá pra conseguir comprar, nem que saiba a metade. [...] todas as
adaptações que a gente pediu foi atendida, a gente não tinha sala os intérpretes, passou
a ter, o campus não se fechou, a gente tem a nossa sala especifica pra atender o surdo.
[...] A gente tem câmera, a gente tem pedestal, a gente tem fundo de tela, a gente tem
tudo, a gente arma aonde a gente vai, a gente não tem a sala, mas a gente tem um
material para trabalhar e, então assim, o campus não é fechado para nenhuma
adaptação que a gente peça. (E3).

Evidenciamos nesse tópico a opinião dos entrevistados quando questionados se a
articulação entre a Assessoria de Diversidade de Inclusão (ADI) e o NAPNE ocorre de forma
satisfatória? Foi sinalizado pelos entrevistados que a ADI tem se posicionado de forma a
promover reuniões e reflexões na tentativa de tornar mais efetivas as ações previstas na Política
de Diversidade e Inclusão. Das análises realizadas foi possível perceber que, ainda, há um
caminho a ser trilhado, conforme declarado pelos entrevistados:
A minha chegada como eu já ressaltei tem 11 meses de IF Baiano e aí eu achei muito
positiva, é o desenvolvimento do trabalho de assessoria. Durante esse tempo tivemos
duas reuniões lá na Reitoria, juntamente com Assessoria de Diversidade de Inclusão
para discutir o regulamento do NAPNE de uma maneira mais geral. Em outra reunião,
também foi discutido o Regimento do Atendimento Educacional Especializado, que é
um Regimento que tem como conexão o regulamento do NAPNE. (E2).
Temos conhecimento de que é o assessor hoje mantém a comunicação através de um
grupo de WhatsApp e envia e-mail também, porém as reuniões são muito esporádicas
e o Regimento do NAPNE foi recentemente aprovado, então eu percebo que é um
percurso que a gente ainda está iniciando, então ainda não é tão satisfatório, acredito
eu que seja porque a gente está no início mesmo. (E1).
Acho que tem deixado a desejar um pouco na construção mesmo de discussões, de
documentações, de regulamentações que sejam comuns entre os campi. Que a gente
tenha ficha de encaminhamento que sejam compartilhadas, que a gente saiba do
funcionamento de um campus que pode ajudar no outro, eu acho que espaços mais
sistemáticos de encontro apesar de saber que existe toda a questão orçamentária para
promover esses encontros de NAPNE, mas eu acho que a assessoria deveria estar
voltada mais a esses momentos mesmo de tentar, atender não só demanda material e
orçamentária para cada NAPNE, deveria ser um espaço de encontro onde os NAPNEs
pudessem estar discutindo até, às vezes, casos específicos de aluno, de adaptação
curricular que a gente tem muita dificuldade com relação a isso. E o que eu vi, no
breve encontro que a gente teve em Salvador é que a gente tem profissionais muito
bons no Instituto, com formação na área de inclusão, não é uma questão de falta de
formação dos profissionais. Os professores de AEE que entraram no recente concurso
são, na sua maioria, Mestres e Doutores na área, com muito material publicado, muita
experiência. Os Intérpretes de Libras, também, são profissionais que vem com uma
bagagem de conhecimento. Então a gente tem, hoje, profissionais muito qualificados
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na área de inclusão, no Instituto. Então falta realmente a institucionalização de ações,
de práticas, de experiências. (E4).

De acordo com as declarações dos entrevistados a articulação da ADI com os núcleos
ocorre de forma tímida, carecendo de atuação mais intensiva. É válido ressaltar que articulação
permanente entre a Assessoria de Diversidade e Inclusão e seus núcleos nos campi constitui-se
como uma das diretrizes estabelecidas pela Política de Diversidade e Inclusão, instituída no IF
Baiano (PDI-IF BAIANO, 2012).
Ao indagarmos se são desenvolvidas ações que ensejam a promoção e publicização de
ações consideradas inclusivas no campus e como transcorre, os entrevistados, de modo geral,
consideram que as ações ocorrem com ampla divulgação, perpassando os muros do IF Baiano,
contando, ainda com a participação e adesão dos atores envolvidos no processo de inclusão
(docentes, gestores, estudante, comunidade externa).
Sobre esse quesito um entrevistado fez um importante relato, destacando a satisfação
dos estudantes com deficiência no envolvimento de eventos internos e externos, a exemplo o 1º
Congresso Brasileiro de Saúde em Libras, promovido pela UNIVASF, na cidade de Juazeiro,
tendo participado os estudantes surdos, acompanhados por um intérprete de Libras:
Na verdade, sim, a gente. [...] falando com poucas palavras de uma forma mais
simples, os eventos que o campus promove que atrai e que são abertos ao público
externo expõe o campus para o público de fora. Por exemplo, essa iniciativa de ir para
Juazeiro (I Congresso Saúde em Libras), a gente foi muito falado lá, perguntavam:
esses surdos são de onde? São de Bonfim? Onde é Bonfim? O pessoal perguntava:
Bonfim é aqui perto? E esses meninos são de Bonfim? Por que ninguém nunca ouviu
falar? [...] então assim, os alunos foram vistos, eles participaram mais que alunos de
uma cidade maior que a nossa. Os surdos de uma cidade maior não estavam
participando tanto do evento, quanto nossos estudantes. (E3).

Ficou evidente que a oportunidade de se envolver em eventos dessa magnitude
representa um exponencial crescimento pessoal para estes estudantes. A satisfação em tela
perpassa os muros do campus, estendendo-se aos familiares (pais e/ou responsáveis) destes
estudantes, estabelecendo-se, assim, um vínculo de amizade, confiança e profundo respeito aos
professores, os quais já chegaram a participar de eventos promovidos pelas famílias dos
estudantes, em agradecimento às mudanças ocorridas nas vidas destes jovens, que vislumbram
no IF Baiano, uma importante chance de transformação da vida pessoal e social. Ainda sobre a
dinâmica da promoção e publicização de ações inclusivas no campus, outros entrevistados
fizeram as seguintes declarações:
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Sim, com certeza! No ano de 2018, realizamos algumas oficinas, juntamente com os
professores na perspectiva mesmo do ensino colaborativo e aí envolveu os docentes e
envolveu também os discentes, na perspectiva de ensino e aprendizagem e outros
momentos também dentro do planejamento, onde a gente tinha diálogo sobre inclusão,
sobre adaptações das atividades propostas, também de sugestões para trabalhar em
sala de aula, para, além disso, tivemos também algumas rodas de conversas sobre
inclusão, uma sobre tecnologia assistiva e inclusão, outra na perspectiva da Psicologia
e Educação, com a participação da Psicóloga do campus, a gente sempre faz um
trabalho colaborativo conjunto, a equipe do NAPNE, junto com os professores e junto
com a coordenação de ensino. Tivemos também uma ação do Dia do Surdo que foi
fantástica, que já é um evento recorrente de anos anteriores, é um evento marco
mesmo, porque é o nosso público maior aqui dos PNEs, são alunos surdos. Então todo
ano, geralmente, tem um evento direcionado onde a gente prepara um dia para
reflexões e para diálogos, também, dialogando na perspectiva da inclusão junto com
os alunos, e aí os alunos convidam a comunidade surda daqui de Senhor do Bonfim e
região, é o evento que é muito grande e que é lindo mesmo, que você vê o diálogo
daqui de quem é de Bonfim, Campo Formoso, Filadélfia e municípios circunvizinhos.
(E2).
Eu vejo como uma função do NAPNE e acho que deixa muito a desejar, a gente faz
coisas pontuais, então na Feira de Ciência e Tecnologia (FEICITEC) a gente faz um
Stand na cidade, um Stand do NAPNE, os alunos PNEs e os surdos apresentam
trabalhos e a gente faz um Stand específico de Inclusão. Agora na “IFEIRA” também
a gente quer colocar um Stand do NAPNE, aí são eventos da comunidade interna.
Eventos da comunidade externa deixa muito a desejar. Na comunidade interna a gente
apresenta Jornada Pedagógica, dados de eventos que os alunos foram juntamente com
professores, os eventos relacionados à inclusão o que o campus fez, o Dia do Surdo.
São coisas pontuais, o único evento maior que a gente faz é o Dia do Surdo, que a
gente convida todos os surdos das escolas do território, eles vêm de ônibus, então a
gente faz umas apresentações culturais, mas eu acho que é pouco e deixa muito a
desejar. (E4).

Diante desse contexto, Mantoan, (2003) propõe a seguinte reflexão:
Nesses ambientes educativos, ensinam-se os alunos a valorizar a diferença pela
convivência com seus pares, pelo exemplo dos professores, pelo ensino ministrado
nas salas de aula, pelo clima sócio-afetivo das relações estabelecidas em toda a
comunidade escolar — sem tensões competitivas, mas com espírito solidário,
participativo. Escolas assim concebidas não excluem nenhum aluno de suas classes,
de seus programas, de suas aulas, das atividades e do convívio escolar mais amplo
(MANTOAN, 2003, p.35).

A partir das declarações dos entrevistados pode se constar o compromisso na realização
de ações que ensejem o atendimento a uma das diretrizes da Política, a saber: promoção e
publicização permanente de ações para o desenvolvimento da Política de Diversidade e Inclusão
(PDI-IF BAIANO, 2012).
Ainda no que se refere à temática que abarcou essa subcategoria de análise trouxemos
as opiniões dos pesquisados quanto à gestão do processo de formação continuada dos docentes
que lecionam em cursos/turmas de estudantes com deficiência, no campus.
De acordo com as manifestações dos docentes foi demonstrada uma pulverização dos
graus de concordância referentes a essa afirmação, conforme ilustrado no Gráfico 16. Percebe-
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se, assim, que são realizadas ações de formação continuada na temática da inclusão, no campus,
ainda que não haja uma gestão sistemática desse processo.
Gráfico 16 – Grau de concordância dos docentes quanto à existência de gestão do processo de
formação continuada dos docentes que lecionam em cursos/turmas de estudantes com
deficiência.
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O cenário da inclusão demanda atualização constante dos conhecimentos de forma a
provocar a reflexão e o aprimoramento das práticas pedagógicas, colaborando com o docente
na adaptação das rápidas mudanças, constituindo-se como uma pauta obrigatória, não somente
enquanto formação continuada dos docentes, mas em “todos os níveis dos cursos de formação
de professores devem sofrer modificações nos seus currículos, de modo que os futuros
professores aprendam práticas de ensino adequadas às diferenças” (MANTOAN, 2003, p.25).
5.3

Acesso, permanência e êxito do percurso formativo de estudantes com deficiência
Considerando a dimensão desta pesquisa, a qual teve como objetivo analisar o processo

de institucionalização da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano- campus Senhor do
Bonfim e suas contribuições para acesso, permanência e êxito no percurso formativo de
estudantes com deficiência, na perspectiva de uma educação profissional inclusiva, todo o
esforço buscou compreender se as ações de inclusão implementadas pelo campus e suas práticas
pedagógicas adotadas contribuem para o percurso formativo dos estudantes com deficiência.
Nessa perspectiva a categoria de análise “acesso, permanência e êxito do percurso
formativo de estudantes com deficiência” contemplou as opiniões, intenções, crenças,
impressões e inquietações reveladas pelos sujeitos sobre as práticas pedagógicas inclusivas
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realizadas em consonância com os princípios e diretrizes preconizadas pela Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano, sobretudo, suas contribuições para acesso, permanência
e êxito do percurso formativo de estudantes com diferentes deficiências (auditiva, física,
intelectual, visual), ingressantes no Campus Senhor do Bonfim.
5.3.1 Práticas pedagógicas inclusivas preconizadas pela Política de Diversidade e Inclusão
Dando continuidade ao procedimento de análise buscamos evidenciar as revelações dos
pesquisados acerca da adoção de práticas pedagógicas inclusivas estabelecidas pelos princípios
e diretrizes estabelecidos pela Política de Diversidade e Inclusão.
Com o intuito de compreender a dinâmica que envolve as práticas pedagógicas com viés
inclusivo, desenvolvidas no campus, indagamos os estudantes quanto à sua participação em
atividades de Extensão. Com base nas expressões registradas foi possível constatar que a
participação dos estudantes com deficiência em atividades de Extensão desenvolvidas pelo
campus é frequente. Um exemplo bastante citado pelos estudantes foi a participação na “Feira
de Ciência e Tecnologias” (FEICITEC), cujo objetivo é “estimular estudantes de escolas
públicas e privadas do ensino fundamental, médio e técnico, a compreender a concepção de
ciência e tecnologia enquanto conhecimentos passíveis de serem aplicados no dia-a-dia,
incentivando a produção de trabalhos interdisciplinares para o desenvolvimento de atitudes
investigativas e a identificação de jovens talentosos, para instigá-los a seguir a carreira de
pesquisadores.”.
Foi ressaltado pelos respondentes que a FEICITEC mobiliza grande parte da
comunidade, contando com a adesão de docentes, discentes e técnico-administrativos,
constituindo-se como evento com calendário anual, causando intensas movimentações e
interesse dos estudantes em fazer parte das atividades que abarcam esse evento.
A partir das sinalizações dos pesquisados, foi possível inferir que o campus promove
ações de extensão, além de incentivar a participação dos estudantes com deficiência nos eventos
culturais e artísticos, de forma a despertar seus talentos e vocações, havendo grande adesão por
parte destes estudantes. A esse respeito os respondentes destacaram em suas falas: “Sim. Como
ocorreu com meu projeto que o resultado foi apresentado na Feira Orgânica de Sr. Bonfim”
(R1); “Sim. Visitas Técnicas. Participação no Congresso Saúde em Libras e outras atividades
de Extensão” (R7); “Há incentivo dos professores em elaborar atividades para o aluno
desenvolver” (R4); “Sim. Os Projetos Integradores que são apresentados em escolas da
Comunidade (escola Altamira Miranda). Há uma explanação de como são feitos os Projetos”
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(R12). Sobre isso, é pertinente a reflexão de Mantoan (2005, p.7), quando expõe que a escola
tem um compromisso primordial e insubstituível: “introduzir o aluno no mundo social, cultural
e científico; e todo ser humano, incondicionalmente tem direito a essa introdução”.
A autora defende, ainda, que “a aparente fragilidade das pequenas iniciativas tem sido
suficiente para enfrentar, com segurança e otimismo, o poder da velha e enferrujada máquina
escolar” (MANTOAN, 2003, p.48).
Quando indagados sobre o incentivo e mobilização necessários à sua participação em
atividades de Pesquisa, os estudantes consideram que há, por parte do campus, uma mobilização
para a participação dos estudantes em atividades de Pesquisa (grupos de pesquisa/projetos de
pesquisa), ficando evidente o elevado interesse dos estudantes em participar das atividades e,
ainda, a elevada interação destes com os docentes, podendo ser observado em algumas falas
destes estudantes: “Sim. Ocorre com a apresentação de Seminários no final” (R7); “Sim. Ocorre
com a formação de grupos e com a profa. Orientadora” (R4); “Sim. Os professores nos
convidam” (R5).
Nessa mesma perspectiva buscamos captar as opiniões dos docentes quanto ao incentivo
e mobilização necessários à participação dos estudantes com deficiência em atividades de
Pesquisa (grupos/projetos de pesquisa, bolsas). Diante das respostas enunciadas constata-se
uma pulverização dos graus de concordância quanto a essa afirmação. Em que pese a maioria
dos docentes demonstrarem grau de concordância plena com essa afirmação, números similares
divergem dessa opinião, conforme Gráfico 17.
Gráfico 17 – Grau de concordância dos docentes quanto ao incentivo e mobilização necessários
à participação dos estudantes com deficiência em atividades de pesquisa.
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Vale ressaltar que a necessidade de participação dos estudantes em projetos dessa
natureza é corroborada por Mantoan (2003), ao asseverar que:
Nas redes de ensino público e particular que resolveram adotar medidas inclusivas de
organização escolar, as mudanças podem ser observadas sob três ângulos: o dos
desafios provocados por essa inovação; o das ações no sentido de efetivá-la nas turmas
escolares, incluindo o trabalho de formação de professores; e, finalmente, o das
perspectivas que se abrem à educação escolar, a partir da implementação de projetos
inclusivos (MANTOAN, 2003, p.29).

Quanto ao quesito que se referiu ao incentivo e mobilização necessários à participação
dos estudantes com deficiência em atividades de Extensão (projetos, editais, bolsas), os
resultados revelados pelos docentes inferem que a participação dos estudantes com deficiência
em atividades de Extensão no campus ocorre de forma tímida, carecendo de maior incentivo e
mobilização, tendo em vista que um baixo percentual dos respondentes demonstrou grau de
concordância plena a essa afirmação, conforme apresentado no Gráfico 18.
Gráfico 18 – Grau de concordância dos docentes quanto ao incentivo e mobilização necessários
à participação dos estudantes com deficiência em atividades de extensão.
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Quando perguntado aos estudantes sobre o incentivo e mobilização necessária à sua
participação em atividades de Estágio e que deveriam explicar se isto ocorresse em caso
positivo, foi possível inferir que os respondentes são incentivados e mobilizados a participar
das atividades de estágios, inclusive, houve relatos de experiências de estudantes que realizaram
atividades de estágio no próprio campus, motivados pelos docentes e pela equipe do NAPNE,
conforme declarado pelos respondentes: “Sim. Percebo que os professores motivam e
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mobilizam para isso” (R7); “Sim. Já fiz estágio no IF Baiano mesmo, com mais 04 colegas
surdos, juntamente com o intérprete. No estágio, fiz atividades com coelhos, codornas e
frangos” (R8); “Sim. Incentiva a procurar as informações necessárias sobre a atividade de
estágio para finalização do curso” (R12); “Sim. Fui incentivado para realizar o estágio” (R14);
“Sim, mas ainda deve ocorrer um olhar mais preciso sobre as dificuldades de cada aluno” (R4).
Ainda sobre essa questão, os resultados revelados pela maioria dos docentes indicaram
que os estudantes com deficiência são incentivados e mobilizados a participar das atividades de
Estágio, no campus, conforme ilustrado no Gráfico 19. Assim, comparando-se com as respostas
dos estudantes percebe-se uma congruência nas opiniões desses pesquisados, reforçada pelos
relatos dos estudantes.
Gráfico 19 – Grau de concordância dos docentes quanto ao incentivo e mobilização necessários
à participação dos estudantes com deficiência em atividades de estágio.
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Ainda sobre o incentivo e mobilização necessários à participação dos estudantes com
deficiência em atividades de Estágio, os entrevistados revelaram que as demandas de estágio
são atendidas, muitas vezes, dentro do próprio Instituto; entretanto, isso não é uma regra,
ocorrendo atividades de estágio, também, fora do campus, conforme as seguintes declarações:
todos eles precisam fazer o estágio obrigatório em todas as modalidades de curso que
a gente tem aqui, e aí como a escola também produz bastante em diversos setores,
aqui dentro da instituição, a pessoa responsável pelos estágios ela já encaminha, já
tem uma organização mesmo para que eles estagiem aqui dentro da instituição, mas
para estágio externo eu não sei como isso vem funcionando, eu vejo que a escola está
aberta para eles trabalharem nos diferentes setores aqui dentro, mas para fora não sei.
Não só os estudantes com deficiência, é uma prática extensiva a todos. (E4).
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a gente tem um núcleo que é o NRI - Núcleo de Relações Institucionais, que
direcionam os alunos para os estágios dentro das categorias de atuação que você pode
estagiar na perspectiva da zootecnia, da Agricultura, aí vai ter o aluno que sinaliza
dentro do mapeamento qual é a área que ele quer estagiar. E aí a partir das demandas
e dos convênios também com fazendas ou até aqui mesmo no Instituto que tem a parte
dos estágios que acontecem aqui, os alunos são direcionados, aí os alunos que
precisam de intérprete, são surdos também contam com esse trabalho. (E2).
eu tenho até conhecimento do relato dos alunos surdos, que dois alunos surdos eles
precisavam fazer estágio, estavam tendo muita dificuldade e aí um membro do
NAPNE, professor de Libras ele atuou em colaboração com toda a equipe do curso
desses alunos para buscar formas de fazer o estágio e o estágio fluiu e aconteceu,
inclusive o relatório eles fizeram em vídeo, então foi um trabalho muito bonito
realizado em colaboração. (E3).

Quando questionados se consideram que as ações pedagógicas desenvolvidas no
campus contribuem para sua formação profissional e inserção no mundo do trabalho, os
estudantes revelaram uma nítida compreensão quanto às ações pedagógicas desenvolvidas pelo
campus, de forma que se sentem contemplados, há, também, uma crença de superação de seus
limites, desafios e possibilidade da realização de sonhos pessoais e profissionais, conforme
declarado nas falas de alguns estudantes: “Sim. Os professores orientam para as dificuldades
que vamos encontrar no mercado de trabalho” (R1); “Sim. Quero sair um Profissional, através
do campus e ter um bom desempenho profissional” (R3); “Sim. Porque temos professores bem
capacitados, muito bom para nossa formação e para um futuro melhor” (R4); “Sim. Acredito
que a formação do IF Baiano vai nos ajudar bastante para o ingresso no mercado de trabalho”
(R7); “Sim. Inclusive pretendo fazer Graduação em Letras Libras” (R10); “Sim. Inclusive
pretendo fazer uma graduação, estudar música [...] Há muito incentivo para isso” (R11); “Sim.
Pois estas ações auxiliam os estudantes a se tornarem grandes pessoas e a contribuir com
pensamentos que dignificam, como outras pessoas de referência” (R12); “Na verdade as ações
contribuem não só na aprendizagem, mas favorece para adquirir experiência profissional de
forma suficiente e prática” (R12).
Os dados revelados pelos docentes demonstram que a expressiva maioria considera que
são desenvolvidas atividades que contribuem para a efetividade da educação profissional, numa
perspectiva inclusiva, no campus, conforme Gráfico 20; porém, estas práticas carecem de maior
adesão dos atores envolvidos no processo inclusivo.
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Gráfico 20 – Grau de concordância dos docentes quanto ao desenvolvimento de atividades que
contribuem para a efetividade da educação profissional, numa perspectiva inclusiva no campus.
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Reportando-nos ao quesito: quais as práticas pedagógicas, fomentadas pelo campus, que
você considera essencial para o processo ensino - aprendizagem dos estudantes com
deficiência? A esta questão os entrevistados revelaram que, na medida do possível, pode-se
contar com a parceria dos docentes no sentido de adequar suas práticas às necessidades
especificas dos estudantes, entretanto, faz-se necessária maior participação dos atores
envolvidos com o fenômeno da inclusão, conforme declarado pelos entrevistados:
Eu considero muito importante a articulação dos professores das disciplinas com a
equipe do NAPNE e, mais, assim, especificamente, com o professor de AEE acredito
muito no ensino colaborativo porque a gente vem aí de uma política na rede
Municipal, por exemplo, que o AEE é algo separado do ensino comum e eu sempre
temo que aqui no Instituto acabe se transformando nisso, então a gente sempre luta,
sempre chama os professores para que haja essa colaboração, professores das
disciplinas AEE e NAPNE; porque o NAPNE também tem os profissionais que a
gente precisa para que a aprendizagem do aluno seja de fato significativa. (E1).
Primeiro ponto é o respeito, o respeito às diferenças que é essencial dentro da nossa
proposta de trabalho; a gente promover acessibilidade do acesso à informação
também: o que é cegueira? O que é visão monocular? E dentro da proposta do NAPNE
a gente tenta desenvolver diálogos não só para os docentes, mas para técnicos, os
professores, também, tentando promover oficinas, rodas de diálogos que tragam a
essência desse processo. Outro ponto que eu acho significativo também destacar é a
questão das adaptações das atividades, também a maioria, não todos os professores,
no caso tem esse olhar de buscar o NAPNE, de buscar o professor de AEE. [...] contar
com esse olhar sensível do professor de procurar, de pesquisar, de construir um
material adaptado, isso é muito bacana e a gente tem que ressaltar isso. (E2).
Os projetos interdisciplinares são necessaríssimos! Também os atendimentos
individualizados com o professor da disciplina e o professor de AEE, ou ainda o
professor e o intérprete. A formação tem que ser feita. Na jornada pedagógica, tem
que ter um dia para os interpretes falarem, para os professores de AEE falarem, não é
o NAPNE em si, o NAPNE também tem que ter a fala dele como o NAPNE, mas o
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profissional específico daquela área, porque o professor precisa ouvir ele, tem que
falar... olha a adaptação precisa ser feita, ano passado foi muito bom mas esse ano a
gente precisa avançar [...]. As avaliações foram muito positivas, adaptar as avaliações
e não deixar de cobrar do aluno. O aluno tem que se sentir cobrado como qualquer
outro aluno. (E3).
Tem os momentos de atendimento específico com professor da disciplina, então para
esses alunos no turno posto, os alunos têm as quartas-feiras à tarde e os professores
precisam reservar um tempo com os alunos que são PNEs, tantos os professores do
ensino superior, subsequentes quanto do médio integrado. No caso dos surdos há o
momento com os intérpretes; eu acho que esse momento específico do professor com
o aluno é muito importante, os intérpretes Libras e professor de Libras fazem
momentos de oficina de capacitação apesar da adesão na comunidade não ser muito
bacana, nem dos técnicos e dos professores, o professor de Libras já fez diversas
oficinas e a adesão é muito baixa, mas é fundamental aprender o básico de Libras.
Também tem oferta de cursos FIC, abertas aos professores e comunidade externa. A
gente faz oficinas, também, sobre aprendizagem significativa, educação inclusiva, são
ações muito importantes, mas eu acho que o campus precisa colocar mais a inclusão
como pauta, a gente precisa fazer acontecer. (E4).

Nesse sentido, tivemos a oportunidade de observar o acompanhamento individualizado
das professoras de AEE, juntamente com o revisor braile, integralmente, nos momentos da
realização das atividades acadêmicas, bem como da preparação/elaboração dos materiais, com
vistas a facilitação do processo ensino aprendizagem. Para além de todo o cuidado pedagógico
dispensado pela equipe do NAPNE aos estudantes com deficiência, estes contam, ainda, com o
apoio de professores no turno inverso, como forma de reforçar os resultados da aprendizagem.
Ademais, constatou-se que a interação entre estudantes surdos e ouvintes é intensa. Os
estudantes surdos participam de todas as atividades propostas e ensinam aos ouvintes a
comunicação em Libras.
A fim de dar o embasamento necessário às análises em tela, consideramos de suma
importância captar dos pesquisados suas impressões, opiniões, inquietações acerca da
realização de adaptações curriculares e de materiais didático-pedagógico, a fim de contemplar
os estudantes com deficiência, no campus, tendo em vistas que estas se constituem como
oportunidades de atuação frente às dificuldades de aprendizagem dos estudantes que
apresentarem necessidades específicas.
Importa frisar que ao discorrer sobre as ações de inclusão voltadas para adaptações
curriculares, não há que se falar na retirada ou empobrecimento de conteúdos básicos como
proposta de currículos alternativos ou paralelos de ensino. De outro modo, a proposta de
adequação curricular inclusiva deve ser pensada a partir das diferenças e promover práticas
pedagógicas que contemplem as necessidades específicas dos estudantes. A esse respeito
coadunamos com Rodrigues (2003), ao enunciar:
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Na inclusão, a diferenciação curricular que se procura é aquela na qual não se separam
os alunos com base em determinadas categorias, mas em que se educam os alunos em
conjunto, procurando aproveitar o potencial educativo das suas diferenças, em suma,
uma diferenciação na classe assumida como grupo heterogêneo (RODRIGUES, 2003,
p. 92).

Nesse contexto, de acordo com os graus de concordância atribuídos pelos docentes
quanto à afirmação de que existe adaptação curricular e de materiais didático-pedagógico, a fim
de contemplar os estudantes com deficiência, no campus, pode-se perceber que ocorre a
realização de ações desta natureza, a fim de contemplar os estudantes com deficiência, porém,
não é um evento constante, acontecendo, em alguns momentos, em situações de improviso,
conforme respostas ilustradas no Gráfico 21.
Gráfico 21 – Grau de concordância dos docentes quanto à adaptação curricular e de materiais
didático-pedagógico, a fim de contemplar os estudantes com deficiência.
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Ao questionarmos se há adaptação curricular e de materiais didáticos pedagógicos a fim
de contemplar os estudantes com deficiência? E como o NAPNE apoia essa ação? Os
entrevistados afirmaram, de forma unânime, a valiosa colaboração do núcleo para a
consolidação efetiva de práticas pedagógicas num viés inclusivo, conforme declarado pelos
entrevistados E1, E2 e E4:
A adaptação curricular eu tenho conhecimento que o ano passado ocorreu através do
trabalho principalmente da professora de AEE que estava aqui no campus e também
do professor de Libras, ele esteve também ajudando nesse processo de adaptação. Esse
ano a gente está com a equipe já mais reforçada, são duas professoras de AEE, chegou
recentemente, também, o revisor de texto braile e a gente vem trabalhando com muito
afinco nessa questão de adaptações curriculares. (E1).
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Sim, existe com certeza, o quê que fazemos; durante os planejamentos fazemos um
mapeamento, o que é que vai ser proposto, no caso por semestre daqui do instituto,
dentro das disciplinas e a gente vai elencando, o que é significativo. É a gente tentar
analisar, claro que são várias disciplinas e aí a gente senta faz esse diálogo mais
proximal com os docentes de cada disciplina, tentando observar. Claro que no início
do ano, de imediato, não dá pra gente mapear o todo, mas dá pra gente prever; “poxa,
olha a minha disciplina, eu percebo que fazendo um recorte do ano passado a maioria
dos alunos têm dificuldades nesse conteúdo”, o público-alvo dos PNE’S, no caso,
então vamos pensar, vamos propor estratégias tanto de recursos pedagógicos ou de
alguma tecnologia assistiva, se, no caso, o aluno for cego, se for surdo, que tem uma
especificidade, pensar nessa característica comunicativa de adaptação das aulas e das
atividades. Ter um olhar de perguntar se o aluno está com alguma dúvida, de refletir,
de marcar também os atendimentos do contraturno, tanto do professor de AEE, quanto
do professor da disciplina do ensino comum, mas tentar promover esse contato
próximo mesmo, de diálogo de intervenção. (E2).
Sim, existem adaptações nas avaliações e adaptação curricular também. Isso é feito
sem uma institucionalização também, é uma negociação das professoras de AEE com
os professores da disciplina, quais os conteúdos que ele acha fundamental para aquele
aluno etc. O conselho de classe dos alunos também só ocorre com a participação do
intérprete de Libras e da professora de AEE, que acompanhou ele mais de perto. Então
não há uma adaptação curricular como se diz nas normatizações que falam sobre
adaptação curricular; mas há uma adaptação dos materiais das avaliações, dos
conteúdos que devem ser exigidos a esse aluno, eu vejo sim. Tem melhorado bastante
inclusive depois da chegada das professoras de AEE. (E4).

Nessa ótica, foi possível perceber a importância significativa da atuação dos professores
de AEE, uma vez que estes profissionais se debruçam sobre a adequação das práticas
pedagógicas e administrativas com vistas a se tornarem mais inclusivas. Ficou evidente, ainda,
que possíveis ajustes e melhorias têm ocorrido de forma mais contundente, no campus Senhor
do Bonfim, a pouco mais de um ano, contemplando novas admissões de pessoal especializados
a saber, duas professoras de AEE, três intérpretes de Libras, um revisor braile, além da
eliminação de obstáculos e ampliação de mudanças arquitetônicas, a exemplo: maior
abrangência de instalação de pisos táteis, rampas e corrimões, aquisição de materiais e
equipamento para o atendimento às variadas deficiências, com destaque para a deficiência
visual, tendo em vista que uma estudante cega foi recepcionada neste primeiro semestre
(2019.1), registrando-se o esforço da gestão no sentido de fazer com que a estudante se sinta
contemplada em sua deficiência. Nessa concepção (Mantoan, 2003) ratifica que:
A inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernização e de
reestruturação das condições atuais da maioria de nossas escolas (especialmente as de
nível básico), ao assumirem que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles,
mas resultam, em grande parte, do modo como o ensino é ministrado e de como a
aprendizagem é concebida e avaliada (MANTOAN, 2003, p.32).

A autora sugere uma reflexão acerca do fenômeno da inclusão, confirmando a
necessidade da adoção de práticas pedagógicas inclusivas, elaboradas e executadas de forma
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participativa, dialogada com os atores responsáveis (gestores, coordenadores, professores,
técnico-administrativos), como forma de assegurar que as práticas desenvolvidas alcancem a
sua finalidade, possibilitando, assim, a consolidação de uma educação numa perspectiva
inclusiva.
Em que pese o esforço empreendido pela equipe responsável em promover as
adaptações curriculares necessárias ao atendimento de estudantes com deficiência, percebe-se
que não foi instituído, até o momento, nenhum regulamento com vistas ao atendimento dessa
demanda no campus, em conformidade com a diretriz estabelecida na Política de Diversidade
e Inclusão, que se reporta ao assunto, a saber: adequação curricular dos cursos ofertados para
contemplar os conhecimentos relacionados às diversidades e à educação especial.
Cumpre-nos ressaltar a Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), expressando em
seu artigo 28, inciso III :
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar,
incentivar, acompanhar e avaliar:
III – projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às
características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao
currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua
autonomia (BRASIL, 2015, p.07).

Quanto ao quesito: “em que medida o NAPNE auxilia no atendimento às diretrizes
estabelecidas pela Política de Diversidade de Inclusão”? os entrevistados destacaram o papel
importante do núcleo, enquanto mecanismo que articula e mobiliza estratégias com vistas à
implementação de ações de inclusão no campus, na perspectiva da oferta de uma educação
profissional inclusiva de qualidade, de acordo com os relatos dos entrevistados:
O NAPNE atua na perspectiva do assessoramento [...] quando eu falo em
assessoramento eu falo da relação mais proximal, [...] tentar propor as ações, a
exemplo do Dia do Surdo que já é um evento corriqueiro. Para esse ano mesmo a
gente pensou um evento na perspectiva da inclusão mais momentos formativos com
os professores, oficinas, trabalhar também na perspectiva do ensino colaborativo,
fortificando ainda mais essa relação discente, docente, professor de AEE, professor
do ensino comum, então essas ações do NAPNE são planejadas anualmente, no início
do ano e ao longo do ano e a gente vai refletindo o passo a passo tentando perceber,
também, as problemáticas que acontecem durante o ano letivo para poder tentar
configurar, tentar repensar, tentar replanejar e aí o que for surgindo, também, a gente
vai refletindo e vai pontuando, também, e no final do ano a gente, também, elabora
um relatório do que foi feito, um Relatório de Atividades, o relatório mais objetivo,
colocando ali como tal ação foi pensada, executada, o que poderia melhorar para esse
ano, o que a gente pode buscar ainda mais para fortificar um grupo de estudo que
estamos com a ideia; desde o ano passado de criar um grupo de estudo que traga
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conversas mais próximas sobre inclusão, que envolva tanto docentes quanto técnicos,
e aí a gestão também abraça muito a inclusão, aqui no nosso campus e é uma gestão
muito sensível que dialoga, que oportuniza, que respeita as diferenças e que sempre
promove o melhor para os nossos alunos não só os PNE’S, mas todos. (E2).
O NAPNE auxilia com tudo isso que está relacionado à inclusão dos estudantes!
Porque o NAPNE é só um nome, na verdade o NAPNE são as pessoas que o
compõem, a atitude de cada um. Houve o convite para os intérpretes, o professor de
Libras, um professor de informática, porque ele quis participar do NAPNE e o de
música. Hoje em dia a composição do NAPNE: são duas professoras de AEE, os três
intérpretes, o professor de música e o professor de informática, a psicóloga, a
coordenadora de ensino, que é também pedagoga, o revisor de Braille que chegou
novato. Já são dez componentes, mas tem mais gente [...] E aqui a maioria foi por
vontade própria. Ah! Tem ainda o professor de Libras, então já são onze pessoas e aí
pra fazer trabalho excelente, porque quanto maior o número de participantes é melhor
para trabalhar. (E3)
O NAPNE tem essa função de mediar com a direção-geral do campus e o que traz a
Política. Fazer com que a Política seja efetivada no campus. Então o NAPNE
pressiona mesmo, cobra recurso, cobra tecnologia, cobra acessibilidade, cobra obra
de reforma de acessibilidade. A coordenação do NAPNE se torna uma função muito
política, de fazer documento de cobrar, de colocar a cara do NAPNE mesmo para
comunidade interna e externa, tudo isso é um fazer mais político, e os outros membros
do NAPNE atuam na assessoria técnica mesmo, na execução das atividades. (E4).

De todo o exposto é válido ressaltar que o NAPNE, enquanto órgão fomentador das
ações inclusivas no campus Senhor do Bonfim, organiza-se de forma a cumprir o estabelecido
na Política de Diversidade e Inclusão, sobretudo no que se refere ao atendimento das
necessidades de estudantes com deficiências.
Outro ponto questionado no decorrer das entrevistas se reportou as estratégias ou
recursos que são utilizados com vistas a assegurar que o corpo docente contribua para o
processo de inclusão escolar. Sobre isso foi questionado o que o NAPNE faz para auxiliar nesse
processo. Referindo a essa questão, os entrevistados apontaram elementos que traduzem as
ações de sensibilização realizada pelo núcleo, junto aos docentes, com vistas ao
desenvolvimento de uma aprendizagem significativa e colaborativa, conforme declarado pelos
entrevistados:
Há várias estratégias, a começar pela conscientização das necessidades dos
estudantes, o NAPNE tem conhecimento disso e realiza reuniões com os professores
buscando informar sobre as necessidades específicas desse público-alvo, sensibilizar
os professores para necessidade de adaptações e tem se colocado aberto a essa
parceria, essa colaboração, a não deixar o professor sozinho em sala de aula. (E1).
As ações do NAPNE, junto aos discentes, ocorrem através do atendimento
educacional especializado, grupo de estudo, roda de diálogos, que é um trabalho mais
proximal. Com os professores, também, é proximal, só que as ações são voltadas mais
para rodas de diálogo, algumas oficinas que a gente tenta desenvolver ao longo do ano
letivo e no próprio planejamento, também, quando surgem as temáticas acerca da
inclusão, acerca das adaptações de atividades, de novas propostas, também, de
promover não só na semana avaliativa ou no dia de uma atividade avaliativa, que é
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aquilo que a gente sempre tenta ressaltar, o desenvolvimento do ensino colaborativo
com as professoras de AEE, de tentar pensar sua aula a partir do desenho Universal
da aprendizagem e vai garantir a inclusão de uma maneira holística, porque quando
você planeja sua aula nessa perspectiva você vai ter o olhar tanto para quem tem
deficiência, quanto para quem não tem. Então você integra aí o viés da
interdisciplinaridade, da diversidade e da inclusão, porque você vai projetar o todo,
você não vai projetar: “poxa... planejei a minha aula agora eu vou pensar nos PNE’S”?
Não, você vai pensar a aula como um todo, até porque toda turma é heterogênea e vai
ter especificidades que está ali dentro daquele contexto como um todo. (E2).
Hoje falando como equipe, você tem que ser parceiro, todo mundo tem que ser
parceiro, eu acho que é o que funciona aqui. Eu me dou muito bem com os professores,
os intérpretes se dão bem entre si. É você ter o compromisso, é você não fazer sem
consultar o colega, sem pedir a opinião dos outros profissionais, fazer parcerias; eu
sou interprete de Libras, eu poderia fazer parceria só com os outros interpretes e com
o professor de Libras e não envolver nenhum dos outros, mas eu envolvo os
professores, eles me envolvem no trabalho, também. O intérprete não é docente na
sala de aula. Na sala de aula, o docente é o docente, a gente apoia, dá suporte ao
colega, mas cada um no seu quadrado, a gente trabalha em conjunto. (E3).
O NAPNE, em parceria com o professor de Libras e com os intérpretes, com as
professoras de AEE principalmente, que chegaram há pouco tempo, mas que tem
auxiliado bastante, então a equipe do NAPNE pelo menos um desses atores participa
das reuniões pedagógicas, das reuniões de planejamento de cada curso que tem aluno
PNE. As professoras do NAPNE prepararam cartilhas para os professores com
informações fundamentais para quem vai trabalhar com aluno cego que é o que a gente
tem aqui, com aluno surdo. Temos as oficinas de Libras que acontecem várias vezes
ao ano, abertas para técnicos e professores, então várias vezes é feito também. Tem o
ensino colaborativo mesmo em si, quando então a professora de AEE, às vezes, entra
na sala de aula mesmo, acompanha o aluno em alguma disciplina que ele tem mais
dificuldade, participa dos atendimentos no contraturno, como o professor e também
com esse aluno. O aluno não vai sozinho com o professor, geralmente ele está
acompanhado pelo intérprete ou pela professora de AEE, alguém de referência do
NAPNE, da equipe no NAPNE nesse atendimento individualizado com o professor e
nas adaptações das atividades e das provas também que é fundamental. (E4).

Estas ações coadunam-se com o pensamento de Mantoan (2003), ao asseverar que:
[...] ensinar atendendo às diferenças dos alunos, mas sem diferenciar o ensino para
cada um, depende, entre outras condições, de se abandonar um ensino transmissivo e
de se adotar uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, integradora, que se contrapõe
a toda e qualquer visão unidirecional, de transferência unitária, individualizada e
hierárquica do saber (MANTOAN, 2003, p.38).

Quanto à afirmação de que as práticas pedagógicas, com viés inclusivo, implementadas
pela gestão do campus, revelam-se essenciais para o processo ensino–aprendizagem dos
estudantes com deficiência, a expressiva maioria dos docentes revelou concordar plenamente
com a afirmação, conforme ilustrado no Gráfico 22.
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Gráfico 22 – Grau de concordância dos docentes quanto à afirmação de que as práticas
pedagógicas, com viés inclusivo, revelam-se essenciais para o processo ensino–aprendizagem
dos estudantes com deficiência.
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Fonte: pesquisa de campo realizada em fevereiro/2019

Desse modo, foi possível inferir que os docentes concebem, plenamente, as práticas
pedagógicas com viés inclusivo, como um importante fator para o ensino-aprendizagem dos
estudantes com deficiência. O resultado explicitado retrata a efetiva participação destes
profissionais no planejamento das atividades acadêmicas desenvolvidas no campus,
principalmente, em parceria com o NAPNE. Diante desse cenário conclui-se que o campus
considera a necessidade de uma proposta curricular inclusiva, com vistas a pensar e promover
práticas pedagógicas que contemplem as necessidades dos estudantes, levando-se em conta as
diferenças apresentadas por eles. Sobre isso, Carvalho (2001) argumenta:
[...] a informática e as demais tecnologias de informação e comunicação não
representam um fim em si mesmas. São procedimentos que poderão melhorar as
respostas educativas da escola e contribuir, no âmbito da educação especial, para que
alunos cegos, surdos, com retardo mental, com paralisia cerebral, paraplégicos,
autistas, multideficientes, superdotados, dentre outros, possam atingir maior
qualidade nos seus processos de aprendizagem e de exercício da cidadania
(CARVALHO. 2001, p. 67).

Desse modo, os métodos e ferramentas adotadas na construção dos saberes devem
buscar contribuir, significativamente, na mediação entre o estudante e o conhecimento a ser
adquirido.
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5.3.2 Contribuições da Política de Diversidade e Inclusão para acesso, permanência e êxito
no percurso formativo dos estudantes com deficiência.
Os princípios orientadores do processo educativo do IF Baiano são permeados pela
promoção da igualdade de condições para acesso, permanência e conclusão com êxito do
percurso formativo dos seus estudantes. Assim as políticas instituídas com vistas ao
atendimento das demandas estudantis deverão contribuir, favoravelmente, com seu itinerário
formativo.
Importa salientar que de acordo com o preconizado pela Constituição é assegurado a
todos a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, sem qualquer tipo de
discriminação, visando à formação do educando para o exercício da cidadania e para a
qualificação do trabalho. Assim, consideramos essencial captar, em princípio, as opiniões
acerca da Política de Acesso (sistemas de Cotas) ao IF Baiano.
Ao indagarmos aos estudantes se consideram a Política de Acesso (sistemas de Cotas)
ao IF Baiano satisfatória, os estudantes, de forma quase unânime, declararam que a considera
satisfatória, conforme ilustrado no Gráfico 23.
Gráfico 23 – Opinião dos estudantes quanto à satisfação sobre da política de acesso (sistemas
de cotas) ao IF Baiano.
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Fonte: pesquisa de campo realizada em fevereiro/2019.

Diante do manifestado pela expressiva maioria dos respondentes, infere-se que a
Política de Acesso do IF Baiano atende plenamente aos anseios da sua comunidade. Desse
modo percebe-se que o Instituto tem buscado atender ao princípio estabelecido na Carta Magna.
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Entretanto, assegurar o acesso do estudante, por si só não é suficiente; há que se desenvolver
ações para promover a sua permanência e, consequentemente, êxito no seu percurso formativo.
No que se refere à afirmação “a Política de Acesso (sistema de cotas) do IF Baiano é
satisfatória”, a maioria dos docentes revelou grau de concordância plena quanto a esta
afirmação, conforme Gráfico 24. Desse modo, a compreensão dos docentes acerca deste fato
representa um ganho para o Instituto, na medida em que denota o conhecimento e envolvimento
destes profissionais.
Gráfico 24 – Grau de concordância dos docentes quanto à afirmação de que a política de acesso
(sistemas de cotas) ao IF Baiano é satisfatória.
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Ao questionarmos aos membros do NAPNE se a Política de Diversidade e Inclusão do
IF Baiano contribui para o acesso dos estudantes com deficiência, os entrevistados revelam a
importante contribuição da Política com vistas a assegurar o acesso destes estudantes no
Instituto, conforme as falas dos entrevistados:
Eu acredito que contribui, embora esteja um pouco defasada, a política precisa de uma
atualização, mas contribui sim. (E1).
Sim. Primeiramente eu acho que quando a gente faz uma análise da política dentro do
encore temporal a gente tem aí o ano 2012 quando foi estruturada, é algo que está lá
fundamentado nos objetivos e dentro da política, envolvendo tanto o aspecto da
inclusão, bem como da diversidade, a diversidade do indivíduo e da composição, não
só física mas mental e cognitiva. (E2).
Contribui, contribui bastante na verdade, a minha única reclamação, igual à dos alunos
e que eu não vou deixar de fugir dela é que a Política não está acessível em Libras,
para atender aos alunos surdos, mas eu acho que tem até a versão dela em braile, eu
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não tenho certeza; [...] o IF Baiano já faz uma coisa maravilhosa, os editais de seleção
do IF Baiano já saem em libras, em braille, com áudio descrição pros cegos. (E3).
Sim, bastante! Eu acho que é um documento normativo e também orientador, de como
a gente deve reagir, que é indispensável, porque se depender somente do bom senso,
boa vontade de que cada campus faça sua Política de Inclusão eu acho que a gente não
iria fazer um bom trabalho. (E4).

Vale lembrar que os princípios norteadores da Política de Diversidade e Inclusão do IF
Baiano, em consonância com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da
educação inclusiva, preveem, dentre outros, a igualdade de condições e de equidade no acesso,
permanência e êxito no percurso formativo dos estudantes (BRASIL, 2008).
Desse modo, quando perguntado aos estudantes se têm sido realizadas ações inclusivas,
no campus, visando à permanência de estudantes com deficiência e, ainda, em caso positivo,
enumerar as ações que favorecem esse processo ficou evidenciado que os respondentes
concebem a importância das ações inclusivas desenvolvidas pelo campus, visando a
permanência dos seus estudantes, conforme declarado pelos respondentes: “Sim. Os
professores dão suportes necessários aos alunos” (R1); “Sim. Com os atendimentos que são
feitos pelos professores” (R6); “Sim. Não observo muito as outras deficiências, mas foco muito
na existência de intérpretes de Libras suficientes para os alunos com surdez” (R10); “Sim.
Tenho vontade de ficar na Instituição. Não tenho vontade de desistir nunca” (R11).
Desse modo ficou evidente a compreensão quanto à finalidade da Política de
Diversidade e Inclusão instituída no campus, reafirmando, assim, o disposto na Política
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, a qual tem como objetivo
“o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os
sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais” (BRASIL, 2008, p.
10).
Quanto à afirmação de que têm sido realizadas ações inclusivas no campus, visando à
permanência de estudantes com deficiência, a expressiva maioria dos docentes revelou um grau
de concordância plena, de acordo com o Gráfico 25.
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Gráfico 25 – Grau de concordância dos docentes sobre afirmação: você considera que têm sido
realizadas ações inclusivas, visando à permanência de estudantes com deficiência, no campus.
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Fonte: pesquisa de campo realizada em fevereiro/2019.

Desse modo foi possível perceber que os respondentes reconhecem a importância
substancial da implementação de ações inclusivas, no campus contribuindo, sobremaneira, para
o percurso formativo dos estudantes com deficiência, ao contemplar suas diferenças e
respectivas necessidades, conforme asseverado por Mantoan (2003):
Práticas escolares que contemplem as mais diversas necessidades dos estudantes,
inclusive eventuais necessidades especiais, devem ser regra no ensino regular e nas
demais modalidades de ensino (como a educação de jovens e adultos, a educação
profissional), não se justificando a manutenção de um ensino especial, apartado
(MANTOAN, 2003, p.23-24).

Nesse sentido é válido registrar, ainda, a opinião revelada por um docente, em campo
próprio do questionário: “Percebo que a equipe do NAPNE está em desenvolvimento, com a
chegada de novos profissionais. Com isso existe possibilidades de melhoras em ações voltadas
à inclusão, no campus” (DOCENTE 03).
No que se refere à opinião dos entrevistados quanto à contribuição da Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano para a permanência dos estudantes com deficiência, eles
revelaram que a Política contribui para a permanência dos estudantes no campus, embora,
salientando alguns pontos a melhorar, de acordo com as declarações:
Sim, contribui, porque foi a partir da Política que surgiu o NAPNE, e começou-se a
pensar em garantir a qualidade de ensino para essas pessoas que têm necessidades
específicas, então ela contribui sim. (E1).
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Sim, certeza. Quando a gente fala de permanência a gente fala do incentivo do
acompanhamento dos núcleos que estão envolvidos, no caso o núcleo que eu faço
parte é o NAPNE, mas, além disso, tem o Atendimento Educacional Especializado
(AEE), que é uma área nova dentro do IF Baiano, mas que já é um avanço e traz vários
outros processos dentro da equipe multidisciplinar que é composta pelo NAPNE, têm
o aporte da psicologia, da pedagogia, do AEE, da assistente social, também os
intérpretes de Libras, com a chegada agora do revisor braile, e aí a composição dessa
equipe que atua de maneira colaborativa e conjunta. (E2).
Sim, contribui. Uma das coisas assim que eu reparei, porque eu já visitei outros campi,
é: uma das coisas que mantém, por exemplo, aluno surdo é o interprete, mantêm aluno
cego é adaptação visual, tátil, ter pista tátil, ter placas com identificação em braile, foi
até uma das coisas que a gente falou que aqui ta faltando fazer; a gente tem que admitir
o que falta também. Como os campi do IF baiano são de cursos rurais, de cursos
agrários, geralmente, os espaços de aula são afastados, além da sala de aula comum,
a gente tem laboratório de zootecnia, laboratório de agricultura, espaços muito
distantes, e assim, a deficiência que tem mais dificuldade de acesso a essas áreas são
as físicas, as motoras, os alunos que são cadeirantes, principalmente os que não
conseguem usar a própria cadeira, ou que não tem cadeira motorizada, tem muita
dificuldade porque é muito distante, e é cansativo demais, ai geralmente esses alunos
que não tem condição de usar a própria cadeira por conta própria precisa de um
acompanhante, e ai é que complica. (E3).
Sim, eu acho que dá algumas orientações. [...] a Política tem que ser atualizada, a
gente tem agora os professores de AEE que precisam ser citados, mais
especificamente a importância deles nessa Política, mas eu acho que contribui sim.
(E4).

Desse modo, infere-se que os respondentes reconhecem a importância substancial da
implementação de ações inclusivas para o percurso formativo dos estudantes com deficiência,
no campus, como forma de contemplar suas diferenças e respectivas necessidades,
possibilitando o aprimoramento pessoal e social dos estudantes. Por fim, depreende-se que a
soma dos esforços poderá fazer brotar uma nova realidade, que contemple ainda mais estes
estudantes, reforçando-se, por conseguinte, a ideia de que “as dificuldades enfrentadas nos
sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar
alternativas para superá-las” (BRASIL, 2008, p.1).
Ao considerar-se a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano contribui para o
êxito do percurso formativo dos estudantes com deficiência, foi possível constatar que, não
obstante a importância da Política para fins de alcance do êxito, ela carece de alguns ajustes,
conforme sinalizado nas expressões dos entrevistados, transcritas abaixo:
Auxilia. Sim, como eu já falei, ela foi o marco inicial de tudo que a gente tem hoje no
Instituto, a partir da Política veio NAPNE, depois veio o Atendimento Educacional
Especializado e todos os serviços que o NAPNE disponibiliza. (E1).
Sim contribui, mas a gente ainda tem muito a avançar, com relação a temas que são
bem desafiadores e que geram muitas discussões como adaptação de currículo, todo
um processo que é, enfim, a individualização de cada caso e a adaptação do currículo
para o êxito desses estudantes aqui, para que de fato eles sejam considerados na sua
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individualidade mesmo. É um processo mais amplo mesmo para que os alunos
consigam sair do Instituto e ser encaminhados até o mercado de trabalho e essa
adaptação é preciso ser feita em conjunto com os atores. Só a política em si não garante
o êxito, precisa de mais que isso. (E4).

Quando perguntado se a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano contribui para
inclusão de estudantes com deficiência, no seu campus, os estudantes foram unânimes em
responder que a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano contribui para o processo de
inclusão dos estudantes com deficiência, favorecendo a sua convivência, interação e o seu
processo evolutivo, conforme declarado por alguns respondentes: “Sim. É melhor para nós
estudantes, porque sem esse apoio nós nunca evoluiremos” (R3); “Um certo olhar e cuidado
com a orientação nas provas e desenvolvimento em sala de aula” (R4); “Me ajuda muito,
principalmente por causa do intérprete. Tiro minhas dúvidas por meio do intérprete” (R7); “No
caso dos surdos tem os Intérpretes; no caso de Cegos tem pista tátil; tem professores de AEE.
Hoje há rampas de acesso, antes precisava levantar a cadeira de rodas” (R10); “Sim. Tanto na
integração e acessibilidade dos estudantes com necessidades especificas, quanto na inclusão
como contribuição social” (R12); “Na minha opinião o IF Baiano contribui para o
desenvolvimento e capacidade para vencer desafios” (R14).
As impressões acerca da contribuição da Política de Diversidade e Inclusão registradas
pelos estudantes com deficiência coadunam com o pensamento de Mantoan (2005), quando a
autora afirma que “as práticas escolares inclusivas são emancipadoras e reconduzem os alunos
‘diferente’, entre os quais os que têm uma deficiência, ao lugar do saber, de que foram
excluídos, na escola ou fora dela” (MANTOAN, 2005, p.28).
Quando questionados acerca das estratégias desenvolvidas por meio da Política de
Diversidade e Inclusão com vistas à eliminação de barreiras físicas, atitudinais e de
comunicação que dificultam o processo de ensino aprendizagem das pessoas com deficiência
no campus, os estudantes sinalizaram ter conhecimento da importância da Política para a
efetividade das ações de inclusão e percebem a contribuição da mesma para o seu desempenho
acadêmico. Independentemente da existência de barreiras, os respondentes afirmam perceber,
também, que há esforços conjuntos na tentativa de eliminação delas, de acordo com as seguintes
declarações: “Sim. Tem muita ajuda para as pessoas deficientes, de forma adequada a cada
necessidade” (R3); “Sim. As atividades e provas são adaptadas para quem tem
necessidade/deficiência” (R5); “Percebo que tem algumas barreiras. Falta maior número de
Intérpretes, aulas muito oralizadas” (R7); “Percebe-se que a barreira de intérpretes foi vencida,
mas ainda falta muito a realizar. Em 2011 era muito pior. Era um sofrimento. Hoje até os

131
professores interagem mais com os deficientes” (R9); “No caso de cegos, as adaptações são
mais demoradas e com custo para o Instituto, mesmo assim houve construções para fazer as
adaptações. Precisa melhorar muito ainda; no caso de Surdos, faltam cardápios em Libras, o
pessoal da cantina precisa saber Libras, todos os professores precisam saber Libras. O sistema
precisa ser bilíngue” (R10). “Sim. Pois há acessibilidade para deficientes visuais como pista
tátil; apresentação de vídeos para os surdos; rampas para cadeirantes” (R12).
Nesse sentido os estudantes contam com o intenso e vigilante acompanhamento e a
colaboração por parte do NAPNE, na realização do mapeamento das dificuldades que permeiam
o dia-a-dia dos estudantes com deficiência no campus, de forma minimizar os obstáculos que,
porventura, venham a ser criados e, na medida do possível, se antecipando aos fenômenos,
amparando-se, assim, no argumentado por Sassaki (2005):
para incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada a partir do entendimento
de que ela é que precisa ser capaz de atender às necessidades de seus membros. O
desenvolvimento, por meio da educação, reabilitação etc., das pessoas com
deficiência deve ocorrer dentro do processo de inclusão e não como um pré-requisito,
como se essas pessoas precisassem pagar ingressos para poderem fazer parte da
sociedade (das escolas comuns, das empresas comuns etc.) (SASSAKI, 2005, p.21).

Importa salientar que, a partir da visão dos estudantes com deficiência, acerca da
implementação das ações de inclusão, advindas da Política de Diversidade e Inclusão, foi
possível perceber que estão sendo adotadas práticas inclusivas, no campus, com vistas ao
atendimento das necessidades destes estudantes, ainda que possa carecer de avanços e
melhorias no processo.
Em se tratando da afirmação de que a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano
tem desenvolvido estratégias eficazes para a eliminação de barreiras físicas, atitudinais e de
comunicação que dificultam o processo de ensino aprendizagem das pessoas com deficiência,
os docentes revelaram graus de concordância distintos, porém bem próximos nas primeiras
escalas. Diante dos resultados revelados verifica-se uma dispersão de opiniões, de forma que
um expressivo percentual considera a afirmação de forma parcial, enquanto um percentual
muito similar considera que o desenvolvido destas estratégias tem ocorrido plenamente,
conforme ilustrado no Gráfico 26.
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Gráfico 26 – Grau de concordância dos docentes quanto ao desenvolvimento de estratégias
eficazes para a eliminação de barreiras físicas, atitudinais e de comunicação que dificultam o
processo de ensino aprendizagem das pessoas com deficiência.
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Fonte: elaborado pela autora.

Assim, percebe-se uma possível convergência dos graus de concordância plena e parcial
desta afirmação. Sobre isso, destacamos a observação de um docente realizada em campo
próprio do questionário, ressaltando o esforço da equipe dos intérpretes de Libras e coordenação
pedagógica: “A tentativa e o esforço pedagógico da equipe dos intérpretes de Libras se verifica
um bom êxito. Com toda a coordenação pedagógica. Resgatando a inclusão da humanidade de
cada aluno com deficiência” (DOCENTE 04).
Quando indagados se são assegurados aos estudantes com deficiência todos os tipos de
acessibilidade e como ela ocorre. Os entrevistados revelaram que a acessibilidade é
contemplada em diversos aspectos, podendo ser facilmente observado no cotidiano do campus,
com ênfase para a acessibilidade atitudinal, de acordo com o relato dos entrevistados:
Na totalidade ainda não são porque falta infraestrutura falta equipamentos e faltam
também recursos humanos. O grupo NAPNE, a equipe multiprofissional ainda não
está formada. Atualmente com muita boa vontade e esforço a gente consegue, não
perfeitamente, mas a gente se esforça. (E1).
Eu acredito que sim, porque eu fazendo análise, claro que não é que a gente não tenha
pontos a serem melhorados. [...] A gente sempre tenta buscar o melhor, mas eu acredito
que sim, a acessibilidade do campus ela tem evoluído significativamente, como eu
acabei e dizer, a questão das rampas, essa nova rampa agora, piso tátil que temos na
maior parte do campus, assim, pelo menos nas áreas de circulação dos alunos, mais
intensa como biblioteca, uma parte do refeitório, a entrada do campus, na sala de aula
do pavilhão antigo, cantina. Tem a acessibilidade comunicativa que a gente também
tem que ressaltar que é uma conquista que desenvolve um trabalho excelente e bem
colaborativo mesmo. [...] Todos são atendidos, isso, dentro do atendimento
educacional especializado como eu falei, o público maior são os surdos, ano passado
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tínhamos sete, dois concluíram o ensino subsequente, aí temos quatro alunos no
terceiro ano, que vai concluir agora, temos um no primeiro ano, surdo, totaliza sete,
temos com dislexia, discalculia, dislalia, temos alunos com autismo, temos alunos
cadeirantes, aluna cega, aluno monocular, alunos com dificuldade de aprendizagem
também, que são incluídos dentro da perspectiva analítica da proposta de ensino
aprendizagem, a gente sempre tenta ter esse olhar sensibilizado. (E2).
Aqui sim. Não posso dizer que não, senão eu estaria mentindo. Aqui sim, a gente ainda
tem algumas reclamações, porque sempre tem, nunca é perfeito. Mas, para o que já
foi e para hoje, eu acredito que os meninos não têm reclamação, eles mesmos
deixaram claro na fala deles, eles não têm essas reclamações não. Eles (os surdos)
sempre vão falar do número de intérpretes, os que têm deficiência visual sempre vão
falar do revisor de braile, que falta braile aqui ou ali. [...] sempre vai ter alguma coisa
pra reclamar, mas eu acho que as maiores, as demandas mais gritantes já foram
realizadas. (E3).
Ainda temos muito que evoluir. É um campus enorme com muitas barreiras físicas de
acesso ao cadeirante, ao cego, a gente não tem coisas simples, como o cardápio do
refeitório em Libras. Porque os estudantes letrados sabem o cardápio previamente e é
uma coisa simples que dava para fazer em Libras também. Eu acho que ainda deixa
muito a desejar apesar da gente não ter melhorado muito, pavimentou as partes
principais para permitir a passagem da cadeira de rodas e esse movimento acontece
muito de acordo com a demanda, então surge um aluno cadeirante, e aí sai correndo
para fazer as obras emergenciais, mas ainda temos muitas barreiras. (E4).

Nesse contexto, evidenciou-se que para fazer jus ao atendimento a uma estudante com
cegueira, foi providenciada a imediata remoção de um servidor admitido no cargo de Revisor
Braille, do campus Valença – BA para o campus Senhor do Bonfim e, ainda, a tentativa de
resolução de problemas de caráter pedagógico, a saber: falta de materiais didáticos adaptados,
a fim de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de estudantes cegos. Dessa forma,
o campus conta no seu acervo com o Soroban, material didático de grande importância que foi
desenvolvido para facilitar a resolução de cálculos e execução das operações matemáticas.
Conta, ainda, com um recurso utilizado por estudantes cegos, denominado Reglete, a qual tem
como função promover o aprendizado da escrita braile.
Aliado a isso, duas professoras de AEE e um Revisor de Braile se esmeram na criação
de materiais didáticos de alto relevo (recursos táteis) facilmente percebido pelo tato e, sempre
que possível, constituindo-se de diferentes texturas para melhor destacar as partes componentes
do todo, de forma a fazer contrastes do tipo liso/áspero, fino/espesso, permitindo distinções
adequadas, considerando que o seu uso é de extrema relevância para proporcionar aulas mais
dinâmicas e, consequentemente, com melhor qualidade de ensino para estudantes com cegueira.
Contudo, estes aspectos ainda precisam ser melhorados. Para além do esforço da equipe do
NAPNE, no desenvolvimento dos materiais didáticos que venham a auxiliar a construção do
saber, foi, ainda, autorizada pela direção geral do campus a aquisição de uma impressora braile,
objetivando a rápida conversão de todo tipo de texto eletrônico para a linguagem braile.
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Vale destacar aqui as ações de inclusão previstas no Relatório de Atividades do NAPNE,
para o exercício de 2019. Assim, o núcleo, em parceria com a Direção Geral do campus, buscará
promover a implantação de placas de acessibilidade em Libras e em Braile nos diversos setores.
Do mesmo modo, buscará visitar e identificar as reformas necessárias nos setores de campo,
destinados às aulas práticas, de modo a expandir as reformas para todo território da escola.
Nesse sentido, O NAPNE afirma que a acessibilidade é um desafio que precisa estar em
constante desenvolvimento no Instituto Federal Baiano, cujo objetivo é que o campus Senhor
do Bonfim seja referência neste quesito. Diante desse contexto concebe-se que “ensinar, na
perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel do professor, da escola, da educação e de
práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso ensino, em todos os seus
níveis” (MANTOAN, 2003, p.43).
Nessa mesma perspectiva, convém ressaltar o previsto pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, ao afirmar que o AEE “[...] tem como
função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem
as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas”
(BRASIL, 2008a).
Quanto a afirmação acerca do desenvolvimento de ações inclusivas, no campus que
contemplem a participação de estudantes com deficiência, a expressiva maioria dos docentes
revelaram que concordam plenamente com a afirmação, conforme ilustrado no Gráfico 27,
demonstrando que o desenvolvimento de ações inclusivas, no campus abrange os estudantes
com deficiência, possibilitando, portanto, a melhoria das práticas adotadas, de forma a
contribuir, efetivamente, para que estes estudantes superem as barreiras que lhes forem
impostas.
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Gráfico 27 – Grau de concordância dos docentes quanto ao desenvolvimento de ações
inclusivas, no campus, que contemplem a participação de estudantes com deficiência.
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Desse modo, infere-se que os respondentes reconhecem a importância substancial da
implementação de ações inclusivas para o percurso formativo dos estudantes com deficiência,
no campus, como forma de contemplar suas diferenças e respectivas necessidades,
possibilitando o aprimoramento pessoal e social dos estudantes. Por fim, depreende-se que a
soma dos esforços poderá fazer brotar uma nova realidade, que contemple ainda mais estes
estudantes, reforçando-se, assim, a ideia de que “as dificuldades enfrentadas nos sistemas de
ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas
para superá-las” (BRASIL, 2008, p.1).
Nessa concepção, a proposta da educação inclusiva perpassa o direito de todos os alunos
frequentarem as salas regulares de ensino. Ademais, ela sugere, ainda, a apropriada formação
continuada de professores, com vistas ao enriquecimento de conhecimentos e práticas que
oportunizem a compreensão das diferenças patentes na conjuntura educacional, possibilitando
mudanças atitudinais, e, consequentemente, assegurando êxito escolar.
Quando indagados se consideram que o Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Específicas (NAPNE) presta o atendimento necessário, de forma a auxiliá-lo no
seu processo de aprendizagem, foi possível constatar, indicações que revelam o expressivo
reconhecimento dos estudantes quanto ao papel desempenhado pelo NAPNE na condução das
ações dispostas na Política de Diversidade e Inclusão, conforme declarado nas falas a seguir:
“Sim. Com orientação dos professores das matérias que temos dificuldade” (R1); “Sim. Eles
sempre perguntam que tipo de dificuldade tenho nas matérias e mostra o que tenho que
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melhorar” (R3); “Sim. Porque tem ajuda e auxílio para superar nossas dificuldades... Ajudar na
superação para o desenvolvimento” (R4); “Sim. Muito apoio, muita ajuda mesmo. Não
despreza o aluno surdo e nos ajuda a aprender” (R8); “O NAPNE ajuda muito. Ajuda para que
os professores passem a explicar melhor os assuntos para a gente. Sem o NAPNE seria muito
difícil” (R9); “Sim. O professor de música ajuda muito. Os intérpretes ajudam muito. As
professoras de AEE ajudam bastante” (R11); “Sim. Através de psicólogo, pedagogos, com
ensino especificado para orientar os alunos especiais” (R14).
Sobre essa questão um docente destacou o trabalho desenvolvido pelo NAPNE e
professor de AEE, ressaltando a relevância da pesquisa, em função do tema escolhido, conforme
declaração registrada em campo próprio do questionário:
Ressalto que a política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano, aborda questões pela
garantia dos diretos humanos, a partir de um viés inclusivo, pautado na permanência
e êxito dos estudantes. Nessa perspectiva outro trabalho a ser considerado é o trabalho
desenvolvido pelo NAPNE e pelo professor de AEE. Destaco a importância da
presente pesquisa que busca discutir a educação profissional numa perspectiva
inclusiva (DOCENTE 05).

Desse modo, as ações desenvolvidas pelo NAPNE coadunam-se com o previsto na
Declaração de Salamanca, a qual enfatiza a questão da inclusão e reconhece as necessidades
dos “sujeitos especiais” em serem aceitos, em escolas que atendam aos princípios de eficácia e
de eficiência, ao declarar que:
Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam
ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais
características e necessidades;
Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular,
que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de
satisfazer a tais necessidades;
Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais
eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras,
construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso,
tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a
eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional
(UNESCO, 1994, p. 1).

Nessa mesma compreensão, a supracitada Declaração afiança, ainda, que “as escolas
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm
deficiências graves” (UNESCO, 1994, p. 18).
Quando interrogados quanto a existência de uma política de acompanhamento de
egressos com deficiência, as compreensões sinalizadas pelos entrevistados demonstraram não
haver essa política de forma institucionalizada, ocorrendo acompanhamentos de egressos de
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forma, extraoficiais e esporádicos, foi sinalizado, ainda, que as conclusões de curso que
contemplem estes estudantes são recentes, não havendo, portanto, histórico de eventos dessa
natureza, conforme verbalizações transcritas abaixo:
Não, isso aí realmente é um problema, não tem esse acompanhamento, ainda. Em
relação aos surdos, na verdade assim, pelo menos aqui pra gente do IF Baiano ainda
é uma novidade, porque a primeira surda que se formou, que terminou o curso, ela
terminou ano passado, e ela na verdade, sempre está por aqui pelo campus, ela
participou do dia do surdo ano passado, a gente incluiu ela como palestrante no evento.
Por enquanto, ainda, é muito recente a saída de alunos. (E3).
Eu não sei como vem acontecendo em nível de Instituto, mas aqui a gente tem
comunicação constante com os alunos PNES que se formaram pelo IF Baiano. Tem
uma aluna surda que concluiu o curso e ela sempre é convidada para falar sobre como
foi o seu processo acadêmico, a formação aqui no curso técnico integrado ao ensino
médio, quais as dificuldades que ela teve, então a gente sempre está perguntando sobre
o ingresso dela no mercado de trabalho, sobre o ENEM, os encaminhamentos que ela
vem dando a vida dela e todos os eventos relacionados à inclusão, a gente está sempre
trazendo essa aluna e agora os outros dois alunos também que se formaram no curso
Técnico de Informática. Contamos muito com esses alunos que estão saindo para que
eles possam divulgar que o campus de Senhor do Bonfim é um campus aberto que
eles podem vir que a gente tem algumas tecnologias de acessibilidade que estamos
abertos a receber os alunos, principalmente ao público de surdos que a gente tem
maior experiência. (E4).

Reportando-se ao quesito sobre como avaliam os resultados decorrentes da
implementação da Política de Diversidade de Inclusão no processo de inclusão de estudantes
com deficiência, os entrevistados, de modo geral, apontam para resultados satisfatórios,
destacando o rompimento de barreiras físicas, pedagógicas, de acessibilidade e principalmente
atitudinais, de acordo com as declarações de alguns entrevistados:
[...] eu vejo que alguns estudantes que já estão no terceiro ano, já estão concluindo o
percurso formativo. Eles mostram que a política, não a política necessariamente, mas
as ações que partem da política ajudaram na permanência no êxito deles aqui, ajudou
a construir o percurso formativo, sim. (E2).
Avalio como positiva. Positiva porque eu acho que tem um viés que é prioritário, que
é o viés qualitativo. Então a Política que é Diversidade e Inclusão contempla essas
duas categorias que são correlatas porque a diversidade ela é advinda nesse cunho
sociocultural e a inclusão tem como perspectiva o rompimento de barreiras atitudinais,
pedagógicas, físicas, de acessibilidade, então é nosso trabalho diante da política, Eu
acho que a construção da política já foi um marco que rompeu várias barreiras, que
quando a gente tem um documento que legaliza claro que a gente vai ter outros
documentos, outros marcos legais que são superiores, porém sendo nossa essa política
de diversidade de inclusão vai conseguir contemplar o nosso know-how de
experiências e expectativas de diferenças, de promover diálogos também que
possibilitem florescer novas ideias. (E2).

De acordo com o grau de concordância revelado pelos docentes quanto à afirmação de
que a Política de Diversidade e Inclusão, por meio do (PAPNE), consegue atender todos os tipos
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de deficiências, constata-se pelo ilustrado no Gráfico 28, que a maioria dos respondentes
considera que a Política de Diversidade e Inclusão, por meio do seu programa de atendimento
às pessoas com necessidades especificas, consegue atender os tipos de deficiências, apenas, de
forma parcial, enquanto um percentual menor considera que atende de forma plena.
Gráfico 28 – Grau de concordância dos docentes quanto à afirmação: você considera que a
Política de Diversidade e Inclusão, por meio do seu programa de atendimento às pessoas com
necessidades específicas (PAPNE), consegue atender todos os tipos de deficiências.
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completamente

Fonte: pesquisa de campo realizada em fevereiro/2019.

Ainda sobre essa mesma indagação, as falas dos entrevistados retrataram, de maneira
objetiva, que a Política de Diversidade e Inclusão, por meio PAPNE e do seu núcleo, se traduz
num importante mecanismo de implementação de ações inclusivas, no campus, adequando-se
às necessidades que visem contribuir para acesso, permanência e êxito do percurso formativo
dos estudantes com deficiência, entretanto, para atender ao estudante, cuja deficiência, por
ventura, se encontre fora do atendimento às deficiências que o campus já costuma atender, ou
seja, sem o devido planejamento, demanda um atraso nesse atendimento, comprometendo,
sobremaneira, os resultados, tendo em vistas que, as situações de deficiência com menor
incidência no campus são resolvidas a partir do momento que estas se apresentam no campus.
Ao ocorrer situações dessa natureza há uma mobilização dos profissionais responsáveis
pelo acolhimento e resolução da questão, extensivo, inclusive, à família ou responsável pelo
estudante, conforme declarado por alguns entrevistados:
Olha o campus aqui, eu tenho conhecimento, que ele tem uma trajetória maior na área
da surdez; foi a primeira deficiência a chegar ao campus e, muitas ações vêm sendo
desenvolvidas nesse sentido, como por exemplo as primeiras provas a serem
adaptadas eram para os alunos surdos, há uma banda de música para os alunos surdos,
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vários cursos de Libras já foram desenvolvidos aqui dentro do campus. Quanto às
outras deficiências, o trabalho acontece muito de acordo com a demanda, então as
demandas vão chegando e o campus vai buscando se adequar e trabalhar para atendêlas, agora mesmo a gente recebeu uma aluna com deficiência visual e ela tem mudado
toda a dinâmica do campus, a gente tem se mobilizado para garantir o acesso dela.
(E1).
A política de diversidade ela engloba e ela tem um diálogo proximal com a política
nacional de educação especial inclusiva, já o regulamento do NAPNE ele traz um viés
mais contextual envolvendo também as dificuldades de aprendizagem, que eu acho
significativo porque quando o aluno apresentar alguma dificuldade nesse viés que
necessita de um atendimento ao longo do ano letivo isso é importante ser
proporcionado para permanência dele evolução e aí já no regulamento a gente vai ter
as categorias que vai desmembrar tanto para área da dislexia, discalculia, dislalia então
tem esse ponto a mais e mais aprofundado, é nessa perspectiva e a gente também inclui
eles dentro dos atendimentos, então eu acho de suma importância. (E2).
O NAPNE precisa ter profissionais diversificados pra conseguir atender deficiências
diversificadas, porque se tiver só o professor de AEE pra tudo [...] o professor de AEE
tinha que saber Libras, tinha que saber braile, tinha que saber um monte de coisa, mas
a gente sabe que isso foge à realidade, ele pode ter até noções de tudo, mas ele não
vai conseguir atender tudo, ele precisa ter suporte, ter colegas que apoiem,
colaboração então assim a gente tem, tudo não dá, então assim, você tem que ter ou o
revisor de braile pra dar um foco maior pra o aluno com deficiência visual, que é um
profissional só pra isso, você tem que ter o interprete de Libras e o professor de Libras
só pra isso é, e também envolver outros profissionais, por exemplo, pra gente que é
interprete a gente não tem formação na área técnica, de agricultura por exemplo, de
agropecuária. (E3).
Tem algumas que o campus tem um lastro maior, atende com mais êxito. Depende
muito da trajetória de vida dos profissionais, o que tem mais experiência, do público
que chegou antes, vê que a depender da demanda, a gente cria expertise ou melhora o
acesso. Então a gente teve um aluno que ele não ficou mesmo por questões familiares,
por questões que ele precisava de um cuidador que a gente demora muito tempo para
contratação desse cuidador. Era um aluno para o curso de Agropecuária e tinha
paralisia cerebral, muito comprometido, com espasmo, que não se alimentava
sozinho, que não ia no banheiro sozinho, então quando ele chegou ele já estava
matriculando e a gente ainda ia fazer todo processo do financeiro para poder contratar
esse profissional cuidador. Falamos que precisava de algum membro da família para
acompanhar enquanto a contratação não vinha, e aí a família disse que não tinha quem
fizesse isso. (E4).

Quando comparada as respostas dos entrevistados com os docentes, percebe-se uma
convergência de opiniões, revelando a impossibilidade de atendimento a “todos” os tipos de
deficiência, na sua totalidade, em função da falta de condições de se antecipar aos eventos.
5.4

Síntese dos resultados
As compreensões captadas por meio das manifestações dos sujeitos participantes da

pesquisa e os resultados derivados das análises e interpretação dos dados obtidos na presente
investigação foram categorizados, a fim de responder à questão norteadora e aos objetivos da
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pesquisa. Destarte, para uma melhor compreensão dos leitores, os resultados revelados nesta
pesquisa foram harmonizados na forma abaixo:
As categorias de análise Educação Inclusiva e Acesso, permanência e êxito no percurso
formativo de estudantes com deficiência e suas subcategorias foram utilizadas na perspectiva
de retratar a compreensão dos estudantes com deficiência, docentes e membros do NAPNE,
acerca da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e suas contribuições para o acesso,
permanência e êxito no percurso formativo dos estudantes com deficiência. Desse modo, os
resultados obtidos dão conta de que os estudantes com deficiência sentem-se amplamente
contemplados pela Política de Diversidade e Inclusão instituída no IF Baiano – campus Senhor
do Bonfim, ao tempo em que demonstraram perceber que as ações de inclusão implementadas
no campus vêm contribuindo de forma significativa para seu desempenho acadêmico e,
consequentemente, para acesso, permanência e êxito do seu percurso formativo.
Os resultados apresentados no Gráfico 29 demonstraram que, da totalidade das
afirmações dispostas no questionário aplicado aos docentes, direcionadas a captar as
compreensões acerca da Política de Diversidade e Inclusão instituída no IF Baiano e suas
contribuições para acesso, permanência e êxito do percurso formativo dos estudantes com
deficiência, 40% concordaram completamente com as afirmações, enquanto 37% concordaram
parcialmente, 14% demonstraram imparcialidade, 6% discordaram parcialmente e 2%
discordaram completamente das afirmações.
Gráfico 29 – Síntese das repostas dos docentes.
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Constata-se, assim, que do rol de respondentes, um expressivo percentual concorda que
a Política de Diversidade e Inclusão instituída no IF Baiano – campus Senhor do Bonfim
contribui, de forma plena, para acesso, permanência e êxito do percurso formativo dos
estudantes com deficiência. Enquanto um percentual similar concorda parcialmente, um baixo
percentual demonstrou imparcialidade, um inexpressivo percentual mostrou-se parcialmente
contrário a essa consideração e um percentual similar a este mostrou-se totalmente contrário.
Considerando-se estes resultados e, ainda, as observações registradas por alguns
docentes apresentadas anteriormente neste texto, infere-se que a Política de Diversidade e
Inclusão do IF Baiano se traduz num valioso mecanismo de colaboração para acesso,
permanência e êxito do percurso formativo dos estudantes com deficiência, no campus Senhor
do Bonfim, embora exista a premente necessidade de melhorias no processo inclusivo, a
exemplo: dificuldades no repasse de recursos ao campus, obstáculos para a contratação de
pessoal (intérpretes de Libras, etc.), melhor aparelhamento do NAPNE, atualização do
regimento do NAPNE, melhor direcionamento na aplicabilidade dos recursos financeiros
estabelecidos na Política, ressaltando que estes fatores interferem, sobremaneira, no alcance do
seu êxito.
Os resultados decorrentes das manifestações dos membros do NAPNE, entrevistados
nesta pesquisa, revelam a sinergia do aprimoramento das ações de inclusão e promoção de
práticas pedagógicas inclusivas, como forma de assegurar aos estudantes com deficiência, a
oferta de uma educação profissional numa perspectiva inclusiva com qualidade e eficiência.
Nessa perspectiva, foi sinalizado pelos entrevistados que há ainda muito a fazer,
considerando-se a falta de autonomia orçamentária do campus, o contingenciamento de
recursos submetidos às instituições de ensino, via Governo Federal, a escassez de recursos
financeiros e de pessoal, a necessidade de atualização da Política, via revisão do documento
que a instituiu. Assim, foi possível perceber a congruência entre os entraves assinalados pela
equipe do NAPNE e os entraves apontados pelos docentes.
A despeito da existência de dificuldades em fazer cumprir as diretrizes estabelecidas
pela Política de Diversidade e Inclusão, o campus tem se esforçado para oferecer o suporte
necessário aos estudantes com deficiência, promovendo práticas pedagógicas com viés
inclusivo e tem implementado, na medida do possível, ações de inclusão com vistas a contribuir
com o desempenho acadêmico e, consequentemente, acesso, permanência e êxito no percurso
formativo dos estudantes, podendo-se perceber o entrelaçamento entre a teoria firmada pela
Política e sua efetiva prática. Desse modo depreende-se que a Política de Diversidade e Inclusão
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do IF Baiano segue institucionalizada, ainda que careça de melhorias do processo de
implementação das ações estabelecidas pelos seus princípios e diretrizes.
Por fim, a síntese dos resultados obtidos por meio das análises e interpretação dos dados
indicou que, não obstante a necessidade de melhorias, a Política de Diversidade e Inclusão do
IF Baiano contribui significativamente para acesso, permanência e êxito do percurso formativo
dos estudantes com deficiência no campus Senhor do Bonfim, respondendo, assim, à questão
norteadora, bem como aos objetivos geral e específicos propostos nesta pesquisa, culminando
com o estabelecimento do seu produto final. Desse modo almeja-se que os resultados
provenientes da investigação em tela representem avanços para a implementação efetiva das
ações de inclusão no IF Baiano, enquanto mecanismo de inclusão social e de promoção da
equidade.
Nesse contexto, a proposta da criação do “Fórum Permanente da Educação Profissional
Inclusiva - IF Baiano, em Rede”, se traduz num elemento de proatividade, antecipando-se aos
fenômenos que permeiam a inclusão, oportunizando a criação de um espaço colaborativo, onde
seja possível a troca de experiências e informações entre os campi, esclarecimento de dúvidas
e apresentação de sugestões para o pleno funcionamento das ações direcionadas à
implementação de processos pedagógicos inclusivos, contidos no bojo da Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano.
Ademais, os resultados aqui refletidos podem fornecer subsídios com vistas a ampliar
as percepções sobre a Política de Diversidade e Inclusão instituída no IF Baiano,
complementando estudos já realizados e oportunizando novas investigações, somando-se ao
fortalecimento da produção científica e acadêmica na área e a possibilidade da sua aplicação
em outras realidades.
Desse modo, foi possível concluir que, apesar da relevante contribuição da Política de
Diversidade e Inclusão instituída no IF Baiano para acesso, permanência e êxito do percurso
formativo dos estudantes com deficiência, há consenso acerca da necessidade de promover
avanços no cenário da inclusão no campus, utilizando-se das prerrogativas da Política de
Diversidade e Inclusão instituída para essa finalidade, a fim de possibilitar a oferta da educação
profissional numa perspectiva inclusiva de qualidade.
Sobre isso, vale destacar a opinião de um docente, registrada em campo próprio do
questionário, emitindo a seguinte declaração: “Parabéns pela pesquisa! Se possível ao final dos
trâmites acadêmicos, favor disponibilizar os resultados da pesquisa para a comunidade do IF
Baiano e informar o endereço de publicação da Dissertação” (DOCENTE 01).
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Finalizada a etapa que tratou da análise e interpretação dos dados e respectivos
resultados apontados nesta investigação, apresenta-se a próxima e última seção, indicando o
produto de pesquisa, intitulado “Fórum Permanente da Educação Profissional Inclusiva - IF
Baiano, em Rede”, o qual tem como objetivo principal a criação de um espaço colaborativo,
onde seja possível a troca de experiências e informações, esclarecimento de dúvidas e
apresentação de sugestões para o pleno funcionamento das ações direcionadas à implementação
de processos pedagógicos inclusivos, contidos no bojo da Política de Diversidade e Inclusão do
IF Baiano.
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6

FÓRUM PERMANENTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INCLUSIVA – IF
BAIANO, EM REDE
Com base nos achados da pressente pesquisa cujo objetivo foi analisar a Política de

Diversidade e Inclusão do IF Baiano, e, sobretudo, suas contribuições para acesso, permanência
e êxito dos estudantes com deficiência no campus Senhor do Bonfim, percebeu-se que, não
obstante a necessidade de melhorias, a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano contribui
significativamente para acesso, permanência e êxito do percurso formativo dos estudantes com
deficiência no campus Senhor do Bonfim. Ficou evidente o envolvimento e a interação entre os
atores envolvidos nas ações de inclusão no campus e, ainda, a salutar relação professor x aluno,
demonstrando bastante conforto e confiança nas relações, apoiados, sempre, pela equipe do
NAPNE, destacando-se os esforços conjuntos dos professores, gestores e técnicos na
implementação das ações previstas nos princípios e diretrizes estabelecidos pela Política de
Diversidade e Inclusão.
Os resultados obtidos nesta investigação indicaram a necessidade de uma articulação
mais efetiva entre os campi do IF Baiano e, também, da Assessoria de Diversidade e Inclusão,
a fim de promover um espaço de diálogo que contemple as experiências voltadas à inclusão no
âmbito do IF Baiano, de forma a oportunizar que os campi dialoguem, conjuntamente, com
vistas ao compartilhamento de suas práticas e experiências exitosas.
Desse modo, a proposta de se estabelecer um canal de comunicação, com vistas a
possibilitar uma reflexão conjunta dos atores envolvidos com a inclusão e a troca de
experiências exitosas entre os campi do IF Baiano, permitirá conhecer outras realidades,
compartilhando saberes e práticas pedagógicas e, ainda, oportunizará aos estudantes, docentes,
técnico-administrativos, gestores, pesquisadores a interação e troca de vivência visando a oferta
de uma educação inclusiva mais significativa e colaborativa, de forma a minimizar as
adversidades e obstáculos que se apresentam no cenário complexo da inclusão na educação
profissional, tendo em vista suas especificidades.
Nesse sentido, a proposta de criação do Fórum Permanente da Educação Profissional
Inclusiva do IF Baiano, em Rede, na perspectiva da sensibilização dos atores que integram o
quadro do IF Baiano, quanto às questões referentes a uma educação que inclui e transforma,
representa uma iniciativa ímpar e tem como objetivo principal a criação de um espaço
colaborativo, onde seja possível a troca de experiências e informações, esclarecimento de
dúvidas e apresentação de sugestões para o pleno funcionamento das ações direcionadas à
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implementação de processos pedagógicos inclusivos, contidos no bojo da Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano.
A constituição de um “Fórum Permanente da Educação Profissional Inclusiva, em
Rede”, caracterizado como um ambiente de discussão e atuação na garantia do sucesso no
desenvolvimento das ações de inclusão, tem por finalidade acompanhar a implementação da
Política de Diversidade e Inclusão no IF Baiano e promover estudos e debates acerca dessa
temática, norteando as ações que contemplem os beneficiários da referida Política.
O Fórum pretende ser uma instância consultiva, propositiva, indicadora, fomentadora e
de acompanhamento das ações que abarcam as diretrizes estabelecidas pela Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano, no que se refere ao atendimento aos estudantes com
deficiência, com suas atribuições definidas em Regimento próprio, impulsionando o avanço de
ações pertinentes à educação inclusiva, traduzindo-se num instrumento que estabeleça rotinas
e práticas capazes de responder aos anseios da comunidade que o abrange.
Composto por pesquisadores, docentes, técnicos em educação que atuem no IF Baiano,
bem como seus estudantes, o Fórum constitui-se como um importante espaço de apresentação
de boas práticas e compartilhamento de experiências, buscando o alinhamento e aprimoramento
das ações pedagógicas contempladas na Política, além da atualização de conhecimentos, como
forma de contribuir para a formação de um amplo repertório de ações institucionais, com vistas
a garantir os direitos de acesso, permanência e êxito no percurso formativo dos estudantes.
Espera-se, como frutos da constituição desse Fórum, a organização e promoção de
atividades que possam criar um espaço, também, de reflexão constante, oportunizando, ainda,
a realização de eventos disseminadores da cultura da inclusão, a exemplo de oficinas,
seminários, encontros, simpósios, congressos, capacitação e formação continuada de equipes
gestoras, servidores técnico-administrativos, docentes, tudo isso como forma de assegurar o
bom desempenho das ações de inclusão para estudantes com deficiência no IF Baiano.
Por fim, acreditamos que a criação de espaço dessa natureza contribuirá para uma
melhor compreensão da Política de Diversidade e Inclusão instituída no IF Baiano, além de
fomentar ações que venham contemplar a sua finalidade, enquanto política de educação
inclusiva e, ainda, com vistas à implementação de uma Rede coordenada de ações, culminando
numa sinergia de esforços, em prol do bem comum.
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6.1

Implementação do Fórum Permanente da Educação Profissional Inclusiva – IF Baiano
Objetivando a regulamentação legal do Fórum Permanente da Educação Profissional

Inclusiva – IF Baiano será necessário a elaboração de documento técnico, com vistas ao
detalhamento do seu funcionamento e sua respectiva aprovação pela estância competente do IF
Baiano, a saber, Conselho Superior (CONSUP).
6.1.1 Formalização da criação do Fórum
Para fins de constituição formal, a criação do Fórum Permanente da Educação
Profissional Inclusiva – IF Baiano deverá ocorrer por meio de Ato Autorizativo/ Resolução
emanada do Conselho Superior (CONSUP) do IF Baiano e publicado em Boletim Interno.
6.1.2 Composição do Fórum
O Fórum pretende assegurar a participação de pesquisadores, docentes, estudantes e
técnico-administrativos dos diferentes campi, como forma de assegurar a interação entre os
diversos segmentos do IF Baiano. Essa participação poderá ocorrer por indicação do gestor
máximo da Instituição ou por eleição.
6.1.3 Formalização da composição do Fórum
A definição da composição dos Membros participantes do Fórum será formalizada por
meio de documento legal/ Portaria, com ampla divulgação.
6.1.4 Elaboração do Regimento Interno
Após a definição e formalização da composição do Fórum, os membros reunir-se-ão
para fins de construção do seu Regimento Interno, a fim de pactuar as regras de coordenação e
funcionamento. Desse modo, a construção desse relevante instrumento deverá prever as
atribuições definidas para o Fórum, a forma de escolha e período de mandato do seu
coordenador, os critérios de escolhas de novos membros, periodicidade das reuniões, formas de
divulgação das reuniões e atividades do Fórum, dentre outros.
Nessa concepção, acredita-se que o produto de pesquisa ora apresentado levará em conta
a participação dos atores que dão sentido a existência da Política de Diversidade e Inclusão,
instituída no IF Baiano, traduzindo-se num canal de representação das demandas oriundas do
seu público alvo, como forma de fortalecer e consolidar os princípios norteadores e as diretrizes
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estabelecidas pela Política, com a finalidade precípua de ofertar uma educação profissional na
perspectiva inclusiva, assegurando resultados igualitários a todos os estudantes com
deficiência, em todos os territórios de identidade abarcados pelo Instituto.
A criação de um espaço voltado à discussão das práticas inclusivas no IF Baiano
caracteriza-se, ainda, como um momento de abandonar preconceitos, adotar novos modelos e
novas práticas, criar uma cultura da educação para a convivência, aceitação da diversidade e,
principalmente, promover a quebra de barreiras educacionais e atitudinais, a caminho da
educação que inclui e transforma.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa teve como objeto de investigação a Política de Diversidade e Inclusão do

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) almejando responder à seguinte
questão norteadora: A Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano contribui para acesso,
permanência e êxito do percurso formativo de estudantes com deficiência, ingressantes no
campus Senhor do Bonfim?
Para o alcance desse intento elegemos como objetivo geral: analisar o processo de
institucionalização da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano - campus Senhor do
Bonfim e suas contribuições para acesso, permanência e êxito no percurso formativo de
estudantes com deficiência, na perspectiva de uma educação profissional inclusiva, verificando
se os discursos relacionados à institucionalização dessa política, bem como as práticas
pedagógicas desenvolvidas no campus, contemplam estes estudantes.
O estudo abordou o contexto histórico e normativo da educação inclusiva no Brasil,
contemplando um breve histórico da sua trajetória, os caminhos e avanços registrados, seus
conceitos e dispositivos legais que regem a matéria.
Da mesma forma discorreu sobre a educação profissional numa perspectiva inclusiva,
expondo a trajetória da educação profissional na rede federal de educação e o seu marco
regulatório e destacando-se as ações governamentais direcionadas ao reconhecimento da
necessidade de um novo olhar sobre a educação profissional: o aspecto inclusivo. Destacou-se
na Política da Diversidade e Inclusão, instituída no âmbito do IF Baiano e o panorama das ações
oriundas dessa política no horizonte de cinco anos, os trabalhos desenvolvidos pelo NAPNE,
cuja finalidade é a promoção da inclusão de estudantes com deficiência na educação
profissional, atendendo ao disposto em legislação específica.
A pesquisa caracterizou-se como aplicada, de natureza exploratória e com abordagem
metodológica qualitativa, privilegiando, para a coleta e produção dos dados, os procedimentos
técnicos de pesquisa bibliográfica, documental e de campo.
Com vistas a responder à questão investigativa que norteou este estudo e atingir os
objetivos propostos fizemos uso das análises documentais, aplicação de questionários junto aos
estudantes com deficiência regularmente matriculados no campus e docentes que lecionam em
turma que possuem estudantes com deficiência, além da realização de entrevistas junto a
membros da equipe técnica do NAPNE, cujo intuito foi evidenciar as compreensões desses
sujeitos sobre a Política de Diversidade e Inclusão e sobre a implementação das ações de
inclusão advindas da referida Política, no campus. Assim, a análise dos dados, permitiu
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compreender a visão dos participantes sobre o funcionamento desta Política, sobretudo, sobre
as contribuições que ela possa trazer para o acesso, a permanência e o êxito do percurso
formativo dos estudantes com deficiência.
Diante deste contexto, apresentou-se como produto desta pesquisa uma proposta de
criação do Fórum Permanente da Educação Profissional Inclusiva do IF Baiano, em Rede, na
perspectiva da ampliação do diálogo entre os campi acerca da temática em questão e da
sensibilização dos atores que integram o quadro do Instituto, quanto às questões referentes a
uma educação profissional que inclui e transforma. Assim, espera-se, como frutos da
constituição desse Fórum, a organização e promoção de atividades que possam criar um espaço,
também, de reflexão constante, oportunizando a realização de eventos disseminadores da
cultura da inclusão, a saber: oficinas, seminários, encontros, simpósios, congressos, capacitação
e formação continuada de equipes gestoras, servidores técnico-administrativos, docentes; tudo
isso como forma de assegurar o bom desempenho das ações de inclusão para estudantes com
deficiência no IF Baiano.
Importa registrar que a Política da Diversidade e Inclusão do IF Baiano apresenta
diretrizes norteadoras para a consolidação da inclusão no Instituto, entretanto, em termos de
implementação das ações inclusivas, é necessário mapear o que ainda precisa ser adequado,
sistematizando estas ações a fim de que venham agregar valor às políticas institucionais,
oportunizando, desse modo, a melhoria das práticas adotadas e que os efeitos das ações
inclusivas contribuam, efetivamente, para que estudantes com deficiência ou necessidades
específicas superem as barreiras que lhes forem impostas.
Diante das transformações que vem ocorrendo nos diferentes cenários, incluindo-se o
cenário educacional, surge a necessidade de um novo olhar no que se refere a uma educação
que traga no seu bojo a prática pedagógica alinhada com o princípio da inclusão, promovendo
um maior nível de equidade entre os estudantes, indiscriminadamente, incluindo aqueles com
algum tipo de deficiência e necessidades de ações pedagógicas mais específicas, considerandose suas dificuldades. Descortina-se, assim, um novo e provocador contexto educacional. Para
isso, não basta inserir fisicamente os estudantes na escola, é necessário fazer da educação uma
prioridade, proporcionando-lhe condições adequadas e, sobretudo, descartando a padronizações
de cursos que não levam a inclusão. Uma nova abordagem educacional pressupõe pensar a
educação a partir de uma atitude aberta, flexível e, acima de tudo, reflexiva, com a perspectiva
de se questionar realidades e propor novas possibilidades.
Partindo-se deste pressuposto, acredita-se na transformação da sociedade em um mundo
melhor, mais justo e mais igual, o que conduzirá, também, a um novo modelo de educação. Um
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modelo de educação inclusiva que não possa ser restrita a alguns estudantes com diferenças em
termos biológicos, étnicos, de gênero, de religião etc., e sim envolver todo o cenário
educacional. O momento é de abandonar preconceitos, adotar novos modelos e novas práticas,
criar uma cultura da educação para a convivência, aceitação da diversidade e, principalmente,
promover a quebra de barreiras educacionais e atitudinais, a caminho da educação que inclui e
transforma.
Os resultados da pesquisa indicaram que a Política de Diversidade e Inclusão do
Instituto Federal Baiano vem contribuindo para acesso, permanência e êxito do percurso
formativo de estudantes com deficiência, no campus Senhor do Bonfim, uma vez que são
adotados os procedimentos necessários à minimização dos fatores impeditivos de conclusão do
percurso formativo destes estudantes, naquele campus. Entretanto, em que pese os esforços
conjunto dos profissionais no intuito de ofertar uma educação profissional na perspectiva
inclusiva para os estudantes com deficiência, há a premente necessidade de melhorias das ações
no sentido da obtenção de mais recursos financeiros e orçamentários para atender às demandas
advindas da implementação da Política em questão, adequação do quadro de profissionais como
forma de ampliar os atendimentos aos estudantes com deficiência. Ademais, ficou evidente a
necessidade do estabelecimento do diálogo entre os campi do IF Baiano, de forma
sistematizada, com a finalidade de qualificar uma discussão acerca de relevante temática,
promovendo a troca de experiências e o compartilhamento de ações exitosas entre os campi.
Vale salientar que os resultados aqui refletidos podem fornecer subsídios com vistas a
ampliar as compreensões sobre a Política de Diversidade e Inclusão instituída no IF Baiano,
complementando estudos já realizados e oportunizando novas investigações, somando-se ao
fortalecimento da produção científica e acadêmica na área e a possibilidade da sua aplicação
em outras realidades.
Ao longo da realização desta pesquisa surgiram algumas provocações e inquietações,
que não foram passíveis de esclarecimentos, tendo em vista que demandariam maior tempo de
estudo. Assim, ao concluir as considerações sobre a temática da educação profissional numa
perspectiva inclusiva, sobrevém o anseio que se constitui num novo desafio, a possibilidade da
realização de um estudo mais aprofundado, no sentido de se observar elementos da educação
inclusiva para atendimento de cursos da educação profissional, em função da sua finalidade
precípua de preparar “para o exercício de profissões” e das demandas requeridas por
determinadas especificidades de formação na educação profissional, o que poderá redundar em
novas temáticas a serem investigadas.
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Por fim, acreditamos que esse estudo contribuirá para uma melhor compreensão da
Política de Diversidade e Inclusão instituída no IF Baiano, além de fomentar ações que venham
contemplar a sua finalidade, enquanto política de educação inclusiva. Nesse ângulo, este estudo
revela-se desafiador devido à importância da temática, principalmente em atenção aos reflexos
positivos provenientes das discussões em torno do ensino inclusivo, alavancando a educação
profissional numa perspectiva inclusiva desenvolvida no âmbito do IF Baiano.
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA (público alvo: gestores)
Título da Pesquisa: A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: uma
análise sobre a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e suas contribuições no percurso
formativo de estudantes com deficiência.
Pesquisadora: Marlene P. Vilas Boas
Orientadora: Profa. Dra. Célia Tanajura Machado

ENTREVISTA
Prezado (a) Colaborador (a),
Esta Entrevista é um instrumento de coleta de informações sobre o funcionamento da Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano e tem a finalidade de analisarem que medida a mesma contribui
para o acesso, permanência e êxito do percurso formativo de estudantes com diferentes deficiências, no
IF Baiano- campus Senhor do Bonfim. Sua opinião é imprescindível para o desenvolvimento do
trabalho.
Obrigada pela sua valiosa participação e colaboração!
Dados do Participante
Disciplina/Área__________________________________ Tempo atuação no Instituto___________
Formação Acadêmica:_____________________________Idade_________________
Cargo/Função:
( ) Diretor Geral( ) Diretor Acadêmico
( ) Coordenador de Curso( ) Coordenador de Assuntos Estudantis
Eixo I – Gestão da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano
01. Em sua opinião, quais os fatores mais significativos envolvidos no fenômeno da inclusão no IF
Baiano- Campus Senhor do Bonfim?
02. Como você caracteriza a gestão da Política de Diversidade e Inclusão no campus? De que forma ela
se apresenta?
03. A aplicabilidade dos recursos financeiros estabelecida na Política de Diversidade e Inclusão
consegue atender às demandas relativas à inclusão de estudantes com deficiência? Como ocorre esse
processo?
04. Como se dá a atuação da gestão referente à infraestrutura física, equipamentos, mobiliários, materiais
didático-pedagógicos para os estudantes com deficiência?
05. Há, no campus, parcerias/convênios com outras Instituições, com a finalidade de estabelecer a
alocação de estudantes com deficiência no mundo do trabalho? O que o campus faz para auxiliar neste
processo?
06. Como acontece a gestão do processo de formação continuada do corpo técnico-administrativo sobre
a temática da educação inclusiva, com vistas à melhoria do desempenho e melhor atendimento ao
estudante com deficiência?
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07. Como ocorre a gestão do processo de formação continuada da classe acadêmica sobre a temática da
educação inclusiva?
Eixo II- Implementação da Política de Diversidade e Inclusão
08. Você considera que a Política de Diversidade e Inclusão contribui para o acesso dos estudantes com
deficiência? Por quê?
09. Você considera que a Política de Diversidade e Inclusão contribui para a permanência dos
estudantes com deficiência? Por quê?
10. Você considera que a Política de Diversidade e Inclusão contribui para o êxito do percurso formativo
dos estudantes com deficiência? Por quê?
11- Há política de acompanhamento do egresso com deficiência? Onde se encontram os egressos?
12. Como você avalia os resultados decorrentes da implementação da Política de Diversidade e Inclusão,
no processo de inclusão dos estudantes com deficiência?
13. Você considera importante a criação de um “Fórum de Discussão da Educação Inclusiva, em Rede”,
caracterizado como um ambiente de discussão e compartilhamento de experiências exitosas entre os
campi? Justifique.
14. Você avalia que há utilização de metodologias e procedimentos didáticos, que possam auxiliar os
docentes no processo ensino aprendizagem de estudantes com deficiência? Em caso positivo, como
ocorre?
15. Você considera que a Política de Diversidade e Inclusão, por meio do seu Programa de Atendimento
ás Pessoas com Necessidades Específicas (PAPNE), consegue atender todos os tipos de deficiências, ou
apenas, algumas? Quais?
Outras observações/considerações

159
APÊNDICE B – ROTEIRO PARA QUESTIONÁRIO (público alvo: estudantes)
Título da Pesquisa: A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: uma
análise sobre a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e suas contribuições no percurso
formativo de estudantes com deficiência.
Pesquisadora: Marlene P. Vilas Boas
Orientadora: Profa. Dra. Célia Tanajura Machado

QUESTIONÁRIO
Prezado (a) Colaborador (a),
Este Questionário é um instrumento de coleta de informações sobre o funcionamento da Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano e tem a finalidade de analisar em que medida a mesma contribui
para o acesso, permanência e êxito do percurso formativo de estudantes com diferentes deficiências, no
IF Baiano-campus Senhor do Bonfim. Sua opinião é imprescindível para o desenvolvimento do trabalho.
Obrigada pela sua valiosa participação e colaboração!
Dados do Participante
Curso______________________________________________ Semestre/Ano___________
Sexo: F ( ) M ( )
Idade:_________ Tipo de deficiência:_________________________


Considerando às contribuições contempladas pela Política de Diversidade e Inclusão do IF
Baiano, com vistas a assegurar o acesso, a permanência e o êxito no percurso formativo de
estudantes com deficiência, assinale as alternativas abaixo, de acordo com o seu grau de
concordância:
Eixo II - Percepções sobre a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano

01. Como Você tomou conhecimento sobre a Política de Diversidade e Inclusão implementada no IF
Baiano?
_______________________________________________________________________________
02. Você julga satisfatória a Política de Acesso (sistemas de Cotas) ao IF Baiano?
( ) Sim
( ) Não
( ) Parcialmente
03. Você se sente amplamente contemplado pela Política de Diversidade e Inclusão?
( ) Sim
( ) Não
( ) Parcialmente
04. Você considera satisfatória a relação dos professores com a Política de Diversidade e Inclusão?
_____________________________________________________________________
05. Em sua opinião, como a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano contribui para inclusão de
estudantes com deficiência, no seu campus? Justifique.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
06. O documento que trata da Política da Diversidade e Inclusão esta disponibilizado em formatações
acessíveis, a exemplo: Libras (vídeo), braile, áudio e/ou outros?
( ) Sim
( ) Não
( ) Parcialmente
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Eixo II – Implementação da Política de Diversidade e Inclusão
07. Você considera que o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE)
presta o atendimento necessário, de forma a auxiliá-lo no seu processo de aprendizagem? Em caso
positivo, explique como acontece.
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
08. Você avalia que têm sido realizadas ações inclusivas, no campus, visando à permanência de
estudantes com deficiência? Em caso positivo, enumere as ações que favorecem esse processo.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
09. Você considera que as ações pedagógicas desenvolvidas no campus contribuem para sua formação
profissional e inserção no mundo do trabalho? Por quê?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Você participa e/ou participou de atividades de pesquisa (grupos de pesquisa/projetos de pesquisa)?
Em caso positivo: qual (ais)___________________________________________________
Em caso negativo: por quê____________________________________________________
11. Você participa e/ou participou de atividades de extensão no campus (projetos, editais)?
Em caso positivo: qual (ais)___________________________________________________
Em caso negativo: por quê____________________________________________________
12. Há incentivo e mobilização necessários à sua participação em atividades de Pesquisa (grupos de
pesquisa/projetos de pesquisa)? Em caso positivo, como ocorre?
_______________________________________________________________________________
13. Há incentivo e mobilização necessários à sua participação em atividades de Extensão (projetos,
editais)? Em caso positivo, como ocorre?
________________________________________________________________________________
14. Há incentivo e mobilização necessários à sua participação em atividades de Estágio? Em caso
positivo, como ocorre?
________________________________________________________________________________
15. Em sua opinião, a Política de Inclusão e Diversidade do IF Baiano tem desenvolvido estratégias
eficazes para a eliminação de barreiras físicas, atitudinais e de comunicação que dificultam o processo
de ensino aprendizagem das pessoas com deficiência? Justifique.
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Outras observações/considerações
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA QUESTIONÁRIO (público alvo: docentes)
Pesquisa: A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: uma análise sobre a
Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e suas contribuições no percurso formativo de
estudantes com deficiência.
Pesquisadora: Marlene P. Vilas Boas
Orientadora: Profa. Dra. Célia Tanajura Machado

QUESTIONÁRIO
Prezado (a) Colaborador (a),
Este Questionário é um instrumento de coleta de informações sobre o funcionamento da Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano e tem a finalidade de analisar em que medida a mesma contribui
para o acesso, permanência e êxito do percurso formativo de estudantes com diferentes deficiências, no
IF Baiano-campus Senhor do Bonfim. Sua opinião é imprescindível para o desenvolvimento do trabalho.
Obrigada pela sua valiosa participação e colaboração!
Dados do Participante
Formação Acadêmica: ____________________________
Disciplina/Área_____________________
Cargo/Função:________________________________Tempo atuação no Instituto_____________


Considerando às contribuições contempladas pela Política de Diversidade e Inclusão do IF
Baiano, com vistas a assegurar o acesso, a permanência e o êxito no percurso formativo de
estudantes com deficiência, assinale as alternativas abaixo, de acordo com o seu grau de
concordância:
Eixo I - Percepções sobre a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano
QUESTÕES

01-Você tem conhecimento
sobre
a
Política
de
Diversidade
e
Inclusão
implementada no IF Baiano.
02-Você
desenvolve
atividades que contribuem
para a efetividade da educação
profissional,
numa
perspectiva inclusiva no seu
campus.
03-Você julga que a Política
de
Acesso(sistemas
de
Cotas)ao IF Baiano é
satisfatória.
04-Você considera que a
proposta
de
inclusão
implementada pelo campus é
clara e bem definida para
todos os professores e demais
servidores

Concordo

Concordo

Não concordo,

Discordo

Discordo

completamente

parcialmente

nem discordo

parcialmente

completamente
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05-Você avalia que as práticas
pedagógicas,
com
viés
inclusivo, implementadas pela
gestão do campus, revelam-se
essenciais para o processo
ensino–aprendizagem
dos
estudantes com deficiência.
06-Você considera que a
Política de Diversidade e
Inclusão do IF Baiano,
contribui para o acesso, a
permanência e o êxito no
percurso
formativo
de
estudantes com deficiência.
07-Você julga que o processo
de inclusão de estudantes com
deficiência, implementado por
meio
da
Política
de
Diversidade e Inclusão, no
campus, é satisfatório.
Eixo II- Implementação da Política de Diversidade e Inclusão
QUESTÕES

08-Você planeja suas ações
metodológicas
visando
atender às necessidades do
processo de aprendizagem de
estudantes com deficiências.
09-Há no campus, uma gestão
do processo de formação
continuada dos docentes que
lecionam em cursos/turmas de
estudantes com deficiência.
10-Você considera que têm
sido
realizadas
ações
inclusivas,
visando
à
permanência de estudantes
com deficiência, no campus.
11-Há
incentivo
e
mobilização necessárias à
participação dos estudantes
com deficiência em atividades
de Pesquisa (grupos/projetos
de pesquisa, bolsas).
12-Há
incentivo
e
mobilização necessárias à
participação dos estudantes
com deficiência atividades de
Extensão (projetos, editais,
bolsas).
13-Há
incentivo
e
mobilização necessárias à
participação dos estudantes

Concordo

Concordo

Não concordo,

Discordo

Discordo

completamente

parcialmente

nem discordo

parcialmente

completamente
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com deficiência em atividades
de Estágio.
14-Você considera que as
ações
pedagógicas
desenvolvidas
contribuem
para a formação profissional e
inserção no mundo do
trabalho dos estudantes com
deficiência.
16-Você considera que a
Política de Diversidade e
Inclusão, por meio do seu
Programa de Atendimento ás
Pessoas com Necessidades
Específicas
(PAPNE),
consegue atender todos os
tipos de deficiências.
17-Você avalia que o
desenvolvimento de ações
inclusivas,
no
campus,
contempla a participação de
estudantes com deficiência.
18- Em sua opinião, a Política
de Inclusão e Diversidade do
IF Baiano tem desenvolvido
estratégias eficazes para a
eliminação
de
barreiras
físicas, atitudinais e de
comunicação que dificultam o
processo
de
ensino
aprendizagem das pessoas
com deficiência.
19- Você avalia que há
adaptação curricular e de
materiais
didáticopedagógico, a fim de
contemplar os estudantes com
deficiência.
20- Você considera que há
gestão e acompanhamento,
frequente, do desempenho do
estudante.
21- A aplicabilidade dos
recursos
financeiros
estabelecida na Política de
Diversidade
e
Inclusão
consegue
atender,
satisfatoriamente,
as
demandas relativas à inclusão
de estudantes com deficiência.
Outras observações/considerações
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA ENTREVISTA (público alvo: equipe técnica NAPNE)
Título da Pesquisa: A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: uma
análise sobre a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e suas contribuições no percurso
formativo de estudantes com deficiência.
Pesquisadora: Marlene P. Vilas Boas
Orientadora: Profa. Dra. Célia Tanajura Machado

ENTREVISTA
Prezado (a) Colaborador (a),
Esta Entrevista é um instrumento de coleta de informações sobre o funcionamento da Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano e tem a finalidade de analisar em que medida a mesma contribui
para o acesso, permanência e êxito do percurso formativo de estudantes com diferentes deficiências, no
IF Baiano-campus Senhor do Bonfim. Sua opinião é indispensável para o desenvolvimento do trabalho.
Obrigada pela sua valiosa participação e colaboração!
Dados do Participante
Formação Acadêmica: _____________________________ Tempo atuação no Instituto__________
Cargo/Função:
( ) Coordenador do NAPNE( ) Intérprete de Libras
( ) Pedagogo
( ) Técnico em Assuntos Educacionais
Eixo I – Implementação da Política de Diversidade do IF Baiano
01. Você considera que a Política de Diversidade e Inclusão contribui para o acesso dos estudantes com
deficiência? Por quê?
02. Você considera que a Política de Diversidade e Inclusão contribui para a permanência dos
estudantes com deficiência? Por quê?
03. Você considera que a Política de Diversidade e Inclusão contribui para o êxito do percurso formativo
dos estudantes com deficiência? Por quê?
04. Há política de acompanhamento do egresso com deficiência? Onde se encontram os egressos?
05. Como você avalia os resultados decorrentes da implementação da Política de Diversidade e
Inclusão, no processo de inclusão dos estudantes com deficiência?
06. A articulação entre a Assessoria de Diversidade e Inclusão e o NAPNE ocorre de forma satisfatória?
Como funciona?
07. Você considera suficiente o número de profissionais especializados para atuar nas ações que
envolvem a Política de Diversidade e Inclusão?
Eixo II – Gestão da Política de Diversidade e Inclusão
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08. Como se dá a atuação da gestão referente à infraestrutura física, equipamentos, mobiliários, materiais
didático-pedagógicos para os estudantes com deficiência?
09- A aplicabilidade dos recursos financeiros estabelecida na Política de Diversidade e Inclusão
consegue atender, satisfatoriamente, as demandas relativas à inclusão de estudantes com deficiência?
10. Há, no campus, parcerias/convênios com outras Instituições, com a finalidade de estabelecer a
alocação de estudantes com deficiência no mundo do trabalho?
11. São desenvolvidas ações que ensejem a promoção e publicização de ações consideradas inclusivas,
no campus? como transcorre?
12. Há o compartilhamento ou a troca de informações entre os campi, acerca de práticas inclusivas
exitosas?
13. São assegurados aos estudantes com deficiência todos os tipos de acessibilidade? Como ocorre?
14. Quais as práticas pedagógicas, fomentadas pelo campus, que você considera essenciais para o
processo ensino–aprendizagem dos estudantes com deficiência?
15. Há incentivo e mobilização necessários à participação dos estudantes com deficiência em atividades
de Pesquisa e Extensão (grupos /projetos/ editais)? Como ocorre?
16. Há incentivo e mobilização necessários à participação dos estudantes com deficiência em atividades
de Estágio? Como acontece?
17. Quais as estratégias e/ou recursos que são utilizadas com vistas a assegurar que o corpo docente
contribua para o processo de inclusão escolar? O que o NAPNE faz para auxiliar neste processo?
18. Em que medida o NAPNE auxilia no atendimento às diretrizes estabelecidas pela Política de
Diversidade e inclusão?
19. Há adaptação curricular e de materiais didático-pedagógico, a fim de contemplar os estudantes com
deficiência? Como o NAPNE apoia esta ação?
20. Você considera que a Política de Diversidade e Inclusão, por meio do seu Programa de Atendimento
ás Pessoas com Necessidades Específicas (PAPNE), consegue atender todos os tipos de deficiências, ou
apenas, algumas? Quais?
21. Você considera importante a criação de um “Fórum de Educação Inclusiva, em Rede”, caracterizado
como um ambiente de discussão e compartilhamento de experiências exitosas entre os campi? Justifique.
Outras observações/considerações
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
(público-alvo: estudantes com deficiência)
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome do Participante: _______________________________________________________R.G nº:
___________ Sexo: F ( ) M ( )
Data de Nascimento: ______________
Endereço: ___________________________________________Complemento: __________
Bairro: ___________ Cidade: ___________ CEP: _________
Telefone: ( ) ________( ) _______________________
Tipo Deficiência: _________________________________________
Título da Pesquisa: A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: uma análise
sobre a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e suas contribuições no percurso formativo de
estudantes com deficiência.
Pesquisadora: Marlene P. Vilas Boas
Orientadora: Profa. Dra. Célia Tanajura Machado
Prezado (a) Senhor (a),
O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da Pesquisa intitulada: A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: UMA ANÁLISE SOBRE A POLÍTICA DE
DIVERSIDADE E INCLUSÃO DO IF BAIANO E SUAS CONTRIBUIÇÕESNO PERCURSO
FORMATIVO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, sob a responsabilidade da pesquisadora
Marlene Pereira Vilas Boas, a qual visa Analisar o processo de institucionalização da Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano - Campus Senhor do Bonfim e suas contribuições no percurso
formativo de estudantes com diferentes deficiências (auditiva, motora, visual), numa perspectiva
inclusiva, apresentando uma proposta de intervenção que relacione a política com as práticas
pedagógicas desenvolvidas no Instituto, assegurando aos estudantes com deficiência o direito ao acesso,
permanência e êxito no seu percurso formativo.
Sua participação é voluntária e se dará por meio de preenchimento do roteiro de questionário,
de forma presencial, instrumento elaborado especificamente para esta pesquisa, disponibilizado de
acordo com as necessidades de cada participante (cópia em braile, fonte ampliada etc.). Esta ação será
conduzida pela mestranda Marlene Pereira Vilas Boas, cujo objetivo é compreender qual a percepção
dos estudantes com deficiência frente às ações implementadas pela Política de Diversidade e Inclusão e
como as práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito do IF Baiano contemplam esses estudantes,
assegurando-lhes o direito ao acesso, permanência e conclusão com êxito do seu percurso formativo. Os
riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são mínimos, caso venha a ser gerado algum
desconforto por lembranças negativas advindas de experiências anteriores, pelo tempo despendido para
a submissão aos processos metodológicos da pesquisa, a minimização ficará por conta da sua opção em
desistir em qualquer momento do estudo. Se aceitar participar, contribuirá para melhor análise da
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Política de Diversidade e Inclusão instituída no IF Baiano, voltada à oferta da educação profissional
numa perspectiva inclusiva.
Se, depois de consentir em sua participação o (a) Senhor (a) desistir de continuar participando,
terá o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou
depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo à sua pessoa. O (A) senhor
(a) não terá nenhuma despesa e não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão
analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.
Para qualquer outra informação, o (a) Senhor (a) poderá entrar em contato com a pesquisadora
através do e-mail: marvilasboas@hotmail.com.

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Eu ______________________________________________________declaro que, após ter sido
devidamente esclarecido pelo (a) pesquisador (a) sobre os objetivos e benefícios da pesquisa, assim
como dos riscos de minha participação na pesquisa A Educação Profissional na Perspectiva Inclusiva:
Uma Análise Sobre a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e suas contribuições no percurso
formativo de estudantes com deficiência, e ter entendido o que me foi explicado, concordo em participar
de livre e espontânea vontade. Como voluntário, consinto que os resultados obtidos sejam apresentados
e publicados em eventos e artigos científicos, desde que a minha identificação seja mantida em sigilo.
Dessa forma, assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e outra a mim
mesmo (a).
_____________, ______ de _________________ de _________
__________________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
__________________________________________________
Assinatura do responsável legal do participante/ testemunha
______________________________
Assinatura do pesquisador discente
(Orientando)
______________________________
Assinatura do professor responsável
(Orientador)
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
(público alvo: docentes e membros do NAPNE)
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome do Participante: _______________________________________________________R.G nº:
___________ Sexo: F ( ) M ( )
Data de Nascimento: ______________
Endereço: ___________________________________________Complemento: __________
Bairro: ___________ Cidade: ___________ CEP: _________
Telefone: ( ) ________________( ) _______________________
Título da Pesquisa: A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: uma análise
sobre a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e suas contribuições no percurso formativo de
estudantes com deficiência.
Pesquisadora: Marlene P. Vilas Boas
Orientadora: Profa. Dra. Célia Tanajura Machado
O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da Pesquisa intitulada: A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: UMA ANÁLISE SOBRE A POLÍTICA DE
DIVERSIDADE E INCLUSÃO DO IF BAIANO E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO PERCURSO
FORMATIVO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, sob a responsabilidade da pesquisadora
Marlene Pereira Vilas Boas, a qual visa Analisar o processo de institucionalização da Política de
Diversidade e Inclusão do IF Baiano - Campus Senhor do Bonfim e suas contribuições no percurso
formativo de estudantes com diferentes deficiências (auditiva, motora, visual), numa perspectiva
inclusiva, apresentando uma proposta de intervenção que relacione a política com as práticas
pedagógicas desenvolvidas no Instituto, assegurando aos estudantes com deficiência o direito ao acesso,
permanência e êxito no seu percurso formativo.
Sua participação é voluntária e se dará por meio de preenchimento do roteiro de questionário,
de forma presencial, de forma presencial, instrumento elaborado especificamente para esta pesquisa.
Esta ação será conduzida pela mestranda Marlene Pereira Vilas Boas, cujo objetivo é compreender qual
a percepção dos estudantes com deficiência frente às ações implementadas pela Política de Diversidade
e Inclusão e como as práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito do IF Baiano contemplam esses
estudantes, assegurando-lhes o direito ao acesso, permanência e conclusão com êxito do seu percurso
formativo,
Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são mínimos, caso venha a ser gerado
algum desconforto por lembranças negativas advindas de experiências anteriores, pelo tempo
despendido para a submissão aos processos metodológicos da pesquisa, a minimização ficará por conta
da sua opção em desistir em qualquer momento do estudo. Se aceitar participar, contribuirá para melhor
análise da Política de Diversidade e Inclusão instituída no IF Baiano, voltada à oferta da educação
profissional numa perspectiva inclusiva.
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Se, depois de consentir em sua participação o (a) Senhor (a) desistir de continuar participando,
terá o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou
depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo à sua pessoa. O (A) senhor
(a) não terá nenhuma despesa e não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão
analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.
Para qualquer outra informação, o(a) Senhor (a) poderá entrar em contato com a pesquisadora
através do e-mail: marvilasboas@hotmail.com.

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Eu ______________________________________________________declaro que, após ter sido
devidamente esclarecido pelo(a) pesquisador(a) sobre os objetivos e benefícios da pesquisa, assim
como dos riscos de minha participação na pesquisa A Educação Profissional na Perspectiva
Inclusiva: Uma Análise Sobre a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e suas contribuições
no percurso formativo de estudantes com deficiência, e ter entendido o que me foi explicado, concordo

em participar de livre e espontânea vontade. Como voluntário, consinto que os resultados obtidos
sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que a minha identificação
não seja realizada e assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e
outra a mim mesmo (a).
_____________, ______ de _________________ de _________.
__________________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
________________________________________________
Assinatura do responsável legal do participante/ testemunha
________________________________________________
Assinatura do pesquisador discente
(Orientando)
______________________________
Assinatura do professor responsável
(Orientador)
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APÊNDICE G – TRANSCRIÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS
ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA

1- Como Você tomou conhecimento sobre a Política de Diversidade e Inclusão implementada no
IF Baiano?
Participantes

Categorias

R1

Através da professora de AEE

R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

Tive que procurar algumas orientações
Através de informação dos professores
Através de informação dos professores
Através de informação dos professores
Por um amigo estudante daqui
A partir de informações de que existiam intérpretes trabalhando no Instituto
Antigos professores avisaram que no Instituto havia Intérpretes de Libras
Tinha muito desejo de se desenvolver e ficou sabendo que no IF Baiano havia intérpretes de
Libras
Por meio de um intérprete de Libras que conhece no município onde mora

R11
R12
R13
R14

Por meio de um amigo intérprete de Libras que trabalha no IF Baiano
Com o auxílio dos professores
Pelo irmão que já havia estudado no IF Baiano
Não respondeu

2- Você considera satisfatória a relação dos professores com a Política de Diversidade e Inclusão?
Participantes

Categorias

R1

Sim. Os professores ajudam muito, com revisão das matérias e com atividades

R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

Sim
Sim. Através de ajuda nas atividades e provas adaptadas.
Parcialmente, pois alguns profs. Tem compreensão das dificuldades
Sim. Ajuda muito no desenvolvimento
Sim. Para mim tá bom
Alguns professores fazem a inclusão; acontece mais ou menos; alguns sim
Boa. Os professores sempre ajudam, dão apoio e conseguem abrir mais a nossa mente
Alguns professores fazem a inclusão... Só alguns.
Sim. Os professores fazem adaptação de provas. Fazem atendimentos aos alunos que precisam,
especialmente a professora de Sociologia.
Sim. Os professores ajudam bastante, o de matemática etc., vários professores ajudam. E fazem
provas adaptadas
Sim. É satisfatória, pois a inclusão por parte dos professores torna-se integradora e benéfica
Sim. Eles ajudam bastante os que realmente precisa
Na parte de contribuir com nosso desenvolvimento, sim, considero

R11
R12
R13
R14
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3- Em sua opinião, como a Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano contribui para inclusão
de estudantes com deficiência, no seu campus? Justifique
Participantes

Categorias

R1

Sim. Com professores que ajudam muito.

R2
R3
R4
R5
R6
R7

Sim. Pois dá novas formas de você interagir com outros colegas
Sim. É melhor para nós estudantes. Por que sem esse apoio nós nunca evoluiremos.
Um certo olhar e cuidado com a orientação nas provas e desenvolvimento em sala de aula
Sim. Eles analisam as dificuldades e tentam resolver
Sim. Eles dão o atendimento que for preciso
Me ajuda muito, principalmente por causa do intérprete. Tiro minhas dúvidas por meio do
intérprete
Sim. A equipe do NAPNE dá muito apoio
Ajuda de forma parcial
No caso dos surdos tem os Intérpretes; no caso de Cegos tem pista tátil; tem professores de AEE.
Hoje há rampas de acesso, antes precisava levantar a cadeira de rodas.
Sim. Os professores de AEE ajudam muito e outros professores também... Todos ajudam
Sim . Tanto na integração e acessibilidade dos estudantes com necessidades especificas, quanto
na inclusão como contribuição social
Sim, garante o reforço do aluno, fazendo com que ele interaja mais com o estudo

R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14

Na minha opinião o IF Baiano contribui para o desenvolvimento e capacidade para vencer
desafios

4- Você considera que o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas
(NAPNE) presta o atendimento necessário, de forma a auxiliá-lo no seu processo de
aprendizagem? Em caso positivo, explique como acontece.
Participantes

Categorias

R1

Sim. Com orientação dos professores das matérias que temos dificuldade

R2
R3

R13

Sim, pois pode facilitar várias coisas no ensino
Sim. Eles sempre perguntam que tipo de dificuldade tenho nas matérias e mostra o que tenho que
melhorar
Sim. Por que tem ajuda e auxílio para superar nossas dificuldades... Ajudar na superação para o
desenvolvimento
Sim. Eles (os professores e equipe) ajudam muito nas nossas dificuldades
Sim. Todas as ações que o NAPNE desenvolve nos ajuda muito
Ás vezes o NAPNE ajuda bastante.
Sim. Muito apoio, muita ajuda mesmo. Não despreza o aluno surdo e nos ajuda a aprender
O NAPNE ajuda muito. Ajuda para que os professores passem a explicar melhor os assuntos para
a gente. Sem o NAPNE seria muito difícil
Sim. Com os intérpretes de Libras e outros professores que juntos nos ajudam a aprender e se
desenvolver
Sim. O professor de música ajuda muito. Os intérpretes ajudam muito. As professoras de AEE
ajudam bastante
Sim. Pois esse atendimento faz com que os estudantes sejam orientados e tenham o suporte quando
se faz necessário
Sim. O Núcleo promove várias atividades que ajudam os estudantes.

R14

Sim. Através de psicólogo, pedagogos, com ensino especificado para orientar os alunos especiais

R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
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5- Você avalia que têm sido realizadas ações inclusivas, no campus, visando à permanência de
estudantes com deficiência? Em caso positivo, enumere as ações que favorecem esse processo.
Participantes

Categorias

R1

Sim. Os professores dão suportes necessários aos alunos

R2
R3
R4

Não
Não
Localmente os estudantes têm pouca chance de permanecer no campus. Mas o ponto positivo é
que tem muitas ações/recursos a serem realizados
Sim. Eles nos orientam em como devemos fazer
Sim. Com os atendimentos que são feitos pelos professores
Sim. Os Intérpretes, Professores de AEE, as provas adaptadas
Sim. Os Intérpretes, Professores de AEE, as provas adaptadas
Existe. Mas ainda falta. Há necessidade de mais ações
Sim. Não observo muito as outras deficiências, mas foco muito na existência de intérpretes de
Libras suficientes para os alunos com surdez
Sim. Tenho vontade de ficar na Instituição. Não tenho vontade de desistir nunca
Sim. Há sempre atividades integradoras; demonstram dedicação na elaboração dos processos
Sim. Tanto o NAPNE ajuda nisso, quanto a Psicóloga

R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14

Não sei dizer explicar muito bem por que tenho dificuldade de concentração; mas somos bem
avaliados nessas questões

6- Você considera que as ações pedagógicas desenvolvidas no campus contribuem para sua
formação profissional e inserção no mundo do trabalho? Por quê?
Participantes

Categorias

R1

Sim. Os professores orientam para as dificuldades que vamos encontrar no mercado de trabalho

R2
R3
R4

Sim. Pois dá uma oportunidade única
Sim. Quero sair um Profissional, através do campus e ter um bom desempenho profissional
Sim. Porque temos professores bem capacitados, muito bom para nossa formação e para um futuro
melhor
Sim. Por que passamos a entender melhor
Sim. É muito bom
Sim. Acredito que a formação do IF Baiano vai nos ajudar bastante para o ingresso no mercado de
trabalho
Sim. Ao ingressar no Instituto há um incentivo muito grande para isso
Imagino que sim... O futuro não sabe como vai ser
Sim. Inclusive pretende fazer Graduação em Letras Libras

R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14

Sim. Inclusive pretende fazer uma graduação, estudar música.... Há muito incentivo para isso
Sim. Pois estas ações auxiliam os estudantes a se tornarem grandes pessoas e a contribuir com
pensamentos que dignificam, como outras pessoas de referência.
Sim. Eu posso me tornar um profissional na área de TI
Na verdade, as ações contribuem não só na aprendizagem, mas favorece para adquirir experiência
profissional de forma suficiente e prática
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7- Você participa e/ou participou de atividades de pesquisa (grupos de pesquisa/projetos de
pesquisa)? Em caso positivo: qual (ais). Em caso negativo: por quê
Participantes

Categorias

R1

Ainda não, encontro-me no 1o. Ano do curso

R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

Não! Por falta de interesse próprio
Ainda não, encontro-me no 1o. Ano do curso
Ainda não cheguei nessa fase (1o. Ano)
Não
Não
Sim. Projetos com professores das áreas de música, química
Sim. Projetos com professores das áreas de música, química
Sim. Projetos com professores das áreas de música, química

R10

Sim. Projetos com professores das áreas de música, química

R11

Sim. Projetos com professores das áreas de música, química

R12
R13

Sim. Gestão e Empreendedorismo
Não

R14

No meu caso, dependendo do tipo de pesquisa, não participei ainda

8- Você participa e/ou participou de atividades de extensão no campus (projetos, editais)? Em caso
positivo: qual (ais). Em caso negativo: por quê
Participantes

Categorias

R1

Ainda não, encontro-me no 1o. Ano do curso

R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

Não! Por falta de interesse próprio
Ainda não, encontro-me no 1o. Ano do curso
Ainda não cheguei nessa fase (1o. Ano)
Não
Não
Sim. Projetos com professores das áreas de música, química
Sim. Projetos com professores das áreas de música, química
Sim. Projetos com professores das áreas de música, química

R10

Sim. Projetos com professores das áreas de música, química

R11

Sim. Projetos com professores das áreas de música, química

R12
R13

Sim. Gestão e Empreendedorismo
Não

R14

Na verdade, não tenho conhecimento e talvez não lembre por causa do meu problema de
concentração
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9- Há incentivo e mobilização necessárias à sua participação em atividades de Pesquisa (grupos de
pesquisa/projetos de pesquisa)? Em caso positivo, como ocorre?
Participantes

Categorias

R1

Não

R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

Sim
Ainda não! Encontro-me no 1º. Ano do curso
Sim. Ocorre com a formação de grupos e com a professora orientadora.
Sim. Os professores nos convidam
Não
Sim. Ocorre com a apresentação de Seminários no final
Sim. Ocorre com a apresentação de Seminários no final

R9

Sim. Ocorre com a apresentação de Seminários no final

R10

Sim. Ocorre com a apresentação de Seminários no final

R11

Sim. Ocorre com a apresentação de Seminários no final

R12
R13

Sim. FEICITEC
Sim (editais)

R14

Por um Orientador ou pelo Coordenador de curso

10- Há incentivo e mobilização necessárias à sua participação em atividades de Extensão (projetos,
editais)? Em caso positivo, como ocorre?
Participantes

Categorias

R1

Sim. Como ocorreu com meu projeto que o resultado foi apresentado na Feira Orgânica de Sr.
Bonfim
Não
Ainda não (1o. Ano)
Há incentivo dos professores em elaborar atividades para o aluno desenvolver
Sim. Os professores chamam e orientam também
Não
Sim. Visitas Técnicas. Participação no Congresso Saúde em Libras e outras atividades de extensão
Sim. Projetos com professores das áreas de música, química
Sim. Visitas Técnicas. Participação no Congresso Saúde em Libras e outras atividades de extensão
Sim. Visitas Técnicas. Participação no Congresso Saúde em Libras e outras atividades de extensão

R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13

Sim. Visitas Técnicas. Participação no Congresso Saúde em Libras e outras atividades de extensão
Sim. Os Projetos Integradores que são apresentados em escolas da Comunidade (escola Altamira
Miranda). Há uma explanação de como são feitos os Projetos
Sim (cursos FIC)

R14

Na verdade, não sei dizer por que tenho pouco conhecimento

175

11- Há incentivo e mobilização necessárias à sua participação em atividades de Estágio? Em caso
positivo, como ocorre?
Participantes

Categorias

R1

Ainda não! pois o Estágio só acontece no 2o. e 3o. ano

R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

Sim. Ocorre de forma que os alunos saiam rápido para o mercado de trabalho
Parcialmente
Sim. Mas ainda deve ocorrer um olhar mais preciso sobre as dificuldades de cada aluno
Não respondeu
Sim
Sim. Percebo que os professores motivam e mobilizam para isso
Sim. Já fiz estágio no IF Baiano mesmo com mais 04 colegas surdos, juntamente com o intérprete.
No estágio fiz atividades com coelhos, codornas e frangos
Percebe-se que há incentivos sim

R10

Ainda não sabe responder, pois está no 1o. Ano

R11

Sim

R12
R13

Sim. Incentiva a procurar as informações necessárias sobre a atividade de estágio para finalização
do curso
Sim. Ainda farei o Estágio

R14

Sim. Fui incentivado para realizar o estágio

12- Em sua opinião, a Política de Inclusão e Diversidade do IF Baiano tem desenvolvido estratégias

eficazes para a eliminação de barreiras físicas, atitudinais e de comunicação que dificultam o
processo de ensino aprendizagem das pessoas com deficiência? Justifique.
Participantes

Categorias

R1

Sim! Tem apoio para os estudantes que tem deficiências física, auditiva etc.

R2
R3
R4

Sim. Pois dá oportunidade de convivência no meio de pessoas "perfeitas"
Sim. Tem muita ajuda para as pessoas deficientes, de forma adequada a cada necessidade
Parcialmente, pois deveria ser melhor. Às vezes é preciso certo olhar para não ser muito rápido
esse processo. Obs.: O IF Baiano é muito acolhedor, mas requer melhorias. Às vezes o aprendizado
no IF é muito acelerado e acaba deixando o aluno confuso e meio perdido. O que deveria mudar
era a qte. de unidades, já que no campus são apenas 02 semestres e duas unidades e isso é ruim.
Pois deixa o aluno preocupado e muito nervoso levando a ser reprovado. 03 semestres seriam
ideais para a formação do aluno. Assim não ficaria tão perdido e nervoso. Faltam projetos de
incentivo a ações sociais para ajudar pessoas dentro e fora do campus.
Sim. As atividades e provas são adaptadas para quem tem necessidade/deficiência
Sim. Com as atividades que os professores desenvolvem
Percebo que tem algumas barreiras. Falta maior número de Intérpretes, aulas muito oralizadas
Sim. Todos que possuem alguma deficiência conseguem ter acesso ao campus com muita
tranquilidade
Percebe-se que a barreira de intérpretes foi vencida, mas ainda falta muito a realizar. Em 2011 era
muito pior. Era um sofrimento.... Hoje até os professores interagem mais com os deficientes
No caso de cegos, as adaptações são mais demoradas e com custo para o Instituto, mesmo assim
houve construções para fazer as adaptações. Precisa melhorar muito ainda; no caso de Surdos,
faltam cardápios em Libras, o pessoal da cantina precisa saber Libras, todos os professores
precisam saber Libras. O sistema precisa ser bilíngue
Sim. Só conhece algumas poucas deficiências aqui no campus

R5
R6
R7
R8
R9
R10

R11
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R12
R13
R14

Sim. Pois há acessibilidade para deficientes visuais como pista tátil; apresentação de vídeos para
os surdos; rampas para cadeirantes
Sim. Existem rampas para cadeirante. Piso tátil tem todo um apoio nos atendimentos de quem
precisa.
Na verdade, esse desenvolvimento não só ajuda, mas contribui para o aluno com deficiência
adquirir conhecimento, experiência e reforço para que o aluno não seja desamparado. Tenho
dificuldades, problemas de concentração, mas com a ajuda de profissionais de atendimento a
necessidades especificas tenho conseguido evoluir bastante.

