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INTRODUÇÃO 

Com a redemocratização do país e a promulgação da Constituição Federal de 

1988, seguida da publicação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em 1996 e do Plano 

Nacional de Educação (PNE) em 2014, o Estado Brasileiro vem normatizando a garantia 

do acesso à escola em todas as etapas e modalidades da educação básica.  

Porém, os dados com o número de matrículas apontam que as metas definidas 

há mais de 20 anos ainda não foram alcançadas. De acordo com o Censo Escolar de 

2018, houve uma redução de 2,6% no número de estudantes matriculados na etapa do 

Ensino Médio da Educação Básica entre os anos de 2014 a 2018, como veremos no 

último capítulo. Apesar da retração constatada do número de matrículas neste nível de 

ensino, observa-se um aumento no número de matrículas na educação profissional de 

nível médio no mesmo período, um aumento significativo de 3,9% comparado ao ano 

anterior.  

Neste mesmo período, também, houve um crescimento do número de matrículas 

na Educação Especial, chegando à marca de 1,8 milhões de matrículas, somando um 

aumento de 33,2%. O Ensino Médio foi o maior responsável por estes números, uma vez 

que as matrículas dobraram nesse período (BRASIL, 2018). 

Tratando-se especificamente do acesso e da permanência escolar na Educação 

Especial, a história da oferta nesta modalidade, ao longo do processo de 

desenvolvimento da educação no Brasil, salienta um caráter compensatório, 

assistencialista, higienista e segregadora (MAZZOTA, 1999), com que foi conduzido o 

processo de educação das pessoas com deficiência, no país. Iremos contar um pouco 

dessa história no capítulo 1, intitulado História e marcos legais da Educação Especial.  

A compreensão das vicissitudes desta modalidade de educação, sobretudo 

quando associada à Educação Profissional e Tecnológica, demanda uma análise 

criteriosa da função da escola no atendimento da função social da educação, enquanto 

direito fundamental, especialmente da Educação Especial, no contexto da pesquisa, no 

qual se observa o aumento de 62,4% no número de matrículas nesta modalidade em 

instituições de educação profissional no país (BRASIL, 2018).  

Considerando esse aumento vertiginoso de estudantes com necessidades 

especiais matriculados na educação profissional, nossa pesquisa tem por finalidade 

analisar a importância das políticas de acesso e permanência voltadas aos estudantes 
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da modalidade de Educação Especial na Educação Profissional e Tecnológica do Ensino 

Médio Integrado.   

Com base no panorama apresentado, buscou-se investigar como as políticas 

voltadas à Educação Especial no IFBA, Campus Salvador se materializam, atendendo 

aos princípios e fins da educação, no que se refere a sua função social. Especialmente, 

procurou-se compreender a qualidade da educação ofertada a esses sujeitos que, 

mesmo com o crescimento no número de matrículas e o aumento na oferta de acesso à 

educação, ainda vivenciam a exclusão. Para tanto, no primeiro capítulo serão analisados 

dois documentos fundamentais: a Resolução 30/2017, que trata da Política de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência e/ou outras Necessidades Específicas, assim como, as 

Diretrizes e Normas da Política de Assistência Estudantil do IFBA. Ambos os documentos 

apresentam as normas que regem o instituto para o atendimento das necessidades 

escolares destes estudantes, dos quais foram investigados sua concretização, com base 

nos dados encontrados. 

Diante disso, optou-se pelo levantamento dos elementos de caráter infraestrutural, 

como a acessibilidade física e pedagógica; de caráter institucional, à exemplo dos 

documentos legais e orientadores; bem como, as de caráter social e ideológico, como a 

trajetória histórica e legal da modalidade de Educação Especial na sociedade. Com isso, 

verificou-se como fundamental investigar as políticas de permanência focadas nos 

estudantes com deficiência e necessidades específicas dos cursos do Ensino Médio 

Integrado do Instituto Federal da Bahia, Campus Salvador,  

 Considerando-se o materialismo histórico como base epistemológica, no Capítulo 

I serão apresentados, como resultado da pesquisa documental e bibliográfica, o 

panorama histórico e legal na Educação Especial no Brasil e no mundo, assim como a 

interface entre esta modalidade e a Educação Profissional e Tecnológica ao longo das 

últimas décadas e as políticas para a Educação Especial no IFBA.  

A estrutura social, cultural, política e econômica de uma sociedade reflete a forma 

como são tratadas as questões que orientam os debates e ações sobre a temática da 

diversidade e, neste caso, mais especificamente, sobre a deficiência. O conceito de 

princípio democrático da educação para todos, que visa garantir uma educação de 

qualidade sem distinção, no que diz respeito às condições de acesso e permanência, é 

reflexo do debate sobre os direitos sociais e das reivindicações das garantias da 

cidadania, originados nas/das cobranças da sociedade civil e dos movimentos sociais. 

Vale a pena ressaltar que os avanços da ciência possuem a importante função social de 
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desconstruir estereótipos acerca das pessoas com deficiência, auxiliando no 

desenvolvimento das políticas públicas (GIDDENS, 2008).  

A inclusão de estudantes com deficiência na escola regular é resultado desse 

debate, o qual ao longo das últimas décadas, tem ocasionado mudanças na legislação 

e nas políticas públicas, beneficiando, ainda que de forma embrionária, o acesso de 

grupos historicamente excluídos do processo educativo, de maneira a salvaguardar a 

educação como um direito universal. Esse fato, sem dúvida, associado ao avanço das 

ciências, impulsionou o crescimento do número destes estudantes que têm ingressado 

na Educação Profissional. No Brasil e no mundo é notório o progresso no atendimento 

educacional às pessoas com deficiência, uma vez que saímos da fase da completa 

omissão para a institucionalização, sob a perspectiva de integrá-las à sociedade. Mais 

recentemente, esses estudantes vêm sendo inseridos nas salas de aulas regulares, sob 

a perspectiva da inclusão, ainda que com muitas reservas e alguns poucos modelos 

verdadeiramente inclusivos.  

A proposição de leis e políticas que propiciem a inclusão de pessoas com 

deficiência no mundo do trabalho concilia com a finalidade de construção de espaços 

educativos mais inclusivos. Contudo, apesar do avanço expressivo na legislação 

brasileira, que vem sendo implementadas nas últimas décadas, ratificando-se os 

documentos acordados mundialmente, a implementação de políticas públicas para a 

modalidade de Educação Especial sofre com a falta de planejamento e investimentos 

em infraestrutura e formação docente que permitam o avanço dessa agenda, afetando, 

assim, a execução das leis  e diretrizes que tratam da oferta da Educação Especial e 

que, de fato venham a promover a materialização da Educação Inclusiva. 

Nessa perspectiva, é preciso compreender que a inclusão social desses 

estudantes não acontece apenas na escola, mas na sociedade. Porém, a escola pode 

se constituir como um espaço privilegiado na busca e intensificação da promoção da 

igualdade de condições, partindo-se da premissa de uma escola universal, para todos, a 

qual contribuirá significativamente para a constituição de uma cultura que conceba a 

diversidade como essência humana e condição necessária para constituição das 

sociedades. Deste modo, a escola constitui-se como espaço fecundo para o debate com 

vistas à eliminação de atitudes discriminatórias e excludentes, auxiliando na promoção 

da formação omnilateral. 

Ao considerarmos que a educação de pessoas com deficiência deve ser inclusiva, 

que visa garantir muito além do acesso à educação escolar a socialização nesses 
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espaços, mas sim orienta para a mudança de paradigma no campo educacional ao 

mesmo tempo em que valoriza e reconhece as diferenças, possibilita que estudantes 

com deficiência e necessidades específicas tenham seus direitos assegurados, ao 

promover acessibilidade  para a eliminação de barreiras que limitam a aprendizagem a 

participação no processo educativo. Assim, apresentamos no Capítulo II uma concepção 

de Educação Inclusiva converge com os ideais da formação omnilateral, uma vez que, a 

omnilateralidade parte da concepção de que o trabalho tem como fundamento uma “ação 

humanizadora”, ou seja, a formação do homem se dá pelo desenvolvimento de suas 

potencialidades por meio do trabalho e das relações estabelecidas nesse processo, 

tendo como abordagem de discussão teórica o materialismo histórico. É dessa relação 

entre trabalho e educação, para a qual se atribui uma “ação humanizadora”, parte-se do 

entendimento da dimensão ontológica do trabalho, no qual está compreendido como 

essencial ao ser humano, confundindo-se com sua própria existência. O trabalho é, 

nesse sentido, compreendido como a ação humana sobre a natureza, alterando-a de 

acordo com suas necessidades (SAVIANNI, 2007), sendo, portanto, a experiência 

humana resultado dessa ação.  

Considerando que a legislação brasileira que trata da educação está sujeita à 

conjuntura política e socioeconômica em que as normas foram elaboradas, determina, 

em diferentes graus de aplicação a formação para o trabalho, além da formação 

omnilateral, neste capítulo, também, será apresentado o conceito de trabalho como ação 

humanizadora, elementos organizadores das propostas para a Educação Profissional e 

Tecnológica. 

O Capítulo III apresenta como proposta metodológica um de estudo de caso, pois 

temos como objetivo geral, aprofundar o conhecimento sobre as políticas de 

permanência focadas para os estudantes com necessidades específicas do ensino 

médio integrado, do campus de Salvador do Instituto Federal da Bahia. A amostra foi de 

caráter não-probabilístico e, portanto, considerou-se que os indivíduos representaram o 

universo desejado (GIL, 2006). Partirmos do estudo específico das ações e da realidade 

do campus de Salvador.  
Considerando, ainda de acordo com Gil (2014), que o estudo de caso é 

caracterizado pelo estudo exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir 

o seu conhecimento amplo e detalhado e Yin (2001), ao afirmar que o estudo de caso 

trata da investigação empírica de um fenômeno ou assunto dentro de um contexto, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 
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definidos, neste trabalho a pesquisa teve como objeto de estudo as políticas de 

permanência para os estudantes com necessidades específicas e suas relações com a 

formação omnilateral.  

Para tanto, foram utilizados como instrumento de coleta de dados a entrevista 

semiestruturada, com o objetivo de elucidar a implementação das políticas de 

permanência dispostas na Resolução 30/2017 e, nas Diretrizes e Normas das Políticas 

de Assistência Estudantil junto a esse público específico de estudantes do IFBA, campus 

de Salvador. 

Como parte dos resultados foram utilizadas as análises estatísticas e tabulação 

dos dados dos questionários. A análise do discurso (AD) foi considerada para a 

compilação das informações levantadas nas entrevistas, aplicadas aos estudantes.  

Partindo destes pressupostos, as técnicas para o desenvolvimento da pesquisa 

utilizadas foram a revisão bibliográfica, etapa em que foram realizadas uma revisão 

global sobre os temas envolvidos nesta pesquisa, com o objetivo de ampliar e aprofundar 

o referencial teórico que trará suporte a esta investigação (MACEDO, 1996); a análise 

documental na qual foram considerados os documentos oficiais (do IFBA e do Estado 

Brasileiro); as entrevistas semiestruturadas para tratar as informações documentais 

relevantes para os tópicos do nosso estudo (YIN, 2001); a análise dos dados, etapa da 

pesquisa em que foram criadas categorias para efetivação da análise de dados. As 

regras de inclusão e exclusão foram estabelecidas de forma a evitar classificações em 

mais de uma categoria, além de torná-las mais restritas. (CARLOMAGNO & ROCHA, 

2017). Essas categorias viabilizaram o tratamento dos dados por meio dos 

procedimentos da análise do discurso. 
 Depois de executadas as etapas citadas acima, construiu-se o conjunto de 

argumentos utilizados na conclusão desta pesquisa. 

O capítulo IV, dedicado à análise dos dados, está dividido em três partes: as duas  

primeiras partes estão dedicadas a analisar o crescimento do número de matrículas na 

modalidade de Educação Profissional e, a intersecção entre esta e a Educação Especial. 

Na terceira parte, a análise está voltada para as entrevistas realizadas com os 

estudantes com deficiência matriculados nos cursos do Ensino Médio Integrado, no 

IFBA, Campus Salvador. 

No Capítulo V é apresentado o produto educacional, uma cartilha, que emergiu 

no bojo das entrevistas, como uma necessidade constatada na fala dos sujeitos, e que 

surgiu com o objetivo de promover e evidenciar a questão da inclusão, ao informar e 
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conscientizar a comunidade do IFBA, Campus Salvador, para a experiência escolar de 

estudantes com deficiência, cujas histórias de vida estão marcadas pela exclusão. Serão 

apresentados os achados durante a análise dos dados, os quais se mostraram como 

fundamentais para a compreensão da condição dos estudantes com deficiência e com 

necessidades específicas, como a existência de barreiras e a superação destas como 

um aspecto fundamental para a construção de uma sociedade inclusiva. 

Por fim, nas considerações finais, com vistas à estudos posteriores, constatou-se 

como essencial o mapeamento do perfil dos estudantes da Educação Especial que 

ingressam no Instituto, além de, descrever, futuramente, o trabalho dos professores 

regentes e dos profissionais especializados para o atendimento desses estudantes, com 

o intuito de averiguar a materialização da formação omnilateral como base 

epistemológica da EPT no Instituto Federal da Bahia, campus Salvador. 
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Capítulo I – História e marcos legais da Educação Especial  

  

 Nesta seção serão apresentadas as bases conceituais que embasam este estudo. 

A primeira parte traz um breve panorama histórico sobre a Educação Especial e a 

Educação Profissional e Tecnológica. Posteriormente, apresentamos a linha de ideias e 

pensamentos sobre formação omnilateral e trabalho humanizador que utilizaremos nesta 

pesquisa. Por fim, faremos uma breve explanação sobre as Diretrizes e Normas da 

Política de Assistência Estudantil do IFBA. 

 

 1.1  História da Educação Especial os pontos de convergência com a Educação 
Profissional  

  

Historicamente, a maneira como são tratadas as pessoas com deficiência refletem 

a estrutura social, cultural, política e econômica de uma sociedade. Nesse sentido, o 

princípio democrático da educação para todos é reflexo do debate que vem ocorrendo 

há algumas décadas sobre direitos sociais e acerca da temática da diversidade. A 

inclusão de estudantes com necessidades especiais na escola regular é consequência 

desse debate, que vem impelindo conquistas e avanços das políticas públicas para a 

educação de pessoas com deficiência e, como isso emana salvaguardar a educação 

como um direito de todos.  

No Brasil e no mundo houve uma evolução no atendimento educacional às 

pessoas com necessidades especiais. Passou-se da fase da omissão para a 

institucionalização, com a criação e adaptação de instituições para o atendimento das 

pessoas com deficiência, para, mais recentemente, a inclusão de estudantes nas salas 

de aula regulares.  

Apesar dos significativos avanços na legislação brasileira, que vem 

acompanhando os acordos e declarações mundiais sobre a temática, ao longo de 

décadas, a educação de estudantes com necessidades especiais no Brasil ainda é palco 

de diferentes concepções e abordagens. Esses entraves emperram maiores avanços no 

atendimento a esses estudantes. Devido a isso, ainda estamos longe de garantir os 

princípios e fins da educação preconizados na LDB como “o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
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trabalho”, bem como da “igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola” (BRASIL, 1996, p.1). 

A título de termos uma divergência na comparação dos dados de pesquisas 

realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Dados do Censo 

Demográfico de 2010, estimava-se que 25% da população brasileira apresentava algum 

tipo de deficiência, quase 45 milhões de pessoas. Contudo, com o lançamento do 

Panorama nacional e internacional da produção de indicadores sociais, pelo IBGE em 

2018, os dados obtidos apresentaram uma redução significativa desse percentual, 

passando para 6,7%. Essa redução é consequência da mudança metodológica da 

pesquisa, que considerava a pessoa com deficiência todos os que indicavam pelo menos 

uma dificuldade em algum tópico da pesquisa, diferente dos indicadores atuais, que 

consideram apenas as pessoas com alto grau de dificuldade ou totalmente incapazes.  

Cabe aqui ressaltar que esta última pesquisa está baseada no modelo biomédico 

de conceituação da pessoa com deficiência (MELLO, 2010), que tem como principal 

característica a patologização das deficiências (DINIZ et al., 2010), e utiliza definições 

que estão organizadas no documento de Classificação Internacional de Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (CIDID). Este documento foi substituído pelo CIF - 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que apresenta 

uma proposta de incorporação do modelo social. Porém, o modelo médico ainda existe 

na prática de muitas instituições educacionais. 

 O modelo biomédico vem sendo utilizado, ao longo da história, na educação de 

estudantes com necessidades especiais no Brasil. Ainda, no Império, instituições com 

objetivos assistencialistas foram criadas para atendimento aos deficientes, tendo como 

base esse modelo, assim, saiam da omissão para a institucionalização da deficiência 

(JANNUZZI, 2006). 

 No século XIX duas instituições foram fundadas com o objetivo de instruir crianças 

e jovens com deficiências: o Instituto dos Meninos Cegos em 1854 e o Instituto de 

“Surdos-Mudos”, dois anos depois. O primeiro foi criado pelo decreto nº1428 de 12 de 

setembro de 1854 para oferecer instrução primária e secundária, que incluía o ensino de 

música e de ofícios fabris, para ensinar-lhes uma profissão, além de educação moral e 

religiosa (BRASIL, 1854 apud JANNUZZI, 2016).  

Com finalidades semelhantes ao Instituto de Surdos-Mudos, criado pela lei n. 939 

em 26 de setembro de 1856, era em regime de internato e oferecia uma pensão aos 
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estudantes pobres. Em 1876 o Instituto passou a ofertar oficinas dirigidas por artífices, 

com duração de seis anos, regida pelo princípio de uma educação voltada para o 

trabalho (JANNUZZI, 2016). Já nesse período, é possível observar a confluência entre a 

educação de pessoas com deficiência e a educação profissional.  

O predomínio do modelo médico para a educação de pessoas com deficiência 

parece estar associado à formação para o trabalho, pela oferta dos cursos de ofício. A 

institucionalização da educação, sobretudo voltada para as camadas mais pobres e 

marginalizadas da população, nas quais se incluía as pessoas com deficiência, estava 

orientada pelo princípio da educação para o trabalho.   

Contudo, apesar da fundação desses dois institutos, a educação especial seria, 

ainda, por quase um século, excluída das políticas para a educação. No decreto nº 1.331-

A, datado do mesmo ano de fundação do Instituto dos Meninos Cegos, 1854, que 

regulamentou “a instrução primária e secundária”, implementou alguns avanços, para a 

época, na educação, mas excluía a população escrava e as pessoas com 

deficiência. (BRASIL, 1854 apud JANNUZZI, 2016). 

Sob a égide do princípio da educação e trabalho, em 1874 fora criado pelo decreto 

nº5.532, de 24 de janeiro, o Asilo dos Meninos Desvalidos que tinha como papel retirar 

das ruas menores de doze anos em condição de abandono e oferecer instrução primária, 

ou seja, ensino fundamental. Essa combinação de instrução e trabalho tinha como 

principal objetivo a superação de mendicância nas ruas da corte e o condicionamento de 

mentes e corpos para atender aos desmandos e necessidades da elite agrária do país. 
A instrução das crianças era arrolada também como um dos caminhos possíveis 
para solucionar e reformular uma importante demanda enfrentada pelos 
dirigentes imperiais: a questão do trabalho, por sua vez, relacionada ao problema 
da abolição da escravidão. Por essa razão, o princípio da obrigatoriedade do 
ensino primário às crianças e jovens livres era exaltado, visando à preparação 
do futuro, formando trabalhadores e cidadãos identificados e empenhados no 
progresso pacífico da nação. (SCHUELER, 1999, p.63) 

  

Aos deficientes restavam algumas poucas instituições que atendiam apenas 

deficiências específicas, de caráter assistencialista e segregadora. Apesar disso, a 

fundação dos institutos é considerada por diversos autores como um marco na história 

da educação especial no Brasil (JANNUZZI, 1985, 2004; MAZZOTTA, 2005). 

Na década de 1930, com as discussões que se seguiram depois da publicação do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação, em 1932, no cenário da educação e, da educação 

especial, começa a surgir um movimento de renovação na educação, trazendo uma 

proposta de educação para todos, na qual: 
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A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, 
assume, com uma feição mais humana, a sua verdadeira função social, 
preparando-se para formar "a hierarquia democrática" pela "hierarquia das 
capacidades", recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as 
mesmas oportunidades de educação. (AZEVEDO, 1932, p.191). 
 

O documento faz uma referência ao tipo de educação ofertada desde o Império 

até a República, uma educação segregadora que classificava e separava os estudantes 

por critérios de classe social, gênero, e capacidade física e intelectual, um retrato das 

relações estabelecidas na sociedade brasileira (AZEVEDO, 1932). Em outro trecho do 

documento além do ideal de educação para todos, ele apresenta a importância de uma 

educação integral para todos os indivíduos. 
 

Assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua educação 
integral, cabe evidentemente ao Estado a organização dos meios de o tornar 
efetivo, por um plano geral de educação, de estrutura orgânica, que torne a 
escola acessível, em todos os seus graus, aos cidadãos a quem a estrutura 
social do país mantém em condições de inferioridade econômica para obter o 
máximo de desenvolvimento de acordo com as suas aptidões vitais. Chega-se, 
por esta forma, ao princípio da escola para todos, "escola comum ou única”(...). 
(AZEVEDO, 1932, p.193). 
 

 Nesse período as cidades brasileiras dos centros urbanos cresciam seguindo os 

caminhos da industrialização. Para tanto, fazia-se necessário formar mão de obra 

especializada para os postos de trabalho surgidos nesse período. Além disso, havia a 

necessidade de estabelecer diretrizes para um sistema de educação nacional. O trabalho 

e a ciência eram, portanto, o mote central para uma urgente reformulação da educação 

brasileira, sendo a escola  
reconstituída sobre a base da atividade e da produção, em que se considera o 
trabalho como a melhor maneira de estudar a realidade em geral (aquisição ativa 
da cultura) e a melhor maneira de estudar o trabalho em si mesmo, como 
fundamento da sociedade humana (AZEVEDO, 1932, p.191). 
 
 

 No período em que se iniciaram as discussões do movimento escolanovista, 

chegava ao Brasil, em 1929, Helena Antipoff. Formada em psicologia, ela trouxe a 

proposta de inserir crianças com alguma deficiência em classes regulares. Apesar de 

acreditar na possibilidade de inclusão de estudantes deficientes, em 1932, ela funda a 

Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, uma associação privada que atuava de forma 

isolada na assistência em educação e saúde das crianças deficientes em classes 

exclusivas, que viria a se expandir em meados dos anos 1940 por todo o Brasil 

(PARANÁ, 2016). Com uma atuação marcante na educação de crianças e jovens 
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deficientes, Helena Antipoff participou de inúmeras ações, incluindo a criação, em 1954, 

da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 

Enquanto no Brasil o direcionamento dos documentos legais, bem como das 

iniciativas públicas e privadas para o atendimento às pessoas com deficiência, se 

resumia ao modelo de atendimento médico com alguma instrução escolar, no mundo as 

discussões em torno do tema avançavam consideravelmente. Em 1948 foi proclamada 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que teve como pano de fundo as 

consequências trágicas da 2ª Guerra Mundial. Em seu artigo 2º define a liberdade e a 

diversidade como condição inerente aos seres humanos ao afirmar que: 
Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. (ONU,  
1948, p.192). 
 

Depois de muitas iniciativas privadas e isoladas de educação especializada para 

pessoas com deficiência, no Brasil, aconteceu uma expansão dessa modalidade de 

educação entre as décadas de 1950 e 1960, conforme observa Jannuzzi (1992). Nesse 

período, em 1964, 90 anos depois da criação da primeira instituição para atendimento 

de pessoas com deficiência, é criado o centro de habilitação profissional da APAE, o 

Centro Ocupacional Helena Antipoff, instituído para atender meninas com deficiência 

intelectual. Depois das iniciativas no período imperial de profissionalização desses 

sujeitos, o modelo de institucionalização seguiu vigorando. Observa-se nos documentos 

da época que não há uma referência a concepção de diversidade e liberdade defendidas 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento do qual o Brasil é signatário. 

Datada de 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

nº4.024 de 20 de dezembro, dispõe sobre a educação como um direito de todos e lhes 

assegura igualdade de condições para o seu pleno exercício. Além disso a educação 

destinada a estudantes excepcionais1 deve estar adequada ao sistema geral de 

educação, com o objetivo de integrá-los à comunidade (BRASIL, 1961), pensamento 

orientado pelo paradigma da integração das pessoas com deficiência. 

Dez anos depois, no período da Ditadura Militar, houve um retrocesso. A segunda 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº5.592 de 1971, diferente da anterior, não 

promovia a inclusão das pessoas com deficiência nas classes regulares, mas afirmava 

 
1 Excepcionais foi um termo cunhado por Helena Antipoff e utilizado para se referir as pessoas com deficiência 
intelectual. 
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que estudantes com “deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso 

considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber 

tratamento especial” (BRASIL, 1971). 

Este cenário começou a sofrer mudanças entre meados da década 1970 e 1980, 

como reflexo das mobilizações da sociedade civil em prol da educação das pessoas com 

deficiência e da sua verdadeira inclusão na sociedade de forma equitativa e justa, o que 

levou a formulação de diversos documentos internacionais, dos quais, na maioria, o 

Brasil é signatário, em defesa da garantia dos direitos fundamentais das pessoas com 

deficiência.  

Na Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência2, de 1975, consta como 

definição para pessoas deficientes “qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, 

total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social normal, em 

decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou 

mentais” (ONU, 1975, p.1), uma evolução conceitual ao longo de mais quatro décadas. 

Em 1981 foi comemorado o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, em 

que constituiu o debate sobre a "Participação plena e igualdade", sob as orientações das 

Organizações das Nações Unidas – ONU. Dois anos depois foi realizada a Convenção 

Internacional do Trabalho, Convenção 159, que trata da reabilitação profissional e 

emprego de pessoas deficientes, com vistas a garantir igualdade de oportunidades no 

mundo do trabalho. 

No Brasil, com a redemocratização do país e a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, a Constituição Cidadã estabeleceu em seu artigo 208º o “atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino” (BRASIL, 1988, p.112). 

Apesar do que estabelecia a Constituição Federal, um ano após, a Lei nº7.853 de 

1989, que “dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, consolida as normas de proteção”, retoma a concepção de integração social 

e, em seu artigo 1º, defende a matrícula apenas a “pessoas portadoras de deficiência 

capazes de se integrarem no sistema regular de ensino”, (BRASIL, 1989, p.1), ou seja, 

a escola atenderia exclusivamente aos que fossem capazes de se adaptarem ao sistema 

de ensino. Esse entendimento de que o sujeito deve se adaptar ao sistema de educação 

 
2 Resolução aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 09/12/75. 
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e não o contrário, ou seja, o sistema de educação se adaptar as suas necessidades 

revela uma distância abissal da educação especial ao paradigma inclusivo. 

Mas foi da década de 1990 que se iniciou um movimento em prol de uma 

educação especial sob o paradigma da inclusão, ano em que foi realizada a Conferência 

Mundial de Educação para Todos. Neste mesmo ano foi publicada no Brasil a lei 8.069, 

o Estatuto da criança e do adolescente - ECA, que timidamente, no inciso III 53 reafirma 

que o atendimento educacional especializado deve ser priorizado na rede regular de 

ensino (BRASIL, 1990). Vale ressaltar que essas duas leis sancionadas (Lei nº7.853/89 

e lei nº8.069/90) no período de um ano versam sobre o mesmo tema de maneira 

contraditória. 

Ainda nos anos de 1990 foi aprovada em Jomtien, na Tailândia, a Declaração 

Mundial de Educação para Todos, que propunha um plano de ação para satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem. Em seu artigo 3º, ela aborda o compromisso de 

promover à equidade e a universalização do acesso à educação, ressaltando a inclusão 

e diversidade através dos seguintes pontos:  

1. A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e 
adultos. [...] 2. Para que a educação básica se torne equitativa, é mister oferecer 
a todas as crianças, jovens e adultos, a oportunidade de alcançar e manter um 
padrão mínimo de qualidade da aprendizagem. 3. A prioridade mais urgente é 
melhorar a qualidade e garantir o acesso à educação para meninas e mulheres 
[...] 4. Compromisso efetivo para superar as disparidades educacionais deve ser 
assumido. [...] 5. As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas 
portadoras de deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas 
que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo. 
(UNESCO, 1990, p.3) 

Um dos documentos que estabelece um marco na promoção da defesa dos 

direitos das pessoas com deficiência é a Declaração de Salamanca, de 1994, com a 

proposição de tratar “Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais”, título que marca uma diferente designação da educação de 

pessoas deficientes e, implementar “Regras Padrões sobre Equalização de 

Oportunidades para Pessoas com Deficiências”, onde consta expressamente a 

orientação para que os “Estados assegurem que a educação de pessoas com 

deficiências seja parte integrante do sistema educacional”, reafirmando o compromisso 

da educação para todos, postulado na declaração conclamada em 1990.  

A Declaração de Salamanca é um divisor de águas para a passagem (progressiva 

e não-linear) do paradigma da integração no atendimento das pessoas deficientes, ainda 
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baseada no modelo biomédico, para o paradigma da inclusão, fundamentado no modelo 

social. Nesse sentido a declaração proclama que: 
 

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 prove em 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). 

 

Fundamentada no entendimento do respeito à diversidade e da inclusão a 

Declaração de Salamanca afirma que o termo "necessidades educacionais especiais" 

refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais especiais 

se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem e, também 

considera as crianças superdotadas nessa perspectiva. 

Ao apontar a escola como instituição responsável pelo atendimento educacional 

e inclusão de todas as crianças sob a proposição de uma concepção baseada na 

diversidade, a Declaração considera que o grande desafio da escola inclusiva é construir 

um modelo pedagógico centralizado nos estudantes que inclua aqueles que possuem 

desvantagens severas. O mérito dessas escolas está no seu caráter acolhedor e 

universal (UNESCO, 1994). 

 A perspectiva do paradigma de educação inclusiva coloca o estudante como cento 

do processo educativo, como sujeito da aprendizagem e assim compreende a 

diversidade como um aspecto essencial do currículo inclusivo. A inclusão escolar segue 

a premissa de Educação para todos, sendo, portanto, um modelo que objetiva o 

atendimento a qualquer pessoa, independente de característica física, social ou cultual. 

No que se refere à intersecção entre a educação especial e a escola inclusiva, vale 

ressaltar que elas não se constituem a mesma coisa, sendo a modalidade de educação 

especial parte do paradigma da inclusão escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional n.º 9394/96 – LDBEN (LDB) – define, em seu artigo 58, a educação 

especial como “a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, 2013, p.24).3 

  

 
3Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013. 
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Apesar dos avanços, a LDB não é abrangente no que diz respeito à educação 

especial numa perspectiva inclusiva, uma vez que somente os estudantes que 

apresentem as condições especificadas no texto da lei serão considerados como 

estudantes a serem atendidos nessa modalidade, excluindo outras necessidades 

específicas que abrangem uma diversidade de condições, na maioria relacionadas às 

dificuldades de aprendizagem e/ou comportamentais.  

As referências a formação para o trabalho, apresenta-se no inciso IV do artigo 59 

da LDB, postulando à integração plena do estudante a vida em sociedade, através de  
condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no 
trabalho competitivo, (...) bem como para aqueles que apresentam uma 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora (BRASIL,  
1996, p.24). 
 

Assim como outros documentos, a concepção para a inserção social desses 

sujeitos, para e pelo trabalho, é compreendida como integração, conforme o texto da lei, 

e não como inclusão social, o que, novamente, revela concepções que corroboram com 

a ideia de que as pessoas com deficiência devem se adequar à sociedade e, não o 

contrário. 

No final dos anos 1990, a Convenção Interamericana, mais conhecida como a 

Convenção da Guatemala (ONU, 1999), ratificada pelo Decreto nº3.956, de 08 de 

outubro de 2001, estabelece a supressão de todas as formas de discriminação às 

pessoas em razão de suas deficiências e a promoção de sua plena inserção à sociedade, 

baseada na concepção de igualdade e dignidade como inerentes a todos os seres 

humanos. Além disso, o documento define discriminação como uma “restrição física, 

mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de 

exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo 

ambiente econômico e social” (ONU, 1999, p.2). 

 É importante ressaltar que nas Convenções e Tratados internacionais existe uma 

preocupação com a integração social das pessoas com deficiência, sendo um dos pontos 

comuns para promoção do pleno desenvolvimento, eliminando as formas de 

discriminação e o acesso ao mundo do trabalho.   

Ao longo dos anos 2000, foram publicados inúmeros documentos, entre leis, 

decretos e diretrizes que tratam da oferta de educação especial e que promoveram 

avanços para o entendimento desta modalidade de educação na perspectiva inclusiva e 

da formação para o trabalho.  
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Em 2001 foi publicado o Plano Nacional de Educação – PNE, Lei no10.172. Ele 

traz dois trechos que merecem destaque, sobretudo em relação a esta pesquisa. O 

primeiro afirma que o “grande avanço que a década da educação deveria produzir será 

a construção de uma escola inclusiva, que garanta o atendimento à diversidade humana” 

(BRASIL, 2001, p.64), sendo, portanto, o primeiro documento legal para a educação no 

Brasil a fazer referência a educação inclusiva como um objetivo a ser alcançado. 

 O segundo diz respeito à formação profissional, estabelecida na Meta 17 do 

capítulo da Educação Especial. Ele visa incentivar ações para educação especial e 

constituir estratégias de cooperação e parcerias com organizações, com o objetivo de 

desenvolver programas para qualificação profissional e a inserção desses estudantes no 

mercado de trabalho (BRASIL, 2001). 

 A proposição de políticas que promovam a inserção de pessoas com deficiência 

no mundo do trabalho coaduna com o objetivo de constituição da escola inclusiva. Nesse 

ponto, parte-se do entendimento de que a inclusão é social, e está para além dos muros 

da escola. Devido a isso, a escola deveria ser um espaço privilegiado para a promoção 

da igualdade e da equidade, contribuindo assim para a construção de uma cultura que 

compreenda a diversidade como essência da espécie humana, sendo, portanto, espaço 

de discussão para a eliminação de atitudes discriminatórias e excludentes. 

No caminho para construção de uma proposta de escola inclusiva, ao Plano 

Nacional de Educação se seguiram outros documentos como a Resolução CNE/CEB nº 

2 de 2001, que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica. Ela apresenta orientações para implementação da modalidade e do atendimento 

de estudantes da educação especial baseando-se no paradigma da inclusão, tendo 

como princípios a “preservação da dignidade humana”, a “busca da identidade” e o 

“exercício da cidadania”.  

A Resolução CNE/CEB nº 2 de 2001 defende que o caminho para a construção 

de uma educação inclusiva perpassa pelo planejamento de ações que promovam o 

desenvolvimento da estrutura física e do funcionamento das redes de ensino, nos 

campos político, técnico-científico, pedagógico e administrativo, reafirmando a função 

social da escola nesta transmissão da cultura (BRASIL, 2001). 

No entanto, 18 anos após a sua publicação, apesar da universalização do acesso 

desses estudantes na rede de educação básica, matriculados nas classes regulares, 

ainda é preciso verificar como estas orientações estão sendo implementadas com o 
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objetivo de garantir as condições de permanência e de aprendizagem para os estudantes 

da educação especial. 

Nessa perspectiva, considerando a interface entre educação especial e educação 

profissional, as Diretrizes para a Educação Especial, tratam sobre a educação 

profissional do estudante com necessidade especial como um direito e, visa à sua 

integração produtiva e cidadã na vida em sociedade e deve se efetivar em todas as 

etapas da educação, por meio de adequações e apoios em relação aos programas de 

educação profissional e preparação para o mercado de trabalho (BRASIL, 2001).  

 Deve-se ressaltar a contradição nas diretrizes com relação ao uso dos termos 

“integração” e “mercado de trabalho”. No termo “integração” observa-se uma contradição 

em relação à redação do texto, já que faz referência ao paradigma da integração de 

pessoas com deficiência como uma forma de atendimento ultrapassada, em face ao 

paradigma da inclusão, que o próprio documento traz quando trata da educação 

inclusiva. Quanto ao uso da terminologia “mercado de trabalho” vale observar que o 

mesmo remete a uma visão mercadológica e que visa apenas atender a uma legislação 

específica que regula a contratação de pessoas com deficiência em postos de trabalho4 

e não a visão de formação integrada que tem como uma das vertentes o 

desenvolvimento e formação desses estudantes para o mundo do trabalho5. 

Nos anos 2000 a legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência tratou 

de regulamentar uma diversidade de elementos, já usualmente inseridos nesse contexto, 

como também, outros que necessitavam de implementação por força de lei. Exemplo 

disso é a Lei nº 10.098/00 que estabelece normas e critérios para promoção da 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida6, a Lei nº 10.436/02 

que reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como forma legal de comunicação 

para pessoas surdas7, a Lei nº 10.845/04 que estabelece o programa de 

complementação ao Atendimento Educacional Especializado – AEE aos estudantes com 

 
4Lei 8.213 de 24 de julho 1991, que regula a contratação de pessoas com deficiência, mais conhecida como Lei de 
Cotas. Em seu Art. 93 estabelece que qualquer empresa com cem ou mais funcionários fica obrigada a ocupar de 
dois a cinco por cento dos seus cargos com pessoas deficientes ou reabilitadas. 
5 As compreensões sobre mundo do trabalho e a relações entre educação e trabalho serão discutidas em um capítulo 
destinado a esta temática, que incluirá também a discussão sobre o trabalho como princípio educativo e a concepção 
de formação integral e omnilateralidade.  
6 Ver Decreto Federal 5.296/04, que regulamenta esta Lei. 
7 Ver Decreto Federal 5.626/05, que regulamenta esta Lei. 
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deficiência, Lei nº 11.133/05 que institui o dia nacional de luta das pessoas com 

deficiência8, dentre outras. 

Em 2015 foi sancionada a Lei nº 13.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, mais 

conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência que aponta para um importante 

avanço no contexto brasileiro, com vistas a assegurar o exercício dos direitos e garantias 

fundamentais das pessoas com deficiência em condições de igualdade com o desígnio 

de promover sua inserção social e a prática da cidadania, que tem como princípio 

fundamental a dignidade da pessoa humana, partindo do pressuposto para eliminação 

de todas as formas de discriminação (BRASIL, 2015). 

Em seu artigo 2º, a referida Lei, define que pessoa com deficiência é quem tem 

algum tipo de impedimento que pode ser de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. Além disso, um aspecto que pode ser considerado como de maior progresso, 

no parágrafo 1º do mesmo artigo, é a forma de avaliação da deficiência ao considerar 

que, quando necessária, deverá ser realizada considerando os aspectos 

biopsicossociais por uma equipe multidisciplinar, rompendo com o modelo médico que 

perdurou da área durante séculos (BRASIL, 2015). 

O Estatuto é amplo por se aplicar as mais diversas áreas de atuação da sociedade 

e em serviços e instalações abertas ao público, de uso individual ou coletivo, no âmbito 

de setores públicos ou privados, sendo a violação desses direitos, compreendida como 

discriminação em razão da deficiência, que ocorra em qualquer forma de exclusão, 

distinção, restrição, por ação ou omissão, com desígnio ou resultado de prejudicar, 

impedir ou invalidar o exercício ou reconhecimento dos direitos e liberdades 

fundamentais da pessoa com deficiência (BRASIL, 2015). 

É importante ressaltar que a lei não obriga a fruição das ações afirmativas às 

pessoas com deficiência, partindo da premissa das liberdades e garantias individuais, 

conforme a Constituição Federal. 

O capítulo IV, artigo 27, da lei nº 13.146 de 2015, que trata do direito à educação, 

considera que além das características físicas, sensoriais, intelectuais sejam 

 
8 O Dia nacional de luta das pessoas com deficiência é celebrado 21 de setembro desde o ano de 1982, por iniciativa 
de movimentos sociais e escolhido para coincidir com o início da primavera, pela simbologia da renovação do 
desabrochar das flores, com o objetivo de promover discussões sobra a temática. 
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consideradas, também, as sociais. O termo social permite uma interpretação ampla da 

lei, uma vez que ela não apresenta uma definição para o termo social.  

Para a nossa pesquisa, é seguramente importante o que a Lei da Inclusão traz no 

inciso II do artigo 28, como obrigação do poder público, 
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 (BRASIL, 2015, p.4). 
 
 

É neste ponto que a história da educação especial no Brasil converge com o que 

se pretende com esta pesquisa: investigar as condições de acesso e permanência 

desses estudantes no IFBA, Campus Salvador, tomando como referência as políticas 

públicas e programas, internos e externos, com vistas à garantia dos fins da educação 

para alunos desta modalidade. 

 

1.2 Políticas para Educação Especial no IFBa, Campus Salvador 

 

A Lei nº11.892/08, que instituiu a Rede de Institutos Federais, não traz nenhuma 

regulamentação sobre o atendimento a estudantes deficientes. Contudo, desde de 2000 

a antiga Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica já contava com o 

Programa Tecnologia, Educação, Cidadania e Profissionalização para Pessoas com 

Necessidades Específicas -TECNEP, que tinha como objetivos a expansão da oferta da 

modalidade de educação profissional para pessoas com deficiência, e a materialização 

do acesso, permanência e da terminalidade para esses estudantes, com a criação e 

implantação dos antigos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Específicas, os NAPNEs (BRASIL/MEC, 2010).  

É importante ressaltar que não há evidências sobre o documento que regulamenta 

o Programa TECNEP disponível no portal do MEC. Cabe aqui, salientarmos que, diante 

das novas políticas sobre a Educação Especial e Inclusiva adotadas pelo atual governo 

federal, programas e projetos nessa área vem sendo descontinuados e, por vezes, 

substituídos por propostas que anulam as conquistas das últimas décadas, como já visto 

no capítulo I, com a formulação de normas e implantação de propostas de educação 

para pessoas com deficiência e necessidades específicas com uma perspectiva 

inclusiva, incluído as ações na Educação profissional.  
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Mais especificamente, com relação ao IFBA existe a Resolução nº 30 de 2017, 

que aprovou a Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou outras Necessidades 

Específicas, que revogou e ampliou a Resolução nº 09 de 2016 que se limitava a 

regulamentar a acessibilidade pedagógica.  

Esse documento regulamentar é um importante instrumento na garantia dos 

direitos dos estudantes com deficiência e das pessoas com necessidades específicas 

pois amplia o arcabouço conceitual com vistas à superação de barreiras no meio 

acadêmico e, além de abranger a acessibilidade pedagógica, apresenta outras formas 

para transpor obstáculos, a fim de garantir os objetivos fins da educação. Assim, o 

documento apresenta orientações que visam transpor barreiras as quais dificultam ou 

inviabilizam a inclusão plena desses estudantes nas atividades acadêmicas. 

A Resolução nº 30/2017 apresenta seis tipos de Acessibilidade: Atitudinal; 

Pedagógica; Arquitetônica; dos Transportes; Digital e; na Comunicação e Informação. A 

Acessibilidade Atitudinal é apresentada logo no 2º artigo do documento e, já no seu 

Parágrafo I estabelece como prioridade aos gestores do IFBA a busca pela “integração 

dos diversos segmentos que compõem a comunidade acadêmica, propiciando a 

corresponsabilidade nas questões referentes à inclusão no âmbito da instituição” (IFBA, 

2017, p.2). Depreende-se desse início que a Acessibilidade Atitudinal é um pilar para a 

promoção de uma comunidade inclusiva, conforme o parágrafo II, o qual apresenta o fato 

de que promover uma formação nesse sentido requer como base fundamental a 

superação de atitudes excludentes, discriminatórias, e a reprodução de preconceitos 

produzidos socialmente e que refletem no espaço educacional (IFBA, 2017). 

Ainda sobre a acessibilidade atitudinal, o Capítulo II, que traz apenas mais dois 

artigos, descreve ao que caberá aos servidores e colaborados, no âmbito de suas 

funções, contudo não menciona o corpo discente em suas diretrizes, deixando à margem 

a maior representatividade da comunidade escolar. 

No capítulo III, a Resolução trata sobre a Acessibilidade Pedagógica, a qual pode 

se destacar como principal ação para promoção da Inclusão Escolar, contudo, deve estar 

associada a outras formas de Acessibilidade. Apesar de ser comum a muitos 

documentos é, sem dúvida, um dos maiores entraves para a inclusão plena, em função 

das dificuldades apresentadas para realizar as adaptações e flexibilizações curriculares, 

bem como da elaboração de projetos e implementação das práticas docentes. Nesse 

sentido, no artigo 7º aparecem como prioridade a adaptação de materiais pedagógicos 

e do currículo, como também, a formação dos profissionais de educação que atuam na 
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instituição. A capacitação dos profissionais da educação é, sem dúvida, essencial para 

a materialização dos demais aspectos que buscam a formação de uma comunidade 

acadêmica inclusiva. É preciso ressaltar a importância e centralidade de formação 

voltada para esses profissionais, uma vez que, são condicionantes para a aplicação das 

orientações e normas existentes, incluindo a resolução em questão.  

Dentre as principais orientações sobre a Acessibilidade Pedagógica, podemos 

destacar no documento, também: a Terminalidade Específica9, a possibilidade de 

ampliação do tempo para a realização das atividades avaliativas, o emprego de diversos 

instrumentos de avaliação e processos avaliativos, a oferta de tecnologia assistiva10; 

assim como, a implantação de monitoria e a contratação de profissionais de apoio com 

vistas ao atendimento das necessidades de cada estudante e, a redução do número de 

estudantes nas turmas com alunos com deficiência e/ou necessidades específicas. Para 

a implementação dessas ações o instituto prevê a atuação do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), conforme Decreto nº 7.611/2011. 
Em 2019, foi elaborada a cartilha intitulada Práticas Acadêmicas Inclusivas, que 

apesar do título sugerir a ideia de ampliar a discussão sobre a promoção de uma 

comunidade inclusiva, ela destaca tão somente, a Acessibilidade Pedagógica, voltando-

se, portanto, para a atuação docente, a qual abordaremos a seguir, ao tratarmos da 

Acessibilidade Pedagógica. Esse material aborda, especificamente, a Acessibilidade 

Pedagógica contida na Resolução 30/2017, além de apresentar informações sobre as 

deficiências e como atuar para garantir que estudantes com deficiência e/ou 

necessidades específicas suas necessidades atendidas. Voltada para o corpo docente 

e, apesar da concepção inclusiva, já na apresentação da cartilha, observa-se a 

predominância do conceito biomédico e o foco na deficiência e não na pessoa: “Essa 

publicação convida a uma reflexão acerca das limitações, mas, principalmente, das 

potencialidades da pessoa com deficiência, no espaço educacional” (IFBA, 2019, p.1). 

Embora enfatize que o convite à reflexão é feito em razão, principalmente, sobre as 

 
9 A Terminalidade Específica está prevista no artigo 32 da LDBEN, específica para o ensino Fundamental e segundo 
o Parecer CNE/CBE nº. 17/2001 e pela Resolução CNE/CBE nº. 2/2001 está regulamentada como a “certificação de 
conclusão de escolaridade – fundamentada em avaliação pedagógica – com histórico escolar que apresente, de 
forma descritiva, as habilidades e competências atingidas pelos educandos com grave deficiência mental ou 
múltipla.” (BRASIL, 2001, p.28). 
10 Segundo o Comitê de Ajudas Técnicas - CAT “Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 
promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.” (CAT, 2007). 
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potencialidades, ao iniciar citando as limitações, coloca a deficiência em evidência e não 

a pessoa. 

Vale ressaltar que para o acesso dos estudantes aos dispositivos que asseguram 

sua inclusão, faz-se necessário que cada estudante deverá solicitar, por meio de 

requerimento por escrito o que pode vir a dificultar a fruição de direitos, uma vez que, 

estes estudantes deveriam ser monitorados e orientados continuamente face às suas 

necessidades e dificuldades. Esse processo burocratiza o acesso à direitos de 

estudantes já excluídos de diversos processos no âmbito acadêmico e social. 

No Capítulo IV, que trata da Acessibilidade Arquitetônica, cabe destacar que logo 

no primeiro Artigo, o de número 35, prevê que o instituto deve assegurar condições 

mínimas de acesso aos espaços físicos. Como garantir a inclusão plena, uma vez que, 

são propostas apenas condições mínimas? Tal como é descrito, não impede que 

condições plenas que garantam o acesso e a mobilidade dos estudantes com deficiência 

aos espaços físicos do instituto sejam implementadas na prática, contudo, o texto abre 

precedentes para a não superação das barreiras físicas e arquitetônicas em sua 

totalidade. Ainda, no artigo 36, a redação segue o mesmo padrão ao determinar que 

devem ser assegurados os “itens mínimos necessários” quando da 

construção/implementação de elementos físicos que visam garantir a acessibilidade.  

No capítulo seguinte, quanto à Acessibilidade nos Transportes, contrário ao que 

é apresentado em relação ao atendimento de condições mínimas para a Acessibilidade 

Arquitetônica, visa garantir pleno acesso e autonomia aos meios de transportes do 

Instituto, para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 Sobre a Acessibilidade Digital, definida no Parágrafo único como “acesso a 

qualquer recurso da Tecnologia da Informação, contemplando acessibilidade aos 

documentos, materiais didático-pedagógicos digitais, acessibilidade aos equipamentos 

de informática e acessibilidade na WEB” (IFBA/CONSUP, 2017, p.12) e, como condição 

para sua promoção, barreiras de outra natureza devem ser eliminadas como, por 

exemplo, as arquitetônicas, de comunicação e instrumentais.   

 A Acessibilidade Digital está presente no sítio do IFBA, especialmente, quanto à 

disponibilidade de recursos digitais para comunicação em libras e em tutoriais com 

audiodescrição e janela de libras disponíveis. Contudo, essa disponibilidade ainda não 

está presente na totalidade dos materiais disponíveis. Apesar disso, há um avanço 

importante com relação à porta de entrada ao instituto: o processo seletivo, para o qual 

existem materiais totalmente disponíveis em libras e, também, vídeos tutoriais com janela 
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de libras e audiodescrição. Faz-se necessária a introdução desses recursos para a 

apresentação dos cursos ofertados. 

 Por fim, a Acessibilidade na Comunicação e Informação que prevê o pleno acesso 

da pessoa com deficiência, por meio da adequação dos meios de comunicação. Este 

aspecto aponta uma diversidade de formas e suportes para a concretização da 

comunicação e o acesso à informação. 

No geral, as diretrizes apresentam orientações fundamentais para a construção 

de um ambiente inclusivo. A inclusão escolar e a garantia dos direitos dos estudantes 

com deficiência é resultado de várias ações coexistentes em diferentes áreas de 

atuação. Ou seja, apesar de ser um importante instrumento ele, por si só não é garantia 

para a para promoção da inclusão, havendo a necessidade de construção de uma 

consciência coletiva para convivência em meio à diversidade. 

 

1.2.1 Programa de Assistência Estudantil do IFBA 

 

No IFBA, o principal documento que trata de uma política para o acesso, a 

permanência e o êxito dos estudantes são as Diretrizes e Normas da Política de 

Assistência Estudantil do IFBA. Neste documento estão previstas a implementação de 

ações que tem como principais objetivos a garantir a inclusão social, a formação plena e 

o bem-estar dos estudantes. Dividida em três eixos, as diretrizes apresentam programas 

que para atendimento das necessidades do corpo discente, de acordo com critério 

previamente estabelecidos: o PAAE - Programa de Assistência e Apoio ao Estudante – 

destinado aos estudantes em situação de vulnerabilidade social; os Programas 

Universais, destinados a todos os estudantes regularmente matriculados e; os 

Programas Complementares, destinados aos estudantes matriculados, sendo sua 

participação condicionada às questões socioeconômicas e/ou meritocráticas (IFBA, 

2016).  

As Diretrizes e Normas da Política de Assistência Estudantil do IFBA apresentam 

um caráter transversal das modalidades apresentadas e da possibilidade de atendimento 

dos estudantes com necessidades específicas por todos os três eixos. O PAAE, que visa 

ao atendimento dos estudantes em situação de vulnerabilidade social, é essencial para 

o atendimento dos objetivos do documento, que visam garantir o acesso, permanência 

e a conclusão nos cursos, com vistas à inclusão social, a formação plena e o bem-estar 
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biopsicossocial dos estudantes (IFBA/CONSUP, 2016). Assim, este programa prevê a 

concessão de auxílios e bolsas.  

Os auxílios estão distribuídos em transporte, moradia, para aquisições, cópia e 

impressão e, alimentação, os quais têm a característica de suprir necessidades materiais 

imediatas que, podem interferir no desempenho do estudante, bem como, causar o 

abandono do curso a curto e médio prazo. As bolsas são as de estudo e a bolsa vinculada 

a Projetos de Incentivo à Aprendizagem - PINA. Estas, por sua vez, visam contribuir para 

a permanência do estudante, oportunizando meios para a sua formação acadêmica e 

profissional. A concessão de auxílios e bolsas não são cumulativas, com exceção da 

combinação com o auxílio alimentação e os destinados a aquisição, cópias e impressões 

de materiais, os quais podem ser liberados a qualquer tempo, desde que haja recursos 

financeiros disponíveis. 

A concessão dos auxílios e bolsas estão vinculadas aos critérios da seleção, em 

que os estudantes deverão se inscreverem. Aqui, novamente, verificamos que a 

inscrição deve ser realizada pelo estudante, não estando previsto nenhuma estratégia 

de busca ativa ou de pré-seleção por parte da instituição, uma vez que a mesma possui 

informações oriundas do questionário socioeconômico dos estudantes, podendo 

acarretar na ausência de acessibilidade para a inscrição de estudantes com deficiência 

ou necessidades especificas em função das suas especificidades de acesso às 

informações. 

Nas subseções I e II que se referem, respectivamente, ao auxílio transporte e ao 

auxílio moradia, não há nenhuma menção sobre especificidades de concessão dos 

benefícios aos estudantes com necessidades específicas. 

Na subseção III, que trata do auxílio para aquisições, no artigo 33 apresenta um 

importante dispositivo no atendimento dos seus objetivos, apesar de não citar os 

estudantes com deficiência e/ou necessidades específicas, mas depreende-se do texto 

o seu atendimento, ao prever a concessão de auxílio financeiro para aquisição de 

recursos visuais, auditivos e motores, apesar da redação do texto condicionar a casos 

excepcionais. Contudo, não ressalta o que venha significar tais excepcionalidades. 

Quanto ao auxílio para cópia e impressão, apresentado na subseção IV, que prevê 

a assistência por meio de cópias e impressões de materiais didáticos, independente dos 

já disponibilizados pelos professores, não menciona no texto sobre a concessão do 

benefício para estudantes com deficiência visual que fazem uso do material em braile. 
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Com relação à concessão de bolsas nas seções II, II e IV, não há nenhuma 

especificidade relacionada aos estudantes com deficiência necessidades específicas. 

Chama a atenção para a seção Intercâmbio Cultural que não prevê orientações sobre a 

possibilidade de inclusão de estudantes que necessitam de um profissional de apoio 

durante a viagem e/ou para o atendimento de suas necessidades, excluindo-os do 

processo. 

O acompanhamento do PAAE previsto nas diretrizes é fundamental para o 

alcance dos objetivos, assim como seu aprimoramento, o qual designa uma equipe 

multidisciplinar para a realização do acompanhamento de caráter pedagógico e 

biopssicossocial, por meio de atividades acadêmicas como monitoria, atendimento 

individual, orientação educacional, oficinas e outras. Para tanto, faz-se necessário estar 

atento às demanda e necessidades do corpo discente e atuar para solução dos casos 

omissos no documento, conforme foi apontado. 

O segundo eixo, que trata dos Programas Universais, é implementado por meio 

de ações e elaboração de projetos que atendam aos critérios dentro dos programas 

propostos.  

O estudante com necessidade específica poderá se beneficiar que qualquer 

programa a depender da finalidade, todavia, no Art. 102 apresenta o Programa de 

Atenção às Pessoas com Necessidades Específicas que tem como objetivo desenvolver 

ações com a finalidade de garantir as condições de igualdade no ingresso, permanência 

e, no desenvolvimento das atividades pedagógicas, como também, da conclusão dos 

cursos com êxito (IFBA, 2016). No Art. 83 estão especificadas várias dimensões da 

formação humana que serão, portanto, contempladas, pelas políticas de assistência 

estudantil do IFBA. Neste artigo a diretriz apresenta dez programas: 
“I – Programa de Educação para a Diversidade; 
II – Programa de Atenção às Pessoas com Necessidades Específicas; 
III – Programa de Assistência à Saúde; 
IV – Programa de Acompanhamento Psicológico; 
V – Programa de Acompanhamento Pedagógico; 
VI – Programa de Acompanhamento Social; 
VII – Pr9ograma de Incentivo à educação Física e Lazer; 
VIII – Programa de Incentivo à educação Artística e Cultural; 
IX – Programa de Incentivo me Formação da Cidadania; 
X – Programa de Assistência a Viagens.” (IFBA, 2017, p.15) 

 

O Capítulo II, que trata da Educação para a Diversidade é abrangente, apesar de 

não descrever no corpo do texto a inclusão de pessoas com deficiência. No Art. 100 

menciona a criação de estratégias e a implementação e o fortalecimento de Políticas 
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Afirmativas para a Diversidade com vistas à permanência dos estudantes ingressos por 

meio das cotas.  

No Capítulo seguinte, no Art. 102, que trata especificamente do desenvolvimento 

de ações voltadas para a garantia “de equidade no acesso, na permanência, no 

acompanhamento e no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

e conclusão dos cursos com qualidade” aos estudantes com necessidades específicas 

(IFBA, 2016, p.18). Para tanto, estão previstas ações que visam “estimular o 

desenvolvimento da cultura da educação para a convivência, aceitação da diversidade” 

e, a quebra de barreiras na instituição, assim como, a formação docente e dos 

servidores, a viabilização para o uso de recursos que promovam a acessibilidade 

voltados para este grupo e, a realização de eventos com o objetivo de orientar, informar, 

divulgar e fortalecer as políticas destinadas a esses estudantes (IFBA, 2017). 

Quanto ao Programa de Assistência à Saúde, Capítulo IV, ainda que o m3esmo 

está direcionado para todos os estudantes, vale ressaltar a ausência da referência à 

pessoas com deficiência e necessidades específicas no parágrafo VIII do artigo 105, que 

trata de palestras sobre saúde de caráter educativo e preventivo, uma vez considerada 

a condição desses estudantes e a importância de orientar toda a comunidade escolar 

para situações adversas que surjam e que possam colocar em risco a integridade física 

e, até mesmo, a vida. Para esclarecer este ponto, será apresentado um exemplo 

mencionado por estudantes: o deslocamento de estudantes cadeirantes carregado por 

seus colegas, em função de barreiras arquitetônicas como ausência de elevadores ou 

mal funcionamento do equipamento, que poderá acarretar em um acidente colocando 

em risco a integridade de ambos. 

O Programa de Acompanhamento Pedagógico, diferente do Programa de 

Atendimento Psicológico, prevê, em seu artigo 119, ações direcionadas para os 

estudantes com necessidades específicas no âmbito das adaptações curriculares e 

metodológicas, contudo não inclui adaptações de recursos materiais em seu bojo. 

Os demais Programas não mencionam ações específicas para os estudantes com 

deficiência e necessidade específicas, contudo, é imperativo que os projetos propostos 

sejam inclusivos oportunizando o acesso a todos os estudantes com equidade e 

qualidade em sua execução. 

Prada (2018) faz uma discussão interessante sobre os programas de assistência 

estudantil no contexto dos Institutos Federais quando da proposta de formação integral 

ao citar o critério meritocrático e socioeconômico como não determinantes para a 
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participação nos Programas Universais das políticas, pois não é apenas contraditório, 

como também, nega todo um discurso e esforços voltados para dirimir a dualidade 

estrutural da educação, ao fazer uso de um sistema que alimenta as desigualdades na 

sociedade capitalista. Tal qual, é igualmente contraditória a possibilidade de formação 

omnilateral nesse contexto, sendo necessário repensar os condicionantes que permitam 

a participação nestes programas, visando manter-se coerente com a proposta de homem 

e de sociedade. Segundo Prada:  
Adentrando a discussão nos programas universais, classificamo-los como 
programas destinados ao atendimento de todos os estudantes da instituição, 
sem o estabelecimento de critérios de renda.  Em relação a tais programas, os 
IFs os executam de duas formas distintas: a metade, na forma de auxílios 
financeiros vinculados a projetos que visam atender a toda comunidade; e, de 
forma complementar, ou não, 84,2% se materializam por meio do atendimento 
dos assistentes sociais, pedagogos, médicos, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, psicólogos e professores de algumas áreas. Ou seja, os programas 
universais são ofertados tanto com bolsas sem critério socioeconômico, mas 
com fundamento meritocrático, como por meio da prestação dos serviços pelos 
servidores das instituições. (PRADA et tal, 2018, p.278). 

 
  

Apesar deste aspecto, ainda no título que trata dos programas universais, o 

documento abrange as várias áreas de formação humana que convergem para essa 

formação omnilateral a que se busca. 
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Capítulo 2 - Formação Omnilateral e o trabalho como ação humanizadora 

 
2.1 Trabalho como ação humanizadora para estudantes da educação 

especial no Ifba. 
 
 Conforme apresentado no Capítulo anterior, a legislação brasileira que trata da 

educação prevê, em menor ou maior grau, a depender do contexto político e 

socioeconômico em que foi elaborada, a formação para o trabalho. Cabe ressaltar que 

cada momento histórico está baseado em diferentes concepções sobre o trabalho, que 

determinaram o tipo de formação de crianças e jovens das diferentes classes sociais. 

Neste contexto, inserem-se as pessoas com deficiência que, desde os primeiros arranjos 

de uma educação formal no país, considerados à margem da sociedade, eram 

destinados a propostas que visavam não sua inclusão social, mas a formação para a 

funcionalidade de algum trabalho desvalorizado. 

A legislação brasileira para a educação profissional e tecnológica sofreu inúmeras 

modificações ao longo do processo histórico de formação da nossa sociedade, assim 

como, aconteceu com as disposições legais para a educação especial. Todavia, 

chamemos atenção para um ponto específico: no primeiro, os avanços legais que 

ocorreram no Brasil para o atendimento e escolarização de pessoas com deficiência 

aconteceram, em grande parte, como consequência dos movimentos sociais e das 

cobranças feitas pela sociedade civil, tomadas pelos tratados e convenções 

mundialmente assinados por diversos países, após a 2ª Guerra Mundial. Quanto à 

educação profissional e tecnológica o marco legal caminhou paralelamente aos 

programas econômicos implementados pelos governos a cada período econômico que 

o país atravessava.  

 Dory (2006), afirma que foi apenas a partir da década de 1980, com a abertura 

política e a redemocratização do país, cenário no qual se discutia a elaboração de uma 

nova Constituição, que ressurgiu o debate sobre a educação no Brasil. Com base nas 

ideias de Gramsci e no ideal de “escola unitária”, difundido no país por Mário Manacorda 

e Demerval Saviani, uma nova LDB foi proposta por este na década de 1990. Tal 

proposição tinha como embasamento a articulação entre trabalho intelectual e trabalho 

manual com o objetivo de assegurar o “domínio dos fundamentos científicos das 

diferentes técnicas que caracterizavam o processo de trabalho produtivo moderno” 

(SAVIANI, 1997, p. 17, Apud DORY, p. 343, 2006). A proposta para elaboração do 

projeto de lei apresentado por Saviani foi preterida à proposta enviada pelo então 
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senador Darcy Ribeiro, da qual se originou a atual LDB. Vale advertir que o texto 

aprovado sofreu inúmeras alterações e que, apesar da volta à democracia, o período em 

que a lei fora tramitada estava alicerçado em ideias econômicas liberais, tendo sido 

sancionada sem a participação sociedade civil (FRIGOTTO et al., 2005; URBANETZ et 

al., 2016). 

 Nesse contexto de políticas neoliberais, foi sancionado o Decreto nº 2.208, de 

1997, que regulamentava a educação profissional proposta no texto da LDB. Esse 

decreto, revogado pelo Decreto nº 5.154 de 2004, estabelecia logo no artigo 1º como 

objetivo da educação profissional a promoção da transição da escola para o mundo do 

trabalho, oferecidos em modalidade articulada ou continuada ao ensino médio, que 
além de conceber a separação entre a educação profissional e o ensino médio, 
confirmou a esfera educacional como possibilidade para o desenvolvimento da 
economia de mercado transformando, ainda, a educação profissional em um 
sistema paralelo (URBANETZ et al., 2016, p.515). 

 

 A publicação do decreto nº 5.154 de 2004 tinha como finalidade corrigir as 

concepções sobre a educação profissional e tecnológica e a integração do currículo da 

educação básica de nível médio com o ensino técnico. Mas, apesar desse 

posicionamento, contraditoriamente foi anunciado o programa Escola de Fábrica, apenas 

três dias após o decreto, como único modelo de educação profissional, que possibilitava 

a oferta por meio de parcerias público-privada com recursos do Programa de Expansão 

da Educação Profissional (Proep)11 (FRIGOTTO et al., 2005). Ou seja, mesmo com 

mudanças significativas nas polícias para a educação profissional e tecnológica, 

coexistiram propostas conflitantes e excludentes.  

 Como podemos observar, a concepção da categoria trabalho tomará diversas e, 

até contraditórias concepções, a depender do contexto histórico e social no qual ela foi 

formulada. Historicamente, o significado de trabalho possui conotação negativa, derivada 

da etimologia da palavra que tem origem no vocábulo Tripalium12, do latim, que significa 

três paus e designa um instrumento de tortura destinado a pessoas escravizadas, bem 

 
11 Os recursos do Proep eram oriundos de um empréstimo feito entre o Ministério da Educação e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). O valor total de investimentos era de aproximadamente R$ 620 milhões, 
com vigência até maio de 2007. 
 
12 A origem etimológica da palavra “trabalho” vem do latim, “tripalium”, em que “tri” significa três e “palium” vem 
de “palum”, que significa pau, uma ferramenta utilizada para torturar os escravos durante o trabalho forçado. Assim, 
originalmente, "trabalhar" significava “ser torturado”. Assim, historicamente, o termo trabalho adquiriu uma 
conotação negativa. 
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como, um objeto utilizado para subjugá-los na manutenção da atividade e, 

consequentemente, o aumento da produção.  

Essa concepção está diretamente relacionada ao modo de produção escravista. 

As demais variações da palavra remontam às origens que expressam sofrimento ou 

cansaço. No decorrer da história as concepções da categoria trabalho irão variar 

conforme a natureza dessa atividade e sua relação aos meios de produção de cada 

época vigente, sem perder, no entanto, seu caráter pejorativo. 

 Nesta pesquisa, tomaremos como referência a concepção de trabalho elaborada 

por Marx e, posteriormente, desenvolvida pelos autores marxianos. Nas suas 

formulações, Marx trata da centralidade do trabalho nas relações que o homem 

estabelece como a natureza e com outros homens. Assim, ele entende que 
O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo 
este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu 
metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como com 
uma potência natural [....]. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma 
útil para sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes 
a sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a 
natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao 
mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as potências que nela 
jazem latentes e submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio. Não se 
trata, aqui, das primeiras formas instintivas, animalescas [.....], do trabalho. Um 
incomensurável intervalo de tempo separa o estágio em que o trabalhador se 
apresenta no mercado como vendedor de sua própria força de trabalho daquele 
em que o trabalho humano ainda não se desvencilhou de sua forma instintiva. 
Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respeito unicamente ao 
homem. (MARX, 2011, p.188). 

  

Ciavatta (2009) explica que o trabalho tem como fundamento uma “ação 

humanizadora”, ou seja, a formação do homem se dá pelo desenvolvimento de suas 

potencialidades por meio do trabalho e das relações estabelecidas e tem como “campo 

específico” de discussão teórica o materialismo histórico.  

Para melhor compreender a relação trabalho e educação, da qual se afirma uma 

“ação humanizadora”, faz-se necessário elucidar a dimensão ontológica do trabalho, ou 

seja, o trabalho compreendido como inerente ao ser humano, como a própria existência 

humana. Nessa perspectiva, o trabalho é compreendido como a ação humana sobre a 

natureza, transformando-a em função de suas necessidades (SAVIANI, 2007), sendo a 

existência humana, enquanto ser social, produto dessa ação. Ou seja, ao mesmo tempo 

em que os homens, por meio do trabalho, produzem seus meios de existência, 

consequentemente produzem a própria essência.  
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Saviani (2007), tomando a compreensão de Marx (2011) sobre a natureza do 

trabalho na distinção entre homens e animais, afirma: 
Ora, o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das 
necessidades humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho. Podemos, 
pois, dizer que a essência do homem é o trabalho. a essência humana não é, 
então, dada ao homem; não é uma dádiva divina ou natural; não é algo que 
precede a existência do homem. Ao contrário, a essência humana é produzida 
pelos próprios homens. O que o homem é, é-o pelo trabalho. A essência do 
homem é um feito humano. É um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se 
complexifica ao longo do tempo: é um processo histórico. (SAVIANI, 2007, 
p.154). 
 

O trabalho, compreendido como um meio e um fim no processo de aprendizagem, 

por meio do qual o homem produz a si como tal, um ser histórico, social e cultural e, ao 

mesmo tempo a sua existência material e, consequentemente sua formação plena é o 

que se denomina como Formação Omnilateral. 

Se o trabalho compreende uma ação humanizadora, e considerando sua 

dimensão ontológica, a inclusão de estudantes com deficiência na EPT, sua inclusão no 

mundo do trabalho e a formação para a vida é uma mudança de paradigma. Se antes, 

pessoas com deficiência eram vistas como incapazes, até descartáveis, o trabalho como 

uma ação inerente ao ser humano é um elemento fundamental para a garantia dos seus 

direitos e para sua inclusão social. 

  

2.2 A Formação Onmilaterial: fins e princípios da Educação Profissional 
 

Se a existência humana não é garantida pela natureza, mas como consequência 

da sua ação sobre ela, o homem não nasce homem, mas se torna homem. Dessa forma, 

tornar-se homem é resultado da aprendizagem, pois, ao mesmo tempo em que aprende 

a produzir a sua existência material, cultural, social e simbólica, pela interseção do 

trabalho, aprende a ser homem. Este é, portanto, um processo formativo, ou seja, a 

formação do homem é ação uma educativa que se materializa por meio do trabalho. Esse 

é um dos sentidos do trabalho atribuídos por Marx em sua obra. Desse modo, a gênese 

do trabalho humano em seu sentido ontológico lhe confere positividade. 

Em outro texto Saviani já afirmava que “o trabalho educativo é o ato de produzir 

direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (2003, p. 13). Para compreender a 

gênese das relações entre trabalho e educação é fundamental conceber que apesar de 

serem categorias distintas são intrínsecas. Neste sentido Savianni (2007) explica que 
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entender a acepção do trabalho como princípio educativo tem como resultado 

restabelecer o elo entre tais categorias, uma vez separadas pela introdução da máquina, 

que tem como principal consequência a separação entre o trabalho manual e o trabalho 

intelectual, decorrente da divisão social do trabalho. 

Manacorda explica que, em Marx, trabalho é uma terminologia determinada 

historicamente pela condição desta atividade humana na economia política. Assim, ele 

define que “o trabalho, enquanto exatamente princípio da economia política, é a essência 

subjetiva da propriedade privada e está frente ao trabalhador como propriedade alheia, 

a ele estranha, é prejudicial e nociva” (2010, p.58). Essa atividade estranha e alienada 

e, ao mesmo tempo alienante, do homem sobre si mesmo, tornando-o num paradoxo em 

que “essa determinação do trabalho, na qual a manifestação de vida é essa mesma 

expropriação de vida” (MANACORDA, 2010, p.58). 

Desta compreensão, depreende-se o sentido negativo do trabalho, quando 

alienado, sob as condições das relações de trabalho no modo de produção capitalista. 

Para superação dessa alienação do trabalho Engels (1982), no Manual do Partido 

Comunista, propõe uma reformulação na formação para o trabalho como forma de 

superação da divisão social do trabalho e afirma que:  
A educação permitirá aos jovens passar rapidamente por todo o sistema de 
produção; colocá-los-á em condições de passar sucessivamente de um ramo de 
produção para outro, conforme o proporcionem as necessidades da sociedade 
ou as suas próprias inclinações. Retirar-lhes-á, portanto, o caráter unilateral que 
a atual divisão do trabalho impõe a cada um deles. (ENGELS, 1982, p.14). 
 

Frigotto reafirma que o trabalho sendo uma atividade humana vital, na qual este 

“produz e reproduz a si mesmo”, a formação omnilateral é parte constituinte deste 

processo (2012, p.268). Eis a formação humana integral como possibilidade de 

superação das relações de trabalho constituídas no modo de produção capitalista, assim 

definida como Omnilateral 
 
termo que vem do latim e cuja tradução literal significa “todos os lados ou 
dimensões”. Educação omnilateral significa, assim, a concepção de educação 
ou de formação humana que busca levar em conta todas as dimensões que 
constituem a especificidade do ser humano e as condições objetivas e subjetivas 
reais para seu pleno desenvolvimento histórico. Essas dimensões envolvem sua 
vida corpórea material e seu desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, 
psicossocial, afetivo, estético e lúdico. Em síntese, educação omnilateral 
abrange a educação e a emancipação de todos os sentidos humanos, pois os 
mesmos não são simplesmente dados pela natureza. (FRIGOTO, 2012, p.267) 

 

Para Manacorda o conceito de omnilateralidade é o “desenvolvimento total, 

completo, multilateral, em todos os sentidos, das faculdades e das forças produtivas, das 
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necessidades e da capacidade da sua satisfação” (2010, p.94). Complementando esse 

pensamento Souza Júnior (1999) destaca que o conceito de “omnilateralidade” se refere 

a uma formação completa do homem, mas, que depende, da ruptura com as relações de 

trabalho capitalistas e sua divisão do trabalho, que tem como premissas o trabalho 

alienado, o antagonismo de classes. E conclui que essa formação completa do homem 

depende da sua relação com a própria natureza humaniza, ou seja, não-alienada e, “das 

relações livres que os homens livres estabelecem entre si” (SOUZA JÚNIOR, 1999, 

p.107). Essa liberdade, o reino da liberdade assim denominada por Marx, é a relação 

entre o tempo livre e o tempo de trabalho, do qual pontua que 
o reino da liberdade  apenas começa onde cessa o trabalho determinado pela 
necessidade ou pela finalidade externa; encontra-se, portanto, por sua natureza, 
para além, da esfera da verdadeira e própria produção material (MARX, 1964, 
p.931-3, apud MANACORDA, 2010, p.69). 

 

Assim, compreende-se que o reino da liberdade está além da esfera material, ou 

seja, extrínseco ao reino da necessidade, sendo, portanto, o desenvolvimento das 

capacidades humanas possível apenas na condição de liberdade humana, do homem 

não-alienado, cuja condição essencial é a redução do tempo de trabalho, conforme os 

moldes da produção capitalista, denominada de sobre trabalho, tempo expropriado pelo 

capitalista.  

Neste ponto, Manacorda faz uma pergunta paradoxal: “como pode esse trabalho, 

associando-se ao ensino, constituir hic et hunc13 o conteúdo e a formação para o homem 

omnilateral?” (MANACORDA, 2010, p.67) e procura responder ao afirmar que “essa 

participação real do trabalho como processo educativo para as transformações sociais 

será tanto mais eficaz quanto menos for um mero recurso didático; deve ser antes, uma 

inserção real no processo produtivo social” (MANACORDA, 2010, p.67). 

É buscando entender como ocorre a formação integral, omnilateral, dos 

estudantes com necessidades específicas do IFBA, para além dos documentos e 

políticas voltadas para este segmento, que descorrerá parte desta investigação. 

 Sob o paradigma da inclusão e orientado pela perspectiva histórica-crítica no 

Projeto Político Institucional (PPI) do IFBA o “trabalho é assumido como princípio 

educativo, tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da 

proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular” (IFBA, 2013, p.29). 

 
13 Expressão em latim que significa “aqui e agora”. 
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É importante salientar que para a além da formação para o mundo do trabalho o 

IFBA aponta como “objetivo fundamental o desenvolvimento integral do ser humano” 

(IFBA, 2013, p.33). Considerando que no PPI a visão de homem e sociedade estão 

baseadas, teórica e filosoficamente, no Materialismo Histórico-dialético, pode-se 

conceber que essa concepção de formação integral do ser humano equivale a formação 

omnilateral apontada por Marx e por outros autores marxianos. A formação omnilateral 

dos estudantes deficientes é, como já fora anunciado anteriormente, um dos elementos 

a serem pesquisados nesse trabalho de investigação. 
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Capítulo III - Percurso metodológico 
 

Partindo do pressuposto de que não há ciência sem o emprego de métodos 

científicos (LAKATOS et. al., 1986), toda investigação científica deve apresentar uma 

base teórico filosófica. Ainda que, consciente da impossibilidade de uma teoria não ser 

capaz de explicar toda a complexidade de um dado fenômeno e do problema que se 

busca responder, optou-se, com base na natureza do objeto de estudo, decidiu-se por 

explorá-lo a luz do Materialismo Dialético, considerando que os fenômenos e objetos das 

ciências sociais são diretamente influenciados pela estrutura social (econômica, política 

e cultural) e pelo fluxo histórico desses eventos, os aspectos da realidade material 

desses processos foram fundamentais para compreensão e análise aqui propostos. 

Quanto ao tipo de abordagem metodológica, a escolha pela pesquisa de natureza 

qualitativa, está baseada conforme o objetivo geral, aprofundar o conhecimento sobre as 

políticas de permanência focadas para os estudantes com necessidades específicas do 

ensino médio integrado, do campus de Salvador do Instituto Federal da Bahia. A amostra 

é não-probabilística e iremos admitir que os indivíduos irão representar o universo 

desejado (GIL, 2006). Partiremos do estudo específico das ações e realidade do campus 

de Salvador, analisando com profundidade cada um deles, e ampliaremos nossas 

análises para os casos semelhantes (GIL, 2014).  

Optou-se pelo estudo de caso que, ainda, de acordo com Gil (2014), é 

caracterizado pelo estudo exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir 

o seu conhecimento amplo e detalhado. Yin (2001), também, afirma que o estudo de 

caso se trata de uma investigação empírica de um fenômeno ou assunto dentro de um 

contexto, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos. E, ainda, atendendo os objetivos deste estudo, ou seja, as políticas 

de permanência para os estudantes com necessidades específicas e a formação 

omnilateral, no contexto da Educação Profissional no Campus de Salvador do IFBA, a 

pesquisa exploratória se coloca como alternativa viável pela necessidade em constituir 

e adequar instrumentos ao contexto do que se pretende investigar. Tal proposição partiu 

de achados durante a concepção do projeto, quando do levantamento de dados no 

Censo Escolar da última década sobre o crescimento do número de matrículas de 

estudantes com deficiência nos cursos de Educação Profissional e Tecnológica nos 

últimos anos, bem como, da elaboração e implementação de políticas educacionais para 

atender a este grupo. 
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Para isso, utilizaremos como instrumentos de coleta de dados a entrevista não 

estruturada. Tínhamos como proposta inicial definir o perfil dos estudantes matriculados 

nos cursos do Ensino Médio Integrado, como também, os servidores (Técnicos 

Administrativos e professores) os quais gerenciam e implementam as ações de 

permanência junto a esse público específico de estudantes do campus de Salvador. 

Todavia, cabe ressaltar que na fase da coleta de dados, tais proposições foram 

inviabilizadas e postergadas para investigações futuras, em função da pandemia de 

Covid19, a qual determinou, em março de 2020, a suspensão das aulas presenciais nas 

instituições de educação pelo país, não tendo sido retomadas, até o momento, nos 

Institutos Federais de Educação Profissional. Faz-se imperativo ressalvar que as 

dificuldades impostas pela pandemia não apenas afetaram a execução do projeto inicial, 

mas também, a capacidade da pesquisadora no desenvolvimento da pesquisa como 

consequência de distúrbios psíquicos e físicos. Foi um período desafiador que demandou 

muita reflexão e, consequentemente, a necessidade urgente de mudanças, não somente 

em razão do problema de saúde pública que afetou o mundo, mas, também, reflexão à 

cerca do objeto de estudo e a necessidade de reformulação de estratégias para coleta 

de dados, o que, acabaria desviando o estudo do projeto inicial. 

Assim, partindo destes pressupostos, definiu-se a técnicas para o 

desenvolvimento da pesquisa utilizadas nesta pesquisa as apresentadas a seguir: 

 

✔ Revisão bibliográfica: Nesta etapa realizaremos uma revisão global sobre os 

temas envolvidos nesta pesquisa, com o objetivo de ampliar e aprofundar o 

referencial teórico que trará suporte a esta investigação (MACEDO, 1996). No 

primeiro capítulo serão revisadas as obras sobre a história da educação e a 

ocorrência das modalidades de educação profissional e tecnológica e educação 

especial nos diversos momentos da educação no Brasil. Busca-se, com isso, 

compreender a trajetória dessas modalidades ao longo da nossa história da 

educação e sua intersecção; 

 

✔ Análise documental – Para Gil (20146), esta técnica de pesquisa utiliza materiais 

que ainda não receberam algum tratamento analítico ou que ainda estão sujeitos 

a uma reelaboração. Neste ponto do nosso trabalho analisaremos os documentos 

oficiais (do IFBA e do Estado Brasileiro), e as entrevistas para tratar as 

informações documentais relevantes para os tópicos do nosso estudo (YIN, 2001); 
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✔ Análise dos dados – Nesta etapa da pesquisa criaremos categorias apropriadas 

para efetivação da análise de dados. As regras de inclusão e exclusão serão 

claras para evitar classificações em mais de uma categoria, evitando também que 

elas sejam muito amplas (CARLOMAGNO & ROCHA, 2017). Essas categorias 

viabilizarão o tratamento dos dados por meio dos procedimentos da análise do 

discurso (AD). Conforme Orlandi “a análise do discurso visa à compreensão de 

como um objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de 

significância para e por sujeitos” (2007, p.26). 

Ao aprofundar a investigação das informações apresentadas no discurso 

dos sujeitos entrevistados foram levantadas categorias agrupadas de acordo com 

a natureza do conteúdo abordado, com vistas à construção de unidades de 

significados. 

Na análise discursiva, segundo Moraz e Galizzari “as realidades 

investigadas não são dadas prontas para serem descritas e interpretadas. São 

incertas e instáveis mostrando que ideias e teorias não refletem, mas traduzem a 

realidade” (MORAZ et. al., 2006, p.121)  . Isso se confirmou na medida em que os 

entrevistados discorriam sobre os temas abordados, ampliavam o repertório inicial 

de cada temática. Nesse ponto, a Análise Discursiva, pela natureza qualitativa da 

pesquisa e dos sujeitos entrevistados, sua escolha possibilita uma compreensão 

do outro e, consequentemente uma abertura para a escuta ativa e sensível, 

oportunizando o reconhecimento do conjunto de significados das experiências 

vividas. 

 

Quanto aos aspectos éticos, em respeito às Resoluções 466/2012 e 510/2016 

implica no agir ético por parte desta pesquisadora, o que pressupõe respeito à dignidade 

humana dos participantes da pesquisa, também recusando ao autoritarismo e ao 

preconceito na relação com os participantes, tratando-os todos de forma equânime. 

Assim, a participação de todos ocorreu de forma livre, consciente e autônoma, 

respeitando seus direitos, inclusive da liberdade para retirar seu consentimento e desistir 

de tomar parte da pesquisa a qualquer momento, além da assistência integral e 

indenização em caso de danos decorrentes da pesquisa. 

A pesquisadora também se comprometeu a zelar pela legalidade das ações, seja 

nos procedimentos ou uso das informações, seja na confidencialidade e privacidade dos 
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participantes que terão suas identidades preservadas, inclusive no momento da 

divulgação dos resultados da pesquisa. Também não lhes foi cobrado e nem pago valor 

de qualquer espécie pela participação. 

 A ponderação entre os riscos, neste caso considerados mínimos, e os benefícios 

nos leva a concluir pela viabilidade desta pesquisa, durante a qual haverá a busca para 

que os benefícios prevaleçam sobre os danos. Ainda zelando pela ética nesta pesquisa 

a sua realização fica condicionada à aprovação deste Projeto de Pesquisa por este 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do IFBA. Quanto aos aspectos éticos, em respeito 

às Resoluções 466/2012 e 510/2016 implica no agir ético por parte desta pesquisadora, 

o que pressupõe respeito à dignidade humana dos participantes da pesquisa, também 

recusando ao autoritarismo e ao preconceito na relação com os participantes, tratando-

os todos de forma equânime. Assim, a participação de todos ocorreu de forma livre, 

consciente e autônoma, respeitando seus direitos, inclusive da liberdade para retirar seu 

consentimento e desistir de tomar parte da pesquisa a qualquer momento, além da 

assistência integral e indenização em caso de danos decorrentes da pesquisa. 
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Capítulo IV – Análise dos dados  
 
 
     4.1 Matrículas da Educação Profissional e Tecnológica  

Os dados descritos e analisados nesta seção se referem ao número de matrículas 

nas Modalidades de Educação Profissional e Educação Especial a partir dos anos de 

200714. Vale ressaltar que, até 2013 os dados sobre os segmentos da educação 

profissional não eram publicados separadamente e, somente a partir de 2014 essas 

informações passaram a ser divulgadas. 

TABELA 1 - NÚMEROS DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL                                                                                                                                                        
BRASIL - 2007/2013 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 
780.162 927.978 1.036.945 1.140.388 1.250.900 1.362.200 1.441.051 

 
       

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo da Educação Básica de 2007 até 2013 
(MEC/INEP/DEEP). 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo da Educação Básica de 2007 até 2013 
(MEC/INEP/DEEP). 

 
14 A partir de 2007 os dados do Censo Escolar passaram a serem coletados por meio do Sistema Educacenso, o qual, 
além de informatizar o envio dos dados, também, modificou o modelo anterior, que apenas coletava dados 
numéricos, passou a individualizar os dados, ao inserir informações individualizadas sobre a situação do estudante, 
da unidade escolar, das turmas, dos docentes e dos profissionais escolares. É importante ressaltar que os dados do 
Educacenso compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, responsável pelo planejamento para 
distribuição dos recursos destinados as redes públicas de educação. 
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 Na Tabela 1 e no Gráfico 1 é evidente o crescimento gradual do número de 

matrículas na Educação Profissional e Tecnológica, assim como na Tabela 2 e no Gráfico 

2, apresentados abaixo. 

TABELA 2 - NÚMEROS DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL                                                                                                                                                        
BRASIL - 2014/2020 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 
1.945.006 1.917.192 1.859.940 1.831.003 1.903.230 1.914.749 1.936.094 

Subsequente 
1.046.340 1.023.332 881.738 874.371 894.862 962.825 936.547 

Integrado (nível 
médio) 468.212 485.685 531.843 554.319 584.564 623.178 688.689 
Concomitante 
(nível médio) 328.740 278.212 329.033 328.073 354.346 252.221 236.320 

FIC 
58.839 91.735 84.616 39.197 34.313 39.775 34.617 

Eja                      
(nível médio) 42.875 38.228 32.170 35.043 35.145 36.750 39.321 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo da Educação Básica de 2014 até 2020 
(MEC/INEP/DEEP). 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo da Educação Básica de 2014 até 2020 
(MEC/INEP/DEEP). 

 Em números absolutos, as matriculas da Educação Profissional e Tecnológica 

apresentaram um aumento ano após ano, entre 2007 e 2020, chegando a mais de um 

milhão de alunos matriculados, totalizando um crescimento de 148%. A partir de 2014, 

os relatórios e notas estatísticas do Censo Escolar passaram a divulgar os dados de 
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cada segmento da modalidade da EPT na Educação Básica. Neste mesmo ano houve o 

maior número de matriculas na modalidade, seguido de uma diminuição de 0,46% se 

comparado à 2020.  

Com base no Gráfico 2, pode-se observar que o segmento da EPT que teve o 

maior índice de aumento no número de matriculas foi o Ensino Médio Integrado. Com 

base nesses dados, comparando ao total de estudantes matriculados na Modalidade 

EPT, que apresentou uma queda, esse segmento foi o que mais aumentou, 

considerando o período entre 2014 e 2020, ultrapassando 200 mil matriculas, que 

representa um percentual de 47% de crescimento. Contudo, esse aumento não parece 

suficiente para contrapor as políticas que tencionam as contradições de uma sociedade 

de classes e visam a manutenção do staus quo. 

O Mapa da Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL, 2014) aponta esse 

crescimento como consequência das políticas públicas nos últimos anos. O relatório 

destaca como os principais impulsionadores entre os anos de 2005 e 2010 a expansão 

dos Institutos Federais e a criação de programas como o PRONATEC15. 
Além da expansão e reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e a criação dos institutos federais de educação, ciência 
e tecnologia (IF), pela lei 11.892/2008, as principais iniciativas desenvolvidas 
nesse período foram: a criação do programa Brasil Profissionalizado (decreto 
6.302/2007); a criação da rede de ensino técnico à distância - Rede e-Tec Brasil 
(decreto 6.302/2007); o Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de 
Aprendizagem (decretos 6.633/2008, 6.635/2008, 6.632/2008 e 6.637/2008), e a 
criação do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 
Tecnológica (Sistec), também em 25008. (BRASIL, 2014, p.84) 

  
Ainda, segundo o Mapa, conforme dados do INEP,  

Quanto às matrículas, temos que, em quatro anos, dobrou o número total da 
educação profissional nos Estados, incluindo a integrada ao ensino médio. A 
forma integrada foi a que mais contribuiu para este aumento, tendo 
quadruplicado neste mesmo período. Se, em 2007, esta forma não passava dos 
20% da oferta da educação profissional nos Estados, nos anos posteriores 
chegou ao patamar dos 50%. Também a média de 50% passou a ser a 
participação dos Estados na oferta da forma integrada. Em toda a educação 
profissional, a participação dessas redes subiu em 8 pontos percentuais desde 
2003, ficando em 34% em 2013. (BRASIL, 2014, p.101) 

 
 O destaque dado ao PRONATEC neste documento é contestado por Silva, Moura 

e, de Souza, ao afirmarem que 
Apesar de isso aparecer, à primeira vista, uma ação interessante para a 
democratização da educação profissional brasileira, constatamos que o 

 
15 Instituído em 2011, o PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, pela lei 12.513, 
tem como objetivo de estruturar um conjunto de iniciativas destinadas à expansão da oferta de vagas na 
Modalidade de Educação Profissional e Tecnológica, com vistas a qualificação e profissionalização de jovens e 
trabalhadores. 
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Programa está mais vinculado ao cumprimento de duas funções necessárias 
para a manutenção do Estado Capitalista, que são a de acumulação (ligada a 
manter ou criar as condições para acumulação do capital e para o 
desenvolvimento das empresas privadas) e de legitimação (voltada para 
manutenção da chamada harmonia social). Para tanto, fundamentamo-nos em 
O’Connor (1977). (SILVA, MOURA, DE SOUZA, 2018, p.184) 
 

Eles salientam que as políticas de educação, num conjunto de políticas públicas 

existentes, são permeadas pela luta de classes e, consequentemente, pela disputa de 

interesses, assim como, reforça a dualidade da educação da brasileira, historicamente 

estabelecida pela oferta de tipos de educação de acordo com a classe social (SILVA, 

MOURA, DE SOUZA, 2018). A educação destinada à classe trabalhadora é, do ponto de 

vista do capitalismo, uma mercadoria, que tem como principal objetivo atender aos 

pressupostos da economia de mercado, a medida que propõe uma educação 

exclusivamente técnica, sem contemplar a formação humanizadora, ampla, por meio da 

integração da educação com o trabalho, a ciência e a tecnologia.  

O crescimento gradual verificado no âmbito da EPT no Brasil, também, reflete o 

aumento do número de matriculas na Rede Federal em Salvador16, conforme Tabela 3 e 

Gráfico 3.  

 

Tabela 3 - Número de Matrículas da EPT Nível Médio                                                       
Rede Federal - Salvador 

  Curso Técnico Integrado Curso Técnico - 
Concomitante ou 

Subsequente 

Curso Técnico Integrado na 
Modalidade EJA - Nível 

Médio 

2015 1.707 595 17 

2016 1.820 392   

2017 2.032 409   

2018 2.473 559   

2019 2.496 440   

2020 2.249 411   

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo da Educação Básica de 
2015 até 2020 (MEC/INEP/DEEP). 

 

 
16 No portal do INEP na área de consulta de matriculas (https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/inep-data/consulta-matricula) não há referência por instituição de ensino. A referência 
encontrada é sobre a Rede Federal Salvador na modalidade EPT.  
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo da Educação Básica de 2015 até 2020 
(MEC/INEP/DEEP). 

É importante observar que no ano de 2020 o número de matrículas no Ensino 

Médio Integrado da EPT na Rede Federal em Salvador, foi menor do que nos dois anos 

anteriores. Contudo, assim como a tenência de aumento mostrada a nível Brasil, em 

Salvador, também, ocorreu um crescimento no período entre 2015 e 2020. Das 

matrículas anteriores a 2015 constam apenas o total da Modalidade de Educação 

Profissional e Tecnológica, sem especificação do segmento. 

Sugere-se que a expansão da oferta da EPT, por si só já explicaria um aumento 

número de matrículas, mas fatores como a estrutura das instituições que oferecem essa 

modalidade é um atrativo, uma vez que a qualidade do ensino é, por vezes, atribuída à 

quantidade e a qualidade dos recursos e materiais tecnológicos disponíveis.  

 

4.2 Matrículas na Educação Especial em interseção com a Educação 
Profissional  

 Assim com a Educação Profissional e Tecnológica a Modalidade de Educação 

Especial, também, vem apresentando um crescimento no número de matrículas ao longo 

das últimas décadas. Como já fora mencionado, alguns fatores influenciaram o acesso 

à educação de estudantes com deficiência, assim como a entrada destes na EPT, como 

a mobilização da sociedade civil em torno das pautas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência, da normatização para a inclusão social destas pessoas, incluindo as leis que 



52 
 

tratam especificamente sobre a educação e a inclusão escolar, bem como, a aplicação 

dessas normas. 

Tabela 4 – Número de Matrículas na Educação Especial por Etapa de Ensino 
Brasil – 2007/2013 

 

 Conforme a Tabela 4 (MEC/INEP/DEEP, 2013, p.26), é possível constatar o 

crescimento do número de matrículas na Educação Especial, mencionado 

anteriormente. Chama atenção o fato de que até 2013 esses dados estavam separados 

em Classes Especiais e Escolas Exclusivas e, Classes Comuns. Nesse aspecto, 

observa-se o aumento de estudantes das Classes Comuns tendo como contrapartida a 

diminuição do número de estudantes das Classes Especiais e Escolas Exclusivas, com 

exceção da EJA. O Ensino Fundamental e o Ensino Médio foram as etapas de mais 

tiveram crescimento no número de alunos matriculados nas Classes Comuns. Esse dado 

reflete, assim como na aconteceu na Educação Profissional e Tecnológica o contexto 

social e, consequente, as propostas de inclusão dos estudantes com deficiência nas 

Classes Comuns a partir da década de 1990. Para além da LDB, destacam-se as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica17, assim como o  

Plano Nacional de Educação – PNE18, ambas de 2001, que antecedem o período 

apresentado acima.  

 
17 As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001 estabelece 
em seu Art. 7º que “o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizado em  
classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica”, além de orientar para a 
flexibilização e adaptação curricular e metodológica necessárias ao desenvolvimento dos estudantes, bem como dos 
processos avaliativos adequados às suas necessidades. (MEC/SEESP, 2001) 
18 A Lei nº 10.172 de 2001, conhecida como PNE, apresenta como destaque que “o grande avanço que a década da 
educação deveria produzir seria a construção e uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade 
humana”. 
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 Na Educação Profissional e Tecnológica, apesar de verificar que houve um 

crescimento do número de estudantes da Educação Especial em Classes Comuns, 

o total apresentado no ano de 2013 é menor do que 1/3 do total apresentado no ano 

de 2007, referente aos alunos das Classes Especiais e Escolas Exclusivas.  

Os dados da EJA e da EPT são interessantes e sugerem algumas 

provocações: Por quê nas Modalidades de Educação de Jovens e Adultos e na 

Educação Profissional não houve um crescimento como apresentado nas etapas da 

Educação Básica? Quais fatores são determinantes para este cenário apresentado, 

para além das características próprias da Educação Básica e das Modalidades em 

questão? Esses fatores podem ser caracterizados apenas por questões sociais, ou 

se devem exclusivamente as formas de acesso à educação nessas modalidades, ou 

ambas as proposições? 

 

TABELA 5 - NÚMERO DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                                     
BRASIL - 2014/2020 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 886.815 930.683 971.372 1.066.446 1.181.276 1.250.967 1.308.900 

Educação Infantil 61.374 64.048 69.784 79.749 91.394 108.000 110.738 

Ensino Fundamental 652.473 682.667 709.805 768.360 837.993 885.761 911.506 

Ensino Médio 57.754 65.757 75.059 94.274 116.284 126.029 148.513 

EPT Concomitante/Subsequente 3.251 3.306 2.899 3.548 5.313 4.784 6.206 

EJA 111.963 114.905 113.825 120.515 130.289 126.438 131.937 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo da Educação Básica de 2014 até 2020 
(MEC/INEP/DEEP). 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo da Educação Básica de 2014 até 2020 
(MEC/INEP/DEEP). 

 A partir de 2014, os dados do Censo já não apresentam a separação dos 

estudantes com deficiência em Classes Especiais e Escolas Exclusivas e, Classes 

Comuns. A Tabela 5 e o Gráfico 4 apresentam os dados de 2014 até 2020. Neste período 

o número de estudantes matriculados cresceu 90,89%. Se analisarmos os últimos 10 

anos, o crescimento é duas vezes maior, chegando a um aumento de 187,58%. 

 
Tabela 6 - Número de Matrículas da Educação Especial                                                       

Rede Federal - Salvador 

  Curso Técnico Integrado Curso Técnico - Concomitante 
ou Subsequente 

Curso Técnico Integrado na 
Modalidade EJA - Nível Médio 

2015       

2016       

2017 36 2   

2018 44 2   

2019 46 11   

2020 45 9 2 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo da Educação Básica de 2015 até 2020 
(MEC/INEP/DEEP). 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo da Educação Básica de 2015 até 2020 
(MEC/INEP/DEEP). 

No sistema de consulta de matrículas não há dados para os anos anteriores a 

2017. Vale ressaltar que a Lei de Cotas é de 2012 o que não condiz com a ausência dos 

dados. Considerando os anos disponíveis no sistema, de 2017 até 2020 o aumento em 

percentuais no número de matrículas de estudantes com deficiência no Ensino Médio 

Integrado da EPT, na Rede Federal em Salvador, foi de 25%. Se compararmos o ano de 

2020, nesta rede, ele representa 80,35% do total de alunos da Educação Especial 

matriculados na EPT. 

4.3. Entrevista: metodologia e análise dos dados 

4.3.1. Metodologia 
 

Para produção dos dados fora aplicada entrevista numa amostra não 

probabilística. Como ferramenta analítica foi utilizada a Análise Discursiva. 

Nesta pesquisa, o conjunto de dados empíricos foram obtidos a partir da entrevista 

com estudantes com deficiência e curso ou egressos recentemente do Ensino Médio 

Técnico Integrado no IFBA, Campus Salvador. Para constituição da análise foram 

selecionados três estudantes com diferentes necessidades específicas. Após a seleção, 

os estudantes foram identificados como E1 (Estudante 1), E2 (Estudante 2) e E3 

(Estudante 3). 

Os estudantes foram submetidos a uma entrevista que foi realizada de forma 

virtual, em função da Pandemia de COVID19, baseada na entrevista semiestruturada. 
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Categorias iniciais formam criadas com base nos objetivos da pesquisa, sobre a temática 

da acessibilidade na educação especial, tendo emergido subcategorias e outras 

categorias durante o processo. Assim, construiu-se a tabela abaixo: 

 

 
 

Conforme a tabela 7, cada categoria possui um conceito de referência, 

apresentado a seguir: 

● Acessibilidade Pedagógica – AP, está diretamente relacionada as práticas 

pedagógicas e se subdivide em Acessibilidade Metodológica – APM e 

Acessibilidade Instrumental – API. APM é caracterizada pelo uso de 

metodologias adequadas as necessidades específicas dos estudantes com 

deficiência, com vistas ao desenvolvimento das habilidades. Tendo como 

exemplo a adaptação curricular, a adequação das atividades escolares e 

dos processos de avaliação. API é a ausência de barreiras nos recursos 

utilizados para possibilitar o acesso aos conteúdos e objetos do 

conhecimento. São exemplos de AP! as tecnologias assistivas19; 

● Acessibilidade Física e Arquitetônica – AF, se caracteriza pela eliminação 

de barreiras físicas, possibilitando o acesso e o deslocamento das pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida e, quando possível, sua realização 

independente; 

 
19 Tecnologia Assistiva é o conjunto de recursos e materiais utilizados para auxiliar pessoas com deficiência, 
ampliando suas habilidades funcionais, de modo a tornar sua realização mais fácil e, quando possível, independente, 
com o objetivo de promover qualidade de vida e inclusão social. 
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● Acessibilidade Atitudinal – AA, é o conjunto de práticas individuais que tem 

como consequência a eliminação de barreiras e diferenças nas relações 

sociais entre os sujeitos, como preconceito, discriminação e exclusão; 

● Acessibilidade Programática – AN, é definida como elemento para transpor 

barreiras na elaboração e aplicação de políticas públicas, com o objetivo 

de garantir e promover os direitos das pessoas com deficiência; 

● Acessibilidade Comunicacional – AC, consiste em inserir socialmente as 

pessoas com deficiência e com necessidades específicas de comunicação, 

rompendo as barreiras na interação e socialização. 

No senso comum, a definição de acessibilidade de confunde como conceito de 

acesso, este que tem como significado denotativo o ato de ingressar ou usufruir algo. 

Manzini propõe uma análise do termo acesso no campo semântico e, com isso chega a 

ideia de que  
Uma das interpretações que distingue acesso de acessibilidade é que o primeiro 
termo parece refletir um desejo de mudança e a busca a algum objetivo. Acesso 
parece significar o processo para atingir algo. O termo acesso significa a 
necessidade de luta para alcançar um objetivo. Parece estar também 
relacionado à questão da atitude em relação à exclusão (MAZINNI, 2005, p.31). 

 

Ou seja, o temo acesso pode indicar não apenas um caminho para chegar em 

algum lugar físico, mas a ideia de um lugar idealizado, adquirindo a conotação de 

conquista. Distingue-se, portanto, de acessibilidade, embora esta seja a condição para 

ter acesso há algo. 
Já o termo acessibilidade parece refletir algo mais concreto, palpável. O conceito 
de acessibilidade se sedimenta em situações que podem ser vivenciadas nas 
condições concretas da vida cotidiana, ou seja, a acessibilidade parece ser algo 
que pode ser observado, implementado, medido, legislado e avaliado. Dessa 
forma, pode-se criar condições de acessibilidade para que as pessoas possam 
ter acesso a determinadas situações ou lugares. (MAZINNI, 2005, p.31). 
 

A Lei da Acessibilidade, Lei nº 10098/00, confirma o conceito apresentado por 

Manzini, contudo, com a evolução das discussões sobre a temática, a norma aparece 

defasada em relação ao estabelecimento de outros tipos de Acessibilidade, conforme 

dispõe no seu artigo 1º  
Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços 
públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios 
de transporte e de comunicação. (BRASIL, 2008, p.01) 
 

A definição das categorias, tomando como base a temática da Acessibilidade, não 

tem como objetivo confirmar hipóteses, mas sim identificar as unidades de significados 
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contidas no discurso dos sujeitos, com vistas a abstração teórica e a elucidação de 

informações referentes a materialização das políticas de inclusão para estudantes da 

educação especial. 

 

4.3.2. Resultados 
 

 O questionamento inicial buscava compreender os motivos que levaram os 

estudantes com deficiência sobre a escolha por pela Instituição IFBa, no Ensino Médio 

Integrado, bem como, uma tentativa de elucidar os dados encontrados sobre o aumento 

do número de matrículas de estudantes com deficiência na EPT.  

O/A Entrevistado/a E1, oriundo/a de escola pública, desconhecia a existência do 

instituto até cursar o 9º ano do Ensino Fundamental, quando seu interesse foi despertado 

por dois professores que passaram a falar em suas aulas, sobre como o IFBa era uma 

instituição pública com ensino médio de qualidade e que, “abriria várias portas”. 

Alertaram sobre as dificuldades que encontrariam em função do nível de cobrança da 

prova, diante da realidade da escola pública. E1 apontou como as principais dificuldades, 

dois fatores internos à instituição escolar em que cursava o Ensino Fundamental: a 

reforma realizada no prédio da escola, quando estava no 8º ano, quando passou a 

frequentar as aulas em dias alternados, durante quase todo o ano letivo, além da 

ausência de professor de Língua Portuguesa no 9º ano. A ideia de mudança para uma 

instituição em que não fosse submetida a tais problemas era, sem dúvida, um grande 

motivador. 

 O estudante E2 relata que foi motivado a se inscrever para o IFBA por uma colega 

de escola, quando estava no 9º ano. Somada ao seu desejo de mudança de perspectiva, 

de conquistar novos horizontes, as informações de que se tratava de uma instituição de 

referência, influenciou sua escolha diante do propósito em transformar a sua realidade. 

Relatou com preocupação o fato de ter estudado em uma escola, ainda que particular, 

com pouca infraestrutura para atendê-lo em suas necessidades, razão pela qual, 

também, o fizeram ir em busca de outras possibilidades. Seu relato evidencia algumas 

de suas motivações: 
Eu sofri muito no ensino fundamental por falta de acessibilidade. Eu passava 
perrengues na escola e tinha vezes que eu passava a manhã toda sem ir ao 
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banheiro, porque não tinha um banheiro adaptado e eu vinha para cada bem 
apertada/o e, isso impactou diretamente no meu ensino (Informação verbal)20 
 

Quando ingressou, foi surpreendido com o que encontrou, o que chamou de 

“surreal” e, se certificou de que era daquilo que precisava para uma mudança 

significativa, uma vez que, iria lhe proporcionar estabilidade para dar prosseguimento 

aos estudos. 
Quando eu entrei no IFBa foi surreal pra mim. Foi o que eu tava precisando, 
sabe, ter uma estabilidade para estudar, tranquilo, ter uma acessibilidade em 
qualquer lugar do campus (hoje é acessível). Então, eu entrei no instituto federal 
para ter uma nova perspectiva, ter novas oportunidades, conhecer novas coisas 
(Informação verbal)21.  
 

 E3 foi motivado pelas informações ouvidas sobre a qualidade do ensino, o que foi 

decisivo para sua escolha, mas também, pela proximidade do campus com sua 

residência. Ele/a salientou que, mesmo não pretendendo seguir carreira na área que 

escolheu, permanecer no instituto é uma forma de garantir plenas possibilidades para a 

conquista de uma vaga no Ensino Superior em uma Universidade Pública. Além disso, 

ele/a considera que é importante ter o curso técnico no seu currículo para a sua entrada 

no mundo do trabalho, no futuro. 

 A expansão dos Institutos Federais, bem como, a oferta de vagas nas outras redes 

de Educação Profissional e Tecnológica, com a implementação de programas como o 

PRONATEC, associado a concepção de que nessas instituições tem como principal 

marca o ensino de qualidade e estruturas físicas adequadas, são fatores que 

impulsionaram o aumento de estudantes na EPT. Para os estudantes com deficiência, 

os relatos indicam que tais fatores foram decisivos para a escolha das instituições, a qual 

permita aos estudantes idealizarem possibilidades de inclusão social. 

   

Acessibilidade Pedagógica – AP 

 

E1 relata que percebeu que teria dificuldades relacionadas ao ensino, mais 

especificamente, à disponibilidade de materiais, ainda no curso introdutório. Ao se dar 

conta da organização do currículo, percebeu que seria uma experiência completamente 

 
20 Entrevista concedida pela/o estudante identificada/o como E2 [06.2021]. Entrevistador: Geisa Cândida da 
Anunciação Oliveira, 2021. Arquivo MP4 (70min). 
 
21 Entrevista concedida pela/o estudante identificada/o como E2 [06.2021]. Entrevistador: Geisa Cândida da 
Anunciação Oliveira, 2021. Arquivo MP4 (70min). 
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nova e, no início, pensou em abandonar o curso pois acreditava que não conseguiria 

“dar conta”. A ideia de “dar conta” aqui, indica que vai além das suas habilidades 

funcionais, demonstrando que ela atribuía, mesmo antes de começar, as dificuldades a 

sua condição, e não a acessibilidade, para que suas necessidades fossem plenamente 

atendidas. Esse comportamento, reflete a forma como a sociedade compreende as 

diferenças, focando na deficiência e não na pessoa. 

E1, ainda acrescenta que, apesar do trabalho do Capne em convocar e informar 

à equipe docente sobre as necessidades específicas dos estudantes, e recomendar 

ações para a garantia da acessibilidade, alguns professores desconheciam sobre sua 

deficiência e, principalmente sobre suas necessidades específicas, bem como, 

ignoravam sobre como atuar nesses casos para promover a inclusão do/a estudante e, 

consequentemente, o desenvolvimento de suas habilidades. O/a estudante chegou, por 

vezes, a sinalizar o que era necessário, inclusive a informá-los de que as adaptações 

dos materiais não era função dos professores, mas que eles deveriam encaminhar para 

que o Capne o fizesse. Essa situação se repetiu por diversas vezes, ao longo do curso, 

inclusive durante a aplicação de provas. Por outro lado, outros professores tomavam a 

iniciativa de adaptar os próprios materiais para entregar ao/à estudante. Neste ponto, 

cabe problematizar a atuação da equipe docente pela atuação não uniforme para 

situações que possuem orientações específicas, levantando o questionamento, neste 

caso a adaptação de materiais, se é um problema individual ou institucionalizado. 

O/a E1 ao ser questionado/a se foi prejudicado/a em função da do problema de 

adaptação de materiais (Acessibilidade Instrumental – API), afirmou que sim, mas 

especificamente no segundo ano, no qual foi reprovado/a, associado ao maior número 

de disciplinas, e consequentemente de atividades e de problemas, além do que, não 

pôde contar com a ajuda dos colegas de sala, como aconteceu no ano anterior, já que 

todos estavam ocupados com as demandas. Relata que em várias situações quando do 

não recebimento dos materiais a tempo das avaliações, a remarcação da data das 

provas era a solução encontrada, todavia, salienta que não resolvia o problema em 

questão, uma vez que, as demandas iam se acumulando, dificultando ainda mais sua 

organização  
Eu fui prejudicada/o pelo material que não era ampliado, ou tipo, por exemplo, 
eu tive um/a professor/a (...) em que ela entregava cartõezinhos com exercícios 
(...) e, para economizar página ficava muito, tipo, zero, difícil pra ser ampliado 
(...). Daí eu pedia para que ele/a encaminhasse o arquivo ao Capne e isso não 
acontecia. Aconteceu diversas vezes! Acontecia de professor/a que esquecia 
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minha prova (...) só que esse remarcar ele/as achavam que me ajudava, mas 
não era, tipo, tirava totalmente de cronograma (Informação verbal)22. 
 

E1 passou a questionar, novamente, se continuaria no instituto, mas com a ajuda 

do Capne, que a acolheu e aconselhou, o/a desistiu da ideia de abandonar os estudos 

no IFBa. Em seu relato é possível perceber as consequências da ausência de ações 

efetivas, como a formação de professores e a contratação de um número de funcionários 

compatível para atender à demanda dos estudantes com necessidades específicas:  
No segundo ano, juntou todos esses problemas com os de materiais e, com tudo 
isso, juntou problemas familiares, tive depressão (...). Eu não conseguia mais 
acompanhar nada. Era depressão, era crise de ansiedade..., eu simplesmente 
comecei... ah, não vale mais a pena e, eu pensei em sair do IFBa, mais uma vez 
(...). Só que fui convencida a ficar... e eu, realmente, repeti o segundo ano 
(Informação verbal)23. 

 
 

E2 relatou a dificuldade com algumas disciplinas em função da sua condição e, 

apesar da disponibilidade dos professores em ajudar e compreender suas necessidades, 

considera como “o maior de seus pesadelos” o fato de não conseguir realizar algumas 

atividades para as quais não tinha habilidade motora. Outra situação que chama atenção, 

relatada por E2 foi que perdeu um atendimento para tirar dúvidas em uma disciplina, por 

conta de um problema ocorrido no campus que o atrasou, mas ele não teve o direito de 

ter suas dúvidas sanadas em outro momento. Neste ponto, observa-se inflexibilidade, 

em não reconhecer que, além do aluno ter sido afetado por algo que ele não causou, 

não há a compreensão de que sua condição, na situação em especifico, impossibilitou 

uma solução mais imediata, evitando assim, o atraso. 

E3 relata que a maioria dos professores tem como maior preocupação a nota do 

aluno, ao realizar avaliações com formato tradicional, do que em promover a 

aprendizagem e, exemplifica pelo uso majoritário de atividades objetivas, para que 

sugere que sejam promovidas atividades como palestras de profissionais que atuam na 

área do curso, a realização de atividades envolvendo diferentes recursos como filmes, 

literatura e etc. Ele/a considera que o processo de ensino é algo muito “engessado”. Esse 

modelo, segundo E3, contribui para que as dificuldades não sejam superadas, muitas 

das vezes. 
O modo que é ensinado por alguns professores, que muitos deles estão mais 
preocupados em passar uma nota, em fazer avaliações em formato tradicional 

 
22 Entrevista concedida pela/o estudante identificada/o como E1 [06.2021]. Entrevistador: Geisa Cândida da 
Anunciação Oliveira, 2021. Arquivo MP4 (47min). 
23 Entrevista concedida pela/o estudante identificada/o como E1 [06.2021]. Entrevistador: Geisa Cândida da 
Anunciação Oliveira, 2021. Arquivo MP4 (47min). 
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que não faz a pessoa aprender, realmente. Por exemplo, umas três avaliações 
são objetivas e um trabalho, ao invés de fazer algo tipo palestras de outros 
profissionais da área para a sala, fazer dinâmicas envolvendo filmes ou, até 
mesmo, literatura em geral. É algo muito engessado, às vezes, eu acho 
(Informação verbal)24. 
 

O PPI traz, contrariamente à atuação docente relatada que 
A avaliação, enquanto relação dialógica e a serviço da formação da pessoa deve 
perpassar pela assunção de que ela “deixa de ser um processo de cobrança 
para se transformar em mais um momento de aprendizagem tanto para o 
estudante, quanto para o professor.” (IFBA, PPI, 2013, P.54 APUD ROMÃO, 
2003, p. 59).  
 

 Além disso, existem problemas para a adaptação dos materiais didáticos e das 

atividades para o atendimento das necessidades específicas do estudante. Um fator 

positivo, apontado por E3, é a disponibilidade dos recursos adequados para o 

atendimento às suas necessidades, pois há uma preocupação da instituição em ofertá-

los, o que faz com que se sinta assistido. 
 

 

Acessibilidade Atitudinal – AA  

 

E1 relata que em seu primeiro ano na instituição obteve muita ajuda dos colegas 

de sala para ter acesso aos conteúdos e materiais. Em um trecho ele/a afirma que era 

comum ficar até mais tarde, após seu horário de aulas, na companhia de outros colegas, 

os quais o/a ajudavam. Acrescenta que, com todo o apoio recebido dos colegas, da 

assistência social e do Capne passou a se sentir em casa e atribui a isso o fato de ter 

sido promovido/a de ano sem a atuação do Conselho de Classe.  

O trecho em que o E1 relata sobre a decisão de abandonar o IFBa no segundo 

ano, fica evidente a importância da atuação do Capne nas situações que envolvem os 

estudantes com necessidades específicas, sem o qual, provavelmente, o/a estudante 

entraria para a estatística de evasão. Neste caso, a atuação direta da coordenação, foi 

fundamental para que o/a estudante se sentisse acolhido/a e, voltasse atrás em sua 

decisão.  

E1 relata que se sentia grato/a por ter sido reprovado/a, não apenas em poder ter 

aprendido, mas por ter concluído os estudos e, de não ter desistido, não apenas do IFBa, 

mas, por não ter desistido de si. Neste ponto a fala reforça a importância de atitudes de 

 
24 Entrevista concedida pela/o estudante identificada/o como E3 [06.2021]. Entrevistador: Geisa Cândida da 
Anunciação Oliveira, 2021. Arquivo MP4 (60min). 
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acolhimento materializado pelo sentimento de pertença do/a estudante a uma 

comunidade. E1 traz a necessidade de mudança de mentalidade da comunidade escolar, 

a começar pelo respeito ao aluno com deficiência, assim como o respeito ao Capne, 

setor responsável pelo atendimento a esses estudantes. Ao relatar que ouviu de um 

professor que considerava errado “entregar diploma” aos estudantes com necessidade 

específicas, evidencia que a ausência de respeito é fruto da exclusão sofrida pelas 

pessoas com deficiência ao longo da história, bem como pelos padrões estabelecidos 

socialmente que geram atitudes de preconceito e discriminação e, consequentemente 

do que conhecemos como capacitismo25.  
Precisa mudar a mentalidade de muitos, ali (...). Eu já escutei: aqui não é lugar 
pra você. Eu escutei de um/a professor/a que era errado entregar diploma para 
pessoas como eu e os dois alunos que tinham se formado um ano anterior..., 
então, o que mais me irritava, o que mais me angustiava ali no IFBa era isso 
(Informação verbal)26 
 

Em situações que poderiam ter desdobramentos imperceptíveis, como a mudança 

da cor do piloto, as adaptações na metodologia, ou, até mesmo a dedicação de um tempo 

maior em função da necessidade do estudante com deficiência, promovendo a inclusão 

em sala, a percepção de E1 é de que as atenções estão todas voltadas para as 

diferenças e para as alterações que supostamente promovem na rotina. Mais uma vez, 

observa-se que o foco está na deficiência e não na pessoa, indicando que os indivíduos 

se comportam de forma alheia à diversidade, deslegitimando as necessidades que não 

são suas.  

E2 fala das situações em que não teve acesso aos locais das aulas e que sempre 

contou com a compreensão e disponibilidade dos professores em solucionar essas 

situações, possibilitando a sua participação nas aulas, por meio de soluções que iam 

desde a mudança de sala ou mesmo, até de bloco. Em sua experiência não teve 

problemas nas relações interpessoais, até o momento desta entrevista, que evidenciasse 

comportamentos discriminatórios para com ele/a. Porém, já presenciou situações com 

outro/a colega com necessidades específicas em que um professor contribuía para que 

o/a estudante não frequentasse suas aulas. Infere-se que este tipo de comportamento 

 
25 Capacitismo é um termo que compreende atitudes discriminatórias baseadas na ideia de incapacidade das pessoas 
com deficiência em realizar atividades diversas, em função da sua condição. É uma forma de manifestação do 
preconceito tomando como base um padrão corporal estabelecido socialmente. 
26 Entrevista concedida pela/o estudante identificada/o como E1 [06.2021]. Entrevistador: Geisa Cândida da 
Anunciação Oliveira, 2021. Arquivo MP4 (47min). 
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demonstra, não apenas, uma atitude discriminatória e de exclusão, mas também, da 

ausência de responsabilidade social que é inerente a profissão do professor, atitude que 

contribui para legitimar comportamentos preconceituosos dos colegas de turma do/a 

estudante. 

E2 enfatiza para o uso indevido dos elevadores por pessoas que não necessitam, 

incluindo professores e que já chegou a perder aula por conta do atraso, com também, 

por conta da quebra desses equipamentos em blocos em que só há um elevador. E, 

ainda, salienta para o fato de que não é fácil estar num ambiente em que você se destaca 

pela diferença, que você é único, por isso falta uma escuta ativa e empática, além da 

atuação pontual para eliminar as barreiras. Assim, sugere que haja um profissional de 

apoio para solucionar problemas do dia a dia, como o acesso aos espaços do campus, 

prédios, salas, banheiros, para orientar esses estudantes quando necessário e as 

demais demandas quando surgirem e fez um desabafo: 
O IFBa ainda tem que melhorar muito em relação com as pessoas com 
deficiência (...), ter um contato maior com essas pessoas. Não é fácil você estar 
num local em que você é único, vamos dizer..., diferente, então falta isso, falta 
ouvir, falta saber como ajudar (Informação verbal)27. 
 

Para E3 com relação a sua experiência, as relações interpessoais estão dentro da 

“normalidade”, ou seja, são relações respeitosas, mas que, também, há conflitos devido 

as diferenças. Neste aspecto, o maior “entrave” (palavra utilizada com ênfase) é com 

relação a atitude de alguns professores, conforme já exposto acima, “não como 

profissional, mas como pessoa”, pela “falta de tato” ao tratar com esses estudantes. 

Carece do olhar para o aluno e enxergá-lo com como pessoa. 

Neste ponto, cabe ressaltar que as concepções sobre normalidade e 

anormalidade, onde se encaixaria a deficiência, tem sua origem no modelo médico em 

contraposição ao modelo social. Como já vimos, no primeiro capítulo, o modelo médico, 

ainda hegemônico, baseado em padrões biológicos, pelo qual, historicamente as 

pessoas vêm sendo classificadas de acordo com alterações físicas, sensoriais ou 

cognitivas.  
O modelo social da deficiência estruturou-se em oposição ao modelo médico da 
deficiência, que reconhece na lesão, na doença ou na limitação física a causa 
primeira da desigualdade social e das desvantagens vivenciadas pelos 
deficientes, ignorando o papel das estruturas sociais para a sua opressão e 
marginalização. Entre o modelo social e o modelo médico há diferença na lógica  
de causalidade da deficiência. Para o modelo social, a sua causa está na 

 
27 Entrevista concedida pela/o estudante identificada/o como E2 [06.2021]. Entrevistador: Geisa Cândida da 
Anunciação Oliveira, 2021. Arquivo MP4 (70min). 
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estrutura social. Para o modelo médico, no indivíduo. Em síntese, a ideia básica 
do modelo social é que a deficiência não deve ser entendida como um problema 
individual, mas uma questão da vida em sociedade, o que transfere a 
responsabilidade pelas desvantagens das limitações corporais do indivíduo para 
a incapacidade da sociedade em prever e se ajustar à diversidade. (BAMPI, 
GUILHEM e ALVES, 2010, p.2). 

 

Os corpos diferentes são assim, classificados, conforme suas capacidades e 

funcionalidades, tomando como base o padrão de normalidade estabelecido. O foco 

passa a ser a deficiência, aqui já apontado, e não a pessoa. 
 
 

Acessibilidade Programática – AN 

 

Em seu relato, E1 fala que durante a aplicação do exame para o ingresso no 

Instituto, teve seus direitos respeitados quando do atendimento de suas necessidades 

específicas para realização da prova como o acréscimo de tempo, gabarito ampliado, o 

fato de estar sozinho/a numa sala na presença de uma aplicadora e de uma pessoa para 

auxiliá-la. Ressaltou que este foi o seu primeiro contato com este tipo de apoio 

especializado. Em sua fala “eu não tinha esse acesso, como é que eu posso dizer, a 

todas essas possibilidades...”, traz a palavra acesso no sentido apontado por MANZINI 

(2005). Neste trecho aparece a ideia de algo extraordinário, de um lugar nunca antes 

idealizado. O lugar em questão se apresenta como possibilidades. Conclui-se, portanto 

que, mesmo sendo um direito, é algo distante da realidade destes estudantes.  

E2 expressa como sorte o fato da fiscal ter a mesma necessidade específica que 

a sua. No momento de preencher o gabarito sentiu ausência de apoio para a transcrição. 

Essa opção, também, não constava no edital. Contudo, a fiscal, foi em busca da 

autorização para que o profissional de apoio realizasse a transcrição, o que ocorreu. Os 

demais recursos, conforme edital, foram devidamente disponibilizados, como 

acessibilidade física, sala individual, com exceção de uma mesa para adaptação (recurso 

providenciado pelo estudante). Sentir-se representado é essencial, pois passa a ideia de 

que houve preocupação e foi dada a atenção devida as suas necessidades. 

E1 falou da importância do sistema de cotas que considera como uma forma de 

inclusão, mas, que ainda, não estamos preparados para abdicar deste sistema, não 

apenas para os estudantes com deficiência, mas as cotas para todos os públicos que 

são abrangidos por elas. Neste ponto, analisando a construção verbal da fala, infere-se 

que não estamos preparados para a suspensão do sistema de cotas enquanto 
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sociedade, ao afirmar que possibilita o acesso à educação pública de qualidade de 

estudantes oriundos de escolas públicas, negros, transexuais e os historicamente 

marginalizados na sociedade. Toma como exemplo a sua realidade a qual, não fosse 

pelo sistema de cotas, jamais teria a possibilidade de ingressar no Ensino Médio no IFBa 

ou na Universidade Pública, visto que concorreu com equidade com seus pares. Sua 

opinião sobre este assunto não reflete o sentimento de quem se beneficiou em 

decorrência da lei, mas de alguém consciente dos seus direitos. 
Eu sou totalmente a favor do sistema de cotas. Totalmente, não é por algo que 
me beneficia, mas porque eu acredito que é uma forma de inclusão e que a 
gente, ainda, não tá preparado para abrir mão dele, seja cotas para pessoas com 
deficiência, seja cotas para pessoas pretas, por raça, (...) seja cotas para 
transexuais (...). No IFBa, por exemplo, se a gente for pensar que se não fosse 
pelo sistema de cotas, eu não tinha entrado porque eu não tinha preparação 
nenhuma. Então, assim, (...) eu concorri, não foi algo me dado, eu concorri com 
pessoas que estavam no mesmo nível que eu. Eu não tenho como concorrer em 
ampla concorrência (...). Algo que me espantava é que tem pessoas que fazem 
curso para entrar no IFBa. Eu não teria como pagar. Tem pessoas ali que 
estudavam em colégio militar, tem pessoas ali que estudaram a vida toda em 
colégio particular, tem pessoas ali que não sabiam o que era ficar quase um ano 
sem professor de português, tinha pessoas ali que não sabiam o que era ter aula 
dia sim, dia não porque o colégio estava em reforma por causa de um incêndio. 
Então, a concorrência seria desleal (...). O sistema de cotas abriu portas para 
muitas pessoas e não é a porta do fundo como muitas pessoas falam 
(Informação verbal)28. 

 

E2 afirma que quem é contra a Lei de Cotas não tem empatia. Ele/a enfatiza que 

todo mundo tem direito a ter opinião, a se posicionar, porém, a lei não tem o objetivo de 

“tapar buraco”, como algumas pessoas expressam, mas sim é uma tentativa do estado 

em pagar uma espécie de dívida da sociedade com as minorias e as pessoas 

marginalizadas, possibilitando uma disputa leal entre seus pares e, ainda que, com 

dificuldades diversas, com experiências semelhantes. Ele/a utilizada a palavra 

sensacional para definir a Lei de Cotas e acrescenta que sem a mesma, pessoas com 

deficiência teriam mais dificuldade de ingressar em instituições públicas de qualidade, 

pelas dificuldades pela ausência de acessibilidade e problemas relacionados ao ensino. 

Ainda, ressalta sobre as dificuldades de estudantes com deficiência cursarem o Ensino 

Fundamental e Médio em escolas públicas, em função da falta de estrutura. Para ele/a 

a lei chegou num momento essencial lhe possibilitando ingressar numa instituição de 

qualidade e com estrutura para atender suas necessidades específicas. Assim como E1, 

 
28 Entrevista concedida pela/o estudante identificada/o como E1 [06.2021]. Entrevistador: Geisa Cândida da 
Anunciação Oliveira, 2021. Arquivo MP4 (47min). 
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E2 demonstra bastante consciência dos seus direitos, conforme apresentado no trecho 

abaixo: 
Eu acho que quem fala mal da lei de cotas não tem empatia com o próximo. Todo 
mundo tem sua opinião, tem que defender algo na vida e ter seu próprio 
posicionamento, mas, a lei de cotas não é só para tapar buraco como muitos 
dizem, é para tentar fazer com que o governo pague uma dívida com a 
sociedade... pois nem todos mundo tem um ensino como o do IFBa, que é um 
ensino de qualidade (...). A lei de cotas, pra mim, é sensacional! Eu diria que sem 
ela as pessoas com deficiência não seriam inseridas na educação, porque a 
pessoa com deficiência tem capacidade de chegar em qualquer lugar que elas 
quiserem, mas é muito complicado (...). A lei de cotas garantiu que o estado 
pagasse a dívida comigo, a de que eu não tinha uma educação de qualidade, 
não tinha acessibilidade e, de repente surge alei que dá a oportunidade de 
ingressar no IFBa (...). Já vi várias pessoas falando de uma forma grosseira que 
é um jeito de botar gente burra na universidade..., é uma disputa, mas é uma 
disputa leal. Eu, pessoa com deficiência vou disputar com pessoas com 
deficiência que, talvez, passaram pelas mesmas coisas pelas quais passei, que, 
talvez, teve o mesmo ensino que eu tive, as mesmas dificuldades. Então, é uma 
concorrência leal , não é uma concorrência desleal, tipo, eu vou disputar com um 
garoto que concluiu uma escola particular (informação verbal)29. 
 

Para E3 as cotas são fundamentais para garantir o acesso, contudo falta equidade 

em relação aos estudantes com espectro autista e deficiência mental, e que, mesmo 

possibilitando o acesso é preciso oferecer um nível de ensino em que esses sujeitos 

possam progredir de acordo com suas capacidades. Infere-se que E3 chama atenção 

para as cotas enquanto forma de acesso às instituições públicas, contudo, ainda 

problematiza que não há equidade quando do ingresso do aluno nesses espaços. Por 

equidade E3 entende-se que é a adequação instrumental e metodológica que promova 

a aprendizagem desses estudantes conforme a sua condição e necessidade específica. 

Contudo, destacou que no dia da aplicação da prova, mesmo tendo solicitado um 

profissional ledor para o estudante, para atender sua necessidade específica, o mesmo 

não foi disponibilizado, tendo o então candidato deixado a redação em branco. Foi 

necessário que seu responsável legal ingressasse com uma ação do ministério público 

solicitando o direito de realização da redação, uma vez que foi erro da banca ao não 

enviar o profissional no dia da prova. Assim, o aluno teve o direito de refazer a prova de 

redação. 

E3 relata a ausência de profissional de apoio na instituição, em razão das suas 

necessidades específicas e, que a contratação de um profissional esbarrava em 

questões burocráticas, apesar das previsões legais para tal. Há, portanto, uma barreira 

 
29 Entrevista concedida pela/o estudante identificada/o como E2 [06.2021]. Entrevistador: Geisa Cândida da 
Anunciação Oliveira, 2021. Arquivo MP4 (70min). 
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para a aplicabilidade das orientações e determinações contidas nos documentos 

normativos. 

Com base no conceito de Acessibilidade Programática, o que pode-se concluir 

nos relatos é de que apesar dos documentos legais orientarem as medidas para algumas 

situações previstas, sua aplicabilidade esbarra, por vezes, em questões burocráticas, ou 

de planejamento logístico e financeiro.  

 

Acessibilidade Física e Arquitetônica – AN  

 

Com relação a acessibilidade física no campus, E1 Antes mesmo de ingressar no 

IFBa, ainda no dia da prova, ele/a se deparou com uma das primeiras dificuldades e um 

de seus grandes medos: se locomover sozinho/a por Salvador, no transporte público, o 

que não estava habituado/a.  

E1, em relação a estrutura física, informa que o problema corriqueiro era em 

relação aos estudantes com dificuldade de locomoção e a alocação de aulas em salas 

que só tinham acesso por meio de escadas, não respeitando a condição desses 

estudantes o que, por vezes, criava situações em que era necessário os colegas de sala 

carregá-los, colocando em risco a integridade física de ambos, ou com a realocação em 

espaços inadequados.  

E2 relata que não havia mesa disponível nas salas que se adaptassem a sua 

condição, tendo sido providenciadas depois do seu ingresso no Instituto. E2 fala da 

inexistência de rampas para acessar determinados blocos. Em atendimento a um pedido 

seu para acesso ao Departamento de Apoio ao Ensino-Aprendizagem – DEPAE30 a 

situação foi parcialmente resolvida, sendo improvisada uma espécie de rampa. Outro 

ponto é sobre o uso dos elevadores por pessoas que não apresentam limitações ou 

dificuldades de locomoção, pois muitas vezes os mesmos ficam ocupados atrasando o 

acesso desses estudantes as aulas. 

E3 relata que encontrou dificuldades pela ausência de elevadores ou rampas em 

alguns pavilhões, além da distância entre os prédios entre uma aula e outra, dificultando 

sua locomoção de um lugar a outro dentro do campus, porém, ressalta que, apesar da 

 
30 O Departamento de Apoio ao Ensino-Aprendizagem é responsável pelo acompanhamento e apoio aos processos 
educativos e, atua no planejamento, execução e acompanhamento das ações. O departamento é formado por uma 
equipe multidisciplinar organizada em diferentes coordenações. A Política de Assistência Estudantil é o principal 
documento norteador das ações do DEPAE.  
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dificuldade encontrada, não deixou de assistir as aulas, nem foi prejudicado por isso, 

pois as situações foram solucionadas pontualmente. 

O fato de, ainda que os problemas foram solucionados, como a instalação de 

elevadores em alguns blocos, a instalação do piso tátil por todo o campus e a existências 

de banheiros adaptados, ou remediados como foi o caso da rampa, é importante que 

sejam aplicadas soluções permanentes, visto que essas situações foram mencionadas 

por todos os estudantes entrevistados.  
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Capítulo V –  Produto Educacional 
  

 O Produto Educacional é uma produção técnica, e sua concepção material 

decorre dos resultados de uma pesquisa. Sua elaboração, está conforme pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e, apresenta-

se como um requisito parcial para a conclusão dos cursos de Mestrado e Doutorado 

Profissionais da área de Ensino.   

 Enquanto um produto concebido em decorrência da pesquisa, cabe descartar 

que, nesse sentido, deve transpor a qualidade de ferramenta de ensino e de 

aprendizagem, se apresentando como um instrumento de transformação social, uma vez 

que, sua construção parte da necessidade de materialização da pesquisa, na medida em 

que tenha aplicabilidade de forma a contribuir para a formação e transformação dos 

sujeitos sociais.   

 

5.1 Desenvolvimento do Produto Educacional 
 

Da análise dos dados levantados na pesquisa, demonstrou a existência de um 

conjunto de diferentes barreiras, assinalando para a necessidade da criação de algum 

instrumento com o objetivo de colocar em evidência a questão da inclusão sob o intuito 

de informar e conscientizar a comunidade escolar para a experiência estudantil de 

estudantes com deficiência, cujas histórias de vida estão marcadas pela exclusão. 

A cartilha (Apêndice A) “O que é Deficiência? Conhecer para combater práticas 

excludentes” tem como objetivo informar, dar visibilidade e sensibilizar a comunidade 

escolar sobre as problemáticas vivenciadas pelos estudantes com deficiência no 

ambiente escolar, com vistas ao enfrentamento de práticas discriminatórias, 

preconceituosas e excludentes. Busca-se a conscientização de estudantes, professores 

e demais funcionários num conjunto de esforços que visam transpor barreiras que 

impedem ou dificultando o pleno exercício dos direitos do grupo em questão. 

Quanto as possibilidades de aplicação do produto, atendendo ao fato de que a 

produção tem como público-alvo todos os sujeitos que participam do processo educativo, 

a cartilha poderá o ser utilizada em a diferentes propostas formativas, como aulas, 

campanhas de sensibilização, ou outro tipo de ação com intuitos educacionais/formativos 

que abordem a temática da inclusão de pessoas com deficiência em espaços educativos. 
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A criação do material foi executada por intermédio do Canva31, ferramenta online 

e com recursos gratuitos, desde a concepção até a diagramação. 

O produto educacional está estruturado em cinco tópicos, fundamentados no 

referencial teórico da pesquisa: 1) O que é deficiência? Conceito polêmico ou 

polissêmico?; 2) Deficiente, portador de deficiência, ou pessoa com deficiência?; 3) As 

pessoas com deficiência são todas iguais?; 4) O que são barreiras?; 5) Acessibilidade 

‘pra’ quê?. 

 Na primeira parte “O que é deficiência? Conceito polêmico ou polissêmico?”, 

serão apresentados  os diferentes conceitos de deficiência, que se contrapõem, 

baseados nas concepções provenientes do Modelo Médico e do Modelo Social.  

No segundo tópico “Deficiente, portador de deficiência, ou pessoa com 

deficiência?”, será apresentada as diferentes nomenclaturas em uso e qual delas deve 

ser utilizada para se referir as pessoas deste grupo, como forma de demonstração de 

conhecimento e respeito. 

No tópico 3 “As pessoas com deficiência são todas iguais?”, vamos abordar o fato 

das pessoas com deficiência, também, serem diferentes entre si. Sob a tentativa de abrir 

o debate para a diferença, pretende-se problematizar o conceito de normalidade e 

fortalecer a ideia de que cada pessoa é única e singular com as suas habilidades. 

Na parte 4 “O que são barreiras?”, será apresentado o conceito de barreira como 

entrave para a materialização dos direitos das pessoas com deficiência, assim como, as 

diferentes maneiras que se manifesta. 

Na última parte “Acessibilidade ‘pra’ quê?”, apresenta o conceito de como um 

conjunto de ações para a eliminação d barreiras das mais diversas formas de 

manifestação, com o objetivo de garantir os direitos das pessoas com deficiência. Serão 

relacionadas os 6 tipos de Acessibilidade. 

A cartilha será finalizada com pequenos trechos de relatos dos estudantes 

entrevistados. 

 

 

 
31 Segundo informações retiradas do site www.canva.br ” é uma ferramenta online que tem a missão de garantir 
que qualquer pessoa no mundo possa criar qualquer design para publicar em qualquer lugar.” 
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Considerações  

 Ao longo dos capítulos abordados, percorremos pelo contexto histórico da 

Educação Especial e sua intersecção com a Educação Profissional na tentativa de 

compreender os aspectos relacionados à proposição de uma educação para a formação 

integral com vistas aos objetivos fins da educação: a formação integral, para o mundo do 

trabalho, para a vida, tomando como referência o PPI, que tem como missão “Promover 

a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com 

qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do 

país”. 

 Durante o percurso da pesquisa buscamos investigar se as políticas de 

permanência estavam presentes no centro do processo educativo: os estudantes. Para 

além de compreender se esses objetivos fins, emergiu outra questão: o aumento do 

número de estudantes com necessidades específicas matriculados nos cursos da 

Educação profissional e Tecnológica, principalmente no Ensino Médio Integrado. Nos 

dados levantados, com base nas informações do Censo Escolar, constatou-se um 

aumento no número de matriculas na EPT e, também, do crescimento do número de 

estudantes com Necessidades Específicas nestes cursos nos levando a questionar o 

que justificaria esse movimento, em contrapartida da diminuição gradual, ao longo dos 

últimos anos, no número de matrículas no Ensino Médio regular. 

 Nas entrevistas, tentou-se identificar tanto as razões para esse aumento, assim 

como o bojo da pesquisa, ou seja, se as políticas de permanência do IFBa direcionadas 

aos estudantes com deficiência eram materializadas no conjunto de ações de ordem 

pedagógica, arquitetônica, atitudinal e programática na promoção da acessibilidade e, 

consequentemente, a inclusão destes estudantes. 

Nos relatos, pode-se verificar que, apesar da ideia de abrir possibilidades permeia 

um sentimento de êxtase inicial seguida de frustração. Ora pelo não atendimento de suas 

necessidades, ora pelas supostas dificuldades a que serão submetidos para se 

posicionar socialmente ao fim do curso, seja pelo ingresso em uma universidade, seja 

pela suposta falta de oportunidade e visibilidade no mundo do trabalho. 

 Apesar disso, há uma compreensão compartilhada por todos os entrevistados 

sobre o quanto ingressar no IFBA agregou em suas experiências de vida, seja pela 

mudança de perspectiva, ao lhes serem apresentadas outras possibilidades, que não 

ostracismo destinado pelo determinismo socialmente convencionado ao longo da 
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história. Ao classificar os indivíduos tomando como base o conceito de normal e anormal, 

típico e atípico propostos pelo modelo médico, perde-se a compreensão da diversidade 

como fator essencial das características humanas. 

Mas, o que nos torna semelhantes se não o fato de sermos diferentes? 

Socialmente ainda temos muito a aprender com as diferenças, mas o que se desponta 

como elemento que nos aproxima enquanto sujeitos é o trabalho. É, por meio da 

compreensão de trabalho dentro do sistema capitalista, o qual atribui função social e 

funcionalidade prática aos indivíduos, é que nos assemelhamos. Nesse sentido, nos 

tornamos úteis à medida que nos aproximemos do padrão de normalidade estabelecido.  

O PPI apresenta como um princípio filosófico que norteia as práticas acadêmicas 

a premissa de educar para a diversidade. Para além desse conceito, o documento que 

tem como base epistemológica a Pedagogia Histórico Crítica, em face da sua 

potencialidade dialógica, conclui-se que, ao menos, nas suas diretrizes, despontam uma 

concepção de trabalho diferente do significado concebido a ele pelo capitalismo. Assim, 

infere-se a concepção de trabalho como ação humanizadora, que se confirma no exceto 

abaixo 
já está subentendida uma visão de ser humano, sociedade e educação 
embasada teórica e filosoficamente no Materialismo Histórico-dialético, 
desenvolvido por Marx e Engels, o qual pressupõe uma análise da sociedade 
baseada nos princípios materiais que a sustentam que reagem dialeticamente 
com as condições construídas historicamente pelo indivíduo. A partir desse 
pressuposto, a educação desenvolvida deve estar focada na importância do 
trabalho para a construção social e na análise crítica da realidade para que os 
educandos possam, efetivamente, intervir na realidade. (IFBA, PPI, 2013, p.36) 
 

 Ainda, nesse mesmo documento, admite-se que a inclusão escolar não está 

consolidada, mas é uma das metas a serem alcançadas (IFBA, PPI, p.65). Corroborando 

com essa afirmação os estudantes apontam para a ausência de projetos específicos 

para a eliminação de práticas discriminatórias e excludentes promovidos pela instituição 

que envolva toda a comunidade escolar, ficando as ações restritas ao Capne, o qual não 

tem o apoio e alcance necessário para incluir todo o Campus. 

Por fim, sabemos que transpor barreiras para a inclusão desses estudantes de 

forma que se garanta um ensono de qualidade, é um grande desafio ainda a ser 

superado. Ainda que, com todos os avanços provenientes dos debates da sociedade civil 

e das determinações e orientações normativas, ainda há um longo caminho a percorrer, 

sendo, os principais aspectos a serem repesados são, principalmente, a Acessibilidade 

Atitudinal e a Acessibilidade pedagógica, nessa ordem. 
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Lançar programas e projetos para informação, conscientização e, de formação, já 

previstos no documento de que regulamenta a Assistência Estudantil, são alguns 

caminhos possíveis na transposição das barreiras impostas, especialmente, quando se 

trata da permanência desses estudantes. 

Por fim, deixarei aqui, um trecho do relato de um dos/as entrevistados, como uma 

forma de reflexão: 
Quando eu entrei no Ifba, um dos meus pensamentos, além de futuro, carreira, 
etc., era que as pessoas conhecessem mais sobre a deficiência. As pessoas, 
ainda, precisam entender, de certa forma, o que é a deficiência, precisa entender 
a pessoa com deficiência em si, porque as pessoas ligam muito a deficiência aos 
acessórios que a gente usa... e, também, mostrar pra elas que as pessoas com 
deficiência, pode agregar sim, valores, não é uma pessoa que fica estática num 
local esperando que alguém ajude... mudar é uma palavra muito forte, porque é 
um pensamento construído a séculos atrás. Pessoas com deficiência, 
antigamente, não tinham direito nem de falar. As pessoas com deficiências eram 
mortas, porque não serviam para ir ´pras’ guerras e, acreditam, antigamente, 
(era tudo muito religioso), acreditavam, antigamente que a pessoa com 
deficiência tinha pacto com o demônio, por exemplo. Ela estava ali porque era 
um castigo divino...Então, quantas pessoas com deficiências as pessoas, do 
mundo, do cotidiano, a sociedade, conhecem, né, quantos escritores, quantos 
músicos, quantos profissionais das mais variadas áreas... mudar é uma palavra 
difícil, mas a gente pode conscientizar uma pessoa acerca da deficiência. Eu 
acredito que na minha na minha turma eu consegui transmitir tudo o que eu 
queria... Na reunião de pais eu sempre estava presente e as mães sempre 
perguntavam... “você é o representante, né, poxa, meu filho fala muito de você”. 
Isso é muito gratificante, mais gratificante do que pegar um diploma... é muito 
importante que pessoas com deficiência estejam inseridas pra falar, é necessário 
que a pessoa com deficiência tenha uma voz pra falar porque, assim, a 
sociedade precisa conhecer mais sobre a deficiência, sobre corpos, sobre 
pessoas sobre história e, na sociedade tem muita coisa ainda, que reproduz o 
preconceito contra as pessoas com deficiência. Pra mim é mais importante 
conscientizar uma comunidade do que apenas sair com o diploma, formado... 
isso é mais importante: como eu contribui para uma sociedade menos capacitista 
(Informação verbal)32. 

 
 
 

 

 

 

 

 
32 Entrevista concedida pela/o estudante identificada/o como E2 [06.2021]. Entrevistador: Geisa Cândida da 
Anunciação Oliveira, 2021. Arquivo MP4 (70min). 
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