
Caderno de Orientações para o
Acolhimento de Estudantes Público-alvo

da Educação Especial e/ou com
Transtornos Funcionais Específicos do

Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC

CÁTIA MARIA ALVES MONTEIRO

REGINALDO LEANDRO PLÁCIDO

2020

Acolher para
Incluir



CÁTIA MARIA ALVES MONTEIRO

ACOLHER PARA INCLUIR: CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA O
ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO

ESPECIAL E/OU COM TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS DO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC

Aprovado em 07 de agosto de 2020.

COMISSÃO EXAMINADORA
_____________________________

Prof. Dr. Reginaldo Leandro Plácido 

Instituto Federal Catarinense
Orientador

________________________

Prof. Dr. Humberto Luís De Cesaro
Instituto Federal Catarinense
__________________________

Profa. Dra. Marta Rejane Proença Filietaz
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

_______________________

Profa. Dra. Josefa Surek de Souza
Instituto Federal Catarinense

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
Autarquia criada pela Lei n° 11.892 de 29

de Dezembro de 2008

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E

TECNOLÓGICA

Produto Educacional apresentado ao Programa de Pós-

graduação em Educação Profissional e Tecnológica,

ofertado pelo campus Blumenau do Instituto Federal

Catarinense, como parte dos requisitos para a obtenção do

título de Mestre/Mestra em Educação Profissional e

Tecnológica. 

Orientador: Prof. Dr. Reginaldo Leandro Plácido



FICHA CATALOGRÁFICA

M775a    
   
              Monteiro, Cátia Maria Alves.
  
 
  
 
 
  
   
  
 
 
  
  

                   Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária: 
Shyrlei  K. Jagielski Benkendorf – CRB 14/662

Acolher para incluir: caderno de orientações para o
acolhimento de Estudantes Público-alvo da Educação
Especial e/ou com Transtornos Funcionais Específicos do
Instituto Federal de Santa Catarina / Cátia Maria Alves
Monteiro. - Blumenau, 2020.

46 p.: il., color.
 
Formato: E-book

Produto Educacional (Mestrado Profissional em Educação
Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal Catarinense,
Blumenau, 2020.

Orientador: Prof. Dr. Reginaldo Leandro Plácido

1. Educação Inclusiva. 2. Acolhimento. 3. Educação Integral.
4. Educação   Profissional e Tecnológica. I. Plácido,
Reginaldo Leandro. II. Título.
                                                                           CDD 371.9046



Autora:
Cátia Maria Alves Monteiro
Curriculo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/6174526115739599
E-mail: catiaifsc@gmail.com

Orientação:
Prof. Dr. Reginaldo Leandro Plácido
Curriculo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/6754849438511308
E-mail: reginaldo.placido@ifc.edu.br

Projeto Gráfico e Diagramação:
Laiane Cristine Policarpo
Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo

Imagens:
https://br.freepik.com/

http://lattes.cnpq.br/6174526115739599
http://lattes.cnpq.br/6754849438511308
https://br.freepik.com/


Descrição Técnica do Produto

Este caderno foi elaborado para orientar as ações de acolhimento de estudantes público-alvo da
Educação Especial e/ou com Transtornos Funcionais Específicos (TFE), ingressantes nos cursos
técnicos integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC. Além disso,
propõe reflexões sobre as realidades pedagógicas e administrativas, cooperando com o diálogo
acadêmico na direção de uma educação cada vez mais inclusiva.

Origem do Produto: 
Desenvolvido no Mestrado em Ensino  -
Mestrado Profissional em Educação
Profissional e Tecnológica (ProfEPT).

País:

Português

Brasil

Nível de Ensino a que se destina o produto: 
Ensino Médio.

Área de Conhecimento: 
Educação.

Público-Alvo: 
Estudantes público-alvo da Educação Especial
e/ou com Transtornos Funcionais Específicos
(TFE), ingressantes nos cursos técnicos
integrados ao Ensino Médio do IFSC.

Categoria deste produto: 
Caderno no formato digital disponibilizado em
PDF.

Organização do Produto: 
Este Caderno de Orientações está
organizado em duas partes: na primeira
delas estão os pressupostos teóricos que
embasam a sua construção e na segunda
parte, está o Plano de Acolhimento ao
Estudante. 

Avaliação do Produto:  
Servidores que compõem as
Coordenadorias Pedagógicas dos campi
Itajaí e Gaspar do Instituto Federal de
Santa Catarina - IFSC.

Divulgação: 
Por meio digital.

Idioma: 

Cidade: Blumenau

Ano: 2020

Disponibilidade: 
Irrestrita, mantendo-se o respeito à autoria  do
produto. Não sendo permitido uso comercial
por terceiros. 



      Este material é resultado da pesquisa realizada durante o curso de
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica
(ProfEPT), inserida na Linha de Pesquisa Organizações e Memórias de
Espaços Pedagógicos na EPT. O caráter interdisciplinar do mestrado,
vinculando teoria à prática, requer que o trabalho de conclusão do
curso ocorra de forma integrada ao desenvolvimento e aplicação de um
produto educacional.
      A construção deste Produto Educacional considerou os documentos
norteadores da inclusão no Instituto Federal de Santa Catarina, bem
como, os resultados obtidos durante a pesquisa e as contribuições dos
participantes na aplicação e avaliação do produto.
      Buscando contribuir para novas práticas educativas e na melhoria dos
processos de inclusão no contexto da Educação Profissional e
Tecnológica (EPT), todo o material foi construído com o intuito de servir
como referencial para estabelecer um fluxo para a acolhida dos
estudantes ingressantes nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio,
mas sobretudo, instigar reflexões sobre a cultura inclusiva desenvolvida
pela instituição. 
      Partindo desse viés, este Caderno está organizado da seguinte forma:
Primeiramente, apresenta os pressupostos teóricos que embasam a sua
construção, e em seguida,   apresenta o Plano de Acolhimento ao
Estudante. 
       Para Freire, 

     

      
      Nessa perspectiva, não há pretensão em dar prescrições de como
realizar o acolhimento dos estudantes, mas cooperar com o diálogo
acadêmico na direção de uma educação cada vez mais inclusiva.
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Apresentação

[...] não é no silêncio que os homens se fazem, mas na
palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Mas, se dizer a
palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é
transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio
de alguns homens, mas direito de todos os homens.
Precisamente por isso, ninguém pode dizer a palavra
verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato
de prescrição, com o qual rouba a palavra aos demais.
(FREIRE, 1987, p. 78).
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Introdução
   O desenvolvimento deste produto educacional pautou-se numa
perspectiva interdisciplinar com o contexto no qual a pesquisadora atua
profissionalmente (Secretaria Acadêmica e Núcleo de Acessibilidade
Educacional - NAE), buscando refletir sobre questões que permeiam o
cotidiano da instituição para se construir conhecimentos em relação à
inclusão. Nessa perspectiva, a proposta deste Caderno está
fundamentada numa concepção dialética da realidade, buscando não
apenas observá-la, mas refletí-la. A partir desta abordagem, a inclusão é
analisada pela lente da exclusão e parte da crítica às práticas
educacionais cotidianas, com vistas a evocar reflexões e mudanças. 
      Tendo em vista a trajetória discriminatória e excludente da Educação
Profissional e da inclusão educacional das pessoas com necessidades
educacionais específicas, bem como, o valor indiscutível das conquistas
historicamente construídas entre disputas e contradições, na superação
dessas exclusões, procurou-se identificar pontos de convergência entre a
proposta de formação integrada e de educação inclusiva, inserindo essa
discussão na perspectiva da educação como direito de todos. 
   Haja vista que a fase exploratória da pesquisa revelou que os
documentos norteadores da política inclusiva do Instituto Federal de
Santa Catarina - IFSC, tratam da articulação entre educação especial e
ensino comum no atendimento aos estudantes público-alvo da Educação
Especial (IFSC, 2019), não mencionando o atendimento das necessidades
dos estudantes com Transtornos Funcionais Específicos (TFE), conforme
previsto na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva - PNEEPEI (BRASIL, 2008), este Caderno propõe o
acolhimento como articulador das práticas educacionais inclusivas. 
    Enquanto projeto inclusivo, o acolhimento coloca em discussão a
amplitude da Educação Inclusiva e constitui uma estratégia de mudança
de um ambiente educacional historicamente excludente, para um
ambiente em que todos os estudantes sem exceção, possam ingressar,
aprender e participar.
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
https://drive.google.com/file/d/1tJZ1CJbkbOnzAR0Lq6yKSj-4YkPkpYCN/view


Educação Integrada e Educação Inclusiva: 
a educação como direito de todos
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A realidade nos impõe sempre a
pensar sobre o tipo de sociedade
que visamos quando educamos.
Visamos a uma sociedade que
exclui, que discrimina, que
fragmenta os sujeitos e que nega
direitos; ou reconhece a
diversidade, que valoriza os
sujeitos e sua capacidade de
produção da vida, assegurando
direitos sociais plenos? Nós nos
colocamos, na segunda posição
que, em síntese, persegue a
construção de uma sociedade
justa e integradora. 

(Marise Ramos, 2007)
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http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/concepcao_do_ensino_medio_integrado5.pdf


   As disputas e contradições entre trabalho e educação,
denotam que a distinção entre formação geral e educação
profissional e para quem cada uma se destina em cada período
da história, expressa a divisão de classes que está posta na
sociedade brasileira. Constituindo desde o início, de acordo com
Kuenzer (1991, p. 6), "[...] a dualidade estrutural entre teoria e
prática e uma formação hierarquicamente diferenciada, uma
formação para os pobres atuarem no sistema produtivo e uma
escola para a elite dirigente."
      De modo que, para Ciavatta, o que se busca com a formação
integral, 

     

      Para Ciavatta (2008, p. 2) “[...] a formação integrada sugere
tornar íntegro, inteiro, o ser humano dividido pela divisão social
do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir
ou planejar.” 
    Portanto, a oferta do Ensino Médio Integrado (EMI),
caracteriza um movimento dialético para impulsionar a
produção de novos sentidos e significados no âmbito da escola.
Primeiro, porque parte de uma perspectiva crítica, tendo o
trabalho como princípio educativo e na qual trabalho, ciência,
tecnologia e cultura encontram-se presentes. 

o
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(CIAVATTA, 2008,  p. 3)

[...] é garantir ao adolescente, ao
jovem e ao adulto trabalhador o
direito a uma formação completa
para a leitura do mundo e para a
atuação como cidadão
pertencente a um país, integrado
dignamente à sua sociedade
política. Formação que, neste
sentido, supõe a compreensão
das relações sociais subjacentes a
todos os fenômenos.

https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/6122/5087
https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/6122/5087


      Depois, porque assume uma outra postura epistemológica,
conforme esclarece Ramos (2007, p. 20), “[...] não se trata de
somatório, superposição ou subordinação de conhecimentos
uns aos outros, mas sim de sua integração na perspectiva da
totalidade.” Para esta autora, “[...] a compreensão do real como
totalidade exige que se conheçam as partes e as relações entre
elas.”
       Ainda, segundo Ramos, um projeto como o EMI,

      Nesse sentido, a formação integrada se contrapõe à lógica
capitalista de educação e constitui um mecanismo de superação
do histórico dualismo entre formação geral e educação
profissional, tendo em vista, uma formação não pela lógica do
capitalismo que transfere para o âmbito educacional a dinâmica
de mercado, mas pela lógica dos sujeitos, visando formar
cidadãos capazes de compreender sua realidade, criticá-la e agir
autonomamente sobre ela. E sobretudo, uma formação que
garanta a todos, o direito ao conhecimento.

[...] teria como finalidade o
efetivo desenvolvimento
dos sujeitos para
compreenderem o mundo
e construírem seus
projetos de vida mediante
relações sociais que
enfrentem as contradições
do perverso sistema
capitalista, visando à
emancipação humana por
meio da transformação
social.
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(RAMOS, 2007, p. 6)

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/concepcao_do_ensino_medio_integrado5.pdf
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/concepcao_do_ensino_medio_integrado5.pdf


      Semelhante à trajetória excludente da Educação Profissional,
Kassar (2011, p. 61) afirma que “[...] a educação especial constituiu-
se como um campo de atuação específico, muitas vezes sem
interlocução com a educação comum”. 
     Sassaki (2005, p. 20) expressa a mesma opinião, afirmando que
“[...] todas as formas até então vigentes de inserção escolar
partiam do pressuposto de que devem existir dois sistemas de
educação: o regular e o especial.” 
       Para este autor, 

     

      De modo que, muitas e várias reformulações e políticas
públicas foram feitas no âmbito federal, visando transformar os
sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos,
reafirmando o direito e os benefícios da escolarização de alunos
com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular.
Todavia, observa-se que a adequação dos espaços e as
transformações tecnológicas ocorrem com maior celeridade que
a transformação atitudinal. 
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[...] mesmo a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional
(BRASIL, 1996) usa a expressão
“preferencialmente na rede regular
de ensino” e a condicionante “no que
for possível”, deixando implícita a
existência de um sistema paralelo
destinado, exclusivamente, aos
alunos que não tivessem capacidade
acadêmica para freqüentar as
escolas comuns em razão de suas
deficiências físicas, intelectuais,
sensoriais ou múltiplas.

(SASSAKI, 2005, p. 20) 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40602011000300005&script=sci_abstract&tlng=pt
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf


[...] essa reviravolta exige, em
nível institucional, a extinção
das categorizações e das
oposições excludentes — iguais X
diferentes, normais X deficientes
— e, em nível pessoal, que
busquemos articulação,
flexibilidade, interdependência
entre as partes que se
conflitavam nos nossos
pensamentos, ações e
sentimentos. Essas atitudes
diferem muito das que são
típicas das escolas tradicionais
em que ainda atuamos e em que
fomos formados para ensinar.
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(MANTOAN, 2003, p. 14) 

      Em face do exposto, considera-se que a discussão entre ensino
médio e educação profissional, vai além dos sentidos da integração,
mas trata-se de uma discussão sobre exclusão e inclusão. Nessa
perspectiva, constata-se que a articulação entre os conhecimentos
gerais e específicos, entre a teoria e a prática dos conteúdos, e entre
educação especial e ensino comum, é pressuposto fundamental
para a efetivação de uma educação integradora e inclusiva. Portanto,
além de estarem previstas na legislação, suas concepções, valores e
princípios, precisam se concretizar nas práticas educativas no
cotidiano escolar.

      Para Mantoan (2003), a inclusão impõe uma reviravolta no
sistema educacional tradicional, exigindo uma mudança de atitude
que rompa com a lógica da organização dos sistemas escolares
marcada por uma visão determinista, mecanicista, formalista,
reducionista, que ignora o subjetivo, o afetivo e o criador.
      Na análise desta autora, 
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Educação Inclusiva: 
Para além da Educação Especial



As leis não bastam. 
Os lírios não nascem da lei. 

 
(Carlos Drummond de Andrade, 2000)
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https://jornalggn.com.br/sites/default/files/documentos/a_rosa_do_povo_-_drummond_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1TSm2gAcgIvJE6t5gCBtkIHBo-FU--JLO/view?usp=sharing


      Tendo em vista que o direito a uma educação de qualidade
para todos está assegurado e expresso nas várias leis do nosso
país, poder-se-ia afirmar que esse direito está garantido.
Entretanto, considerando as contradições entre os valores e
princípios da educação integrada e inclusiva, permeadas pela
lógica de educação sustentada nas sociedades capitalistas, com
concepções e práticas escolares excludentes, Carvalho afirma
que, 

     

 
    Partindo desse pressuposto, o desenvolvimento de uma
cultura escolar inclusiva requer a disponibilidade, o compromisso
e um esforço coletivo da instituição na superação de ações
cotidianas meramente reprodutoras e alienantes. 
    
      

       

  
      
Todavia, a PNEEPEI complementa que
      

(BRASIL, 2008,

 n. p)
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[...] exclusão não é o avesso de
inclusão, pois esta pode se
manifestar como inclusão marginal,
na medida em que a sociedade
capitalista desenraiza, exclui, para
incluir de outro modo, segundo suas
próprias regras, segundo sua própria
lógica.

CARVALHO, 2005,

p. 2)

[...] nestes casos e outros, que
implicam em transtornos funcionais
específicos, a educação especial atua
de forma articulada com o ensino
comum, orientando para o
atendimento às necessidades
educacionais especiais desses
alunos.

[...] na perspectiva da educação
inclusiva, a educação especial passa
a integrar a proposta pedagógica da
escola regular, promovendo o
atendimento às necessidades
educacionais especiais de alunos
com deficiência, transtornos globais
de desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação.

(BRASIL, 2008,

n. p)

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/4395
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192


      Para a PNEEPEI (BRASIL, 2008,) dentre os transtornos funcionais
específicos estão: dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia,
transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros. Verifica-se que
nesse documento estes transtornos (TFE) são definidos de forma
generalizada, assim como, o atendimento às necessidades
educacionais específicas desses alunos.  
      Roveda, Kanofre e Simon, esclarecem que

      
    

  
 
            
      
      Portanto, para estas autoras,

(ROVEDA; KANOFRE; 

SIMON, 2017, p. 156),
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[...] as dificuldades de
aprendizagem são decorrentes dos
transtornos funcionais específicos
e contribuem para o fracasso
escolar dos alunos se não forem
oferecidas intervenções
pedagógicas eficazes que
minimizem seus danos à
aprendizagem.

[...] essas dificuldades, por serem de
fundo neurológico, não são
passageiras e necessitam de uma
maior atenção e trabalho pedagógico
diferenciado no intuito de reduzir ou
até mesmo compensar tais
dificuldades desde que se façam as
devidas intervenções. Advindos de
causas genéticas, hereditárias, esses
distúrbios não se caracterizam por
alfabetização precária, desmotivação,
baixa condição social ou econômica,
tampouco por deficiência
intelectual. 

(ROVEDA; KANOFRE; 

SIMON, 2017, p. 156)

https://www.ufsm.br/orgaos-executivos/caed/wp-content/uploads/sites/391/2019/06/OS-CASOS-EXCLU%C3%8DDOS-2017.pdf
https://www.ufsm.br/orgaos-executivos/caed/wp-content/uploads/sites/391/2019/06/OS-CASOS-EXCLU%C3%8DDOS-2017.pdf
https://www.ufsm.br/orgaos-executivos/caed/wp-content/uploads/sites/391/2019/06/OS-CASOS-EXCLU%C3%8DDOS-2017.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192


      Do mesmo modo,  Weiss e Cruz advertem que

      Tendo em vista que os estudantes com Transtornos Funcionais
Específicos não apresentam características físicas, mentais ou
comportamentais marcantes, a seguir são apresentadas algumas
características descritas pelas autoras Weiss e Cruz (2009),
Roveda, Kanofre e Simon (2017) e Oliveira, Ramos e Vieira (2017),
que podem auxiliar na identificação desses estudantes: 

DISLEXIA 

DISGRAFIA 
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(WEISS; CRUZ, 

2009, p. 69)

      ,

[...] o grupo de crianças e jovens com
estes distúrbios, por não apresentar
características físicas, mentais ou
comportamentais marcantes, muitas
vezes teve sua entrada no processo
escolar despercebida e só mais
recentemente foram incluídos na
legislação brasileira, classificados
como alunos com necessidades
educacionais especiais.

A dislexia constitui uma desordem de linguagem e
também cognitiva, esta última porque se concentra
na problemática da significação da linguagem
interior, da abstração, da formação dos conceitos e
das metáforas.

A disgrafia está relacionada com a caligrafia,
geralmente a pessoa que possui este distúrbio
apresenta um traçado de letra culturalmente
inaceitável, que pode advir de diversas causas,
dentre elas o próprio histórico de vida ou trajetória
escolar, não tendo ligação com algum aspecto
neurológico. Geralmente as pessoas disgráficas são
rotuladas pelos pais, professores e colegas como
desleixadas e desatentas.

https://www.ufsm.br/orgaos-executivos/caed/wp-content/uploads/sites/391/2019/06/OS-CASOS-EXCLU%C3%8DDOS-2017.pdf
https://www.ufsm.br/orgaos-executivos/caed/wp-content/uploads/sites/391/2019/06/OS-CASOS-EXCLU%C3%8DDOS-2017.pdf
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DISORTOGRAFIA 

A disortografia são trocas de natureza ortográfica
(como ch por x, s por z, e vice-versa); aglutinações
(de repente > derrepente), fragmentações (em
baraçar), inversões (in > ni) e omissões (beijo > bejo).

DISCALCULIA

A discalculia corresponde à dificuldade em lidar
com cálculos, numerais e quantidades,
prejudicando as atividades da vida diária que
envolvem estas habilidades e conceitos.

TRANSTORNO DO
PROCESSAMENTO

AUDITIVO CENTRAL

O transtorno do processamento auditivo central diz
respeito a   habilidades como: localizar fonte sonora,
memorizar, discriminar, associar ou  prestar atenção
a sons. Pessoas com esse transtorno apresentam
atenção prejudicada pela dificuldade em escutar e
compreender mensagens em ambiente ruidoso.

TRANSTORNO DO
DÉFICIT DE ATENÇÃO  

E HIPERATIVIDADE
(TDH)

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH), é um distúrbio que ocorre desde os
primeiros anos de vida e pode durar até a vida
adulta, sendo caracterizado por uma dificuldade ou
incapacidade de manter a atenção voluntária contra
certas atividades tanto no meio acadêmico, como
em todas as relações sociais.



      ,

TRANSTORNO DO
DÉFICIT DE ATENÇÃO

(TDA)

21

O Transtorno do Déficit de Atenção (TDA) pode ou
não estar associado à Hiperatividade,
demonstrando por meio de algumas
características sua presença: frequentemente
agitar as mãos ou os pés ou não conseguir ficar
parado; levantar constantemente do seu lugar;
apresentar-se inquieto em situações inadequadas;
ter dificuldade em fazer coisas rotineiras com
calma; falar em demasia, bem como, dar a resposta
mesmo antes de a outra pessoa terminar uma
pergunta; dificuldade para aguardar sua vez; e o
mais decisivo a falta de atenção ao realizar as suas
atividades rotineiras e escolares.

 Para Carvalho, 

[...] inclusão é processo e não um
estado, porque a movimentação
física de alunos para que estejam
presentes nas classes comuns não
garante que estejam integrados com
seus colegas e aprendendo e
participando.

(CARVALHO, 2005, 

p. 6)

    Essas considerações denotam a sutileza que envolve o
conceito de inclusão. Assim como os estudantes com deficiência,
os estudantes com TFE, legalmente, estão incluídos, mas caso a
escola não disponha de recursos humanos que ofereçam a eles
apoio pedagógico, seja através de um psicopedagogo ou de um
professor de apoio, eles continuam excluídos no cotidiano
escolar.

https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/4395
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[...] incluir é necessário,
primordialmente para melhorar
as condições da escola, de modo
que nela se possam formar
gerações mais preparadas para
viver a vida na sua plenitude,
livremente, sem preconceitos,
sem barreiras. Portanto, mais do
que apenas um direito
garantido, a inclusão escolar
precisa ser compreendida como
uma forma de garantir a
participação, a aprendizagem e
a autonomia dos alunos.

    
    Partindo desse viés, ressalta-se que o fio condutor deste produto
educacional expresso por Carvalho (2005, p. 2) é “[...] o princípio geral
da igualdade de direitos a oportunidades, isto é, ao direito igual de
cada um de ingressar na escola e, nela, exercitar sua cidadania,
aprendendo e participando”.
     Mantoan afirma que 

(MANTOAN, 2003, p. 30)

       Nesse mesmo sentido, Filietaz considera que 

[...] os direitos sociais e individuais não
podem ser garantidos somente pela
obrigatoriedade de leis ou pressão de
determinados grupos sociais, mas,
sobretudo, pela compreensão de que a
sociedade é plural e de que a diversidade
deve ser respeitada e, desta forma,
compreendida como fonte de riqueza no
processo de construção de uma
sociedade mais justa.

(FILIETAZ, 2006, 

p. 40)

     A partir dessas considerações, compreende-se que a criação de
espaços inclusivos requer uma mudança de paradigma e a
construção de uma cultura que proporcione a todos os estudantes
um ambiente acolhedor, que se traduza em ações concretas no seu
dia a dia.

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/188279?show=full


     
     Diante do exposto, verificou-se que os documentos
norteadores da política inclusiva do IFSC (INSTITUTO FEDERAL
DE SANTA CATARINA, 2019), indicam que a perspectiva inclusiva
da instituição está voltada para o acolhimento e atendimento dos
estudantes público-alvo da Educação Especial e não mencionam
a articulação voltada ao atendimento das necessidades dos
estudantes com Transtornos Funcionais Específicos (TFE),
conforme previsto na PNEEPEI (BRASIL, 2008).
    Assim, considerando a ausência de articulação nos processos
de inclusão dos estudantes com TFE, e o fato das estratégias de
acolhimento dos estudantes matriculados ainda não estarem
institucionalizadas no IFSC (INSTITUTO FEDERAL DE SANTA
CATARINA, 2020), bem como, os resultados da pesquisa
indicando que cada campus utiliza estratégias próprias para
realizar o acolhimento e que aproximadamente 80% (oitenta por
cento) dos participantes afirmaram que seu campus não possui
material para orientar as ações relativas ao acolhimento dos
estudantes, este Caderno propõe o acolhimento como
articulador das práticas educacionais inclusivas.
     A construção deste produto educacional partiu da perspectiva
de que pensar em inclusão é pensar em todas as pessoas.
Todavia, reconhecendo as limitações impostas pela cotidianidade
institucional e que a ampliação do acolhimento e atendimento
para as dificuldades e problemas de aprendizagem oriundos de
outras ordens requer a atualização e reestruturação das
condições atuais da instituição buscou-se delimitar o público-alvo
para o qual o produto educacional se destina conforme previsto
na PNEEPEI (BRASIL, 2008):
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
https://drive.google.com/file/d/1tJZ1CJbkbOnzAR0Lq6yKSj-4YkPkpYCN/view?usp=sharing
https://discovirtual.ifsc.edu.br/index.php/s/vIlxabFbpUZIqCf
https://discovirtual.ifsc.edu.br/index.php/s/vIlxabFbpUZIqCf
https://drive.google.com/file/d/1tJZ1CJbkbOnzAR0Lq6yKSj-4YkPkpYCN/view


      Torna-se relevante esclarecer que a proposta deste Caderno não
se refere à extensão do Atendimento Educacional Especializado
(AEE) aos estudantes com TFE, mas o objetivo é dar a esses
estudantes a necessária visibilidade, para que não passem
despercebidos no processo escolar e sobretudo, destacar a
importância da articulação entre educação especial e ensino comum,
prevista na PNEEPEI (BRASIL, 2008,) para os casos em que estes
estudantes estejam envolvidos, no cotidiano da escola.
     Tendo em vista que a missão do Instituto Federal de Santa
Catarina é promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da
educação profissional, científica e tecnológica, enquanto promotora
da inclusão e da cidadania, a instituição precisa refletir sobre seu
papel social, procurando empreender todo esforço necessário para
incluir todos os estudantes, independentemente de suas diferenças
individuais, favorecendo para além das leis, diretrizes e políticas
públicas, a participação e o sucesso de todos na aprendizagem.

      
      

estudantes público-alvo da
Educação Especial e/ou que
declaram ou apresentam
Transtornos Funcionais
Específicos (TFE), podendo ter
esse público ampliado conforme
o interesse e a realidade de cada
campus ao qual o produto
educacional será disponibilizado.
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
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Acolher para incluir: O
acolhimento como

articulador das práticas
educacionais inclusivas
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Diversidade é convidar para a festa.
Inclusão é chamar para dançar.

 
(Vernã Myers)
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https://www.linkedin.com/in/vernamyers


      A construção de espaços inclusivos pressupõe que todos os
estudantes se sintam acolhidos e atendidos em suas necessidades. Esta
construção deve ser feita coletivamente, de modo que a atitude
acolhedora faça parte da cultura da escola e seja vivenciada
cotidianamente. Conforme aponta Ló (2010, p. 125) “[...] a escola precisa
construir um ambiente social que, ao respeitar as diferenças, valoriza o
incluir e o acolher.”  
             De acordo com Ferreira (2018), muitos são os sentidos de acolher:
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 Receber

    

 Admitir

      Ouvir

    

 Aceitar

     Atender      Considerar

     

 ACOLHER 

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/view/187
https://www.dicio.com.br/acolher/


      Tendo em vista a perspectiva sócio-histórica e que a organização de
uma escola comprometida com a inclusão de todos os estudantes,
pressupõe que as pessoas são seres únicos e que cada sujeito se
desenvolve de forma singular, a proposta de acolhimento que baliza este
produto educacional está fundamentada no sentido proposto por
Brehmer e   Verdi (2010, p. 3570), “[...] o acolhimento traduz a ação
humana de reconhecer a dimensão subjetiva do ser humano,
considerando-o como sujeito histórico, social e cultural”.
     Assim, considerando   a origem excludente e homogeneizadora que
predomina no sistema educacional brasileiro, a cultura da “normalização”,
garantindo a inserção do estudante no espaço escolar, porém sem
atender às necessidades educacionais de cada um, o acolhimento deve
ter em vista uma abordagem interdisciplinar, considerando as dimensões
histórico, social e cultural que constituem a subjetividade do estudante.
Conforme Ló (2010, p. 125), “[...] ao respeitar a subjetividade dos sujeitos, o
aluno se reconhece como protagonista no seu processo de inclusão, e
isto, confere um significado pessoal à sua aprendizagem”.
      Portanto, a acolhida deve levar em consideração o contexto de vida,
as expectativas e potencialidades desse estudante, de modo que para
além das leis, diretrizes e políticas públicas, a instituição possa construir
em um processo bilateral (contando com a participação do estudante e a
participação da instituição), o seu processo de inclusão.
      Para Brandão (2013, p. 30), “[...] a escola será inclusiva, na medida em
que essa comunidade também buscar, no seu cotidiano, a sintonia entre
seu discurso e a alteridade de suas relações.”
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https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232010000900032&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/view/187
https://drive.google.com/file/d/12nlnJILE3w5t_L5yGqAT7MocZfJVxVoG/view?usp=sharing


       Dessa maneira, a convivência com pessoas que sofrem exclusão
requer o desenvolvimento da alteridade, a capacidade de se colocar no
lugar do outro na relação interpessoal, de modo que as nossas ações
possam prover uma nova condição àqueles que estão excluídos.
   Nessa perspectiva, o acolhimento constitui um instrumento catalisador
das relações interpessoais e pressupõe o desenvolvimento da
alteridade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de modo que,
as nossas ações possam prover uma nova condição àqueles que estão
excluídos.
    Enquanto projeto inclusivo, o acolhimento dos estudantes se
configura como um movimento da instituição em assegurar um
momento de encontro, de interação e isto implica a disposição de todos
os envolvidos para o diálogo, que deve ser guiado pelo respeito e pela
escuta sensível, conforme expresso por Freire (1996, p. 45), “[...] escutar,
no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por
parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do
outro, às diferenças do outro”.
         Nesse sentido, a participação do estudante é fundamental, porque
poderá favorecer as interações sociais entre ele e a instituição, que irá
conhecê-lo a partir do olhar desse sujeito, o que tornará o processo de
inclusão muito mais significativo e implicará na reflexão e revisão das
práticas educativas instituídas, contribuindo para a construção de novos
sentidos e significados no ambiente escolar.
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      Nessa perspectiva, a instituição deve levar em consideração o contexto
de vida, as expectativas e potencialidades desse estudante, de modo que
para além das leis, diretrizes e políticas públicas, a instituição possa
construir em um processo bilateral (contando com a participação do
estudante e a participação da instituição), o seu processo de inclusão.
    Portanto, a acolhida corresponde a uma das etapas do processo de
inclusão, que para se efetivar exige o esforço conjunto de todos os
envolvidos, conforme Ló (2010, p. 133) pondera, “[...] fazer e ser uma escola
inclusiva passa pela mudança de cultura pelos que fazem a escola." 
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(CARVALHO, 2016, p. 53)

[...] a acolhida implica uma série de
ressignificações na percepção do outro,
bem como num conjunto de providências
que envolvem desde espaços físicos até os
espaços simbólicos, ambos propulsores
das forças que qualificam a natureza dos
laços sociais. Estes se manifestam por meio
de interações, com trocas mútuas entre os
dois grupos de atores: o dos excluídos e
que se inserem na coletividade e os socius
dela participantes como membros ativos .

      De modo que, a proposta de acolher o estudante colocando-o como
protagonista do seu processo de inclusão educacional, constitui uma
estratégia para favorecer a identificação e o mapeamento das
especificidades de cada estudante, de forma a oferecer subsídios para o
planejamento e implementação das ações, de acordo com a sua
singularidade. Além disso, o conhecimento prévio do histórico pessoal e
escolar do estudante, contribui para a ruptura do paradigma da atitude
reativa e para a construção de uma atitude proativa, com vistas a garantir
além do acesso, a sua participação, aprendizagem, permanência e saída
exitosa da instituição.     
       Para Carvalho, 

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/view/187


     De maneira que, para se concretizar, este processo precisa ser
articulado por um ou outro setor. Devido à composição por equipe
multiprofissional, bem como, ao papel estratégico que o Núcleo de
Atendimento Educacional (NAE) e Coordenadoria Pedagógica (CP)
cumprem na instituição, intermediando as relações, muitas vezes
conflitantes, estabelecidas entre os vários personagens que compõem a
comunidade acadêmica (estudantes, familiares, professores, servidores e
colaboradores), e a atitude colaborativa entre os professores da educação
especial e do ensino comum, visando desenvolver um trabalho conjunto e
interdisciplinar, estes setores podem tornar-se os grandes mediadores
dessa construção coletiva.
        Padilha (2013 p. 99) afirma que “[...] incluir é dar condições, pensar
estas condições, planejá-las e replanejá-las.” Portanto, uma cultura
inclusiva é processual, deve ser construída de forma contínua e
permanente, uma vez que novas necessidades vão surgindo e exigindo
que mudanças sejam implementadas. 
      Tendo em vista que que a   inclusão educacional se efetiva quando
todos os estudantes passam a ter espaço, são respeitados e valorizados
independentemente das suas especificidades, de modo a desenvolver ao
máximo seu potencial, do ponto de vista de uma Educação Inclusiva, as
práticas pedagógicas e as políticas educacionais precisam ser
constantemente repensadas, a fim de se buscar a participação e o sucesso
de todos na aprendizagem. Não obstante, toda a complexidade que
envolve a temática inclusão, desde que haja disponibilidade e motivação
de todos, para além das leis, diretrizes e políticas públicas, o acolhimento
do estudante pode contribuir para a construção de uma cultura inclusiva
que garanta uma educação de qualidade para todos.
      32



Assista 
através 

do 
link

https://youtu.be/4INwx_tmTKw

      Para Garcia (2014), "[...] temas como igualdade, solidariedade, amizade
e amor são muito falados e abordados no nosso cotidiano, mas pouca
gente se dispõe a agir nesse sentido". Assim, o curta metragem Cuerdas
(2014), mostra através do olhar de uma criança, que a inclusão começa
com uma atitude acolhedora e que quando se é acolhido de verdade, "[...]
vencer as dificuldades é apenas uma  questão de criatividade." (GARCIA,
2014). 
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Fonte: http://pratica-pedagogica.blogspot.com/2014/07/cordas-o-melhor-filme-de-

animacao.html

Descrição: A imagem mostra Maria em pé ao lado do colega em cadeira de rodas, com as

mãos ligadas por uma corda, no pátio da escola, com um jardim aos fundos. 

Figura 1: Principais personagens do curta metragem Cuerdas.

https://www.revistaprosaversoearte.com/uma-licao-de-amor-cuerdas-um-curta-animacao-baseada-na-vida-real-e-muita-emocao-nao-deixe-de-assistir/
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&feature=youtu.be
https://www.revistaprosaversoearte.com/uma-licao-de-amor-cuerdas-um-curta-animacao-baseada-na-vida-real-e-muita-emocao-nao-deixe-de-assistir/
https://www.youtube.com/watch?v=OrGEjSn1v8Y


No Plano de Acolhimento ao Estudante estão algumas sugestões

para a realização do acolhimento dos estudantes ingressantes,  com

vistas a estabelecer um fluxo de procedimentos, bem como,

identificar suas necessidades e propiciar o apoio e os recursos

necessários para a sua aprendizagem.

Todos os modelos disponibilizados são editáveis e podem ser

adaptados conforme o contexto de cada campus.

Tendo em vista as inconsistências observadas no SIGAA, durante a

matrícula dos estudantes ingressantes nos cursos técnicos

integrados ao Ensino Médio, solicitar o preenchimento da

Declaração de Necessidade Educacional Específica (NEE)  que

deverá ser encaminhada ao Coordenador de Curso e/ou

Coordenadoria Pedagógica e/ou Núcleo de Acessibilidade

Educacional (NAE) conforme o caso.

Levantamento dos estudantes  com necessidade
de acolhimento  e/ou atendimento específico
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Convite para  participar do acolhimento

Utilizando os dados de contato telefônico e/ou e-mail registrados na

declaração preenchida no ato da matrícula, a equipe responsável

pelo acolhimento entrará em contato com o estudante, pais e/ou

responsáveis, convidando-os para uma conversa,   agendando em

comum acordo uma data no período que antecede as aulas.

O estudante apenas será convidado, mas não é obrigado a

comparecer ao acolhimento. Todavia, seria bom que essa recusa

fique registrada. 

Plano de Acolhimento ao Estudante

https://docs.google.com/document/d/1XSQ1xSHy_3x_meyshrRlSDAEiG_Wzqh2TT9uhic2LhI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JmFqrDsfbaZBoEMXsr7CeFHXn999pFpL/view
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Durante a acolhida, o responsável pelo acolhimento deverá

apresentar a instituição para o estudante, os departamentos e suas

funções, entregando ao final documento  informando a quem o

estudante deve procurar no campus nas  diversas situações.

Entrevista

Numa sala reservada, a equipe responsável pela acolhida realizará

entrevista com o estudante e/ou pai ou responsável, conforme 

Roteiro de Entrevista.

Plano de Acolhimento ao Estudante

A acolhida

Plano de Atendimento ao Estudante

Para favorecer a articulação entre a equipe acolhedora e os demais

envolvidos no processo de inclusão, foi elaborado um modelo de

Plano de Atendimento ao Estudante, que deve ser construído em

conjunto com Coordenadoria de Curso, Coordenadoria Pedagógica,

NAE e docentes.

https://docs.google.com/document/d/1XSQ1xSHy_3x_meyshrRlSDAEiG_Wzqh2TT9uhic2LhI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b-BfFoPvGUXRN4HPmDNYk7p6-yfSaJPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VYhu_nxfWUAKI4pBHrelry5UhtWn8r-L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15RJcVfMwOSN7hUsuoM4WapC7NHWv5ZMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15RJcVfMwOSN7hUsuoM4WapC7NHWv5ZMe/view


Com vistas a favorecer o diálogo entre a equipe acolhedora e a

Direção do campus, foi elaborada uma Ficha de Acolhimento, que

deve ser preenchida pela equipe acolhedora, justificando a carga

horária para as atividades desenvolvidas durante o acolhimento,

seja com o estudante, com a família ou em trabalho articulado com

os demais profissionais da escola.
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Após os encaminhamentos, reunir todos documentos referente ao

acolhimento do estudante e arquivar em pasta específica, que ficará

disponível no arquivo dos estudantes assistidos pelo NAE ou no

arquivo do Registro Acadêmico, conforme o caso, para registro e

acompanhamento.

Acompanhamento

Plano de Acolhimento ao Estudante

Arquivamento

Equipe Acolhedora

As ações inclusivas devem ser sistematicamente acompanhadas,

sempre discutidas e refletidas em reuniões periódicas entre

Coordenadores de Curso, Coordenadoria Pedagógica, NAE e

docentes. Para auxiliar esse process, utilize o modelo Roteiro para

Acompanhamento do Estudante.

https://docs.google.com/document/d/1XSQ1xSHy_3x_meyshrRlSDAEiG_Wzqh2TT9uhic2LhI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F6YwD3HnOkJBtuP4p_99Ok4Ypr4YXEua/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N9KKyJZmdS1KQYhsC42Eox3D9s7I2ETH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N9KKyJZmdS1KQYhsC42Eox3D9s7I2ETH/view
https://drive.google.com/file/d/1F6YwD3HnOkJBtuP4p_99Ok4Ypr4YXEua/view


      Se o projeto da escola é uma formação humana plena, integrada,
transformadora,   as ações inclusivas devem fazer parte da prática
cotidiana, desde o edital de ingresso até a saída do estudante da
instituição. Portanto, mais do que uma questão legal, incluir, pressupõe
buscar meios para que todos os estudantes se desenvolvam dentro
das suas potencialidades, independentemente das especificidades que
apresentam.
     Nesse sentido, a inclusão deve começar pela construção de um
ambiente acolhedor, que respeita a singularidade do estudante. Isso
contribuirá para que se estabeleça uma relação de confiança mútua
entre ele e a instituição, favorecendo o sentimento de pertencimento
por parte do estudante, o que tornará seu processo de inclusão mais
significativo. 
      Haja vista que a inclusão deve ser construída de forma contínua e
permanente, como etapa inicial desse processo, o acolhimento
constitui uma importante estratégia para identificar as especificidades
dos estudantes, priorizar as ações mais urgentes e planejar aquelas
que podem ser implementadas posteriormente, sem necessidade de
improviso. Mas para além de direcionar as ações inclusivas, constitui
uma estratégia de articulação entre todos os envolvidos nesse
processo: estudantes, familiares, gestores, professores, servidores e
demais colaboradores. 
  A partir dessas considerações, deseja-se que as sugestões
apresentadas, possam contribuir de forma positiva na cultura inclusiva
da instituição, com a clareza de que "[...] é o compromisso e o
envolvimento de cada um, em sua verdadeira dimensão com a
diversidade que conseguirá assegurar o princípio da inclusão" (LÓ,
2010, p. 129). Por este motivo, espera-se que as informações contidas
neste Caderno oportunizem aos colegas momentos de reflexão e
aprimoramento de sua prática cotidiana e que se concretizem em suas
ações no dia a dia, com vistas a efetiva inclusão de todos os
estudantes.

Mensagem Final
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http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/view/187
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