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Resumo

Problemas no mundo real são complexos, essa complexidade se traduz na ausência de

elementos que permitam definir objetivos, restrições e recursos bem como qual é o pro-

blema de fato a ser considerado. Não obstante, tais problemas podem demandar amplas

mudanças em poĺıticas, pressupostos e objetivos subjacentes, o que faz necessário defi-

nir claramente os reais problemas a serem tratados e os verdadeiros objetivos a serem

alcançados. O atendimento educacional para estudantes com necessidades educacionais

espećıficas é um problema complexo com dinâmicas dependentes do contexto e dif́ıcil

de ser tratado. O presente estudo tem como propósito desenvolver uma abordagem que

permita identificar e definir estados indesejados em determinada situação problemática e

planejar modelos que conduzam para um estado mais desejável em acordo com os obje-

tivos dos envolvidos. Para atingir este propósito foi constrúıda uma abordagem baseada

em métodos de estruturação de problemas que permite: 1) abstrair o contexto de uma

situação problemática em consideração; 2) Definir os objetivos baseados nos valores dos

envolvidos e; 3) Conduzir a situação para mudanças em sintonia com os objetivos defi-

nidos. A abordagem constrúıda foi aplicada em uma unidade de ensino visando tratar a

questão de atendimento educacional para estudantes com necessidades educacionais es-

pećıficas. A aplicação da abordagem resultou benef́ıcios tais como a clara definição de

como a educação para estes estudantes é compreendida na instituição: atenção especial

ao público-alvo independente de laudo cĺınico. Possibilitou ainda identificar os verdadei-

ros problemas e objetivos, desconstruindo conceitos estabelecidos. Este estudo contribui

com a literatura especializada em Pesquisa Operacional ao orientar um planejamento sis-

têmico pelos objetivos baseados nos valores dos envolvidos. Essa contribuição permite

estabelecer limites, orientar e priorizar o planejamento de mudanças necessárias. Como

contribuição social o estudo fornece um meio estruturado para identificação de práticas

necessárias para efetiva inclusão de estudantes com necessidades educacionais espećıficas,

o que contribui para transformação da sociedade para um estado mais inclusivo, humano

e acolhedor.

Palavras-chave: Pesquisa Operacional, Soft Systems Methodology, Value-Focused Thin-

king, Strategic Options Development and Analysis, Educação Especial.



Abstract

Real world problems are complex, and this complexity translates into the absence of

elements that allow us to define objectives, constraints, and resources, in addition to,

what the actual problem to be considered is. Such problems may require broad changes

in underlying policies, assumptions, and objectives, making it necessary to define clearly

the real problems to be addressed and the true objectives to be reached. Education for

students with special educational needs is a complex problem with context-dependent

dynamics that are difficult to address. This study developed an approach to identify and

define undesirable states in a given problem situation. In addition, the designed models led

to a more desirable state in accordance with the objectives of those involved. To achieve

this objective, an approach based on problem structuring methods was built to: 1) Focus

on the context of a problematic situation under consideration; 2) Define objectives based

on stakeholder values; and 3) Steer the situation towards change in line with the defined

objectives. The constructed approach was applied in a teaching unit to address the issue

of education for students with special educational needs. The application of the approach

resulted in benefits such as the clear definition of how education for these students is

understood in the institution, with special attention to the target audience regardless of

clinical report. It also helped to identify the real problems and goals, by deconstructing

established concepts. This study contributes to the specialized literature on Operational

Research by guiding systemic planning for objectives based on stakeholder values. This

contribution helps to set limits, guide, and prioritize the planning of necessary changes.

As a social contribution, the study provides a structured means to identify the necessary

practices for the effective inclusion of students with special educational needs, which helps

to make society more inclusive, humane, and supportive.

Keywords: Operational Research, Soft Systems Methodology, Value-Focused Thinking,

Strategic Options Development and Analysis, Special Education.
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Apêndice F – Modelo do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153



1 Introdução

Este caṕıtulo introdutório apresenta fatores que motivaram o desenvolvimento deste

estudo, breve revisão sobre a temática, objetivos geral e espećıficos, a contribuição, breve

descrição dos procedimentos metodológicos adotados e a estruturação da Tese.

1.1 Motivação

Existem problemas do mundo real complexos a ponto de ser dif́ıcil definir com exa-

tidão qual é o problema a ser tratado assim como os objetivos, os recursos dispońıveis

e limitações envolvidas. Esses problemas apresentam ausência de fatos claros, múltiplas

e conflitantes perspectivas, conflitos de interesse entre outras caracteŕısticas (MINGERS;

ROSENHEAD, 2004; GEORGIOU, 2006). Problemas dessa natureza são dif́ıceis de serem

abordados, demandam meios para serem melhor definidos e podem ser tratados de forma

mais eficiente ao considerar os valores dos envolvidos (ARGYRIS; SCHON, 1978).

A atenção a estudantes com Necessidades Educacionais Espećıficas (NEE) é um pro-

blema com as caracteŕısticas descritas. Em geral, Pessoas com Deficiência (PcD) consti-

tuem um grupo social historicamente segregado que demandam poĺıticas para a efetivação

de direitos básicos em uma sociedade que vive em um contexto de desigualdades (BRASIL,

2009b). No Brasil, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, há mais de 15 milhões

de PcD, dos quais aproximadamente 1,2 milhões em idade escolar, entre 5 e 17 anos de

idade (IBGE, 2018).

O acesso a ńıveis mais elevados de escolaridade é apontado como um aspecto fundamen-

tal para ingresso no mercado de trabalho que consequentemente contribui para redução

das desigualdades sociais (BALASSIANO et al., 2005). Atualmente o acesso à instituições

de ensino é garantido por meio de poĺıticas de reserva de vagas. No entanto, viabilizar a

permanência e o êxito destes estudantes permanece como um desafio a ser superado.

A motivação para o desenvolvimento deste estudo, por parte do autor, ocorre devido

ao engajamento pessoal com a temática de educação inclusiva e experiência de atuação

docente. Nota-se que um grupo cada vez maior de PcD com as mais diversas caracteŕısticas
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ingressam nos cursos, entretanto sua permanência é breve e o êxito é raro.

O atendimento aos estudantes com NEE é uma questão multidisciplinar a qual os

recursos fornecidos pela área de Pesquisa Operacional, descritos na seção a seguir, podem

ser bastante úteis para promover a permanência e o êxito desses estudantes e dessa forma

contribuir para a construção de uma sociedade mais igualitária.

1.2 Estruturação de Situações Problemáticas

A Pesquisa Operacional (PO) surge no final dos anos 1930 quando um grupo de mi-

litares e pesquisadores buscou determinar como tecnologia de radar poderia ser usada

para interceptação de aeronaves inimigas (ASSAD; GASS, 2011). Goodeve (1948, p. 377)

fornece uma das primeiras definições para a PO: “um método cient́ıfico de fornecer aos

departamentos executivos uma base quantitativa para decisões relativas às operações sob

seu controle”. Apesar de ser uma área relativamente nova, a PO é reconhecida como sendo

de grande valor para a gestão, negócios e indústria (ASSAD; GASS, 2011).

Em pouco tempo os modelos matemáticos de PO se desenvolveram e avançaram para

diversas áreas, no entanto rapidamente a utilidade prática de tais modelos passou a ser

questionada. John R. Hall, Jr e Sidney W. Hess, (1978) apontaram a PO como limitado,

superespecializado, pouco útil, focado demais em técnicas e com a literatura repleta de

exemplos fict́ıcios que não correspondiam com a realidade. Russell L. Ackoff (1979),

ressalta que a PO passou a ser identificada com o uso de modelos e algoritmos matemáticos

enquanto que o paradigma da PO deveria ser aquele que envolve “projetar um futuro

desejável e inventar maneiras de obtê-lo”.

Os tipos de problemas que os modelos matemáticos de PO tem dificuldade em lidar são

definidos como problemas práticos, (RAVETZ, 1973), perversos (wicked) (RITTEL; WEB-

BER, 1973), mal-estruturados, mal-definidos (ill-structured, ill-defined) (SIMON, 1973) ou

ainda bagunçados (messes) (ACKOFF, 1979). São problemas que requerem transparência

para esclarecer conflitos, as pessoas são sujeitos ativos, o planejamento é de baixo para

cima e mantém opções abertas ao admitir incertezas (ROSENHEAD, 1996).

Como resposta à limitação dos modelos matemáticos de PO em lidar com tais situações,

emergem métodos alternativos, tais como Strategic Choice Approach (SCA) (FRIEND; HIC-

KLING, 2005), Critical Systems Heuristics (CSH) (ULRICH, 1987), Viable Systems Model

(VSM) (ESPEJO, 1990) entre outros (ROSENHEAD, 1996; MUNRO; MINGERS, 2002; SMITH;

SHAW, 2019). Estes métodos, ou metodologias, foram agrupados em uma designação co-

letiva conhecida, segundo Mingers and Rosenhead, (2011), como Soft OR (PO soft), Soft

Systems, ou Problem Structuring Methods(PSMs).
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Ao contrário dos modelos matemáticos de PO que demandam objetivos, restrições e

recursos bem definidos (ASSAD; GASS, 2011), os PSMs focam na capacidade de formular

problemas de gerenciamento, implementar e manter suas soluções em ambientes turbu-

lentos. A filosofia dos PSMs sugere abordagens multidisciplinares e participativas que

possibilitem o redesenho de empresas, organizações e seu gerenciamento (ASSAD; GASS,

2011).

Além dos já mencionados CSH, VSM e SCA, várias abordagens PSM foram desen-

volvidas ao longo do tempo. Entre as mais conhecidas e adotadas neste estudo estão:

Value-Focused Thinking (VFT), Soft Systems Methodology (SSM), Strategic Options De-

velopment and Analysis (SODA) (ACKERMANN et al., 2014). Cada abordagem possui

determinadas caracteŕısticas que a torna mais adequada para determinada situação pro-

blemática. O VFT, por exemplo, visa identificar e estruturar objetivos baseados em

valores de modo a gerar mais e melhores alternativas assim como definir critérios para

escolher entre elas (KEENEY, 1996).

O SODA estrutura uma situação problemática por meio de mapas cognitivos bipolares

e permite gerar consenso na sua compreensão (EDEN; ACKERMANN, 2001). O SSM, per-

mite gerar informação suficiente a respeito de uma situação problemática para defini-la e

elaborar um planejamento sistêmico que transforme um estado indesejado para um estado

mais desejado (GEORGIOU, 2008). Em comum, as abordagens PSM lidam com situações

que envolvem: parcialidade, conflito de interesse, múltiplos atores, questões intanǵıveis

(MINGERS; ROSENHEAD, 2004).

Determinadas situações problemáticas podem ser complexas ao ponto de ser necessário

(ou desejável) a adoção de múltiplas abordagens (MINGERS; BROCKLESBY, 1997). A

literatura apresenta estudos desse tipo, como é posśıvel perceber em Abuabara et al.,

(2018), Morgan, Howick e Belton (2017), Henao e Franco (2016), Neves et al., (2009),

entre outros. As combinações nos estudos citados são desenvolvidas em determinado

contexto, com determinados atores e sob determinadas circunstâncias.

As caracteŕısticas e aspectos contextuais da situação problemática a qual será realizada

a intervenção, são fatores fundamentais para a escolha da abordagem ou composição delas.

Em qualquer situação problemática, ou melhor, em qualquer abordagem envolvendo PO,

uma etapa substancial é identificar e estruturar os objetivos (EDEN; ACKERMANN, 2013;

KUNZ et al., 2016). Os objetivos podem ser apresentados como: metas, propósitos (EDEN;

ACKERMANN, 2013), objetivos em uso e objetivos desejados (ARGYRIS; SCHON, 1996).

Uma situação problemática pode possuir diversos estados indesejados que demandam

ações para serem transformados em estados desejados (GEORGIOU, 2012). Entretanto, é

posśıvel que nem todas as transformações vão de encontro com os objetivos pretendidos,

dessa forma, ao conhecer os objetivos, as razões que motivam a ação de ser realizada, é
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posśıvel selecionar as transformações com maior clareza e eficiência.

Com relação à abordagem multimetodológica, ainda que vários autores concordem que

identificar os objetivos é uma etapa fundamental no processo de intervenção (KEENEY,

1996; ARGYRIS; SCHON, 1996; EDEN; ACKERMANN, 2013; KUNZ et al., 2016), não é apre-

sentada na literatura abordagem alguma ou composição que vise de forma conjunta: 1 -

Identificar e estruturar os objetivos desejados; 2 - Compreender o estado atual da situa-

ção problemática e; 3 – Planejar ações que conduzam da situação atual para a situação

desejada. A composição de uma abordagem multimetodológica envolvendo VFT e SSM

pode contribuir de forma teórica com o campo de PO ao preencher esta lacuna.

Diante do exposto, a elaboração desta Tese foi guiada por duas questões de pesquisa:

1. Durante um planejamento estratégico, como podemos lidar e discriminar as muitas

transformações do SSM exploradas em uma situação complexa?

2. Como podemos usar os objetivos baseados nos valores dos stakeholders para orientar

um planejamento sistêmico visando melhorar a situação em consideração?

Dessa maneira foi constrúıda uma abordagem multimetodológica para lidar com o

problema de atendimento aos estudantes com NEE de maneira que possa responder às

duas questões de pesquisa apresentadas.

1.3 Caso em Estudo: Inclusão de Estudantes com

Necessidades Educacionais Espećıficas.

Considerando o foco do estudo de caso, o Atendimento Educacional Especializado

(AEE) para Pessoas com Deficiência (PcD) possui caracteŕısticas de uma situação pro-

blemática não estruturada. A temática normalmente é pautada por legislação e acordos

internacionais. Por exemplo, a Constituição Federal de 1988, no artigo 205 define que

a educação é direito de todos e dever do Estado e da famı́lia, e deve proporcionar o de-

senvolvimento da pessoa, seu preparo para o exerćıcio da cidadania e sua qualificação

para o trabalho (BRASIL, 2009a). O inciso III do artigo 208 trata especificamente do

ensino para PcD “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,

preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 2009a, p. 152).

O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), no eixo orientador III - Univer-

salizar Direitos em um Contexto de Desigualdades (BRASIL, 2009b), reforça que o acesso

a direitos fundamentais para os cidadãos enfrenta barreiras ocasionadas por um processo

histórico de violação de direitos. Na prática, essas leis dentre outras, pouco informam
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sobre os procedimentos que devem ser adotados para efetivar a educação inclusiva, as

ações práticas são realizadas por determinadas pessoas, em determinado contexto, com

determinadas caracteŕısticas.

Em relação a problemática de AEE para PcD, esta é uma das temáticas mais explo-

radas e com mais experiências, em muitos casos bem sucedidas, no campo da educação

(DUHANEY; SALEND, 2010). Contudo, embora exista legislação que busca garantir direi-

tos, a efetivação prática de tais poĺıticas varia de acordo com o contexto e percepções dos

envolvidos (LINDQVIST; NILHOLM, 2014) e de como a inclusão é compreendida (NILHOLM;

GÖRANSSON, 2017). Pouco foi explorado com relação ao modo como são identificadas

as atividades a serem desenvolvidas para converter leis, tratados e poĺıticas públicas em

práticas inclusivas assim como os processos que geram fatores inclusivos (GÖRANSSON;

NILHOLM, 2014; HORNBY, 2015; TCHINTCHARAULI; JAVAKHISHVILI, 2017).

Especificamente o estudo de caso é desenvolvido em uma unidade da rede Federal

de ensino localizada no munićıpio de Corumbá no Estado de Mato Grosso do Sul. A

instituição adota poĺıticas de reserva de vagas para estudantes com NEE no entanto

enfrenta dificuldades para garantir a permanência e o êxito destes estudantes. O autor

deste estudo atua como docente nesta instituição.

A proposta de composição multimetodológica baseada em PSM aplicada ao problema

em estudo, contribui de forma prática com a área de educação especial ao fornecer um

meio para identificar práticas inclusivas necessárias para atendimento de estudantes com

deficiência.

1.4 Objetivos

Guiado pelas questões de pesquisa, este estudo tem por objetivo:

• Desenvolver uma abordagem multimetodológica para seleção de transformações pri-

oritárias do SSM apoiado nos objetivos baseados em valores identificados por meio

do VFT.

A abordagem multimetodológica constrúıda é aplicada em uma unidade de rede Fe-

deral de ensino para estruturar e definir diretrizes visando a inclusão de estudantes, com

necessidades educacionais espećıficas, no ensino médio de ńıvel técnico.

Para consecução deste objetivo geral, são definidos os seguintes objetivos espećıficos:

• Definir o VFT em um conjunto de etapas como um Método de Estruturação de

Problemas.
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• Construir uma abordagem multimetodológica baseada em métodos de estruturação

de problemas selecionados que permitam 1 – Detalhar o contexto da situação pro-

blemática em estudo; 2 – Definir os objetivos baseados nos valores dos envolvidos e

3 – Conduzir a situação do estado atual para o estado desejado;

• Aplicar a abordagem multimetodológica em ambiente real: uma unidade da rede

Federal de Ensino que atende estudantes em geral e adota poĺıtica de reserva de

vagas para estudantes com NEE.

1.5 Contribuição

Este estudo contribui com a literatura especializada ao incluir o VFT como uma etapa

adicional em um processo de intervenção em uma situação problemática baseada em PSMs

tais como SSM e SODA. A inclusão do VFT como etapa adicional em um processo de

intervenção baseado em SSM preenche as seguintes lacunas na literatura especializada em

PO soft :

• Guiar o planejamento sistêmico do SSM por meio dos valores dos stakeholders iden-

tificados pelo VFT;

• Priorizar as transformações do SSM por meio dos objetivos baseados nos valores dos

stakeholders.

A aplicação da abordagem constrúıda envolvendo VFT, SODA e SSM, aplicada ao

caso em estudo de inclusão de estudantes com NEE, permite fornecer um meio para

identificação de práticas inclusivas necessárias em um ambiente escolar, uma lacuna na

área de educação e educação especial.

1.6 Metodologia da Pesquisa

A metodologia adotada neste estudo é caracterizada como Estudo de Caso que, se-

gundo CAUCHICK et al. (2012) pode ser definida como: “Análise aprofundada de um ou

mais objetos (casos), com o uso de múltiplos instrumentos de coleta de dados e presença

da interação entre pesquisador e objeto de pesquisa”. (CAUCHICK et al., 2012, p. 66). O

desenvolvimento do trabalho foi dividido em quatro partes conforme ilustrado na Figura

1.1.
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FIGURA 1.1 – Condução do estudo de caso

1.6.1 Definir uma estrutura teórica conceitual

A primeira parte da metodologia busca a definição da estrutura teórica conceitual a

qual compõe a revisão de literatura relevante para o estudo. A revisão de literatura foi

realizada de modos distintos para cada grande área considerada neste estudo: SSM, VFT

e Educação Especial.

Para a revisão de literatura a respeito do SSM foram considerados estudos consolidados

a respeito desta metodologia tais como:

• The Use of Soft Systems Methodology in Practice (MINGERS; TAYLOR, 1992)

• Systems Thinking, Systems Practice: Includes a 30-Year Retrospective (CHECKLAND,

1999)

• Soft Systems Methodology in Action (CHECKLAND, 1999)

• Soft Systems Methodology: A Context within a 50-Year Retrospective of OR/MS

(REISMAN; ORAL, 2005)

Neste estudo foi adotada uma configuração particular do SSM em 3 fases. A escolha

deu-se devido esta se apresentar como um configuração mais didática do SSM, o que

facilitou a aplicação e interação com os demais envolvidos. Desse modo foram consideradas

as publicações de Ion Georgiou (2006, 2008, 2012, 2015) que fundamentam e configuram

o SSM em três fases.
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A revisão de literatura relacionada com o VFT partiu da publicação de Parnell et al.

(2013) em que o autor apresenta um estado da arte das publicações relacionadas com o

VFT desde que foi introduzido (1992) até o ano de 2010. Seguindo os mesmos proce-

dimentos de Parnell et al. (2013), buscar publicações que citaram o livro de Keeney de

1992, uma atualização desta revisão foi realizada para o peŕıodo de 2010-2019, conside-

rando as bases SCOPUS e Web of Science. A busca resultou 912 publicações, da quais

foram descartados estudos oriundos de congressos, proceedings, caṕıtulos de livro e artigos

que não aplicavam o VFT. Após este filtro restaram 115 artigos.

Para a revisão de literatura relacionado com a área de Educação Especial foram con-

sultados artigos nas bases Scielo Brazil, SCOPUS e Web of Science no peŕıodo 2012-2018

utilizando as seguintes palavras-chave: “Inclusion AND Disabilities”, “Special Educatio-

nal Needs OR Special Education Needs”, “Salamanca Statement”, “Inclusive Education”,

“*disabilities”. Também foram consultados portais da Organização das Nações Unidas

(ONU) e da United Nations Education, Scientic and Cultural Organization (UNESCO).

Os resultados desta primeira etapa da metodologia estão expostos nos caṕıtulos 2 e 3

desta Tese.

1.6.2 Planejar o caso

Na etapa de planejamento do caso foi definido o local para desenvolvimento do estudo:

uma unidade da rede Federal de ensino localizada no munićıpio de Corumbá-MS. Esta

unidade foi escolhida pela familiaridade do pesquisador que atua como docente na institui-

ção. Foi feito um contato inicial para avaliar o estado atual da situação problemática de

interesse e elaboradas as questões-guia para conduzir as entrevistas na etapa seguinte de

coleta de dados. O desenvolvimento desta etapa está dispońıvel no preâmbulo do caṕıtulo

5 e na seção 5.1 desta Tese.

Baseado na análise do estado atual da situação problemática em consideração e apoi-

ado na base teórica conceitual definida, é constrúıda uma abordagem multimetodológica

capaz de endereçar a questão. O caṕıtulo 4 apresenta de forma detalhada a abordagem

constrúıda.

1.6.3 Coletar e analisar os dados

Nesta etapa a abordagem multimetodológica constrúıda é aplicada em conjunto com

os atores envolvidos, com o pesquisador atuando como facilitador. Foram realizadas di-

versas interações com os atores por meio de entrevistas de forma presencial, por meio de

videoconferência e eletrônico. As entrevistas foram transcritas e validadas com os envol-

vidos. As interações com os atores foram feitas de forma individual, a cada interação o
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facilitador realizou a compilação e agregação dos dados seguido de validação individual

com cada ator. Os resultados desta etapa são apresentados nos caṕıtulos 5 e 6 desta Tese.

1.6.4 Gerar o relatório

A última etapa é a confecção do relatório contendo a descrição dos procedimentos ado-

tados para revisão de literatura, construção da abordagem multimetodológica, aplicação,

resultados e conclusões do estudo.

1.7 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está organizado em 6 caṕıtulos, o primeiro apresentou a Introdução ao

tema, objetivos, contribuição e limitações. O Caṕıtulo 2 apresenta o referencial teórico

de apoio acerca dos métodos de estruturação de problema utilizados para a construção da

multimetodologia. O Caṕıtulo 3 apresenta aspectos conceituais e breve revisão a respeito

da temática de educação especial. No Caṕıtulo 4 é apresentada a construção da abordagem

multimetodológica, detalha-se os procedimentos e a sequência de etapas e passos a serem

executados para sua consecução. O Caṕıtulo 5 aplica a abordagem em ambiente real:

uma unidade de ensino médio técnico da rede Federal. No Caṕıtulo 6 são apresentadas as

conclusões obtidas a partir deste estudo.



2 Revisão de Literatura

Este caṕıtulo apresenta conceitos sobre os Métodos de Estruturação de Problemas,

com ênfase nas abordagens que compõe o modelo multimetodológico constrúıdo no Ca-

ṕıtulo 4: VFT, SODA e SSM. Tais métodos foram escolhidos devido a capacidade de

gerar informação útil que permita definir a situação problemática em estudo (SODA e

SSM), identificar os objetivos pretendidos (VFT) e elaborar modelos que permitam con-

duzir uma situação não desejada de seu estado atual para outro mais desejado (SSM).

São destacados estudos semelhantes na literatura a respeito da composição dos métodos,

também são ressaltadas as caracteŕısticas de cada abordagem e a maneira na qual elas

podem complementar-se.

2.1 Métodos de Estruturação de Problemas

Conforme apresentado na introdução, os PSMs surgem como resposta à limitação de

modelos matemáticos de PO em lidar com problemas que não possuem claramente defini-

dos os objetivos, restrições e recursos. Tais problemas são denominados por Ackoff (1979)

como messes (desordenados), que não são independentes uns dos outros e que consistem

em sistemas complexos que interagem entre si. Rittel e Webber, (1973), na mesma linha

de Ackoff, distinguem as categorias de problemas como mansos (tame) ou perversos (wic-

ked), Ravetz, (1971) como técnicos e práticos, Simon, (1973) como problemas bem (well)

e mal estruturados (ill-structured).

A Tabela 2.1 aponta algumas caracteŕısticas dos problemas wicked em oposição aos

problemas tame aos quais os modelos matemáticos de Pesquisa Operacional são úteis.
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TABELA 2.1 – Caracteŕısticas e pressupostos das metodologias por categoria de problema

Tame Problems Wicked Problems

trade-off para um único objetivo de

otimização

satisfação, dimensões separadas, unidades

próprias

excesso de dados, distorções
a análise que complementa o julgamento

reduz a demanda de dados

suposição de consenso, cientificação das

poĺıticas, opacidade
transparência para esclarecer conflitos

pessoas como objeto passivo pessoas como sujeitos ativos

hierarquia, objetivos abstratos planejamento bottom-up

certeza futura, por isso ”prever e

preparar”

aceitar a incerteza, manter as opções em

aberto

Fonte: Rosenhead (1996, p. 515)

Problemas messes, wicked ou ill-structured são definidos neste estudo como situações

problemáticas complexas. Diveros métodos foram desenvolvidos ao longo dos anos para

lidar com tais problemas. A Tabela 2.2 apresenta alguns desses métodos.

TABELA 2.2 – Métodos desenvolvidos para lidar com situações problemáticas complexas

Método(logia) Descrição Referência

Mapa Cognitivo

Mapa Cognitivo é a representação gráfica em

forma de rede de conceitos e ideias de

determinado indiv́ıduo. Possui variações como

Mapa Causal e Mapa de Grupo.

EDEN, (1992)

Teoria do

Drama

Baseado em Hypergame Analysis, Metagame

Analysis, é um método de análise interativa de

cooperação para permitir pontos de mudanças

em dilemas apresentados.

HOWARD et al.,

(1993)

CSH

Critical Systems Heuristics, método focado em

melhorar a prática reflexiva (cŕıtica) dos

envolvidos por meio de apoio heuŕıstico na

forma de perguntas, levando ao pensamento

sistêmico como meio de compreender os

requisitos metodológicos da prática reflexiva.

ULRICH, (1987)

Continua na próxima página
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Tabela 2.2 – Continuação da página anterior

Método(logia) Descrição Referência

DPSIR

Drivers, Pressures, State, Impact and Response

consiste em um modelo causal para avaliar,

medir e fornecer um guia para o gerenciamento

do meio ambiente.

BELL, (2012)

Análise de

Robustez

Análise de Robustez possui foco na flexibilidade

sob incertezas, o desempenho do sistema é

avaliado em cenários futuros.

ROSENHEAD,

(1980)

SAST

O Strategic Assumptions Surfacing and Testing

busca gerar poĺıticas robustas para determinada

questão por meio de mapeamento e avaliação do

viés que os gestores possuem.

MITROFF;

EMSHOFF,

(1979)

SCA

O Strategic Choice Approach é uma abordagem

para planejamento estratégico em situações

caracterizadas por incertezas.

FRIEND;

HICKLING,

(2005)

Planejamento de

Cenários

O Planejamento de Cenários foca na análise de

cenários futuros prováveis e desejáveis para

guiar estratégias de longo prazo.

SCHOEMAKER,

(1995)

SD

O System Dynamics é um meio de modelar

percepções e situações do mundo real por meio

de análise das relações causais.

STERMAN,

(2001)

SODA

Strategic Options and Development Analysis

Permite a um indiv́ıduo ou um grupo explorar

dinâmicas de um sistema complexo por meio de

uma representação gráfica da situação

problemática.

ACKERMANN;

EDEN, (2010)

SSM

Soft Systems Methodology concentra na geração

de informação útil a partir de uma fonte esparsa

de dados para identificar situações indesejáveis

que possam ser melhoradas.

CHECKLAND,

(1999)

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats,

utilizado para análise e avaliação rápida de

cenário ao fornecer um meio para compreender

quais são os principais fatores de influência em

determinada questão.

KOTLER, (1988)

Continua na próxima página
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Tabela 2.2 – Continuação da página anterior

Método(logia) Descrição Referência

VSM

O Viable Systems Model especifica cinco

sistemas que devem existir dentro de uma

organização: Operações, Coordenação, Controle,

Inteligência e Poĺıtica.

BEER, (1984)

WASAN

Waste And Source-matter ANalyses, método de

5 estágios: Definir limites do sistema; Analisar

operações internas; externas; Avaliar ações;

Programar e entregar ações.

SHAW;

BLUNDELL,

(2010)

A Tabela 2.2 não apresenta uma lista exaustiva dos métodos PSM. Tais métodos

também podem ser combinados entre si e não há uma listagem definitiva com todos os

métodos classificados como PSM (ROSENHEAD, 1996; MINGERS; ROSENHEAD, 2004).

Ressalta-se que nem todos os métodos apresentados na Tabela 2.2 são tratados como

PSM de forma consensual na literatura. Em estudos gerais que se ocupam de abordar

PSMs, como os apresentados na Tabela 2.3, cada autor considera determinado conjunto

de métodos como PSM.

TABELA 2.3 – PSMs citados na literatura revisada

Autor(es) PSMs citados

ROSENHEAD, (1996)
SSM, SCA, SODA, Hypergame Analysis,

Metagame Analysis, Análise de Robustez, SAST.

MINGERS; BROCKLESBY, (1997) CSH, SSM, VSM, Mapa Cognitivo, SCA.

MUNRO; MINGERS, (2002)
Interactive Planning, CSH, SCA, Planejamento

de Cenários, SSM, VSM, SODA, SD.

MINGERS; ROSENHEAD, (2004) *
SODA, SSM, SCA, Análise de Robustez, Teoria

do Drama, VSM, SD, Decision conferencing

ORMEROD, (2014) Mapa cognitivo, SSM, SCA, SODA.

MARTTUNEN et al., (2017)

Mapa cognitivo, DPSIR, Planejamento de

Cenários, SSM, Stakeholder Analysis, SAST,

SODA, SWOT.

* MINGERS; ROSENHEAD, (2004) incluem como abordagens similares: CSH,

Interactive planning, SAST, SWOT, Planejamento de Cenários e Socio-Technical

Systems Approach.

As publicações destacadas na Tabela 2.3 correspondem apenas a uma fração dos estu-

dos relacionados aos PSMs e evidenciam o predomı́nio de abordagens como o SSM, SODA
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e SCA. A adoção de determinado PSM, em geral, depende da situação problemática, há

situações em que se faz necessário, ou desejável, a combinação de dois ou mais (ou parte

destes) PSM (MINGERS; BROCKLESBY, 1997). A seguir serão apresentados de forma breve

os métodos VFT, SODA e SSM.

2.1.1 Value-Focused Thinking – VFT

O VFT foi introduzido por Ralph L. Keeney em 1992, descrito em seu livro: Value-

Focused Thinking: a Path to Creative Decisionmaking e em diversas publicações de Keeney

e de outros autores (PARNELL et al., 2013). O VFT propõe um meio criativo para iden-

tificar problemas de decisão, criar alternativas e especificar objetivos, atividades cruciais

relacionadas ao processo de tomada de decisão (KEENEY, 1992). Segundo Keeney a lite-

ratura correlata é focada em abordagens que demandam objetivos, alternativas, critérios

e o problema de decisão previamente definidos (KEENEY, 1992).

No decorrer dos anos o VFT passou a ser adotado de forma crescente em inúmeros

problemas de decisão complexos (PARNELL et al., 2013). Estudos recentes aplicam o VFT

em áreas como: Meio ambiente e eficiência energética (LEE; LEAL, 2014; IRFAN, 2015;

KIBIRA et al., 2017); Tecnologia da Informação e Comunicação (HERNÁNDEZ et al., 2015;

SODENKAMP et al., 2016; TOPCU; MESMER, 2018); Setor educacional (SHENG et al., 2010;

BERNARDO et al., 2018; PARREIRAS et al., 2019); Defesa (LINKOV et al., 2012; SCALA;

PAZOUR, 2016) entre outros (PARNELL et al., 2013; FRANÇOZO et al., 2019).

A base do VFT são os valores dos decisores (SIEBERT; KEENEY, 2015). Keeney argu-

menta que valores são fundamentais para abordagens baseada em Pesquisa Operacional

(KEENEY, 1994) e para tudo mais que deseja-se fazer (KEENEY, 1996). Identificar e com-

preender os valores das partes interessadas é tarefa crucial em um processo de tomada de

decisão, uma vez que os valores expressam o que de fato interessa na questão em estudo

(GREGORY; KEENEY, 2017, p. 490).

Por meio do pensamento focado em valores embora exista um interação entre alter-

nativas e valores, busca-se identificar e estruturar os objetivos baseados em valores em

primeiro lugar e depois articular alternativas para alcança-los (KEENEY, 1996). Segundo

Keeney essa forma de pensamento se contrapõe à prática comum de focar primeiro nas

alternativas dispońıveis e depois em quais objetivos elas atendem ou os critérios que pos-

sam avaliá-las (KEENEY, 1996). Essa prática é referida como Altenative-Focused Thinking

(AFT) (KEENEY, 1992; KEENEY, 1994; KEENEY, 1996).

Pensar sobre valores, naquilo que deseja-se obter inicialmente implica uma série de

benef́ıcios conforme apresentado na Figura 2.4.
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FIGURA 2.1 – Visão geral das vantagens do VFT

Fonte: Adaptado de Keeney (1992)

Como apresentado na Figura 2.1, O VFT guia o pensamento estratégico norteado

pelos valores dos decisores o que permite descobrir objetivos ocultos, oportunidades de

decisão, criar e avaliar alternativas entre outros benef́ıcios. A Tabela 2.4 apresenta um

resumo das vantagens obtidas por esse modo de pensar, de cada tópico representado pelas

esferas na Figura 2.1.

TABELA 2.4 – Descrição das vantagens do VFT

Tópico Vantagens

1 - Descobrir

objetivos ocultos

O pensamento guiado pelos valores permite que seja elaborada

uma lista consciente dos valores individuais, assim com a

identificação de valores prévios no subconsciente de cada um.

Desse modo permite evidenciar objetivos que não eram

esperados inicialmente.

2 - Criar alternativas
O VFT busca a criação das alternativas com base nos valores

e objetivos identificados.

Continua na próxima página
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Tabela 2.4 – Continuação da página anterior

Tópico Vantagens

3 - Identificar

oportunidades de

decisão

Existem casos em que os problemas de decisão não estão

aparentes, ou imagina-se um e descobrem-se outros. Por meio

da elicitação dos valores e objetivos, que podem estar

inicialmente ocultos, o VFT permite a criação de

oportunidades de decisão, ou seja, definir uma decisão para

um problema que inicialmente sequer era conhecido.

4 - Guiar o

pensamento

estratégico

O VFT identifica os objetivos e os classifica como: Estratégico

- o principal objetivo do problema de decisão em que guia os

decisores por um longo peŕıodo; Fundamentais – aqueles que

devem ser alcançados e que compõe o estratégico e; Objetivos

Meios – devem ser realizados para que seja posśıvel alcançar

os objetivos fundamentais.

5 - Interligar decisões

Estabelecendo uma hierarquia de objetivos e relacionando ele

entre si é posśıvel planejar a tomada de decisão de modo

consistente, evitando decisões desnecessárias ou equivocadas.

6 - Guiar a coleta de

informações

Partindo dos valores é posśıvel coletar apenas as informações

que realmente sejam relevantes para a situação problemática

que está tratando, reduzindo o esforço com informações

desnecessárias.

7 - Facilitar o

envolvimento nas

decisões com

múltiplos envolvidos

O VFT contribui na produtividade de interações em decisões

com múltiplos envolvidos no momento em que os valores que

norteiam o processo decisões estão expĺıcitos. As discussões

são em torno das alternativas, o que implica uma redução de

conflitos.

8 - Melhorar a

Comunicação

O VFT trata a questão sob o ponto de vista dos envolvidos

com uma linguagem simples sobre como alcançar determinado

objetivo em determinado contexto.

9 - Avaliar

alternativas

Em qualquer metodologia haverá uma avaliação das

alternativas, entretanto quando os objetivos não estão claros e

bem definidos, a avaliação pode ser conduzida a eqúıvocos. O

VFT anula essa possibilidade por focar justamente em definir

valores e objetivos.

Fonte: Adaptado de KEENEY, (1992)

Desde sua introdução o VFT é estreitamente relacionado a modelos quantitativos

de apoio à decisão como Multiple-Attribute Value Theory (MAVT) e Multiple-Attribute

Utility Theory (MAUT). Tais modelos demandam alternativas e critérios bem definidos.
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Focar inicialmente nos objetivos possui benef́ıcios tais como encontrar mais e melhores

alternativas, critérios mais eficientes para avalia-las e oportunidades de decisão ao permitir

desvendar objetivos que inicialmente não seriam considerados (SIEBERT; KEENEY, 2015).

Em sua forma completa, tal como descrito no livro de Keeney, o VFT se apresenta como

um framework completo para apoio à tomada de decisões. O VFT permite a identificação

e estruturação dos objetivos, criação e avaliação das alternativas e dos critérios envolvidos.

A Tabela 2.5 apresenta uma relação de perguntas úteis para serem consideradas durante

a identificação dos valores e objetivos.

TABELA 2.5 – Perguntas úteis para identificação de valores e objetivos

Tópico Descrição

1. Desenvolver uma lista de

desejos (wish list)

O que você quer? O que você valoriza? O que você

deveria querer?

2. Identificar alternativas
Qual é a alternativa perfeita, a horŕıvel e a razoável? O

que é bom e ruim em cada uma delas?

3. Considerar os problemas

e imprevistos

O que é certo ou errado com sua organização? O que

precisa ser corrigido?

4. Prever consequências
O que ocorreu que foi bom ou ruim? O que pode ocorrer

que interessa a você?

5. Identificar metas,

restrições e guias.
Quais são suas aspirações? Que limitações você tem?

6. Considerar diferentes

perspectivas

Com o que o seu competidor se preocupa? Em algum

tempo no futuro, o que preocuparia você?

7. Determinar objetivos

estratégicos

Quais são seus objetivos finais? Quais são os seus valores

que são absolutamente fundamentais?

8. Determinar objetivos

gerais

Qual objetivo você tem para clientes, empregados,

acionistas e para você mesmo? Que objetivos

ambientais, sociais, econômicos ou de saúde e segurança

são importantes?

9. Estruturar objetivos

Por que esse objetivo é importante? Como você pode

alcança-lo? Seja espećıfico: o que você quer dizer com

esse objetivo?

10. Quantificar objetivos

Como você mensuraria que determinado objetivo foi

atingido? Por que o objetivo A é mais importante de que

o objetivo B?

Fonte: Adaptado de Keeney (1992)

Embora Keeney tenha oferecido diretrizes (KEENEY, 1992; SIEBERT; KEENEY, 2015)
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o VFT não possui uma estrutura sistemática e repetitiva (PARNELL et al., 2013, p. 56)

de modo análogo a outros PSM como SSM (CHECKLAND, 1999; GEORGIOU, 2015) e SCA

(FRIEND; HICKLING, 2005). Estudos que adotam o VFT definem uma estrutura metodo-

lógica que varia, mais frequentemente, entre 2, 3 ou 4 etapas como, respectivamente, nos

estudos de LONGSTAFF; BURGESS 2010, COSTA et al. 2014 e SIMON et al. 2014.

Este estudo busca aproveitar os recursos oferecidos pelo VFT para identificação e es-

truturação de objetivos baseados em valores. Dessa maneira, por meio dos procedimentos

de revisão de literatura a respeito das aplicações práticas do VFT descritas na seção 1.6

adotou-se uma configuração do VFT em quatro etapas:

1. Elaborar uma lista de valores;

2. Transformar os valores em objetivos;

3. Hierarquizar os objetivos;

4. Construir uma rede de objetivos meio-fim.

A primeira etapa, Elaborar uma lista de valores, consiste em desenvolver uma lista

de desejos (wish list) tal como apontado no tópico 1 da Tabela 2.5. A lista de desejos

é algo livre de restrições em que o decisor pode expressar seus desejos independente de

limitações f́ısicas, temporais, orçamentárias entre outras. Keeney (1996, p. 543) sugere

começar perguntando ao decisor: “O que você gostaria de alcançar nesta situação?”, as

respostas fornecem pistas para potenciais objetivos e uma base para uma análise mais

aprofundada. Os desejos indicados nas respostas correspondem aos valores inerentes do

decisor.

Os desejos do decisor não são necessariamente objetivos concretos e tanǵıveis, podem

representar sonhos e aspirações, um exemplo de um valor pode ser “Educação para todos

para transformar uma nação”. A partir das respostas iniciais a lista de desejos pode

ser expandida com perguntas como “Se você não tivesse limitações, quais seriam seus

objetivos?” (KEENEY, 1992, p. 57). Outras perguntas úteis nesta etapa estão dispońıveis

nos tópicos 5,6,7 e 8 da Tabela 2.5.

Uma vez estabelecida a lista e desejos, segue-se para a segunda etapa: Transformar os

valores em objetivos. Nesta etapa é preciso converter os desejos para objetivos tanǵıveis.

Keeney (1992) descreve a estrutura de um objetivo como sendo um verbo (que indica a

direção da mudança) com a adição de um objeto (o alvo da mudança). Este processo

permite também agrupar desejos similares e eliminar redundâncias (DHILLON et al., 2018).

Um exemplo de um valor pode ser “Educação para todos para transformar uma nação”

que pode ser convertido em objetivos tais como Universalizar o sistema de ensino; Melhorar
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a grade curricular; Qualificar os professores; Melhorar a infraestrutura etc. Os objetivos

expressos no formato Verbo+Objeto formam uma “nuvem de objetivos” e são livres de

estrutura ou requisitos, mas já devem representar as aspirações no contexto decisório. As

perguntas apresentadas nos tópicos 2,3 e 4 da Tabela 2.5 são úteis nesta etapa.

Na terceira etapa os objetivos são hierarquizados em ordem de precedência e subse-

quente. Selecionando algum dos objetivos da “nuvem” aplica-se o WITI Test (Why Is

This Important? – Por que isso é importante?). O WITI Test consiste em questionar

o decisor para um determinado objetivo: “Por que isso é importante?” a resposta pode

direcionar a um outro objetivo ou ser um objetivo final (KEENEY, 1992; DHILLON et al.,

2018).

Nesta etapa os objetivos são classificados em duas categorias: Objetivos meios e fun-

damentais. Objetivos meio são aqueles que ajudam a alcançar outro enquanto que os

fundamentais estão no topo da lista e não conduzem a nenhum outro objetivo (KEENEY,

1992). Nesta etapa podem conduzir a outros objetivos não considerados anteriormente.

Perguntas como as apresentadas nos tópicos 9 e 10 da Tabela 2.5 podem contribuir para

estabelecer a hierarquia de objetivos.

A última etapa é a representação gráfica da hierarquia de objetivos no formato de uma

rede meio-fim. Construir uma rede de objetivos meio-fim oferece uma visão geral do que

é pretendido no contexto decisório e posśıveis caminhos para alcançar. Assim como na

etapa anterior, podem emergir novos objetivos (fundamentais ou meio) que não haviam

sido considerados anteriormente (KEENEY, 1992). A Figura 2.2 apresenta um exemplo de

Rede de objetivos ou Rede Meio-Fim.
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FIGURA 2.2 – Exemplo de rede de objetivos

Fonte: Adaptado de Keeney (1992).

A partir desse ponto é posśıvel estabelecer ações que devem ser realizadas para al-

cançar os objetivos e podem ser identificadas e avaliadas as alternativas/ações para tal

fim. A adoção do VFT permite que seja considerada uma ampla quantidade de alternati-

vas/ações, as quais teriam sido inicialmente desconsideradas. Dessa maneira os decisores

envolvidos podem se concentrar sobre as consequências futuras das decisões ao considera-

rem as ações mais desejáveis (ALENCAR et al., 2017).

O VFT contribui na identificação dos objetivos, em outras palavras, no que deseja-se

alcançar, onde pretende-se chegar com a intervenção na situação problemática. Entre-

tanto, o VFT pode não ser tão eficiente para mapear o estado atual de determinada

situação problemática. Para alcançar os objetivos pretendidos é preciso conhecer o con-

texto da situação atual. Situações complexas sugerem dilemas e paradoxos para a equipe

e, consequentemente, “abordagens como SODA estimulam o julgamento informado em

oposição à busca de soluções ótimas” (ACKERMANN; EDEN, 2010, p. 139). Por sua carac-

teŕıstica descritiva da situação problemática, os métodos SODA e SSM são amplamente

combinados com outros PSMs na literatura (MARTTUNEN et al., 2017). Essa caracteŕıstica

tornam SODA e SSM candidatos a complementar o VFT.

2.1.2 Strategic Options Development and Analysis – SODA

O método SODA é definido como: “um framework para projetar intervenções de re-

solução de problemas e um conjunto de técnicas e ferramentas para ajudar os clientes a
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lidar com problemas confusos” (EDEN; ACKERMANN, 2001, p. 21). Auxilia a estabelecer

as diferentes percepções em fatores relevantes e o relacionamento entre eles (ROSENHEAD,

2006). Também auxilia a mitigar conflitos, pois permite gerar solução de compromisso

entre as partes por agregar a perspectiva de cada participante (GUARNIERI et al., 2016).

O método é apoiado na teoria de construtos pessoais de Kelly (1955; 1991), para a

representação de uma determinada situação problemática, sob o ponto de vista de uma

pessoa ou grupo de pessoas (EDEN; ACKERMANN, 2001). A estrutura básica do SODA

consiste no formato de mapa cognitivo em que os conceitos do mapa SODA, nomeados

de construtos, são acompanhados de um segundo polo que torna expĺıcito o seu real

significado removendo qualquer posśıvel ambiguidade (EDEN; ACKERMANN, 2001). A

Figura 2.3 ilustra dois construtos com o mesmo conceito, entretanto, sob a perspectiva de

dois atores distintos.

FIGURA 2.3 – Exemplo de construto do mapa SODA

A Figura 2.3 apresenta dois conceitos com o mesmo polo positivo“a pessoa é educada”,

mas a partir de duas perspectivas distintas. Em um caso o entendimento de “pessoa edu-

cada” é aquela que possui boa formação escolar (construto 1) e em outro é compreendido

como alguém cordial e gentil (construto 2). Sem o segundo polo a interpretação estaria

comprometida.

O procedimento para confecção do mapa SODA parte de mapas individuais que são

mesclados em um único mapa que depois é utilizado para guiar e facilitar discussões

em grupo (MINGERS; ROSENHEAD, 2004). Normalmente este procedimento é realizado

por meio de um software chamado Decision Explorer R© (MINGERS; ROSENHEAD, 2004).

Consiste em uma abordagem apropriada para situações onde é necessário trabalhar dire-

tamente com pequenos grupos de pessoas relevantes no sistema (entre 3 e 10), há preo-

cupação maior em gerenciar oficinas de resolução de problemas ao invés de focar em suas

caracteŕısticas e construções coletivas (EDEN; ACKERMANN, 2001).

O construto no mapa SODA corresponde a uma afirmação que pode conduzir a uma

consequência ou uma implicação, de modo que os construtos são relacionados, utilizando

setas que indica a direção da implicação a partir de determinada perspectiva (EDEN;

ACKERMANN, 2004). De acordo com os relacionamentos estabelecidos no mapa SODA, os

construtos podem ser categorizados em: caudas, cabeças, opções estratégicas, implosões,

explosões e dominantes.
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Construtos caudas são aqueles na base do mapa e não possuem nenhuma ligação conec-

tando outro construto em sua direção, podem representar eventos que originam aspectos

da situação em estudo. No outro extremo do mapa os construtos cabeças não possuem

nenhuma ligação dele partindo, podem representar os resultados, metas ou consequências.

Construtos opções estratégicas são aqueles imediatamente abaixo dos construtos cabeças

e representam as influências imediatas sobre um resultado particular (GEORGIOU, 2011).

Construtos implosão são aqueles com a maior quantidade de ligações chegando até

ele e explosões com a maior quantidade de ligações partindo dele. Já os construtos com

maior soma de ligações (entrando e saindo) são chamados dominantes (GEORGIOU, 2011).

Construtos podem pertencer a mais de uma categoria simultaneamente e ainda formar

circuitos também chamados de ciclos ou loops, que identificam dinâmicas de feedback

presentes na situação problemática.

O mapa SODA contribui para lidar com situações problemáticas complexas e desven-

dar questões interconectadas, problemas gerais, estratégias e opções (EDEN; ACKERMANN,

2001). Com a tais questões levantadas outras abordagens, como o SSM, são úteis para ex-

plorar a poĺıticas e propor ações que permitam melhorar os pontos que causam desconforto

na situação problemática em estudo.

2.1.3 Soft Systems Methodology – SSM

O SSM foi inicialmente proposto por Checkland (1999) com objetivo de lidar com di-

ferentes percepções acerca do processo de determinada situação problemática, (VANDEN-

BROECK et al., 2014). O SSM possibilita o aprendizado a partir da experiência pessoal

dos envolvidos afetados pelo contexto em que estão inseridos (CHECKLAND, 2000).

O SSM possibilita gerar informação a partir de uma fonte limitada e desorganizada

de dados, assim como estruturar essa informação para permitir uma rigorosa definição do

problema e gerar uma abordagem sistêmica que possibilite a sua resolução (GEORGIOU,

2006). A partir do conhecimento adquirido é posśıvel definir as transformações necessárias

a serem realizadas para que um estado indesejado, na situação problemática, possa ser

convertido em um estado desejado (CEZARINO et al., 2016). O SSM é composto por

diversos métodos e instrumentos que operacionalizam cada uma de suas etapas.

A metodologia SSM proposta por Checkland é composta de sete estágios (CHECKLAND,

1999), mas através de décadas de desenvolvimentos outras configurações foram introduzi-

das (GEORGIOU, 2015). Entre elas a configuração proposta por Georgiou (2015) composta

por três fases: 1 - Compreender a Situação Problemática; 2 - Identificar as Mudanças Ne-

cessárias e; 3 - Debater e elaborar modelos para operacionalizar as transformações. Essa

configuração, ilustrada na Figura 2.4, auxilia, de modo didático, na compreensão dos
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mecanismos essenciais do SSM.

FIGURA 2.4 – Visão geral do SSM

Fonte: Adaptado de Georgiou (2015).

O SSM parte da Figura Rica, um desenho livre que representa a situação problemática,

e as Análises 1, 2 e 3, relacionada aos stakeholders, compõe as etapas iniciais do SSM. A

Figura Rica é um esboço livre que busca representar a situação problemática em estudo,

atua como um “quebra-gelo” e pode indicar potenciais stakeholders e sistemas relevantes

a serem considerados (CHECKLAND, 1993; GEORGIOU, 2006). As Análises 1, 2 e 3 estão

relacionadas com o detalhamento dos stakeholders. A Análise 1 identifica quem está

envolvido com a situação problemática em estudo, podem ser pessoas f́ısicas ou mesmo

entidades abstratas (GEORGIOU, 2006).

A Análise 3 está relacionada com a extensão e as dinâmicas de poder de intervenção

dos stakeholders identificados na Análise 1. A Análise 2 descreve aspectos contextuais

da situação problemática como questões Poĺıticas, Religiosas, Econômicas, Aparentes (ou

estéticas), Culturais, Históricas, Éticas, Ecológicas e Sociais, convenientemente rotulada

como aspectos PREACHEES (GEORGIOU, 2015).

Estas abordagens geram informação para uma compreensão mais aprofundada da si-

tuação em estudo, a partir deste ponto, identifica-se estados indesejados que devem ser

“transformados” em estados desejáveis, por meio de quatro regras de transformação (GE-

ORGIOU, 2008):

1. Considerar apenas uma entrada e uma sáıda.

2. A entrada deve estar presente na sáıda de um modo alterado.
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3. Uma entrada intanǵıvel deve produzir uma sáıda igualmente intanǵıvel,

4. Uma entrada tanǵıvel deve produzir uma sáıda igualmente tanǵıvel.

Cada transformação é contextualizada utilizando o mnemônico CATWOE, uma ex-

pressão para Clientes (Clients), Atores (Actors), Transformação (Transformation), Visão

de mundo (Weltanschauung ou World view), Proprietários (Owners) e Restrições de ambi-

ente (Enviromental Constraints). A transformação (T) é o elemento central do CATWOE,

em termos gerais uma transformação possui dois extremos: Entrada e Sáıda. A entrada

corresponde a um estado indesejado, algo que cause desconforto na situação problemá-

tica em consideração enquanto que a sáıda representa qual seria o estado desejável para

a questão. Os elementos do CATWOE são integrados em uma expressão denominada

“Definição Raiz”, uma frase única que permite responder o que está sendo realizado na

transformação, por quem, para quem e sob quais condições.

Os Clientes (C) são aqueles que serão afetados pela transformação, os Atores (A)

aqueles que irão realiza-la e os Proprietários (O) aqueles com o poder de intervir na trans-

formação. As Restrições de Ambiente (E) estão relacionadas com as limitações contextuais

e a Visão de Mundo (W) originada do termo alemão Weltanschauung informa a razão ou

justificativa pela qual a transformação deve ocorrer (GEORGIOU, 2015). Essas informa-

ções são obtidas por meio das análises 1, 2 e 3. As Transformações (T) em si podem

ser deduzidas por meio da Figura Rica, Mapa SODA, Análise 2 entre outros recursos, e

obtidas por meio das quatro regras de transformação do SSM.

Para cada transformação, são elaborados modelos conceituais, uma lista de atividades

conceitualmente relacionadas que indica a ordem de execução e dependência de cada

uma. Os modelos conceituais, ou Sistema de Atividades Humanas (HAS do inglês Human

Activity System), com seus respectivos critérios de controle, são relacionados entre si.

A forma como este relacionamento ocorre pode ser de modo anaĺıtico, quando os HASs

individuais são relacionados utilizando atividades em comum entre eles. Outra maneira

de fazer este relacionamento é de modo conceitual. Neste modo os HASs individuais são

relacionados tendo como base a ordem conceitual de execução das atividades (GEORGIOU,

2006). O relacionamento entre dois ou mais HASs individuais constitui o Supersistema

que torna expĺıcita as dependências entre as transformações e permite que o plano seja

apreciado verdadeiramente como sistêmico (GEORGIOU, 2008; GEORGIOU, 2015).

Dessa maneira, o SSM provê um framework para a estruturação do problema que

parte desde sua compreensão até as ações necessárias para realizar as transformações que

a tornem e algo mais desejável (GEORGIOU, 2012). O mapa SODA pode ser combinado

com as etapas iniciais do SSM para a compreensão e estruturação do problema, enquanto

que as etapas finais do SSM podem ser utilizadas para debater ações e explorar as poĺıticas

em torno da questão.
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2.1.4 Multimetodologia

De acordo com a natureza do problema e análise do facilitador é posśıvel (e comum)

a combinação de PSMs, de modo que cada abordagem seja utilizada para uma determi-

nada etapa do processo. Considera-se uma multimetodologia a abordagem que envolve

mais de um PSM (ou parte deles) aplicado em uma única situação problemática (MIN-

GERS; BROCKLESBY, 1997; MINGERS, 1997). Abordagens combinando metodologias são

adotadas desde a década de 80 (BENNETT, 1985) e ganham popularidade a partir da pu-

blicação do livro Multimethodology: The Theory and Practice of Combining Management

Science Methodologies (MINGERS; GILL, 1997). A Tabela 2.6 apresenta uma relação, não

exaustiva, de trabalhos envolvendo os PSM abordados neste caṕıtulo. Outras relações de

publicações envolvendo combinações de PSMs estão dispońıveis em Munro et al., (2002),

em Howick; Ackermann (2011) e no Apêndice A deste documento.

TABELA 2.6 – Publicações envolvendo multimetodologia

PSMs Autor

SCA, HyperGame Analysis BENNETT, (1985)

SSM, SD COYLE; ALEXANDER, (1997)

SSM, DES
LEHANEY et al., (1999); KOTIADIS; MINGERS,

(2006); TAKO; KOTIADIS, (2015)

SCA, SSM BRYANT; CHIN, (2000)

SSM, SCA, SODA
HORLICK-JONES; ROSENHEAD, (2007);

PINZON-SALCEDO; TORRES-CUELLO, (2018)

SSM, SODA
HINDLE; FRANCO, (2009); GEORGIOU, (2012);

HENAO; FRANCO, (2016)

SSM, VFT NEVES et al., (2009); TELES; SOUSA, (2014)

SSMXL, TM SMALL; WAINWRIGHT, (2014)

XL: eXtended Learning ; TM: Technology Management.

Mingers e Rosenhead (2011) destacam três argumentos em favor da adoção de multi-

metodologias: O fato dos problemas reais serem multidimensionais e envolverem aspectos

f́ısicos, sociais, poĺıticos materiais, assim como pessoais; Uma intervenção passa por vá-

rias fases que representam problemas diferentes para os facilitadores e a combinação de

métodos pode oferecer novas possibilidades de validação do trabalho.

Em relação aos PSM descritos, a literatura apresenta o SODA sendo adotado nas

fases iniciais do SSM para auxiliar na compreensão da situação problemática como em

Henao e Franco (2016) e como instrumento para estruturar as transformações e auxiliar na

elaboração do planejamento sistêmico (GEORGIOU, 2012). O VFT é utilizado em conjunto
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com SSM para a elaboração e a estruturação dos modelos conceituais como (NEVES et al.,

2009; TELES; SOUSA, 2014).

2.1.5 Combinações envolvendo SODA, SSM e VFT

SODA e SSM possuem aspectos em comum, o SODA, segundo Mingers e Brocklesby

(1997, p. 503) “tem pontos fortes em Apreciar e Analisar os padrões de crença dos in-

div́ıduos, e em ganhar compromisso com a Ação (através da fusão de mapas)”. O SSM

possui técnicas para tal apreciação como Figura Rica e Análises 1, 2 e 3, embora seja mais

forte para em etapas de análise e avaliação em uma intervenção (MINGERS; BROCKLESBY,

1997). Assim SODA pode complementar as fases iniciais do SSM ou o SSM pode ser

usado como etapa complementar do mapa SODA. A combinação SODA-SSM, reforça a

compreensão pessoal de situações problemáticas (GEORGIOU, 2012). A literatura oferece

vários exemplos de estudos envolvendo a combinação SODA-SSM (HORLICK-JONES; ROSE-

NHEAD, 2007; HINDLE; FRANCO, 2009; HENAO; FRANCO, 2016; FRANÇOZO; BELDERRAIN,

2019).

Semelhanças também podem ser identificadas entre VFT e SODA. Ambos partem de

entrevistas e/ou análise documental e estabelecem um relacionamento entre os conceitos

extráıdos dos stakeholders. Há, no entanto, importantes diferenças, a mais evidente está no

fato dos conceitos no VFT serem formados por afirmações únicas, geralmente no formato

Verbo+Objeto que revelam uma hierarquia de objetivos baseados em valores. O VFT

identifica e estrutura objetivos baseados em valores, a razão e os motivos pelo qual tais

objetivos são desejados, tais objetivos podem estar ocultos e não considerados inicialmente

no processo (KEENEY, 1992).

Já o mapa SODA é constitúıdo por construtos bipolares. O mapa SODA revela per-

cepções individuais e do grupo que apresentam dilemas, explicações e consequências a

respeito da situação problemática em estudo (HJORTSØ, 2004; HENAO; FRANCO, 2016).

As consequências no mapa SODA (construtos cabeça) que podem ser compreendidas

como os objetivos em uso, ou que são realizados, no processo atual. No mapa SODA

podem existir consequências desejadas e indesejadas, de qualquer maneira são objetivos

pré-estabelecidos, fatos que ocorrem na situação. Enquanto os objetivos do VFT são

baseados em valores inerentes dos envolvidos.

Estudos combinando o VFT com SODA ou SSM são menos comuns na literatura, a

revisão de Parnell et al. (2012) identificou apenas uma publicação envolvendo VFT e SSM

no intervalo pesquisado (1992-2010) do total de 89 artigos que adotaram o VFT. Uma

revisão de literatura do VFT realizada durante o desenvolvimento deste estudo cobrindo

o peŕıodo de 2010-2019 identificou 115 estudos que aplicam o VFT. Entre esses estudos

duas publicações combinam VFT com SODA e outras três combinam VFT com SSM.
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A combinação VFT-SODA é verificada em dois estudos (ABUABARA et al., 2018; ABU-

ABARA et al., 2019). Nos dois casos os autores adotam SODA em conjunto com a Figura

Rica para estruturar um mapa de percepções dos stakeholders relacionada com a situação

atual. O VFT é adotado de forma complementar como instrumento para workshop no

qual o mapa SODA é debatido e os objetivos identificados e hierarquizados.

A Tabela 2.7 apresenta um breve resumo das publicações desenvolvidas ao longo dos

anos combinando VFT e SSM.

TABELA 2.7 – Publicações envolvendo aplicações VFT+SSM

Autor(es) T́ıtulo Fonte

BERNARDO et

al., (2018)

A Combined Value Focused Thinking-Soft

Systems Methodology Approach to Structure

Decision Support for Energy Performance

Assessment of School Buildings.

Sustainability

KAMARI et al.,

(2017)

Sustainability focused decision-making in

building renovation

International

Journal of

Sustainable

Built

Environment

TELES; SOUSA,

(2014)

Environmental Management and Business

Strategy: Structuring theDecision-Making

Support in a Public Transport Company.

Transportation

Research

Procedia

NEVES et al.,

(2009)

Structuring an MCDA model using SSM: A

case study in energy efciency.

European

Journal of

Operational

Research

Enquanto a combinação SODA-SSM é consolidada na literatura, a combinação SSM-

VFT é verificada nos estudos de Neves et al., 2009; Teles e Sousa, 2014; Kamari; Corrao e

Kirkegaard, 2017 e; Bernardo; Gaspar e Antunes, 2018. Em todos os casos os autores uti-

lizam o SSM para gerar uma “nuvem de objetivos” e o VFT para estruturá-los. Em todos

os casos os autores abdicam do principal recurso do VFT que é o pensamento focado em

valores. Assim como acrescentar o mapa SODA ao SSM permite reforçar a compreensão

pessoal da situação problemática ou guiar o planejamento estratégico (GEORGIOU, 2012),

a inclusão do VFT em uma abordagem baseada em SSM pode contribuir a suprir algumas

carências desta metodologia.

Uma carência do SSM está relacionada a ausência de recursos que possibilite identificar

objetivos baseados em valores, o mais próximo é o W (Weltanschauung) do mnemônico
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CATWOE, esse termo em alemão pergunta a razão que justifica a transformação ocorrer

(GEORGIOU, 2015). A definição do Weltanschauung, no entanto, indica de que maneira a

transformação será planejada, por exemplo, tendo uma sáıda de transformação um sistema

informatizado, há diferenças em como ela será operacionalizada se a razão dela acontecer

for velocidade e eficiência no acesso aos dados ou se é desejado um sistema com maior

mobilidade (GEORGIOU, 2015).

Outra carência relacionada com o SSM reside na ausência de limites e fins estabeleci-

dos o que praticamente inviabiliza avaliar se os objetivos foram atingidos e se o processo

foi bem sucedido (MARTINELLI; VENTURA, 2006). O aspecto evolucionário do SSM evi-

dencia pontos de vista conflituosos que podem demandar o reińıcio de todo o processo

(MARTINELLI; VENTURA, 2006). Finalmente, a quantidade de transformações identifica-

das pode ser tão grande que torna um verdadeiro desafio planejar e executar todas, sendo

necessário priorizar algumas. Todas essas dificuldades relacionadas ao SSM podem ser

superadas com a inclusão do VFT como etapa adicional no processo de intervenção.

Segundo Keeney (1996), o processo de tomada de decisão é mais eficiente quando os

objetivos reais são conhecidos, o que também permite gerar alternativas melhores e em

maior quantidade (SIEBERT; KEENEY, 2015). Identificar os valores e objetivos para o qual

determinada ação será tomada é uma experiência muito menos frequente, porém mais

eficiente e que permite uma mudança fundamental em nossa compreensão (BROCKBANK;

MCGILL, 2007).

A inclusão do VFT como etapa adicional em um processo de intervenção baseado em

SSM preenche as lacunas na literatura especializada em PO soft conforme apresentado

no caṕıtulo introdutório desta tese.

2.2 Considerações sobre o caṕıtulo

Métodos de Estruturação de Problemas consistem de diversas abordagens desenvolvi-

das desde a década de 1970 e emergem em um contexto relacionado com a complexidade

de problemas do mundo real. Neste caṕıtulo foi apresentado conceitos gerais a respeito

de 3 dessas abordagens: Value-Focused Thinking (VFT), Strategic Options Development

and Analysis (SODA) e Soft Systems Methodology (SSM).

O SSM parte inicialmente da compreensão de aspectos sociais, poĺıticos e culturais

e uma representação da estrutura, processos e de questões que causam desconforto na

situação em estudo. SODA atua como um facilitador na compreensão dos processos

envolvidos na situação problemática em estudo colabora com a equipe para desenvolver

um trabalho em conjunto.
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O SSM e SODA são bastante úteis para gerar compreensão da situação problemática

e consenso entre os stakeholders envolvidos ainda que a fonte de informações seja limitada

e/ou confusa. O uso de tais instrumentos possibilita que a situação problemática seja

posicionada permitindo uma compreensão da mesma, evidenciando questões que causam

desconforto.

Entretanto SSM e SODA podem não ser tão eficientes para identificar e estruturar

objetivos, por vezes ocultos, baseados nos valores dos stakeholders. Parte do processo PO

soft envolve a identificação clara dos problemas a serem resolvidos por meio da elicitação

das decisões a serem tomadas e dos objetivos a serem alcançados.

Dependendo da complexidade de determinada situação problemática pode ser neces-

sário (ou desejável) a combinação de uma ou mais abordagens considerando aspectos

epistemológicos de cada uma. Nesse contexto, a inclusão do VFT em uma abordagem

baseada em SSM permite contribui para definir objetivos e limites de modo que as trans-

formações do SSM possam ir de encontro com os objetivos fundamentais identificados com

o VFT.

A situação problemática em estudo: “Definir diretrizes para inclusão de estudantes

com Necessidade Educacionais Espećıficas em escolas comuns” possui caracteŕısticas que

podem ser endereçadas com Métodos de Estruturação de Problemas. Aspectos históricos

e conceituais a respeito de educação especial são apresentados em detalhes no caṕıtulo a

seguir.



3 Educação Especial

Deficiência é definida como a caracteŕıstica na estrutura ou função corporal que causa

limitações ou impedimentos na realização de tarefas t́ıpicas (WHO, 2011). Há no mundo,

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1 bilhão de Pessoas com

Deficiência (PcD), o que corresponde a aproximadamente 14% da população global (WHO,

2011).

Educação é definida como o processo de oferecer ou receber instrução intelectual,

moral e social de modo sistemático (FARRELL, 2009). Educação Especial é definida como

a educação com recursos distintos, oferecida a PcD, tal que incentive o seu progresso

acadêmico, desenvolvimento pessoal, social, de modo permitir executar tarefas de maneira

mais eficiente do que se não tivesse recebido a instrução (FARRELL, 2009; NEPI et al., 2015).

A terminologia adotada para designar estudantes com deficiência tem variado de

acordo com a época e o páıs onde a temática é abordada, exemplos de terminologia são:

aluno deficiente, portador de deficiência, excepcionais entre outros (MELETTI; BUENO,

2011). Neste documento será adotada a terminologia estudante com Necessidade Edu-

cacional Espećıfica (NEE), amplamente adotado na literatura (RUNSWICK-COLE, 2011;

BESIC et al., 2017; IANES et al., 2017).

O campo da educação especial possui longa história e dinâmicas influenciadas por

questões tais como: poĺıtica internacional, aspectos filosóficos, fatores econômicos, legais

e socioculturais (FLEISCHER; ZAMES, 2011). O termo educação especial parece ter sido

usado pela primeira vez publicamente por Alexander Graham Bell durante reunião da

Associação Nacional de Educação em 1884 (WINZER, 1998).

A atenção educacional a PcD pode ser caracterizada em quatro momentos: Exclusão,

Segregação, Integração e Inclusão (SILVA, 2009; DUHANEY; SALEND, 2010). Tais momen-

tos variam de acordo com questões filosóficas relacionadas com as crenças a respeito da

natureza humana, direitos, dignidade e autossuficiência (DUHANEY; SALEND, 2010).

No primeiro momento, exclusão, apesar dos poucos registros a respeito da atenção

a PcD antes do século XVII, os relatos sobre desvios do que era considerado normal

pela sociedade estavam sujeitos a tratamento cruel, desumano, ostracismo e até a morte

(DUHANEY; SALEND, 2010). Tal abordagem era fundamentada na concepção de origens
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divinas ou demońıacas relacionados às PcD (SILVA, 2009). Na França do século XVI, o

movimento intelectual, denominado de Iluminismo, baseado em novas concepções sobre a

essência da natureza humana, levantou questões sobre noções convencionais sobre estru-

turas sociopoĺıticas e apelou para uma sociedade igualitária que reconhecesse os direitos

de todos os seus cidadãos (DUHANEY; SALEND, 2010).

No segundo momento, segregação, iniciado em meados do século XIX, emergem múlti-

plas instituições especializadas focadas na atenção a grupos de PcD, (DUHANEY; SALEND,

2010). Estas instituições prestavam assistência cĺınica, formação moral, religiosa e vocaci-

onal (READ; WALMSLEY, 2006; GIORDANO, 2007). Essas instituições foram consideradas

como locais adequados para assistência a este público até meados do século XX, quando

passaram a ser questionadas (SILVA, 2009). Embora o momento de exclusão tenha sido

praticamente erradicado, aspectos do momento de segregação permanecem em evidência

nos dias atuais.

A partir da segunda metade do século XX, movimentos sociais no âmbito internaci-

onal, aliado a novas concepções de sociedade, igualdade e lutas por direitos de grupos

minoritários, passam a questionar as instituições especializadas (SILVA, 2009). Surge o

momento de integração, onde o estudante com deficiência passa a ter o direito de frequen-

tar a escola regular comum, mais próxima de sua residência, neste conceito o estudante

e seus familiares são os responsáveis pela sua adaptação ao modelo de ensino da escola

(BESIC et al., 2017). Neste processo, o direito a educação de qualidade para cada pessoa

é garantido desde 1948 pela Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) e rea-

firmado, em 1989, pela comunidade internacional durante a Conferência Mundial sobre

Educação para Todos (UNICEF, 1990).

Na educação integrada o estudante se adapta a instituição, de modo a conduzir sua

vida de maneira tão normal quanto posśıvel (SILVA, 2009; BESIC et al., 2017). Em contraste

com o quarto momento, inclusão, no qual a instituição deve ser adaptada de maneira que

possa atender a todos os estudantes no mesmo ambiente. A educação inclusiva, do ponto

de vista social, refere-se à inclusão nas escolas regulares de estudantes com uma ampla

diversidade de diferenças e necessidades, o que significa um foco mais amplo do que a

educação para PcD (HORNBY, 2015). A educação inclusiva é, entre outros aspectos,

caracterizada por uma filosofia de aceitação e pertencimento dentro de uma comunidade,

a celebração da diversidade e valor de todos os alunos e valorização da educação de alunos

nas escolas em sua comunidade local (SALEND, 2011).

A declaração de Salamanca de 1994 (UNESCO, 1994), assinada por representantes de

92 páıses e promovida pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cul-

tura (UNESCO), estabeleceu diretrizes a serem adotados para educação estudantes com

NEE como: Para todos os estudantes devem ser oferecidas oportunidades e condições para

alcançar um ńıvel aceitável de aprendizado; Cada estudante é um ser com caracteŕısticas,
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interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem únicas; Sistemas de educação de-

vem ser projetados considerando o amplo contexto de diversidade da sociedade na qual

está inserido; Estudantes com necessidades educacionais especiais devem ser matricula-

dos em escolas regulares que devem possuir estrutura para atender tal necessidade e; A

escola regular com orientação inclusiva é o meio mais eficiente para combater atitudes

discriminatórias, construir uma sociedade inclusiva, criar comunidades mais acolhedoras

e alcançar a educação para todos.

A educação especial evoluiu para o fornecimento de práticas de instrução e avaliação

projetados para promover desenvolvimentos educacionais, sociais, comportamentais e f́ı-

sicos de PcD (HEWARD et al., 2018). Considera-se que a simples alocação de estudantes

com NEE em escolas comuns não representa efetivamente um aumento em sua quali-

dade de aprendizado, compreende um modo de “inclusão excludente” (RUNSWICK-COLE,

2011), onde o estudante tem garantido o seu acesso e permanência em escolas comuns.

Entretanto, devido a inúmeros fatores tais como a falta de profissionais capacitados para

atender toda a demanda (TCHINTCHARAULI; JAVAKHISHVILI, 2017), os estudantes são

exclúıdos no interior das escolas inclusivas.

Por outro lado, a educação parte do pressuposto de oferecer uma formação não apenas

intelectual, mas também moral e social (FARRELL, 2009), argumento que vai de encontro

com as diretrizes estabelecidas na Declaração de Salamanca, em especial no artigo 2.4 que

compreende que a escola regular com orientação inclusiva como sendo o ambiente mais

eficiente para: promoção da educação para todos, combater atitudes discriminatórias e,

consequentemente, para a formação de uma sociedade inclusiva e acolhedora (UNESCO,

1994).

3.1 Educação Especial no Mundo

Diversos acordos e tratados em âmbito internacional foram celebrados no século XX

que em certa medida afetam PcD, especialmente relacionado a direitos de educação da

criança e adolescente. Destacam-se, dentre esses acordos: a Declaração Universal dos

Direitos Humanos (DUDH) pela Organização das Nações Unidas (ONU) (1948); Declara-

ção Universal dos Direitos da Criança (1959); a Convenção sobre os Direitos da Criança

(1989); a Conferência Mundial Educação para Todos (1989), com a Declaração Mundial

de Educação para Todos (1990); a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais

Especiais: acesso e qualidade, com a Declaração de Salamanca (1994); a Convenção de

Guatemala (1999) e; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2009).

A DUDH ocorre alguns anos após o fim da segunda guerra mundial e “fundou os

alicerces de uma nova convivência humana, tentando sepultar o ódio e os horrores do
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nazismo” (BRASIL, 2009b, p. 15). Estabelece logo no seu primeiro artigo que “Todos

os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e

consciência e devem agir em relação uns aos outros com esṕırito de fraternidade” (ONU,

2015, p. 4).

A Declaração Universal dos Direitos da Criança (DUDC), proclamada pela resolução

da assembleia geral das nações unidas em 20 de Novembro de 1959, afirma em seu artigo

sétimo que:

A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será gratuita e obri-

gatória, ao menos nas etapas elementares. Ela irá receber uma educação que

favoreça sua cultura geral e lhe permita - em condições de igualdade de opor-

tunidades - desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de res-

ponsabilidade social e moral. Chegando a ser um membro útil à sociedade

(UNHR, 1959).

Embora não cite especificamente crianças com deficiência, a DUDC define a obrigato-

riedade do ensino regular básico em condições de igualdade de oportunidades entre todas,

indistintamente. O termo “igualdade de oportunidades” é sujeito a amplas interpretações,

tratados posteriores a DUDC definem de maneira mais clara o seu significado.

A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 trata, no artigo 23, especificamente

de crianças com deficiência, atribuindo aos estados (nações) assistência que proporcione

efetivo acesso à educação, à formação e aos cuidados de saúde (UNICEF, 1989). Tal

assistência será prestada de modo garantir uma integração social tão completa quanto

seja posśıvel (UNICEF, 1989).

A Conferência Mundial Educação para Todos de 1990, conhecida como Conferência

de Jomtien, que originou a Declaração Mundial de Educação para Todos (DMET), reco-

nhece esforços dos páıses com o compromisso de garantir educação a todas as pessoas,

firmado na DUDH. No entanto, reforça que persistem certas dificuldades que demanda-

ram a renovação do compromisso com o desafio de garantir educação a todos por meio

da DMET. Com relação à PcD é afirmado que é preciso tomar medidas para garantir

igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência,

como parte integrante do sistema educativo (UNESCO, 1994).

A Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e qualidade

ocorrida em Salamanca, na Espanha no ano de 1994, que gerou a já citada Declaração

de Salamanca, é um dos momentos históricos mais importantes com relação ao acesso

à educação de PcD. Diferente dos documentos anteriores citados, a Declaração de Sala-

manca não apenas define como direito da criança com deficiência o acesso à educação de

qualidade, mas como também define onde deve ser realizado, em escolas regulares comuns,
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(UNESCO, 1994).

Em maio de 1999, na Guatemala, foi realizada a Convenção Interamericana para a

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Defi-

ciência, que ficou conhecida como Convenção de Guatemala. Com o objetivo prevenir e

eliminar todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e

propiciar a sua plena integração à sociedade, o documento apresenta uma série de medi-

das entre elas adequações arquitetônicas e promoção de acesso a serviços como transporte,

habitação, lazer, justiça e, claro, a educação.

Em 2006, já no século XXI, ocorre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência, promovida pela ONU, reforça os compromissos anteriores. O artigo 24 do

documento gerado pela convenção é exclusivamente relacionado com educação, tal como

a DUDC, define que os estados devem assegurar igualdade de oportunidades a todos

adotando medidas que:

As pessoas com deficiência não são exclúıdas do sistema geral de ensino com

base na deficiência e que as crianças com deficiência não são exclúıdas do

ensino primário gratuito e obrigatório ou do ensino secundário, com base na

deficiência; As pessoas com deficiência podem aceder a um ensino primário e

secundário inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade com as demais pes-

soas nas comunidades em que vivem; São providenciadas adaptações razoáveis

em função das necessidades individuais; As pessoas com deficiência recebem o

apoio necessário, dentro do sistema geral de ensino, para facilitar a sua edu-

cação efetiva; São fornecidas medidas de apoio individualizadas eficazes em

ambientes que maximizam o desenvolvimento acadêmico e social, consistentes

com o objetivo de plena inclusão (ONU, 2006, p. 17).

Diferente da DUDC, a convenção de 2009 esclarece que igualdade de oportunidades

não significa necessariamente fornecer os mesmos recursos, instrumentos e instrução a

todos, mas disponibilizar adaptações, medidas de apoio individualizadas de acordo com

as caracteŕısticas dos estudantes.

Os diversos tratados representam um histórico marcado por debates e acordos visando

construir uma sociedade mais inclusiva. Em resposta a estes tratados, os páıses signatários

adotaram poĺıticas públicas para inclusão de estudantes com NEE nas escolas regulares

de acordo com o seu contexto espećıfico.

Na Itália, um dos páıses pioneiros em educação inclusiva, onde a mesma é constitúıda

como diretriz fundamental desde a década de 1970. O formato de educação inclusiva neste

páıs é modelo internacionalmente reconhecido como referência (SCUSSIATTO, 2015). Na

Itália não há escolas especializadas (SANSOUR; BERNHARD, 2018), todos os estudantes
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recebem formação dentro de uma sala comum de uma escola regular (SCUSSIATTO, 2015).

Entre outras ações, destacamos a implantação de Planos Educativos Individuais (PEI),

Esses planos permitem ao professor realização adequações na metodologia de ensino, no

curŕıculo e definir instrumentos de avaliação espećıficos que vão de encontro com a singu-

laridade do estudante (SANDRI, 2014).

Em outros páıses da Europa como Irlanda (ROSE et al., 2012), Escócia e Inglaterra (RID-

DELL; WEEDON, 2014) tiveram suas propostas de educação inclusiva apoiadas no modelo

italiano. Há semelhanças como a adoção dos PEI e presença de professores especializados.

Entretanto esses páıses optaram por não erradicar as escolas especializadas, cerca de 1%

dos estudantes desses páıses estão matriculados nestas entidades (SANSOUR; BERNHARD,

2018).

Os PEI também são adotados nos Estados Unidos (TCHINTCHARAULI; JAVAKHISH-

VILI, 2017), entretanto o uso de tais instrumentos é criticado por remeter ao modelo de

escolas especializadas, na qual o estudante possui espaço e curŕıculo espećıfico. Nos Es-

tados Unidos o apoio ao estudante com NEE é oferecido por meio de um atendimento

especializado no contra-turno escolar. Há uma importante diferença de percepção das

poĺıticas com relação ao Reino Unido a qual o atendimento especializado fora da sala

comum remete a poĺıticas defasadas de segregação (MORLEY et al., 2017).

Na Alemanha, o conceito de inclusão de estudantes com NEE em escolas comuns

conflita com a poĺıtica nacional estabelecida que, a partir do desempenho dos estudantes

nas séries iniciais, são designados para um dos três diferentes tipos de escolas (SANSOUR;

BERNHARD, 2018). Provavelmente por essa razão a Alemanha seja um dos páıses europeus

que lideram a proporção de matŕıculas de estudantes com NEE, ao lado da Bélgica, em

escolas especializadas da Europa (SANSOUR; BERNHARD, 2018).

Na Finlândia, páıs que segue o modelo que estabelece educação gratuita igualitária

para todos e no mais alto ńıvel de qualidade, é oferecido educação especial em peŕıodo

parcial para o estudante com NEE. Caso não seja suficiente, o estudante é encaminhado

para educação especial e um PEI espećıfico é elaborado para ele (KIRJAVAINEN et al.,

2016).

Destacamos também o modelo de ensino adotado na Suécia baseado no modelo Fin-

landês, onde praticamente não há debate sobre o termo inclusão, dado a universalidade

do sistema de ensino no páıs. Todos os estudantes, independente de deficiência, classe

social e gênero, recebem a mesma formação (SANSOUR; BERNHARD, 2018).

A educação inclusiva nos páıses citados, embora existam divergências, consiste no

atendimento de estudantes com NEE em salas comuns de escolas regulares. A escola,

por meio dos professores regentes e especializados, busca alternativas para ir de encontro

com as especificidades dos estudantes. Os planos de ensino individualizados constituem
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importante instrumento para esta tarefa, embora persistam questões sobre como devem ser

elaborados e os limites de sua aplicação. Com exceção da Itália, há registro de matŕıculas

em escolas especializadas nas demais nações.

A Tabela 3.1 apresenta algumas das principais ações voltadas a inclusão, ou direcio-

nadas a PcD adotadas em diversos páıses.

TABELA 3.1 – Instrumentos direcionados à inclusão ao redor do mundo

Páıs Instrumento Descrição

Itália 1977

Lei 517

Integração

escolástica.

Instituição do programa integrazione scolastica

que promove a inclusão de todos os estudantes

independe de qualquer caracteŕıstica.

Itália 1992

Lei 104/1992

Lei do

Enquadramento

Estabelece diretrizes de como as pessoas com

deficiência deveriam ser integradas à setores da

sociedade tais como: emprego, moradia,

serviços e educação.

Itália 1999
Lei da

Autonomia

Lei que permite que as escolas adequações em

até 20% do curŕıculo dependendo dos requisitos

espećıficos do contexto regional. Também

oferece liberdade didática, pedagógica e

organizacional para as escolas.

Itália 2000 Lei no (62/2000)

Obriga as escolas de cunho privado a aceitarem

matŕıculas e adotarem medidas que promovam

a inclusão de estudantes com NEE

Itália 2003

Lei n.o 53/2003

Reforma

Morratti

Cria dois ciclos principais de instrução. O

primeiro (oito anos) inclui ensino primário e

secundário inferior. O segundo (cinco anos)

inclui o ensino secundário superior em escolas

de gramática ou, alternativamente, centros

vocacionais (quatro anos)

Estados Unidos

1975

Lei 94-142

Educação para

todas as

Crianças com

Deficiências

(EAHCA)

Lei garantindo que todas as crianças com

deficiência recebam educação pública gratuita e

apropriada.

Continua na próxima página
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Tabela 3.1 – Continuação da página anterior

Páıs Instrumento Descrição

Estados Unidos

1990

Lei de Educação

de Indiv́ıduos

com Deficiências

(IDEA)

Atualização da Lei de 1975 reforça a garantia

do acesso e permanência de pessoas com

deficiência em escolas comuns.

Estados Unidos

2001

Programa

Nenhuma

Criança deixada

de Lado

(NCLB)

Programa que enfatiza a responsabilidade da

escola, garantindo que os alunos com

deficiência tenham acesso à sala de aula regular

e sejam bem-sucedidos no curŕıculo regular da

educação.

Estados Unidos

2004

Lei de Educação

de Indiv́ıduos

com Deficiências

(IDEA)

Atualização da Lei de 1990 que passa a

incorporar o NCLB. São estabelecidas metas e

indicadores para estudantes com NEE.

Finlândia 1998

Lei 628 ato

básico da

educação

Define que todo estudante tem o direito a

educação de qualidade na instituição de ensino

mais próxima de sua casa.

Finlândia 1998

Lei 986

Requisitos de

qualificação

para o pessoal

docente

Define as competências do professor. O

requisito mı́nimo de qualificação para todos os

professores é um mestrado.

Finlândia 2011

Revisão do ato

básico da

educação

Atualizou a lei 628 atribuindo as escolas

autonomia para adaptações no curŕıculo para

atender estudantes com NEE. Define apoio

especializado intenso e peŕıodo parcial.

Reino Unido

2001

Lei das

Necessidades

Educativas

Especiais e da

Deficiência

Estabelece disposições contra discriminação de

pessoas com deficiência em instituições de

ensino, obriga as escolas a realizarem

adaptações para acesso de estudantes com

NEE.

Reino Unido

2014

Lei de crianças e

famı́lias

Combina a assistência escolar especializada aos

estudantes com NEE com cuidados com

questões de saúde.

As ações apresentadas na Tabela 3.1 são condizentes com os tratados internacionais

descritos, como a inclusão em escolas regulares, ofertas de serviços básicos, medidas contra

a discriminação etc. As medidas adotadas em cada páıs, assim como os esforços são em-
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preendidos, são constrúıdas em acordo como o contexto sociocultural, poĺıticos, históricos

e econômicos, bem como a interpretação do real significado de educação inclusiva (SMYTH

et al., 2014).

No Brasil, com a implantação da poĺıtica nacional de educação inclusiva que, entre

outros aspectos, definiu a obrigatoriedade progressiva de matŕıculas no ensino regular,

houve um aumento no total de matŕıculas de estudantes com NEE. Antes da implantação

desta poĺıtica estes estudantes eram dispensados de frequentar as aulas, tanto nas esco-

las comuns quanto em escolas especializadas (MELETTI; BUENO, 2011). As estratégias

adotadas para inclusão de estudantes com NEE no ensino regular consistem na oferta de

Atendimento Educacional Especializado (AEE), por um professor especializado, em uma

Sala de Recursos Multifuncionais (REBELO; KASSAR, 2017).

A seção a seguir detalha aspectos relacionados à educação especial no Brasil.

3.2 Educação Especial no Brasil

As primeiras experiências de atenção a PcD no Brasil ocorrem ainda no peŕıodo co-

lonial no século XVI, entretanto de maneira isolada em algumas instituições manicomiais

(MENDES, 2006). Em 1854 foi constitúıda a primeira instituição, por iniciativa gover-

namental, para instrução de PcD, o Instituto dos Meninos Cegos, atualmente conhecido

como Instituto Benjamin Constant. Em 1857 foi criado o Instituto dos Surdos-Mudos por

iniciativa particular. As duas instituições foram sediadas na cidade do Rio de Janeiro,

até então capital federal, e recebiam subśıdios do império para seu funcionamento (LIN,

1987).

Pouco se avançou no Brasil no tema da educação especial após o fim do peŕıodo im-

perial até a segunda guerra mundial, quando começou a surgir uma quantidade maior de

instituições particulares. Em 1954, com influência do movimento National Association

for Retarded Children atualmente conhecido como National Association for Retarded Ci-

tizens (NARCH) nos Estados Unidos, foi criada a primeira escola da Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais (APAE) (MENDES, 2011). Em 1961 foi promulgada a Lei Naci-

onal de Diretrizes e Bases (LDB), primeira a incluir o termo “educação de excepcionais”,

considerada um marco na educação de PcD no Brasil.

Com a LDB de 1961, houve um aumento no número das instituições especializadas

que atuam em caráter filantrópico e subsidiadas por recursos públicos de assistência social

(MENDES, 2011). Em 1970 foi criado o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP)

ligado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) e em 1971 a lei no 5.692, que definiu

que a formação escolar das pessoas, incluindo as PcD, tem como objetivo o preparo para

o exerćıcio da cidadania e do trabalho (MAYÁN; SILVA, 2014).
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A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu artigo 208“Atendimento Educacio-

nal Especializado (AEE) aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular

de ensino” (MAYÁN; SILVA, 2014; BRASIL, 2009a). A partir deste momento ocorre um

movimento de inclusão de PcD nas escolas regulares, o que provoca uma migração das

escolas especializadas e consequente incremento nas matŕıculas das escolas públicas.

Em ńıvel internacional, um marco na educação especial ocorreu em 1994 com a De-

claração de Salamanca (UNESCO, 1994). Nesta Declaração, governos de diversos páıses,

incluindo o Brasil, se comprometeram a adotar poĺıticas públicas para a inclusão de PcD

nas escolas regulares (LINDSAY, 2003; PEREIRA; SANTOS, 2009).

Apesar do tema de educação especial ser abordado no Brasil desde o peŕıodo imperial,

somente após a Declaração de Salamanca em âmbito internacional, que passou a existir

uma preocupação com a formação dos professores que atuam com tais estudantes (BUENO,

2002). Em 1994 a portaria no 1793 do Ministério da Educação recomendou a inclusão de

disciplinas de educação especial nos cursos de graduação, prioritariamente em cursos de

formação docente, as chamadas licenciaturas, e também em cursos Psicologia e Pedagogia.

Em 1998, aproximadamente 50% de tais graduações ofereciam ao menos uma disciplina

sobre educação especial (BUENO, 2002).

No ano 2000 foi publicada a lei 10.048 e regulamentada pelo decreto 5.296 de 2 de

dezembro de 2004, que estabelece critérios arquitetônicos de acessibilidade e prioridade de

atendimento para PcD (BRASIL, 2004). A partir deste momento as instituições de ensino

passaram a adequar-se, do ponto de vista arquitetônico, para garantir a acessibilidade de

estudantes com deficiência.

A Tabela 3.2 apresenta um quadro que caracteriza a atenção educacional a PcD no

Brasil ao longo do tempo.

TABELA 3.2 – Linha do tempo na educação especial no Brasil

Peŕıodo Caracteŕısticas Marco

Imperial

Atendimento manicomial;

iniciativas isoladas e particulares;

pouca atenção governamental.

Concepção do Instituto dos

Meninos Cegos e do

Instituto dos

Surdos-Mudos, 1854 e 1857

Primeira

República

Atenção a poĺıticas higienistas e de

saúde pública; Movimento

escola-novista; Revolução Industrial

e atenção a redução do

analfabetismo

Instalação da Sociedade

Pestalozzi de Minas Gerais

1932

Continua na próxima página
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Tabela 3.2 – Continuação da página anterior

Peŕıodo Caracteŕısticas Marco

Estado Novo

Lenta evolução de serviços públicos

para PcD; rápida expansão de

instituições especializadas.

Reforma Capanema.

Segunda

República

Expansão dos estabelecimentos de

ensino especial para portadores de

deficiência intelectual.

Fundação da APAE; LDB

de 1961

Governo

Militar

Ampliação do atendimento a PcD,

primeiros cursos focados em

educação especial.

Estabelecimento dos ńıveis

de ensino e idade escolar;

Definição do público que

demanda AEE.

Redemocrati-

zação

Aumento das poĺıticas de inclusão e

acessibilidade, aumento nas

matŕıculas no ensino comum.

Constituição de 1988;

Declaração de Salamanca

1994.

Na última década nota-se um crescimento no total de matŕıculas de estudantes com

NEE na rede regular de ensino, com o registro de 663.004 matŕıculas em 2007 e de

1.394.548 em 2016. O censo escolar de 2010 aponta que houve o registro de 712.072

matŕıculas de estudantes com NEE em idade escolar (de 5 a 17 anos), número inferior ao

total de PcD na mesma faixa etária, cerca de 1,2 milhões.

A Tabela 3.3 apresenta algumas das principais ações voltadas a inclusão, ou direcio-

nadas a PcD adotadas no Brasil.

TABELA 3.3 – Instrumentos direcionados à inclusão no Brasil

Ano Instrumento Descrição

1988

Constituição da

República Federativa

do Brasil, 1988

O caṕıtulo III é dedicado a educação, o artigo

205 garante educação como direito de todos, o

206 a igualdade de condições para o acesso e

permanência na escola; e o 208 o ensino a PcD

preferencialmente na rede regular de ensino

1989 Lei no 7.853/89

Lei que criminaliza a recusa, suspensão,

adiamento, cancelamento ou extinção da

matŕıcula de um estudante por causa de sua

deficiência.

1990

Estatuto da Criança e

do Adolescente – Lei

no. 8.069/90

O artigo 55 reforça a obrigatoriedade dos pais

em matricular seus filhos na rede regular de

ensino.

Continua na próxima página
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Tabela 3.3 – Continuação da página anterior

Ano Instrumento Descrição

1996

Lei de Diretrizes e

Bases da Educação

Nacional – Lei no

9.394/96

Institui no artigo 58 o atendimento aos

estudantes com deficiência em escolas regulares

ou, quando não for posśıvel, em escolas

especializadas. No artigo 59 autoriza a

terminalidade espećıfica e aceleração de estudos.

1999

Decreto no 3.298 que

regulamenta a Lei no

7.853/89

Enfatiza a educação especial como uma

modalidade transversal para todos os ńıveis de

ensino e atuação complementar da educação

especial ao ensino regular.

2001

Diretrizes Nacionais

para a Educação

Especial na Educação

Básica (Resolução

CNE/CEB no

2/2001)

Atribui as escolas a sua organização para

atendimento a estudantes com NEE, permitindo

o atendimento educacional especializado

complementar ou suplementar à escolarização

regular.

2001

Plano Nacional de

Educação – PNE, Lei

no 10.172/2001

Define a construção de uma escola inclusiva que

garanta o atendimento a diversidade humana,

como uma meta para a década.

2002
Resolução CNE/CP

no1/2002

Estabelece as diretrizes para a formação de

professores da educação básica, as instituições

de ensino superior devem prever no curŕıculo

acadêmico atenção a educação especial.

2002 Lei no 10.436/02

Reconhece a Linguagem Brasileira de Sinais

(LIBRAS) como meio legal de comunicação e

expressão, definido-a como 2a ĺıngua oficial no

Brasil.

2003 Portaria no 2.678/02
Aprova diretriz para uso, ensino, produção e

difusão do Sistema Braille no Brasil.

2004 Decreto no 5.296/04

Implementação do Programa Brasil Acesśıvel

que estabelece normas e critérios para a

promoção da acessibilidade às pessoas com

deficiência ou com mobilidade reduzida.

2006

Plano Nacional de

Educação em Direitos

Humanos

Objetiva fomentar temáticas relativas a PcD na

educação básica e criar ações afirmativas que

propiciem a inclusão, acesso e permanência na

educação superior.

Continua na próxima página
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Tabela 3.3 – Continuação da página anterior

Ano Instrumento Descrição

2007

Plano de

Desenvolvimento da

Educação – PDE

Tem como eixos adequação arquitetônica das

escolas, implantação de sala de recursos e

formação de professores para atendimento

educacional especializado.

2008

Poĺıtica Nacional de

Educação Especial na

Perspectiva da

Educação Inclusiva

Apresenta as diretrizes para inclusão escolar de

estudantes com NEE, reforçando o movimento

nacional com ações afirmativas, formação

docente, adequações arquitetônicas, sala de

recursos etc.

2011
Plano Nacional de

Educação (PNE)

A meta 4 pretende universalizar o ensino para a

população de 4 a 17 anos e o atendimento

educacional especializado na rede regular de

ensino. Reforça os eixos do PDE.

Assim como em outros páıses, as ações adotadas no Brasil, apresentadas na Tabela

3.3, estão em acordo com os documentos e tratados internacionais. Da mesma maneira,

as poĺıticas estabelecidas, influenciam estados, munićıpios e instituições. É posśıvel traçar

um paralelo entre os acordos internacionais, a legislação brasileira e as ações a ńıvel insti-

tucional. Tomando como exemplo o inciso 2o do artigo 23 da Convenção sobre os Direitos

da Criança de 1989 determina que os estados devam fornecer apoio especial às crianças

com deficiência. Em resposta a tal inciso, no Brasil o Decreto no 3.298 regulamenta a

Lei no 7.853/89, o PDE de 2007 e o PNEE-PEI de 2008 instituem o Atendimento Edu-

cacional Especializado para estudantes com NEE. Em ńıvel institucional, tomando como

exemplo o IFMS, é constitúıdo um Núcleo de Apoio a Pessoa com Necessidade Educacio-

nal Espećıfica (NAPNE), que é responsável por oferecer o atendimento especializado para

estudantes com NEE.

3.3 Problemas Relacionados

Embora seja uma das temáticas mais amplamente debatidas no campo educacional

(NILHOLM; GÖRANSSON, 2017) e, apesar dos aparentes avanços, a inclusão de estudantes

com NEE em escolas regulares é ainda um tema emergente no Brasil e em diversos páıses

(SANDBERG, 2017). Não obstante muito tenha sido pesquisado a respeito do processo

de inclusão em si, como adoção de poĺıticas públicas (BLATT, 1972; SMYTH et al., 2014),

elaboração de instrumentos e tecnologias adaptadas (GARCÍA et al., 2017) e metodologias

de ensino (SUKHRAM; MONDA-AMAYA, 2017), algumas lacunas e problemas persistem.
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No Brasil, uma questão problemática bastante evidente consiste na estagnação escolar

de estudantes com NEE. A Tabela 3.4 apresenta uma visão geral da estrutura básica do

ensino regular no Brasil com a faixa etária.

TABELA 3.4 – Etapas e modalidades de ensino no Brasil

Etapa Descrição

INFANTIL Educação Infantil - compreende a creche e a pré-escola. 0 a 5 anos.

EF-I Ensino Fundamental I - corresponde do 1o ao 5o ano. 6 a 10 anos.

EF-II
Ensino Fundamental II, segunda parte do ensino fundamental

abrange do 6o ao 9o ano. de 11 a 14 anos.

EM
Ensino Médio, último estágio da educação básica regular,

compreende da 1a a 3a série. 15 aos 17 anos

EJA EF-I

Educação para Jovens e Adultos – Ensino Fundamental I,

modalidade de ensino com duração de um ano, destinada a jovens

e adultos fora da idade escolar que não conclúıram ou não

cursaram o EF-I.

EJA EF-II

Educação para Jovens e Adultos – Ensino Fundamental II,

modalidade de ensino com duração de um ano, destinada a jovens

e adultos fora da idade escolar que conclúıram EF-I, mas não o

EF-II

EJA EM

Educação para Jovens e Adultos – Ensino Médio, modalidade de

ensino com duração de um ano, destinada a jovens e adultos fora

da idade escolar que conclúıram EF-II, mas não o EM.

OUTROS
Modalidades de ensino diversas geralmente sazonais resultado de

projetos dos governos estaduais.

A Figura 3.1 apresenta a distribuição dos estudantes com NEE, quem em 2016 pos-

súıam 17 anos ou mais, nas diversas etapas de ensino da educação básica.
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FIGURA 3.1 – Distribuição das matŕıculas dos estudantes com 17 anos ou mais em 2016.

Fonte: (SOUZA et al., 2018, p. 226)

A Figura 3.1 mostra que, dos estudantes com NEE matriculados na educação básica

(ensino fundamental e médio) em escolas regulares (não especializadas), 7,51% estão cur-

sando o Ensino Fundamental I (da 1a a 5a série) e 26,67% o Ensino Fundamental II (da

6a a 9a série). Com relação aos estudantes matriculados nas escolas especiais a proporção

é de 36,96% e 4,06% respectivamente. Importante reforçar que esses dados correspondem

apenas às matŕıculas de estudantes com 17 anos ou mais, idade que em condições normais,

o aluno deveria estar no último ano do ensino médio. A série “Todas as Escolas” apresenta

a proporção dos estudantes com 17 anos ou mais sem distinção de caracteŕısticas de NEE

ou de dependência administrativa da unidade escolar.

Problemas relativos com a estagnação escolar de estudantes com NEE, entre outras

questões, podem estar relacionados as ações, ao modo como poĺıticas e as legislações

vigentes são colocadas em prática, o contexto de cada páıs, cidade e instituição. Do mesmo

modo como as pessoas envolvidas influenciam nessa questão. Escolas onde o processo de

inclusão é considerado como satisfatório, possuem caracteŕısticas tais como: construções

democráticas voltadas ao diálogo, aceitação de novas sugestões, relação próxima entre

professores e gestores (LINDQVIST; NILHOLM, 2014).

Apesar dos acordos e tratados internacionais e, da legislação que busca assegurar di-

reitos, não há como elaborar uma teoria geral acerca de uma prática inclusiva (ROBINSON,

2017), as práticas de inclusão são indissociáveis do contexto institucional e de acordo com

suas especificidades e valores tais como questões sociais e direitos humanos (BARTON;

CORBETT, 1993). O processo de construção de uma escola inclusiva envolve uma aborda-

gem complexa, multimodal, coletiva, teórica cŕıtica, socialmente situada, orientada para
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a investigação (ROBINSON, 2017), um desafio é identificar questões a serem superadas no

sentido de modificar a maneira como os serviços são disponibilizados (BARTON; CORBETT,

1993).

Estabelecer poĺıticas e legislação relacionadas as inclusão de estudantes com deficiência

em escolas comuns, não garante que os discursos de inclusão sejam de fato desenvolvidos

(FERGUSON, 2008). Uma vez inclúıdo dentro do sistema educacional, o estudante passa

a ser exclúıdo do interior da instituição (RUNSWICK-COLE, 2011). De maneira que não é

posśıvel dissociar a escola do contexto social que está inserida, em uma sociedade plural,

a escola reproduz essa pluralidade em seu interior (BORDIEU; CHAMPAGNE, 1998).

Desenvolver e aplicar poĺıticas inclusivas, melhorar a compreensão de processos robus-

tos por parte dos docentes, uso de recursos e organização escolar, estão entre as diretrizes

e prinćıpios sugeridos para construção de uma escola inclusiva (FERGUSON, 2008). Tais

mecanismos não consideram mudanças no modo tradicional de ensino baseado em curŕı-

culo, ementa e plano de ensino ŕıgido, distante de construções coletivas que enfatizam as

possibilidades dos estudantes e se aproximam da realidade praticada e demandada pela

sociedade (FERGUSON, 2008).

A implementação de poĺıticas definidas em cenário global, nacional e local, varia de

acordo com o contexto, percepções e valores dos agentes envolvidos (LINDQVIST; NILHOLM,

2014) e de como inclusão é compreendida entre envolvidos (NILHOLM; GÖRANSSON, 2017).

Pouco foi explorado no tocante aos processos que geram fatores inclusivos (GÖRANSSON;

NILHOLM, 2014), ou seja, como são definidas as ações que colocam em prática os proces-

sos inclusivos em uma instituição de. O atendimento especializado para estudantes que

possuem NEE é um tema complexo, com informações insuficientes (LAI et al., 2016) que

representam desafios aos gestores sobre como desenvolver poĺıticas a ńıvel institucional

(CAMERON, 2016).

Diante das questões apresentadas na literatura, consideramos viável a construção de

uma abordagem que auxilie na definição das diretrizes, ações práticas, que devem ser

realizadas dentro de uma instituição, considerando aspectos tais como valores, objetivos e

contexto social, econômico, históricos entre outros. Tal abordagem é detalhada na seção

seguinte.

3.4 Considerações sobre o Caṕıtulo

Na declaração de Salamanca em 1994, representantes dos diversos páıses signatários

assumiram o compromisso com a promoção de poĺıticas que garantam o acesso a todos,

em idade escolar, na instituição de ensino comum mais próxima de sua residência. Um

compromisso em oposição à prática de educação segregada na qual estudantes com NEE
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são matriculados em escolas especializadas.

Os artigos da declaração de Salamanca defendem a inclusão de estudantes com defici-

ência em escolas comuns como um meio mais eficiente para, entre outros aspectos, formar

a todos de maneira igualitária e construir uma sociedade mais acolhedora. Visando con-

ceber uma escola com abordagem inclusiva, esforços vêm sendo empreendidos, em acordo

com contexto sociocultural, poĺıticos, históricos e econômicos, bem como a interpretação

do real significado de educação inclusiva.

Entretanto, transformar acordos, tratados em leis em ações práticas permanece como

um desafio a ser enfrentado nas instituições de ensino e na sociedade em geral. A forma

como a educação especial ocorre, é relacionado ao contexto em que está situada, aos

valores inerentes, a percepção e visão de mundo dos agentes envolvidos. Ainda que existam

divergências sobre as definições de educação inclusiva e práticas, todas convergem para

mudanças na concepção tradicional do ensino.

Nesse sentido, percebemos que o atendimento especializado para estudantes que pos-

suem NEE é um tema complexo, com informações insuficientes e sujeita a mudanças de

perspectivas de acordo com a época em que se situa. Devido ao fato de relacionar múlti-

plos agentes em um contexto de diversidade, a educação especial está envolta a diferentes

perspectivas e a diferentes fatores tais como sociais, religiosos e pedagógicos.

Os estudos relacionados com as práticas adotadas para educação inclusiva apresentam

abordagens, em muitos casos bem-sucedidas, definidas sob um determinado contexto, por

determinadas pessoas, de acordo com uma percepção do significado de inclusão e de acordo

com uma poĺıtica geral que norteia as ações. O que não é apresentado são os fatores que

geram tais práticas, como são identificadas as atividades a serem desenvolvidas, quais

objetivos devem ser alcançados e, fundamentalmente, como a questão está posicionada

naquele contexto.

Definir diretrizes para inclusão de estudantes com NEE em escolas comuns é um pro-

blema que, conforme apresentado neste caṕıtulo, possui caracteŕısticas tais como: múl-

tiplos atores, diferentes perspectivas, parcialidade e conflitos de interesse, incertezas e

contornado por um contexto espećıfico. Para auxiliar na estruturação de problemas dessa

natureza, a literatura apresenta um amplo conjunto de abordagens na Pesquisa Ope-

racional, descritas no caṕıtulo anterior, que se aplicam a uma variedade de situações

problemáticas com caracteŕısticas semelhantes.

Dessa maneira, compreende-se que os instrumentos metodológicos fornecidos pela área

de Pesquisa Operacional sejam capazes de endereçar essa questão. Embora não seja

pretensão deste estudo elaborar uma teoria geral de práticas inclusivas, a abordagem

multimetodológica constrúıda no caṕıtulo a seguir pode fornecer um meio para geração

de tais práticas em determinado contexto.



4 Abordagem Multimetodológica

Este caṕıtulo apresenta a construção da abordagem multimetodológica aplicada para

a identificação de diretrizes de inclusão de estudantes com NEE.

4.1 Abordagem Multimetodológica

Esta seção apresenta um detalhamento dos procedimentos adotados para abordagem

multimetodológica constrúıda para o problema em estudo. Tendo como ponto de partida a

ausência de fatos claros na situação problemática em estudo, a primeira etapa é estruturar

os dados existentes sobre a situação problemática a fim de gerar informação suficiente para

definir qual (quais) é (são) de fato o(s) problema(s) a serem tratados. Em outras palavras,

esta primeira etapa busca responder a seguinte pergunta: 1 - O que temos? Esta etapa

é análoga com a Análise Situacional do Planejamento Interativo que busca obter “uma

descrição pormenorizada do modo como o sistema funciona atualmente” (ACKOFF, 2001,

p. 5).

A segunda etapa ocupa-se de identificar e articular os verdadeiros objetivos, uma etapa

fundamental em toda e qualquer intervenção baseada em PO. Projetar um futuro desejado

“requer a especificação de metas, objetivos e ideais; fins de curto prazo, intermediários e

finais”(ACKOFF, 1997, p. 486). Os objetivos pretendidos nesta etapa são aqueles que estão

em sintonia com os valores dos stakeholders, em outras palavras, 2 - O que desejamos?.

Uma vez identificado o estado atual da situação problemática e o estado desejado

resta a terceira etapa que consiste em elaborar um planejamento que permita conduzir a

situação do atual para o estado desejado, ou seja, 3 - Como passar de 1 para 2? Segundo

Ackoff, (1997, p. 483) descobrir como chegar ao estado desejado “requer selecionar ou

inventar cursos de ação, práticas, programas e poĺıticas”. Em resumo a abordagem meto-

dológica constrúıda nesta tese busca responder três perguntas: 1 – O que temos? 2 – O

que desejamos? 3 – Como passar de 1 para 2?. A Figura 4.1 fornece uma visão geral da

abordagem.
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FIGURA 4.1 – Representação esquemática da abordagem

A etapa 1 corresponde a construção do conhecimento a respeito da situação proble-

mática por meio da Fase 1 do SSM (GEORGIOU, 2015) e da construção do mapa SODA.

Nesta etapa são identificados os stakeholders com aux́ılio da Figura Rica e das Análises

1, 2 e 3, stakeholders estes que serão necessários para construção da rede de objetivos. A

etapa 2 consiste na identificação dos valores e objetivos fundamentais que circundam a

situação problemática por meio da abordagem VFT (KENNEY. 1992). A etapa 3 corres-

ponde a aplicação das Fases 2 e 3 do SSM (GEORGIOU. 2015). A Figura 4.2 detalha os

procedimentos adotados em cada Etapa.

FIGURA 4.2 – Etapas da abordagem multimetodológica

4.1.1 Etapa 1: Identificar o que temos

Nesta etapa, o contexto da situação problemática é descrito, os stakeholders envolvidos

na intervenção são identificados e detalhados. As ações que serão desenvolvidas no decorrer
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das etapas seguintes são norteadas pelo contexto observado. Esta etapa é constitúıda de

4 passos detalhados a seguir.

4.1.1.1 Passo 1.1: Abstrair o contexto da situação problemática;

Para o desenvolvimento do passo 1 é elaborada a Figura Rica, uma forma gráfica que

pode ser feita a mão livre ou com aux́ılio de software de modo retratar a situação atual o

mais próximo do real.

A Figura Rica pode dar pistas de potenciais sistemas relevantes da situação problemá-

tica, contribui posteriormente para a identificação e o planejamento das transformações.

É permitido, mas não obrigatório, uma segunda versão da Figura Rica com gráficos e

traços mais detalhados, respeitando os preceitos utilizados para confecção do original.

4.1.1.2 Passo 1.2: Identificar e descrever os stakeholders envolvidos

Realizam-se as Análises 1 e 3. A análise 1 permite identificar os atores que possuem

relação com a situação problemática. A análise 3 descreve a abrangência do poder de

intervenção de cada ator na questão. Os atores com maior relevância, ou seja, maior

interesse e poder na situação problemática em estudo são selecionados para participar da

intervenção. Os atores selecionados passam a ser denominados stakeholders. A identifica-

ção dos stakeholders pode ser facilitada com o aux́ılio da Figura Rica.

4.1.1.3 Passo 1.3: Descrever o contexto da situação problemática

A partir do esboço da Figura Rica, é realizada uma descrição do contexto que a imagem

representa em conjunto com os mesmos envolvidos na concepção do esboço art́ıstico. Deve

ser posśıvel identificar gargalos que comprometem o sistema e que tornem determinado

processo em um estado não desejável, que demande uma ruptura com os padrões habituais.

Também neste passo deve ser realizada a Análise 2 do SSM, que identifica as dinâmicas

socioculturais da situação problemática, tais como metas orientadas e não orientadas;

questões culturais; fatores burocráticos; questões hierárquicas impĺıcitas; manejo de dados

etc. Os aspectos PREACHEES em conjunto com a Figura Rica auxiliam na condução

desta análise.

4.1.1.4 Passo 1.4: Construir e analisar o mapa SODA

O mapa SODA permite a estruturação de uma situação problemática em seu estado

atual. A elaboração do mapa SODA envolve stakeholders, identificados e descritos na
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Análise 1 e 3, que possuam envolvimento com a questão. Pode ser confeccionado direta-

mente com todos os envolvidos por meio de técnicas de dinâmicas em grupo e a utilização

de software. Caso seja constrúıdo individualmente deve-se realizar: Entrevistas individu-

ais; Confecção dos mapas individuais; Validação dos mapas individuais; Agregação dos

mapas individuais e Validação do mapa agregado com os envolvidos, de onde é obtido o

Mapa Congregado.

A análise dos construtos facilita a identificação de questões que influenciam e que

causam desconforto na situação problemática, questões essas que até então poderiam

estar ocultas para os stakeholders.

4.1.2 Etapa 2: Identificar o que desejamos

A Etapa 2 consiste na aplicação da abordagem VFT em quatro passos para identificar

quais são os reais objetivos, e quais valores pretende-se atingir com a intervenção.

4.1.2.1 Passo 2.1: Definir valores

Por meio de entrevistas com agentes com conhecimento e interesse na situação pro-

blemática elabora-se a lista de desejos (Wish List). Identifica-se aspectos desejados, com

perguntas tais como: O que você quer? O que deveria querer? (KEENEY, 1992; KEENEY,

1996).

4.1.2.2 Passo 2.2: Transformar os valores em objetivos

O segundo passo consiste em converter os valores identificados em objetivos, ou seja,

que seja posśıvel identificar os objetivos que de fato pretende-se alcançar. Os valores são

convertidos em objetivos tanǵıveis e mensuráveis expressando-os no formato Verbo+Objeto.

Um valor pode originar vários objetivos assim como vários valores podem ser expressos

em um objetivo único. O resultado deste passo é uma nuvem de objetivos.

4.1.2.3 Passo 2.3: Hierarquizar os objetivos

Os objetivos devem ser hierarquizados por meio de análise que identifique a razão

pela qual tal objetivo é importante, o que ele ajuda a alcançar. Adota-se o teste WITI

(Why This Is Important? – Por que isso é importante) para cada objetivo que produz

duas sáıdas potenciais: ajuda a alcançar outro objetivo ou é o objetivo fundamental a ser

atingido.
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4.1.2.4 Passo 2.4: Construir uma rede de objetivos meio-fim

Com os objetivos identificados e hierarquizados a última etapa consiste em estrutura-

los em uma rede de objetivos meio-fim de modo que seja posśıvel ter uma compreensão

do que deseja-se com a intervenção.

4.1.3 Etapa 3: Como passar de 1 para 2

Esta etapa envolve as fases 2 e 3 do SSM na qual busca-se uma compreensão mais

profunda da situação problemática. São identificadas as transformações que possam guiar

a situação do estado atual para o estado desejado, assim como elaborar modelos que per-

mitam sistematizar a operacionalização efetiva das ações que resultem na transformação

identificada. Esta etapa é constitúıda de 4 passos detalhados a seguir.

4.1.3.1 Passo 3.1: Identificar as transformações

Após a análise da Figura Rica e do mapa SODA congregado, podem emergir ques-

tões que fornecem pistas para definir sistemas relevantes. Por meio das quatro regras

de transformação do SSM, são identificadas as transformações posśıveis, ou seja, definir

as entradas que demandam modificações e as sáıdas para tais processos. A Tabela 4.1

apresenta um exemplo de como deve ser o formato das transformações do SSM.

TABELA 4.1 – Formato das transformações

Entrada Sáıda

Qual o problema do sistema relevante

a ser resolvido?
⇒

Qual poderia ser uma solução para o

problema do sistema relevante

Diversas transformações podem ser identificadas, no entanto, são selecionadas, ou

priorizadas, aquelas que estão em consonância com os objetivos identificados no VFT.

Após identificar as transformações que o sistema demanda, são discutidos e elaborados

modelos conceituais para operacionaliza-las.

4.1.3.2 Passo 3.2: Selecionar e contextualizar as transformações

Cada transformação recebe um rótulo de 1 a 5 ou um ‘-’ indicando qual objetivo

fundamental ela ajuda a realizar, por meio de análise entre os stakeholders e o facilitador

são selecionadas as transformações prioritárias para serem contextualizadas.

Em seguida cada transformação selecionada é contextualizada, utiliza-se o instrumento

CATWOE onde os stakeholders envolvidos (C-A-O) são informados pelas Análises 1 e 3
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da Etapa 2. As transformações (T) são identificadas na Etapa 3, com aux́ılio das quatro

regras de transformação do SSM. As restrições que impedem ou limitam a ação (E) são

identificadas na Etapa 2 por meio da Análise 2, eventuais limitações adicionais podem ser

identificadas com análise do mapa SODA. A visão de mundo (W) é obtida com aux́ılio da

rede de objetivos elaborada na Etapa 1 e da Análise 2, de maneira que exista um consenso

sobre ela.

4.1.3.3 Passo 3.3: Descrever a transformação

Cada transformação T possui um CATWOE associado, e todos os seus elementos são

integrados em uma única afirmação denominada definição raiz, que deve ser uma resposta

adequada para uma pergunta como: “O que está sendo feito aqui?”.

4.1.3.4 Passo 3.4: Definir as atividades, relaciona-las e estabelecer critérios

de controle para os modelos conceituais

Após o enunciado da definição raiz, de cada transformação e, com apoio dos objetivos

meio identificados na Etapa Um, são identificadas as atividades que devem ser realizadas

para que a transformação aconteça. Como a transformação corresponde a um objetivo

fundamental identificado no VFT, os objetivos meio, aliados com a visão de mundo,

facilitam a listagem das atividades.

As atividades identificadas são relacionadas de modo conceitual, fornecendo uma

sequência de atividades precedentes e posteriores de modo que seja posśıvel visualizar

como e qual (ou quais) atividade(s) de determinada transformação afeta(m) outra(s).

Esse relacionamento dá origem ao Sistema de Atividades Humanas (HAS do inglês Hu-

man Activity Systems).

Os HAS individuais são relacionados seguindo o mesmo procedimento, ou de modo

anaĺıtico, relacionando as atividades em comum de cada HAS. Constitui-se assim o Su-

persistema, que permite uma visão hoĺıstica das transformações e das atividades.

Com o Supersistema estabelecido, procede-se para a última etapa onde os modelos são

monitorados com os três critérios de controle propostos pelo SSM: Eficácia, Eficiência,

Efetividade.

O critério eficácia possui foco nos processos e avalia se os recursos executam seu traba-

lho. O critério eficiência avalia se os recursos utilizados são mı́nimos. O critério efetividade

tem foco nas estratégias, busca avaliar se a transformação contribui para atender as ex-

pectativas e metas dos proprietários.
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4.2 Considerações sobre o Caṕıtulo

Os Métodos de Estruturação de Problemas são frequentemente empregados em si-

tuações problemáticas complexas caracterizada por ausência de fatos claros, múltiplos

atores, perspectivas diferentes e conflitantes entre outros. A natureza de uma determi-

nada situação problemática eventualmente pode demandar a combinação de métodos ou

partes destes visando resultados mais satisfatórios. Neste estudo o SODA foi combinado

com SSM para melhorar a compreensão acerca da situação problemática em análise e o

VFT para identificar os objetivos a fim de priorizar as transformações do SSM e guiar o

planejamento estratégico.

O SSM parte da estruturação de uma situação problemática para identificar estados

indesejados que demandam ser transformados em estados desejados. Adicionar o VFT

em uma intervenção baseada em SSM permite que sejam consideradas somente transfor-

mações que vão de encontro com os reais objetivos pretendidos. Considerar os objetivos

desejados e não apenas os problemas encontrados permite questionar a estrutura das dinâ-

micas inerentes a situação problemática. Um determinado problema, ou seja, um estado

indesejado identificado pelo SSM pode não afetar nenhum dos reais objetivos. Se um

estado indesejado não afeta os objetivos então é preciso analisar se o processo que origina

tal estado é realmente necessário ou se é realmente um problema.

A abordagem multimetodológica constrúıda e apresentada neste caṕıtulo se diferencia

das demais dispońıveis na literatura por relacionar as mudanças necessárias com os ob-

jetivos desejados. Outros estudos que combinam SSM com VFT geram uma nuvem de

objetivos com o SSM e os estruturam com o VFT. Tal processo desperdiça ou ao menos

minimiza o uso da principal potencialidade do VFT: O pensamento sobre valores.

No caṕıtulo a seguir, a aplicação abordagem constrúıda é demonstrada em um caso

real: inclusão de estudantes com NEE em uma instituição da rede federal de ensino.



5 Aplicação Prática da Abordagem

A abordagem multimetodológica é aplicada em uma unidade escolar da rede federal de

ensino, localizada no munićıpio de Corumbá no estado de Mato Grosso do Sul. A unidade

foi escolhida pelo fato do autor (e facilitador) ser docente e ter sido membro do núcleo

especializado de atendimento aos estudantes com NEE nesta instituição. Desenvolver

projetos voltados a inclusão é uma das demandas da instituição, faz parte das poĺıticas

institucionais e é uma orientação da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

(SETEC) responsável pela rede federal de ensino.

5.1 Etapa 1: Identificar o que temos

O munićıpio de Corumbá está localizado na região oeste do estado de Mato Grosso do

Sul (MS), possui uma área de mais de 64 mil km2 e uma população estimada de 111.435

habitantes dos quais 93.452 residem na zona urbana (IBGE, 2019). Este munićıpio está

totalmente inserido no complexo do Pantanal. Compõe fronteira urbana com a prov́ıncia

de Germán Bush localizada no departamento de Santa Cruz – Boĺıvia, onde forma uma

conurbação urbana com duas cidades deste páıs: Puerto Suarez e Puerto Quijarro. A

Figura 5.1 apresenta a localização do munićıpio de Corumbá no mapa de Mato Grosso do

Sul.
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FIGURA 5.1 – Localização do munićıpio de Corumbá-MS

Fonte: Turismo MS

A unidade de ensino foi instalada em Corumbá no ano de 2012 em uma sede provisó-

ria cedida pela prefeitura do munićıpio, migrou em 2018 para a sede própria e definitiva.

Desde sua instalação a unidade de ensino recebeu estudantes com Necessidades Educaci-

onais Espećıficas (NEE) com dificuldades devido à precariedade do espaço dispońıvel na

sede provisória. Em 2017 foi institúıda uma nova poĺıtica de reserva de vagas que garante

até 11% do total de vagas destinadas aos cursos técnicos para Pessoas com Deficiência

(PcD).

Diante do quadro de incertezas causado pela nova poĺıtica de reserva de vagas, pressão

de demanda, diversidade do público e familiaridade do autor, esta unidade apresenta-se

com um ambiente ideal para aplicação da abordagem multimetodológica proposta.

5.1.1 Passo 1.1: Abstrair o contexto da situação problemática

A Figura Rica foi elaborada em conjunto com o coordenador local do Núcleo de Aten-

dimento às Pessoas com Necessidades Espećıficas (NAPNE) do campus Corumbá. Por

opção do coordenador a figura foi elaborada com aux́ılio do software de criação de dia-

gramas Microsoft Visio R©. O resultado é apresentado na Figura 5.2
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FIGURA 5.2 – Figura Rica elaborada com aux́ılio de software

Por meio do debate realizando durante a elaboração da Figura Rica foi posśıvel iden-

tificar os seguintes aspectos relevantes na situação problemática:

• A unidade de ensino foi instalada em Corumbá no ano de 2012 em uma sede provi-

sória sem acessibilidade o que desestimulou ingresso de estudantes com NEE.

• Em 2017 foi institúıda uma nova poĺıtica de reserva de vagas que garante até 11%

do total de vagas destinadas aos cursos técnicos para PcD.

• Não há profissionais no quadro funcional, técnicos ou docentes dedicados a educação

especial.

• Alguns docentes, especialmente de áreas técnicas, possuem pouca ou nenhuma for-

mação pedagógica ou em educação especial.

• Não há estimativas sobre demandas potenciais de estudantes com NEE.

• Há poucos recursos pedagógicos adaptados.

• Os poucos estudantes com NEE que ingressaram na instituição evadem ou fracassam

continuamente.

• A rotatividade de servidores é acentuada.
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• Há um NAPNE em cada campus da instituição e as ações são pensadas em conjunto.

A Figura Rica apresenta o processo do atendimento a estudantes com NEE na unidade

de ensino em estudo: Há uma pressão da demanda de estudantes com NEE que ingressam

na instituição, oriundos de diversas escolas; Nem todos os professores tem conhecimento

necessário para atendê-los e alguns acreditam que o melhor lugar para atendimento destes

estudantes é em escolas especializadas; Tal pensamento é compartilhado também por

alguns pais e estudantes. A unidade de ensino segue poĺıticas nacionais como (Poĺıtica

Nacional de Direitos Humanos) PNDH e da Poĺıtica Nacional de Educação Especial na

Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE-PEI), que garantem o atendimento a PcD

em escolas comuns. Além das barreiras de inclusão impostas pelos pais, professores e

estudantes, a unidade de ensino possui dificuldades em identificar quais são as necessidades

reais dos estudantes.

A instituição possui um núcleo espećıfico para de atendimento às pessoas com neces-

sidades espećıficas que é o NAPNE. Este núcleo é constitúıdo por membros voluntários

da comunidade escolar. A finalidade deste núcleo, entre outras, é a de definir normas de

inclusão a serem praticadas na instituição.

5.1.2 Passo 1.2: Identificar e descrever os stakeholders envolvi-

dos

A Figura Rica pode dar pistas das pessoas que estão envolvidas com a situação pro-

blemática. Em conjunto com o coordenador a identificação dos stakeholders é realizada

a partir das Análises 1 e 3. Os envolvidos com a situação problemática, são apresentados

na Figura 5.3:

FIGURA 5.3 – Stakeholders envolvidos
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Qualquer decisão tomada com relação ao tema de inclusão será realizada ou afetará

primariamente os envolvidos indicados na Figura 5.3. Outros envolvidos como profissio-

nais terceirizados e sociedade em geral não foram considerados devido a pequena influência

com a questão a ser tratada. Os pais dos estudantes não foram inclúıdos, pois por se tratar

de ensino técnico de ńıvel médio e superior, a totalidade dos estudantes são maiores de

idade e as ações não afetam os pais. A Análise 3, apresentado na Tabela 5.1, descreve a

extensão e o tipo de poder de cada um.

TABELA 5.1 – Descrição dos atores envolvidos na situação problemática

Ator Descrição

Reitoria

Representado pela figura do Reitor da instituição é quem possui

o máximo poder, o dono do sistema, não possui um interesse

direto na educação inclusiva, pois gere a instituição como um

todo tendo as pró-reitorias e setores com maior interesse.

Pró-Reitoria de

Extensão

Atualmente o setor de educação especial na instituição é

subordinado a Pró-reitoria de extensão. O Pró-Reitor de

extensão é quem tem o máximo poder na instituição abaixo

somente do Reitor. Ele pode determinar a execução de diversas

ações e negociar outras com o Reitor como apoio financeiro.

Diretor de

Campus

Cada unidade de ensino da rede federal em um munićıpio

possui a figura de um Diretor de Campus, ele tem o poder de

tomar decisões dentro da sua unidade desde que não venham

contra recomendações da Reitoria.

Coordenador

local do NAPNE

Em cada unidade da rede federal possui um coordenador do

NAPNE que possui a mesma força que o diretor do Campus

com relação a educação especial, entretanto possui um interesse

maior. É um servidor voluntário, normalmente com

identificação e histórico de engajamento com a temática.

Coordenador

Geral do

NAPNE

O Coordenador Geral do NAPNE é subordinado diretamente a

Pró-Reitoria de extensão e tem atribuições de formar as equipes

em cada unidade. Como as ações são executadas dentro de

cada unidade acaba tendo um poder um pouco menor que o

Coordenador Local, ficando com tarefas mais administrativas.

Continua na próxima página
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Tabela 5.1 – Continuação da página anterior

Ator Descrição

Membros do

NAPNE

O NAPNE é uma comissão composta por servidores

voluntários, os membros fazem parte por razões diversas como

para receber a portaria que pode lhe conferir uma pontuação

melhor em avaliações de desempenho, outros estão por

engajamento mesmo, podem sugerir adaptações e metodologias

de ensino aos professores.

Professores

Os professores podem definir a própria metodologia de ensino,

mas também pode ser orientado a adotar uma diferente, em

geral atuam em áreas espećıficas e possuem interesses em áreas

que não estão relacionadas com educação especial, sendo um

desafio o seu preparo.

Estudante

Parte mais interessada, mas que menos tem poder de decisão.

Também é a parte mais frágil do sistema geralmente não

avança ou evade.

Os stakeholders mais relevantes para gerar informação a respeito da situação proble-

mática são aqueles que possuem mais conhecimento e relação direta com a causa, ou seja,

aqueles que constituem o NAPNE (Coordenadores e Membros).

Auxiliado pela Figura Rica, análises 1 e 3 e em conjunto com o coordenador, foram

selecionados três stakeholders para participar do restante da aplicação da abordagem:

Os coordenadores do NAPNE dos munićıpios de Corumbá (unidade onde está ocorrendo

a intervenção), do munićıpio de Coxim (unidade com maior quantidade de estudantes

com NEE matriculados e com maior experiência) e o coordenador geral do NAPNE no

munićıpio de Campo Grande que coordena as ações nos demais campi da instituição.

Embora relevante, não foi posśıvel incluir os estudantes com NEE na aplicação devido

a pouca frequência dos mesmos na instituição. Todas as interações com os stakeholders

selecionados foram feitas de forma individual e os dados agregados pelo facilitador e

validados novamente com cada stakeholder. O roteiro completo de interações com os

stakeholders está dispońıvel na Tabela B.1 no Apêndice B desta tese.

Em um primeiro momento os stakeholders foram entrevistados utilizando as seguintes

perguntas, mas não exclusivas, como guia:

• Quais são os objetivos e valores do NAPNE dentro do IFMS?

• Por que é importante o estudante ter esse núcleo a sua disposição? É importante

que o estudante se forme?
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• Como é realizado hoje o processo de atendimento ao estudante com NEE que ingressa

no IFMS?

• O que você considera que seria o melhor ambiente para alcançar os objetivos do

NAPNE, ainda que hipotético?

• Como é feita essa relação do NAPNE com o professor regente que lida diretamente

com o estudante com NEE? Como é feito o suporte ao professor?

• O que você considera como fator limitador, o que dificulta, quais são os problemas

na inclusão de estudantes com NEE no IFMS?

As entrevistas foram transcritas com aux́ılio do software Dictanote R© (https://dictanote.co)

e revisadas. Estão dispońıveis no Apêndice C.

5.1.3 Passo 1.3: Descrever o contexto da situação problemática

A Análise 2 foi a última atividade feita em conjunto com o coordenador da instituição.

Esta análise descreve o contexto da situação problemática, como é estar envolvido na

situação. Para compreender melhor o contexto é realizada uma descrição dos aspectos

nomeados por Georgiou (2015) como PREACHEES (Poĺıticas, Religiosas, Econômica,

Aparentes (ou Estéticas), Cultural, Histórica, Ética, Ecológica, Social) sob o qual está

inserida a situação problemática. Tal descrição é apresentada na Tabela 5.2.

TABELA 5.2 – Aspectos PREACHEES na situação problemática em estudo

Aspecto Descrição

Poĺıtica:

Novas diretrizes que visam garantir reserva de vagas para

estudantes com NEE estão em vias de serem aplicadas o que

ocasionará aumento deste público na instituição.

Religiosa:
Atualmente aspectos religiosos não influenciam na situação

problemática.

Econômica:
O custo de atender um estudante com NEE é maior do que de

um estudante sem NEE.

Aparente

(Estética):

O discurso de inclusão em geral tem grande apelo emotivo nas

lideranças da instituição e na sociedade como um todo.

Cultural:
Estudantes com NEE normalmente são vistos como incapazes e

segregados em escolas especializadas.

Histórica:
Estudantes com NEE que já passaram pela instituição

apresentaram dificuldades ocasionando fracasso e evasão.

Continua na próxima página
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Tabela 5.2 – Continuação da página anterior

Aspecto Descrição

Ética:

O processo de exclusão indireta ou “exclúıdos do interior” é um

problema ético, quando a instituição promove a exclusão de

forma subliminar do estudante com NEE.

Ecológica: Aspectos ecológicos não influenciam esta situação problemática.

Social:

A instituição de ensino de natureza pública busca promover

transformações sociais e busca atender a todos os segmentos da

sociedade.

Os aspectos apresentados na Tabela 5.2 ajudam a compreender melhor os fatores que

envolvem a situação problemática. A instituição, por exemplo, tem um foco social de

atendimento ao público em geral, não a um público espećıfico, não há pressão por resul-

tados monetários como lucratividade, entretanto há uma preocupação com indicadores de

qualidade de ensino estabelecidos como o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

(ENADE) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

5.1.4 Passo 1.4: Construir e analisar o mapa SODA

Por meio das entrevistas com os stakeholders selecionados, disponibilizadas no Apên-

dice C, o facilitador construiu mapas SODA para cada um dos três entrevistados, os mapas

individuais estão dispońıveis no Apêndice D. Os mapas individuais foram validados com

os participantes e posteriormente mesclados em um único mapa agregado pelo facilitador.

O mapa agregado, novamente foi validado dando origem ao mapa congregado apresentado

na Figura 5.4.

Foram identificados, no mapa congregado, cinco construtos cabeça, dois caudas, e

quatro opções estratégicas, todos enfatizados graficamente. Os construtos cabeça desta-

cados na cor verde representam sáıdas ou consequências desejáveis enquanto que os na

cor vermelha representam sáıdas ou consequências que não são desejadas. O construto

cabeça enfatizado na cor amarela representa uma sáıda indefinida que não é desejada mas

que não ocorre por uma limitação no sistema em si. No caso em estudo, supondo que

as condições sejam totalmente favoráveis, uma consequência desejável é que o estudante

conclua o curso, numa consequência indefinida o estudante abandona o curso por razões

pessoais.

Os construtos Opções Estratégicas representam o último evento antes das consequên-

cias (construto cabeça). Na base do mapa SODA, enfatizado na cor azul, estão os cons-

trutos caudas que representam os eventos que originam o processo. No mapa SODA há

ainda a ocorrência de um construto dominante, um tipo implosão e um tipo explosão. A
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Tabela 5.3 destaca todos esses construtos.

TABELA 5.3 – Construtos principais do mapa SODA congregado

Id Tipo Construto

21 Cabeça
Estudante é encaminhado para entrevista com

assistente social..

34 Cabeça Estudante consegue concluir o curso..

36 Cabeça Estudante desiste do curso..

38 Cabeça Estudante evade..

39 Cabeça
Estudante conclui o curso com terminalidade

espećıfica..

61 Cabeça Planejamento inicial é prejudicado..

65 Cabeça Contribui na transformação social..

32
Opção

Estratégica
Estudante consegue superar as dificuldades..

37
Opção

Estratégica
Estudante reprova sistematicamente..

58
Opção

Estratégica

Identifica eixo dentro da carreira mais proṕıcio ao

estudante..

1 Cauda Estudante ingressa no instituto..

42 Cauda Servidores ingressam na instituição..

31 Dominante Qualidade do ensino é garantida ao estudante..

57 Implosão Melhora o conhecimento dos envolvidos..

43 Explosão
Constitui-se um núcleo para atendimento ao estudante

com necessidades espećıficas..
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FIGURA 5.4 – Mapa SODA congregado
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5.2 Etapa 2: Identificar o que desejamos

Esta etapa consiste em identificar os objetivos fundamentais e meios, que devem nor-

tear as transformações e auxiliar na elaboração dos modelos conceituais.

5.2.1 Passo 2.1: Definir valores

A partir de análise das entrevistas o facilitador extraiu potenciais valores dos entrevis-

tados com relação ao atendimento de estudantes com NEE, que inclui: atenção a todos

os estudantes com dificuldades de aprendizagem independente de laudo cĺınico, desejo de

construção de escola inclusiva, ambiente apropriado, com pessoal adequado e capacitado,

instrumentos etc.

De acordo com as respostas dos stakeholders, foi posśıvel identificar qual a definição de

inclusão compreendida por eles: Fornecer suporte espećıfico para estudantes com NEE.

Por “Estudantes com NEE”, o entendimento não se resume apenas a estudantes com

alguma deficiência aparente, ou clinicamente diagnosticada, mas estudantes que apresen-

tem dificuldades at́ıpicas de aprendizado. Estudantes como limitações f́ısicas, mas nenhum

comprometimento cognitivo, por exemplo, não fazem parte da demanda a ser atendida.

5.2.2 Passo 2.2: Transformar os valores em objetivos

Nesta etapa, o facilitador em conjunto com os stakeholders buscou converter os valo-

res indicados em objetivos mensuráveis e tanǵıveis expressos no formato Verbo+Objeto.

Nesta etapa, por sugestão unânime dos stakeholders, foi adotado o documento que deta-

lha o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da unidade de ensino. O PDI possui

metas e objetivos que a instituição se propõe alcançar em um peŕıodo de cinco anos (IFMS,

2018). Esta atividade originou uma “nuvem de objetivos” apresentada na Figura 5.5.
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FIGURA 5.5 – Nuvem de objetivos baseados nos valores dos entrevistados

Com o PDI da instituição também foi posśıvel identificar a visão da instituição: “Ser

reconhecido como uma instituição de ensino de excelência”e três objetivos estratégicos

listados a seguir:

1. Formar profissionais inovadores e responsáveis.

2. Induzir o desenvolvimento social, local e regional.

3. Garantir a equidade, ética, qualidade, empreendedorismo e inovação.

Os objetivos apresentados na Figura 5.5 servem de base para a construção da hierarquia

e da rede de objetivos.

5.2.3 Passo 2.3: Hierarquizar os objetivos

Nesta etapa é aplicado o WITI Test. Para os objetivos identificados na Figura 5.5

é realizada uma série de perguntas do tipo “Por que isso é importante?”, as respostas

poderiam conduzir a algum dos objetivos da nuvem, a geração de novos objetivos ou

eram os objetivos fundamentais. A Tabela 5.4 apresenta a hierarquia de objetivos para o

estudo.
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TABELA 5.4 – Hierarquia de objetivos

1. Formar profissionais inovadores e responsáveis

1.1. Aumentar a quantidade de estudantes formados

1.1.1. Reduzir o fracasso escolar

1.1.2. Reduzir a evasão escolar

1.2. Melhorar o conhecimento dos envolvidos

1.2.1. Oferecer capacitações aos envolvidos

1.2.2. Auxiliar o Professor Regente

2. Induzir o desenvolvimento social, local e regional

3. Garantir equidade, ética, qualidade, inovação e empreendedorismo

3.1. Melhorar o sentimento de Pertencimento dos Estudantes com NEE

3.1.1. Reduzir as dificuldades

3.1.2. Melhorar a valorização

3.1.3. Garantir Direitos do Estudante

3.2. Melhorar a inclusão social

3.2.1. Atender a Legislação

3.2.2. Identificar Demandas

3.3. Apoiar o Estudante com NEE

3.3.1. Auxiliar o estudante a ingressar na instituição

3.3.2. Constituir uma infraestrutura

Como mencionado, os objetivos 1, 2 e 3 da Tabela 5.4 foram extráıdos do PDI da

instituição e definidos como objetivos estratégicos por sugestão dos stakeholders. Os

objetivos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 e 3.3 foram definidos como objetivos fundamentais.

5.2.4 Passo 2.4: Construir uma rede de objetivos meio-fim

Com os objetivos hierarquizados o facilitador construiu a rede de objetivos meio-fim.

Durante a interação com os stakeholders mais ńıveis de objetivos-meio foram adicionados.

O resultado final após validação dos stakeholders é apresentado na Figura 5.6.
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FIGURA 5.6 – Rede de objetivos meio-fim
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A rede de objetivos apresentada na Figura 5.6 compartilha aspectos estruturais e

visuais semelhantes com o mapa SODA exposto na Figura 5.4, no entanto destaca-se que

a rede de objetivos do VFT evidencia o que é desejado (o que queremos) para a situação

problemática em estudo ao passo que o mapa SODA explora melhor o que ocorre e como

ocorre (o que temos) atualmente na situação problemática.

5.3 Etapa 3: Como passar de 1 para 2

5.3.1 Passo 3.1: Identificar as transformações

A Figura Rica e o mapa SODA apresentados nas Figuras 5.2 e 5.4 respectivamente,

fornecem uma visão geral sobre a situação problemática. Os dois recursos auxiliam o faci-

litador no debate com os stakeholders para levantar estados indesejados, mais relevantes

ou que demandam maior atenção. Por meio dessa análise e guiado pelas quatro regras

de transformação do SSM, esses estados foram convertidos no conjunto de transformações

que o sistema demanda.

As transformações identificadas foram relacionadas com os cinco objetivos definidos

como fundamentais e que conduzem diretamente aos objetivos estratégicos definidos na

etapa anterior. Os cinco objetivos foram apresentados na hierarquia de objetivos na

Tabela 5.4 e na rede de objetivos meio-fim na Figura 5.6. Esses objetivos são listados a

seguir.

1. Aumentar a Quantidade de Estudantes Formados

2. Melhorar o Conhecimento dos Envolvidos

3. Melhorar o Sentimento de Pertencimento do Estudante

4. Melhorar a Inclusão Social

5. Apoiar o Estudante com NEE

Inicialmente 25 transformações foram listadas e devidamente rotuladas de 1 a 25. Por

meio do exerćıcio de relacionar transformações com os 5 objetivos expandiu para 42 o

total de transformações. No entanto nem todas as transformações foram pasśıveis de

relacionamento com algum dos objetivos. Foi consenso entre os stakeholders que algumas

das transformações não ajudam a alcançar algum dos objetivos fundamentais listados.

Na Tabela 5.5 são destacados os construtos do mapa SODA que originaram cada

transformação e o objetivo fundamental que está relacionado. Foram omitidas as trans-

formações que não possuem relacionamento com algum dos objetivos fundamentais. A
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relação completa com todas as transformações identificadas está dispońıvel no Apêndice

E deste documento.

TABELA 5.5 – Relação das transformações identificadas

T Transformação Construto Objetivo

6

Professor regente desconhece aspectos de educação

inclusiva .. Professor regente compreende aspectos de

educação inclusiva

23, 30 3

8

Necessidade de refazer planejamento/capacitações de

acordo com o ingresso de novos membros ..

Necessidade de refazer planejamento/ capacitações de

acordo com o ingresso de novos membros reduzida

61 2

10

Demandas atuais e futuras são incertas .. Demandas

atuais e futuras conhecidas
63 2

16

Limitações cĺınicas do estudante são desconhecidas ..

Limitações clinicas do estudante são conhecidas
6 2

17

Falta de conhecimento a respeito da legislação ..

Amplo de conhecimento a respeito da legislação
57 2

19

Falta de empatia com educação inclusiva .. Envolvidos

melhor sensibilizados com a temática
23, 27 3

20

Estudante reprova sistematicamente .. Estudante

avança as etapas do curso
37 1

21

Estudante tem dificuldade na compreensão do

conteúdo .. Estudante supera as dificuldades e avança
11, 37 1

23

Não há técnico em educação especial .. Contratado

técnico especializado para educação especial
45 5

24

Disciplinas teórica e práticas ministradas de modo

dissociado .. Integração entre disciplinas teóricas e

práticas

17, 24 4

25

Modelo de ensino tradicional .. Ensino baseado em

projetos
24 4

41

Ausência de registro das ações e capacitações do

NAPNE para novos membros .. Base com registro das

ações prévias do NAPNE para novos membros

54,63 2

Durante a atividade de identificar as transformações, a análise de alguns construtos

(como o construto 11, por exemplo), originou várias transformações. Por outro lado há

transformações como a 36, por exemplo, que foi obtida pela análise em conjunto de vários
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construtos (34, 36 e 38 neste caso).

Tomando como exemplo, a transformação 6 foi gerada a partir da análise dos construtos

23 e 30 que estão relacionados com aspectos inerentes ao professor. Se o estado atual

(indesejado) na situação problemática é a ausência de conhecimento ou barreira cultural

do professor, o estado desejado é que o professor tenha plena compreensão de aspectos

da educação inclusiva. O mapa SODA permite visualizar os problemas, e por meio das

quatro regras do SSM as transformações para estes problemas são obtidas.

5.3.2 Passo 3.2: Contextualizar as transformações

Das 42 transformações identificadas, 12 estão diretamente relacionadas com os 5 obje-

tivos desejados, mas, realizar apenas 4 transformações, indicadas na Tabela 5.6, ajudam

a concretizar 2 desses 5 objetivos (1 e 5).

TABELA 5.6 – Transformações selecionadas como prioritárias

T Entrada Sáıda

T19

Falta de empatia com educação

inclusiva
⇒

Envolvidos melhor sensibilizados

com a temática

T20

Estudante reprova

sistematicamente
⇒

Estudante avança as etapas do

curso

T21

Estudante tem dificuldade na

compreensão do conteúdo
⇒

Estudante supera as dificuldades e

avança

T41

Ausência de registro das ações

prévias do NAPNE para novos

membros

⇒
Base com registro das ações

prévias do NAPNE para novos

membros

A lista de transformações prioritárias não é inflex́ıvel, a transformação T41 está rela-

cionada com o objetivo 2 e foi inclúıda para o planejamento. Outras 3 transformações

estão relacionadas com o esse objetivo, no entanto, os stakeholders concordaram que reali-

zar a transformação T41 afeta as demais com a possibilidade de eliminar a necessidade de

planejamento destas. Por esta razão a transformação T41 foi inclúıda para o planejamento.

As transformações que não estão associadas a um dos 5 objetivos não são transfor-

mações inúteis ou fora de contexto, os stakeholders compreendem que elas ajudam a

materializar outros objetivos meio.

O relacionamento das transformações com os objetivos fundamentais auxiliou no de-

bate para identificar as atividades necessárias para materializar as transformações.

As transformações destacadas na Tabela 5.6 foram contextualizadas com o CATWOE
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e resumidas com a Definição Raiz. As Tabelas 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 apresentam essas

informações para as transformações T19, T20, T21 e T41, respectivamente.

TABELA 5.7 – CATWOE e definição raiz para transformação T19

Transformação Entrada Sáıda

T19

Falta de Empatia com Educação

Inclusiva

Envolvidos Melhor

Sensibilizados com a Temática

C Estudantes com NEE

A Professores e Membros do NAPNE

T
Falta de empatia com educação inclusiva → Envolvidos melhor sensibilizados

com a temática

W Informar sobre o público-alvo e obrigações legais

O Direção de Ensino

E Pressupostos estabelecidos nos envolvidos

TABELA 5.8 – CATWOE e definição raiz para transformação T20

Transformação Entrada Sáıda

T20

Estudante reprova

sistematicamente

Estudante avança as etapas do

curso

C Estudantes com NEE

A Professores e Membros do NAPNE

T Estudante reprova sistematicamente → Estudante avança as etapas do curso

W Ajustar as atividades curriculares às especificidades do estudante

O Direção de Ensino

E Ementa curricular inflex́ıvel

TABELA 5.9 – CATWOE e definição raiz para transformação T21

Transformação Entrada Sáıda

T21

Estudante tem dificuldade na

compreensão do conteúdo

Estudante supera as dificuldades

e avança

C Estudantes com NEE

A Professores e Membros do NAPNE

T
Estudante tem dificuldade na compreensão do conteúdo → Estudante supera

as dificuldades e avança

W Ajustar o plano de ensino às especificidades do estudante

O Coordenador Pedagógico

E Ausência de sala de recursos e materiais adaptados
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TABELA 5.10 – CATWOE e definição raiz para transformação T41

Transformação Entrada Sáıda

T41

Ausência de registro das ações

prévias do NAPNE para novos

membros

Base com registro das ações

prévias do NAPNE para novos

membros

C Novos membros do NAPNE

A Professores em geral, membros do NAPNE

T
Ausência de registro das ações prévias do NAPNE para novos membros →
Base com registro das ações prévias do NAPNE para novos membros

W Permitir acesso remoto das informações

O Coordenador do NAPNE

E Não há carga horária e profissional espećıfico para suporte.

Após contextualizar as transformações é levantado o conjunto de atividades necessárias

para realiza-las.

5.3.3 Passo 3.3: Descrever as transformações

O CATWOE contextualiza cada transformação com informações obtidas por meio das

análises 1, 2 e 3 e relacionadas aos stakeholders, visão de mundo e restrições envolvidas.

A definição raiz incorpora todos os elementos do CATWOE em uma expressão de modo

a descrever de forma abrangente o sistema que realizará a respectiva transformação. A

definição raiz deve ser a resposta para uma pergunta do tipo: “O que está sendo feito

aqui?”. Como a transformação possui entrada e sáıda, é conveniente incluir a entrada na

pergunta e a sáıda na resposta.

A seguir é apresentado as definições raiz para as transformações selecionadas indicadas

na Tabela 5.6 e contextualizadas nas Tabelas 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10.

O que está sendo feito com relação à questão: Falta de empatia com educação

inclusiva?

Um sistema que atende C:professores em geral, operado por A:membros do

NAPNE, que T:sensibiliza os envolvidos com a temática de educação inclusiva,

para que a unidade possa W:Informar sobre o público-alvo e as obrigações

legais, sob domı́nio da O:direção de ensino e que opera em um E:ambiente

com pressupostos estabelecidos nos envolvidos.

O que está sendo feito em relação à questão: Estudante reprova sistematica-

mente?
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Um sistema que atende os C:estudantes com NEE, operado por A: professo-

res e membros do NAPNE, que possibilita o estudante T:avançar as etapas

do curso, para que a unidade possa W:ajustar as atividades curriculares às

especificidades do estudante, sob domı́nio da O:direção de ensino e que opera

em um ambiente com E:ementa curricular inflex́ıvel.

O que está sendo feito em relação à questão: Estudante tem dificuldade na

compreensão do conteúdo?

Um sistema que atende os C:estudantes com NEE, operado por A:professores e

membros do NAPNE, que possibilita o estudante compreender o conteúdo mi-

nistrado e T:avançar as etapas do curso, para que a unidade possa W:ajustar o

plano de ensino às especificidades do estudante, sob domı́nio da O:coordenação

pedagógica e que opera em um ambiente onde E:não há sala de recursos e ma-

teriais adaptados.

O que está sendo feito em relação à questão: Ausência de registro das ações

prévias do NAPNE para novos membros?

Um sistema que atende os C:novos membros do NAPNE, operado por A: pro-

fessores e membros do NAPNE, que estabelece T:uma base com registro das

ações prévias do NAPNE, para que a unidade possa W:permitir acesso remoto

das informações, sob domı́nio do O:coordenador do NAPNE e que opera em

um ambiente onde E:não há carga horária e profissional espećıfico para suporte.

A descrição fornecida pela definição raiz incrementa o ńıvel de detalhamento da trans-

formação e apoia uma descrição que possa orientar o planejamento sistêmico e levantar

atividades que possam materializar as transformações.

5.3.4 Passo 3.4: Definir, relacionar e estabelecer critérios de

controle das atividades a serem desenvolvidas

A última etapa consiste em listar as atividades, com aux́ılio dos objetivos meios iden-

tificados anteriormente, que viabilizem a realização de cada transformação, assim como

relacionar as atividades, estabelecer os critérios de controle e unifica-las em um supersis-

tema. Esta etapa foi realizada pelo facilitador e validada com os stakeholders.

A Tabela 5.11 lista as atividades identificadas como necessárias para materializar a

transformação T19.
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TABELA 5.11 – Atividades para a transformação T19

Transformação T19

Entrada Sáıda

Falta de empatia com educação

inclusiva

Envolvidos melhor sensibilizados com

a temática

Atv19.1 – Identificar estudantes que demandam atendimento especializado

Atv19.2 – Identificar professores com pouco conhecimento relacionado com a temática

Atv19.3 – Difundir a legislação que garante direitos ao estudante com NEE

Atv19.4 – Prestar suporte ao professor

Atv19.5 – Atender o estudante

A Figura 5.7 apresenta o relacionamento entre as atividades listadas na Tabela 5.11.

FIGURA 5.7 – HAS constrúıdo para a transformação T19

A transformação T19 é a única diretamente relacionada ao objetivo 5 (Apoiar o Estu-

dante com NEE). Algo bastante repetido pelos stakeholders durante as rodadas de debate

foi com relação a aspectos atitudinais dos docentes, portanto esta transformação foi con-

siderada como crucial. Entre as 5 atividades levantadas duas merecem destaque: Atv19.5

– Atender o estudante, que é a atividade fim para todos os HAS elaborados e; Atv19.3 –

Difundir a legislação que garante direitos ao estudante com NEE. Esta ultima atividade

é apontada como meio para vencer a resistência com relação à educação inclusiva.

Os critérios de controle para este HAS são:

• Eficácia: Professores reconhecem direitos dos estudantes com NEE.

• Eficiência: Divulgação não requer reuniões e aquisição de materiais.
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• Efetividade: Professores se sensibilizam com a temática de educação inclusiva.

A próxima transformação é a T20 as atividades identificadas como necessárias são

listadas na Tabela 5.12.

TABELA 5.12 – Atividades para a transformação T20

Tansformação T20

Entrada Sáıda

Estudante reprova sistematicamente Estudante avança as etapas do curso

Atv20.1 – Prestar suporte ao estudante

Atv20.2 – Elaborar estratégias de ensino

Atv20.3 – Elaborar projetos focados em inclusão

Atv20.4 – Elaborar planos de ensino individualizado

Atv20.5 – Promover integração entre os componentes curriculares

Atv20.6 – Integrar o estudante com NEE em atividades regulares

Atv20.7 – Atender o estudante

O relacionamento entre as atividades deste HAS é apresentado na Figura 5.8.

FIGURA 5.8 – HAS constrúıdo para a transformação T20

A Transformação T20 está relacionada com o objetivo 1 (Aumentar a quantidade de

estudantes formados), embora o foco neste caso seja de estudantes com NEE, há estudantes

sem NEE que se enquadram nessa situação. Durante os debates foram levantadas questões

relacionadas com a estrutura curricular das disciplinas das turmas de ensino médio técnico.

Determinadas disciplinas possuem ementas semelhantes e em alguns casos iguais às dos

cursos de ńıvel superior o que levou a discussão sobre como ministrar disciplinas em ńıvel

de graduação para público do curso técnico formado em geral por adolescentes recém
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egressos do ensino fundamental. As atividades listadas na Tabela 5.12 procuram responder

a esses anseios.

Os critérios de controle para esta transformação são:

• Eficácia: Ao menos 80% dos estudantes são aprovados em cada disciplina.

• Eficiência: Quantidade de alunos formandos é 80% dos alunos ingressantes.

• Efetividade: Estudantes com NEE avançam as etapas dos cursos.

A próxima transformação é a T21 as atividades identificadas como necessárias são

listadas na Tabela 5.13.

TABELA 5.13 – Atividades para a transformação T21

Tansformação T21

Entrada Sáıda

Estudante tem dificuldade na

compreensão do conteúdo

Estudante supera as dificuldades e

avança

Atv21.1 – Prestar suporte ao estudante

Atv21.2 – Adaptar o conteúdo ao estudante

Atv21.3 – Definir estratégias de atendimento

Atv21.4 – Elaborar estudos de caso

Atv21.5 – Elaborar plano de ensino individualizado

Atv21.6 – Identificar e preencher lacunas na formação básica do estudante

Atv21.7 – Atender o estudante

O relacionamento entre as atividades deste HAS é apresentado na Figura 5.9.

FIGURA 5.9 – HAS constrúıdo para a transformação T21
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A transformação T21 também está relacionada com o objetivo 1 (Aumentar a quanti-

dade de estudantes formados) e compartilha atividades em comum com a transformação

T20. Assim como T20 as atividades identificadas se aplicam a todos os estudantes e

não apenas aos que possuem NEE. O Plano de Ensino Individualizado (PEI) da atividade

Atv21.5 é previsto no regimento da instituição para estudantes com NEE no entanto pouco

utilizado. O PEI permite ao professor modificar até 20% da ementa curricular de uma

disciplina para estudante com NEE.

Os critérios de controle para esta transformação são:

• Eficácia: Rendimento do estudante nas disciplinas atinge 60%.

• Eficiência: Conteúdo é adaptado com os mesmos recursos utilizados.

• Efetividade: Estudantes com NEE avançam as etapas dos cursos.

A última transformação relacionada é a T41 as atividades identificadas como necessá-

rias são listadas na Tabela 5.14.

TABELA 5.14 – Atividades para a transformação T41

Tansformação T41

Entrada Sáıda

Falta de empatia com educação

inclusiva

Envolvidos melhor sensibilizados com

a temática

Atv41.1 – Definir protocolo de reuniões do NAPNE

Atv41.2 – Estruturar Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Atv41.3 – Coletar material utilizado em ações do NAPNE

Atv41.4 – Carregar material no AVA e em outros repositórios

Atv41.5 – Disponibilizar o material para comunidade estudantil

Atv41.6 – Divulgar periodicamente os repositórios para a comunidade estudantil

O relacionamento entre as atividades deste HAS é apresentado na Figura 5.10.
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FIGURA 5.10 – HAS constrúıdo para a transformação T41

A transformação T41 está relacionada com o objetivo 2 (Melhorar o conhecimento dos

envolvidos). Embora outras transformações identificadas também estejam relacionadas

com este objetivo os stakeholders acreditam que realizar esta transformação pode influen-

ciar as demais e demandar uma reavaliação das transformações planejadas. Nesse sentido

o SSM atua como um verdadeiro sistema de aprendizagem.

Em essência, os stakeholders acreditam que disponibilizar o registro das ações do

NAPNE tais como: cursos, capacitações, reuniões, encontros, estudos de caso e interven-

ções, em repositórios virtuais e divulgar ostensivamente ajudarão a melhorar o conheci-

mento dos envolvidos.

Os critérios de controle para esta transformação são:

• Eficácia: 50% das ações do NAPNE são registradas no AVA e nos repositórios.

• Eficiência: Material é registrado nas bases de dados já existentes na instituição.

• Efetividade: 100% dos professores, técnicos e terceirizados possuem acesso ao

material disponibilizado.

Finalizada esta etapa cada transformação selecionada está contextualizada com seu

respectivo CATWOE, descrita em uma definição raiz, as atividades necessárias para

materializa-las identificadas e relacionadas assim como os critérios para avalia-las.

Por fim os HASs individuais são interligados entre si para formar o plano sistêmico

nomeado de supersistema. A construção do supersistema parte do relacionamento entre as

atividades similares ou iguais dos HASs individuais. Atividades repetidas em vários HASs

são removidas, restando apenas uma, as ligações das atividades exclúıdas são direcionadas

para a atividade restante. Essa prática é nomeada por Georgiou (2008) como analytical
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linking. Em seguida são estabelecidos relacionamentos interpretativos entre as atividades

que influenciam uma a outra de modo análogo ao relacionamento feito para design dos

HASs individuais. Essa prática é nomeada por Georgiou (2008) como conceptual links.

O supersistema é apresentado na Figura 5.11.

FIGURA 5.11 – Diagrama de atividades para o supersistema

Da mesma maneira que os HASs individuais o supersistema possui critérios de controle

e são destacadas as atividades iniciais, aquelas que não requerem nenhuma atividade

anterior, e a atividade final que não é requerida para nenhuma atividade posterior. A

atividade final do supersistema é “Atender o estudante” atividade final comum entre os

HASs 19, 20 e 21.

Para o supersistema os seguintes critérios de controle foram definidos:

• Eficácia: Formação que contemple as necessidades reais dos alunos com NEE e

professores

• Eficiência: Professores afetados atendem a maior quantidade de estudantes com

NEE.

• Efetividade: Instrumentos adotados são utilizados nas práticas docentes.
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O Supersistema apresentado na Figura 5.6 contém o conjunto de atividades necessárias

para atendimento ao estudante com NEE de modo que o mesmo seja capaz não apenas

de ingressar na instituição de ensino, mas também avançar as etapas, concluir o curso e

estar apto a ingressar no mercado de trabalho na profissão escolhida.

O monitoramento dos critérios de controle foi realizado após a última interação com

os stakeholders logo que foi o supersistema. Como optou-se por tomar ações onde os

recursos estavam previamente dispońıveis, não foi verificada necessidade de tomada de

ação imediata.

As ações incluem a elaboração de planos de ensino individualizados e estudos de caso,

uma vez que a quantidade de estudantes com NEE não é acentuada. Professores e téc-

nicos podem concentrar esforços no atendimento individualizado desses estudantes o que

também contribui para o ganho de experiência dos profissionais da instituição. Adotar

métodos de ensino mais inovadores, incluir o estudante com NEE nas atividades regulares

também constam como ações a serem adotadas que podem contribuir para a superação

das desigualdades e promover um verdadeiro processo de inclusão na instituição.

5.4 Execução Prática da Transformação T41

Uma das principais vantagens da adoção de métodos de estruturação de problemas é

a sua capacidade de promover melhorias parciais sem exigência de uma solução global.

Nesse sentido das 4 transformações selecionadas, projetamos a T41 relacionada com o

objetivo fundamental de Melhorar o Conhecimento dos Envolvidos. Esta transformação

foi planejada em 6 atividades detalhadas a seguir.

5.4.1 Atv41.1 – Definir protocolo de reuniões do NAPNE

A primeira atividade levantada consiste em definir um modelo de protocolo de reuniões

do NAPNE a fim de padronizar os encontros e permitir um rastreio rápido por parte de

um interessado no futuro. A Figura 5.12 apresenta o modelo elaborado.
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FIGURA 5.12 – Modelo de protocolo de reuniões do NAPNE

As reuniões do NAPNE geralmente ocorrem quando há necessidade de atendimento a

um novo estudante com NEE, embora as pautas discutidas sejam registradas em atas, o

grupo entende que um modelo de protocolo com campos bem definidos podem auxiliar o

resgate de informações no futuro. O protocolo sugerido contém informações sobre quem

são os responsáveis, o tema tratado, os participantes, de forma indireta a quem é destinado

e a lista dos recursos utilizados.

5.4.2 Atv41.2 – Estruturar Ambiente Virtual de Aprendizagem

(AVA)

O Ambiente Virtual de Aprendizagem é um recurso bastante utilizado na instituição

para diversos fins, desse modo foi sugerido estruturar um espaço virtual que possa cen-

tralizar e compartilhar as informações do NAPNE. A Figura 5.13 apresenta uma captura

de tela do ambiente constrúıdo.



CAPÍTULO 5. APLICAÇÃO PRÁTICA DA ABORDAGEM 99

FIGURA 5.13 – Exemplo de AVA

O AVA é uma plataforma de cursos virtuais já consolidado na instituição, alunos, pro-

fessores e técnicos já possuem credenciais para acesso. O uso é facilitado pela experiência

prévia dos membros do NAPNE de modo que é o lugar mais adequado para centralizar e

compartilhar informações relevantes sobre as ações do NAPNE.

5.4.3 Atv41.3 – Coletar material utilizado em ações do NAPNE

Além de reuniões o NAPNE promove ações como encontros, seminários, oficinas entre

outros. Tais eventos geralmente são direcionados a membros do NAPNE e outras pessoas

interessadas na temática. Esta atividade considera coletar o material digital utilizado

durante os eventos para ser disponibilizado no AVA na atividade seguinte.

5.4.4 Atv41.4 – Carregar material no AVA e em outros repositó-

rios

Esta atividade considera disponibilizar o material coletado na atividade anterior no

AVA. Apresentações, v́ıdeos, apostilas e todo conteúdo que possa agregar conhecimento é

carregado no AVA e em outros repositórios.

5.4.5 Atv41.5 – Disponibilizar o material para comunidade estu-

dantil

Como mencionado o AVA é acesśıvel a todos os membros da instituição, sejam pro-

fessores, técnicos ou estudantes. Entretanto é necessário que o administrador do AVA

libere o acesso, algum conteúdo, mediante orientação do coordenador do NAPNE, pode



CAPÍTULO 5. APLICAÇÃO PRÁTICA DA ABORDAGEM 100

ser disponibilizado para a comunidade em geral sem necessidade de acesso por meio de

credenciais públicas.

5.4.6 Atv41.6 – Divulgar periodicamente os repositórios para a

comunidade estudantil

Parte do calendário da instituição é dedicada a eventos coletivos como momento ćıvico,

semana de ciência e tecnologia, semana do meio ambiente entre outros. Esses encontros

são momentos ideais para divulgação do material disponibilizado no AVA. Outras opções

incluem divulgação nas mı́dias sociais da instituição, por e-mail, por meio de fixação de

cartazes e avisos nos murais entre outros. Considera-se de extrema importância não apenas

organizar o conteúdo, mas também divulga-lo e incentivar o seu acesso frequentemente

para que de fato a base com registro das ações prévias do NAPNE possa ser utilizada

para melhorar o conhecimento dos envolvidos.

5.4.7 Monitorar os Critérios de Controle e Tomar Ação

Com relação aos critérios de controle estabelecidos para esta transformação temos que

para eficácia era esperado que ao menos 50% das ações do NAPNE fossem registradas no

AVA e nos repositórios. O único ambiente virtual constrúıdo até o momento é o AVA,

existe a possibilidade de estender para outros repositórios como espaços de armazenamento

de dados virtuais. Por se encontrar em fase de implantação, ainda não é posśıvel estimar

a porcentagem do material produzido que está sendo salvo no AVA.

Com relação ao critério de eficiência onde era esperado que o material fosse registrado

nas bases de dados já existentes na instituição, está sendo cumprido na ı́ntegra uma vez

que não houve a necessidade de implantar ou construir outro recurso.

Por fim com relação ao critério de efetividade, era esperado 100% dos professores,

técnicos e terceirizados possuem acesso ao material disponibilizado. Atualmente 100%

dos professores, técnicos e estudantes possuem acesso ao AVA, no entanto o acesso não é

garantido aos profissionais terceirizados. A ação a ser tomada neste caso é a criação de

formas de acesso para estes profissionais ou a liberação do conteúdo ao público em geral.

5.5 Considerações Sobre o Caṕıtulo

Neste caṕıtulo a abordagem constrúıda foi aplicada em uma unidade da rede Federal

de ensino que oferece cursos e ńıvel médio técnico e superior. Na impossibilidade de
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realização de workshops envolvendo um conjunto grande de atores, a abordagem permitiu

selecionar stakeholders relevantes na situação problemática.

Esses stakeholders foram entrevistados e guiaram toda a aplicação da abordagem.

Alguns softwares foram utilizados nesta etapa: O Dictanote R© (https://dictanote.co) para

transcrição das entrevistas; O Microsoft Visio R© para confecção da Figura Rica e da Rede

de objetivos meio-fim; O DIA (http://dia-installer.de/) para elaboração dos sistemas de

atividades humanas.

A aplicação da abordagem constrúıda envolvendo VFT, SODA e SSM, aplicada ao

caso em estudo de inclusão de estudantes com NEE, permitiu fornecer um meio para a

identificação de práticas inclusivas necessárias em um ambiente escolar. Tais práticas são

expressas nas atividades relacionadas nos sitemas de atividades humanas, que representam

o caminho a ser seguido, na visão dos stakeholders, para viabilizar o atendimento adequado

aos estudantes com NEE.



6 Conclusões

O objetivo principal deste estudo foi desenvolver uma abordagem multimetodológica

para seleção de transformações prioritárias do SSM apoiado nos objetivos baseados em

valores identificados por meio do VFT. A contribuição teórica para a literatura especiali-

zada consiste em incluir o VFT como uma etapa adicional em um processo de intervenção

em uma situação problemática baseada em SSM. O estudo procurou responder estas duas

perguntas: 1 - Durante um planejamento estratégico, como podemos lidar e discriminar

as muitas transformações do SSM exploradas em uma situação complexa? 2 - Como pode-

mos usar os objetivos baseados em valores dos stakeholders para orientar um planejamento

sistêmico para melhorar a situação em consideração como um todo?

Ao longo deste documento buscou-se apresentar elementos que suportam o entendi-

mento da importância de considerar objetivos e valores ao desenvolver um planejamento

estratégico para lidar com determinada situação problemática. O caṕıtulo 2 apresentou

um resgate histórico das origens dos métodos de estruturação de problemas, que surgem

como resposta às limitações dos modelos tradicionais de Pesquisa Operacional em lidar

com problemas complexos reais. Tais modelos demandam informações claras sobre re-

cursos, restrições e critério objetivo, informações estas que não estão dispońıveis em uma

ampla variedade de situações problemáticas do mundo real. Ainda no caṕıtulo 2 foram

detalhados aspectos relacionados aos três métodos de estruturação de problemas adotados

neste estudo: SSM, SODA e VFT.

Ao longo de 50 anos de desenvolvimento cont́ınuo o SSM consolidou-se com um dos

métodos de estruturação de problemas mais difundidos. Abordagens baseadas em SSM

envolvem transformações como elemento chave que visa “transformar”um estado indese-

jado em outro mais desejável no contexto de determinada situação problemática. Este

modo de agir consiste em elaborar modelos que possam produzir ajustes em processos vi-

sando gerar sáıdas mais desejáveis considerando as normas e prinćıpios existentes. Embora

eficiente, dois problemas podem ser destacados nesse procedimento.

Em primeiro lugar, dependendo da complexidade do problema, inúmeras transfor-

mações podem emergir tornando verdadeiramente desafiador a tarefa de planejar todas

elas. A literatura apresenta como alternativa para lidar com essa questão: estruturar as
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transformações em um mapa SODA. Como as transformações possuem dois pólos (en-

trada e sáıda) e os construtos do mapa SODA são bipolares, os pólos das transformações

ocupam os construtos no mapa SODA, conhecido como mapa SODA Transformações ou

simplesmente mapa SODA-T. Embora essa abordagem considere o relacionamento entre

as transformações e possibilite selecionar algumas mais prioritárias, não leva em conside-

ração aspectos relacionados aos objetivos e valores dos envolvidos com a questão.

Em segundo lugar, a natureza corretiva do processo de elaboração de modelos para

operacionalizar as transformações não questiona se as normas e prinćıpios continuam váli-

dos. É um processo adaptativo no qual os atores desenvolvem e implementam estratégias

para lidar com os problemas identificados. Não considera uma revisão cŕıtica e questio-

namento dos prinćıpios, normas, poĺıticas e objetivos vigentes. Para este problema não

foi verificado uma alternativa na literatura. Neste estudo os dois aspectos apontados no

SSM são abordados com a inclusão do VFT como etapa adicional em uma intervenção

baseada em SSM.

Por meio do VFT é posśıvel estabelecer uma rede de objetivos meio-fim que repre-

senta os objetivos baseados nos valores dos envolvidos com a situação problemática. Ao

confrontar a lista de transformações com os objetivos identificados é posśıvel priorizar

determinadas transformações, aquelas que afetam diretamente os objetivos mais deseja-

dos. Ao considerar mapear os objetivos baseado nos valores dos envolvidos realiza-se uma

revisão cŕıtica a respeito dos objetivos e normas vigentes, esse processo permite selecionar

transformações que possam atender aos reais anseios dos envolvidos.

No caṕıtulo 3 são apresentados aspectos gerais a respeito da situação problemática

de interesse: Atendimento aos estudantes com necessidades educacionais espećıficas. A

atenção a estes estudantes bem como a pessoas com deficiência em geral é caracterizada

por um longo histórico de segregação e supressão de direitos. A partir da segunda metade

do século XX uma série de acordos e tratados internacionais promovidos por organizações

como ONU e UNESCO, determinam ações visando a inclusão desses estudantes em escolas

comuns.

Atualmente compreende-se que a construção de uma sociedade igualitária passa por

proporcionar meios para que todos possam participar plenamente como cidadãos iguais.

O atendimento deste público no ambiente escolar faz parte deste processo. Entretanto,

mesmo após décadas de estudos diversas barreiras persistem no sistema educacional que

impossibilitam PcD de exercer a plena garantia de seus direitos e serem tratados como

cidadãos iguais.

Os acordos e tratados internacionais são devidamente convertidos em poĺıticas públi-

cas e legislação nos estados signatários destas organizações. No Brasil a mais notável das

poĺıticas está relacionada com reserva de vagas para estudantes com NEE o que garante
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o acesso deste público nas instituições de ensino médio de ńıvel técnico e superior. En-

tretanto a garantia de acesso a estas instituições não é garantia de permanência ou êxito.

Converter poĺıticas e a legislação em ações práticas ainda é um desafio para as instituições

de ensino e para a sociedade em geral.

A literatura relacionada com educação especial e inclusiva está repleta de exemplos

bem sucedidos de atenção a estudantes com NEE. No entanto é praticamente inviável a

reprodução destas experiências. Cada exemplo, ainda que bem sucedido, é desenvolvido

dentro de um determinado contexto com dinâmicas sócio-culturais e atores espećıficos.

Ou seja, o resultado de uma ação não é independente do contexto e das dinâmicas em

torno do ambiente onde a ação é aplicada.

A abordagem constrúıda neste estudo, apresentada no caṕıtulo 4, busca explorar as-

pectos contextuais de uma determinada situação problemática e planejar modelos para

operacionalizar transformações em sintonia com os objetivos baseados nos valores dos

envolvidos. Em termos gerais, o VFT complementa o SSM de modo a produzir um plane-

jamento sistêmico mais eficiente por meio da seleção de transformações que contribuam em

atender aos objetivos desejados. As transformações selecionadas para serem planejadas

são aquelas que atendem diretamente aos objetivos baseados nos valores dos stakeholders.

A abordagem constrúıda aplicada à situação problemática de interesse permite gerar

informação contextual suficiente para definir os estados que causam desconforto. Orien-

tado pelos objetivos, é posśıvel estruturar ações para abordar os estados indesejados o que

contribui para converter as poĺıticas estabelecidas em práticas inclusivas. A abordagem

permite estruturar e definir diretrizes visando à inclusão de estudantes com NEE. Embora

a abordagem não tenha resultado em uma teoria geral e definitiva sobre práticas inclusi-

vas, ela fornece um meio estruturado para identificar as práticas necessárias considerando

a imersão contextual da situação em estudo.

Como demonstração, a abordagem é aplicada em uma unidade da rede Federal de

ensino médio de ńıvel técnico, conforme apresentado no caṕıtulo 5. A instituição adota

poĺıticas de reserva de vagas o que garante o acesso de estudantes com NEE nos cursos

ofertados. Entretanto, para estes estudantes, a permanência é breve e o êxito é raro.

Alguns fatores ocorrem em paralelo e influenciam a questão como a elevada taxa de

rotatividade dos servidores, ausência de recursos, limitações de espaço, agenda, pessoal

entre outros.

A aplicação da abordagem indica alguns benef́ıcios teóricos e práticos. Em primeiro

lugar, os recursos da Figura Rica, Mapa SODA e Análises 1, 2 e 3 permitiram, de imedi-

ato, identificar atores relevantes na situação em estudo e como é compreendido o conceito

de inclusão na instituição: Atenção a todos os estudantes que apresentem alguma necessi-

dade educacional espećıfica independente de laudo cĺınico. Compreender esse conceito de
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forma clara permitiu identificar o público-alvo que requer atenção do núcleo especializado:

Todos os estudantes. Qualquer estudante está sujeito a apresentar alguma necessidade

educacional espećıfica de forma temporária ou permanente e o núcleo especializado estará

dispońıvel para atenção a este estudante.

Em um segundo momento, durante a aplicação dos procedimentos relacionados ao

VFT, foi posśıvel identificar os reais objetivos da instituição com relação ao atendimento

a estudantes com NEE. Tais objetivos se mostraram compat́ıveis com o entendimento de

inclusão dos envolvidos, revelando aspectos como apoiar o estudante com NEE e melhorar

o sentimento de pertencimento. Movimentos em direção a mudança de aspectos atitudi-

nais e comportamentais dos envolvidos foram apontados como as maiores dificuldades no

atendimento ao estudante com NEE.

Neste momento fica bastante evidente uma das principais caracteŕısticas dos métodos

de estruturação de problemas: Melhorar a comunicação entre as partes envolvidas. Os

membros do núcleo compreendiam que a ausência de recursos especializados, sala, mobi-

liário, profissionais especializados fossem os principais empecilhos para um atendimento

satisfatório para estudantes com NEE. Após rodadas de debate entre o facilitador e os sta-

keholders algumas das principais transformações não requeriam recursos complexos senão

aqueles já dispońıveis.

Com a informação gerada e os objetivos definidos, buscou-se compreender quais são os

problemas que causam descompasso entre a situação atual e a situação desejada. Nesta

etapa 25 transformações foram identificadas, muitas das quais sequer eram compreendidas

inicialmente como um problema. As transformações identificadas foram confrontadas com

os objetivos definidos e, para a surpresa dos participantes, mais da metade dos problemas

não atendiam a nenhum dos objetivos destacados e sim a questões diversas tais como o

organograma da instituição ou a outros objetivos meio. Uma nova rodada ampliou para

42 as transformações identificadas das quais 10 possúıam ligação direta com algum dos 5

objetivos definidos e 3 atendiam a 2 destes objetivos. Em termos gerais podemos afirmar

que realizar cerca de 7% das transformações permite alcançar 40% dos objetivos.

Uma vez definido quais são os problemas e quais objetivos afetam, a última etapa

foi de levantar o conjunto de atividades que permite operacionalizar as transformações.

Em cada uma das 4 transformação selecionadas entre 5 e 7 atividades e entre 5 e 12

ligações foram levantadas, totalizando 25 atividades e 33 ligações. Caso a média fosse

mantida para as 42 transformações seria necessário levantar 262 atividades e estabelecer

346 ligações entre elas. Este dado mostra o quanto é importante estabelecer meios para

priorizar determinadas transformações, desenvolver um planejamento com 262 atividades

para serem realizadas pode ser bastante desencorajador.

Foram quatro transformações selecionadas e planejadas, uma relacionada com a falta
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de empatia com a educação inclusiva, outra com o fracasso escolar e uma terceira rela-

cionada com dificuldade de compreensão do conteúdo por parte do estudante. A quarta

transformação, relacionada à ausência de registro das ações do núcleo, merece um des-

taque maior. Esta é uma das várias transformações que atendem ao segundo objetivo

(Melhorar o Conhecimento dos Envolvidos), mas os membros do núcleo concordaram que

realiza-la pode afetar diretamente as demais transformações. Essa caracteŕıstica iterativa

do SSM faz dele um verdadeiro sistema de aprendizagem.

As transformações planejadas visam contemplar as necessidades reais dos estudantes

com NEE e dos professores contribuindo para 1 - Formar profissionais inovadores e res-

ponsáveis; 2 - Induzir o desenvolvimento social, local e regional e; 3 - Garantir a equidade,

ética, qualidade, empreendedorismo e inovação. Os três objetivos estratégicos definidos

pela instituição em seu plano de desenvolvimento institucional.

Embora o estudo demande mais observações para verificar se os resultados irão de fato

contribuir no processo de inclusão, algumas melhorias parciais já podem ser mencionadas.

Em primeiro lugar a aplicação da abordagem gerou um entendimento maior da questão

pelos envolvidos. Em segundo lugar, o supersistema, surge como um protocolo que au-

xilia os envolvidos em como devem proceder ao ingresso de um estudante com NEE na

instituição, algo que não existia anteriormente. Por fim a aplicação desconstruiu o enten-

dimento dos envolvidos da necessidade de sofisticados recursos materiais e profissionais

especializados são indispensáveis para o atendimento de estudantes com NEE.

Este estudo possui algumas limitações importantes. Enquanto intervenções basea-

das em PO soft são desenvolvidas por meio da realização de workshops envolvendo um

conjunto considerável de atores, este estudo se limitou a interações individuais com 3

atores relevantes. Prazos, aspectos organizacionais e loǵısticos impediram a realização de

workshops envolvendo um número maior de atores. Essa limitação do estudo foi contor-

nada selecionando stakeholders com maior relevância, entretanto é posśıvel que resultados

distintos e mais detalhados sejam obtidos em uma segunda aplicação da abordagem con-

siderando um grupo maior de stakeholders.

Outra limitação está no fato dos resultados (valores, objetivos, transformações etc.)

serem dependentes dos contexto, embora a metodologia constrúıda possa ser replicada,

os resultados dependem de contextos onde será aplicada. Por fim, os critérios de controle

adotados estão em consonância com as práticas da literatura recente monitorando Eficácia,

Eficiência, Efetividade. No entanto outros critério de controle como Ética e Elegância, caso

considerados, poderiam demandar tomada de ação nos sistemas de atividades humanas e

no supersistema.

As limitações mencionadas não são imposśıveis de serem tratadas, dessa maneira a

primeira sugestão como estudo futuro está em considerar aplicar a abordagem com um
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grupo de stakeholders em oficinas coletivas ou workshops. A abordagem é baseada em

métodos de estruturação de problemas reconhecidos como cognitivamente acesśıveis à

pessoas com as mais diversas formações. Assim seria interessante observar a aplicação da

abordagem pelos stakeholders sem a presença do pesquisador como facilitador e comparar

os resultados com os já obtidos previamente.

Outra sugestão para estudos futuros consiste em considerar outros critérios de controle

como os mencionados Ética e Elegância. Tais critérios são associados com a literatura

do SSM, entretanto o VFT também possui diretrizes para definir critérios para avaliar a

consecução dos objetivos. Os critérios do VFT ajudam em certa medida a classificar os

objetivos em importância. Explorar a integração de critérios do VFT com os do SSM pode

facilitar a tarefa de relacionar as transformações com os objetivos assim como selecionar

as transformações mais prioritárias para serem planejadas e implementadas.

A última sugestão para estudos futuros (mas não menos importante) é envolver os

estudantes com NEE nas etapas de aplicação da abordagem, implementação das ações e

monitoramento. Como principal afetado o estudante com NEE tem potencial de produzir

resultados mais próximos das reais necessidades.

Transformação é o elemento chave de uma intervenção baseada em SSM. Transformar

um estado indesejado em outro mais desejado foi repetido a exaustão neste estudo. O

termo transformar é muito útil para a área temática do estudo de caso. Esperamos que

estudos como o apresentado neste documento e como sugerido para pesquisas futuras

possam se repetir e dessa maneira contribuir para transformar a sociedade do seu estado

atual não inclusivo para um estado mais inclusivo, humano e acolhedor para todos.
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GARCÍA, C. L.; ORTEGA, C. A. C.; ZEDNIK, H. Realidade Virtual e Aumentada:
Estratégias de Metodologias Ativas nas Aulas sobre Meio Ambiente. Informática na
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TABELA A.1 – Estudos envolvendo multimetodologia

Autor(es) T́ıtulo Fonte

CARDOSO-

GRILO et al.,

(2019)

From problem structuring to optimization:

A multi-methodological framework to assist

the planning of medical training

European Journal

of Operational

Research

KAMARI, et

al., (2019)

A holistic multi-methodology for

sustainable renovation

International

Journal of

Strategic Property

Management

VAHIDI e

ALIAHMADI

(2019)

Describing the necessity of

multi-methodological approach for viable

system model: Case study of viable system

model and system dynamics

multi-methodology

Systemic Practice

and Action

Research

CASTELLINI e

PAUCAR-

CACERES

(2019)

A Conceptual Framework for Integrating

Methodologies in Management: Partial

Results of a Systemic Intervention in a

Textile SME in Argentina

Systems Research

and Behavioral

Science

SANTOS et al.,

(2018)

Measuring organisational performance using

a mix of OR methods

Technological

Forecasting and

Social Change

SMALL e

WAINWRIGHT

(2018)

Privacy and security of electronic patient

records–Tailoring multimethodology to

explore the socio-political problems

associated with Role Based Access Control

. . .

European Journal

of Operational

Research

Continua na próxima página
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SMITH e

SHAW (2018)

The characteristics of problem structuring

methods: A literature review

European Journal

of Operational

Research

BROCKLESBY

e BEALL (2018)

Processes of engagement and methodology

design in Community Operational

Research–Insights from the indigenous

peoples sector

European Journal

of Operational

Research

MIDGLEY,

JOHNSON e

CHICHIRAU

(2018)

What is community operational research?

European Journal

of Operational

Research

LINS, NETTO

e DE CASTRO

LOBO (2018)

Multimethodology applied to the evaluation

of Healthcare in Brazilian municipalities

Health care

management

science

JAYAKRISH-

NAN,

MOHAMAD e

ABDULLAH

(2018)

The Taxonomy of Enterprise Architecture

towards High Technology High Value

Approach In Malaysian Transportation

Industry

International

Journal of Civil

Engineering and

Technology

ZOLFAGHA-

RIAN, ROMME

e WALRAVE

(2018)

Why, when, and how to combine system

dynamics with other methods: Towards an

evidence-based framework

Journal of

Simulation

HASSAN e

MINGERS

(2018)

Reinterpreting the Kuhnian paradigm in

information systems

Journal of the

Association for

Information

Systems

TAVELLA e

LAMI (2018)

Negotiating perspectives and values through

soft OR in the context of urban renewal

Journal of the

Operational

Research Society

ORMEROD

(2018)

The logic and methods of OR consulting

practice: towards a foundational view

Journal of the

Operational

Research Society

MOALLEMI,

ELSAWAH e

RYAN (2018)

Model-based multi-objective decision

making under deep uncertainty from a

multi-method design lens

Simulation

Modelling Practice

and Theory

Continua na próxima página
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SHONGWE

(2018)

A Systems Thinking Approach to

Investigating Complex Sugarcane Supply

and Processing Systems: Integrating Rich

Pictures and Bayesian Networks

Systemic Practice

and Action

Research

MORGAN,

HOWICK e

BELTON (2017)

A toolkit of designs for mixing Discrete

Event Simulation and System Dynamics

European Journal

of Operational

Research

MARTTUNEN,

LIENERT e

BELTON (2017)

Structuring problems for Multi-Criteria

Decision Analysis in practice: A literature

review of method combinations

European Journal

of Operational

Research

MINGERS e

WILLCOCKS

(2017)

An integrative semiotic methodology for IS

research

Information and

Organization

KAMARI,

CORRAO e

KIRKEGAARD

(2017)

Sustainability focused decision-making in

building renovation

International

Journal of

Sustainable Built

Environment

ALI et al.,

(2017)

Complex socio-organisational phenomena

and ill-defined problem spaces: a

multi-method approach to the rescue

Journal of the

Operational

Research Society

HOWICK et al.,

(2017)

Learning from mixed OR method practice:

The NINES case study
Omega

CASTELLINI,

ZANAZZI e

CABRERA

(2017)

Selecting Working Teams for Information

Technology Outsourcing Projects Through a

Combination of Methodologies

Pesquisa

Operacional

ZLATANOVIĆ

(2017)

A Multi-Methodological Approach to

Complex Problem Solving: The Case of

Serbian Enterprise

Systems

HENAO e

FRANCO

(2016)

Unpacking multimethodology: Impacts of a

community development intervention

European Journal

of Operational

Research

SOMMER e

MABIN (2016)

Insights into the eldercare conundrum

through complementary lenses of

Boardman’s SSM and TOC’s Evaporating

Cloud

European Journal

of Operational

Research

Continua na próxima página
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HERRERA,

MCCARDLE-

KEURENTJES

e VIDEIRA

(2016)

Evaluating facilitated modelling processes

and outcomes: An experiment comparing a

single and a multimethod approach in group

model building

Group Decision

and Negotiation

MORGAN,

BELTON e

HOWICK

(2016)

Lessons from mixing OR methods in

practice: using DES and SD to explore a

radiotherapy treatment planning process

Health Systems

SPIEGEL et al.,

(2016)

Business model development, founders’

social capital and the success of early stage

internet start-ups: a mixed-method study

Information

Systems Journal

LOWE,

MARTINGALE

e

YEARWORTH

(2016)

Guiding interventions in a

multi-organisational context: combining the

Viable System Model and Hierarchical

Process Modelling for use as a Problem

Structuring . . .

Journal of the

Operational

Research Society

KUSNADI e

YUDOKO

(2016)

Contractor work preparation process

improvement using lean six sigma

The South East

Asian Journal of

Management

TAKO e

KOTIADIS

(2015)

PartiSim: A multi-methodology framework

to support facilitated simulation modelling

in healthcare

European Journal

of Operational

Research

MINGERS

(2015)

Helping business schools engage with real

problems: The contribution of critical

realism and systems thinking

European Journal

of Operational

Research

PESSÔA et al.,

(2015)

Integrating soft and hard operational

research to improve surgical centre

management at a university hospital

European Journal

of Operational

Research

MOIZER,

CARTER e LIU

(2015)

Planning robust policing futures: modelling

using multimethodology

Industrial

Management &

Data Systems

PALMA-

MENDOZA e

NEAILEY

(2015)

A business process re-design methodology

to support supply chain integration:

Application in an Airline MRO supply chain

International

Journal of

Information . . .

Continua na próxima página



APÊNDICE A. ESTUDOS ENVOLVENDO MULTIMETODOLOGIA 124

Tabela A.1 – Continuação da página anterior

Autor(es) T́ıtulo Fonte

MOHAMMADI

et al., (2015)

Combining the theory of constraints with

system dynamics: A general model (case

study of the subsidized milk industry)

International

Journal of

Management

Science and

Engineering

Management

CHAN (2015)
A critical realist and multimethodology

framework for product placement research

Journal of

Promotion

Management

FLYNN (2015)

Building a better model: A novel approach

for mapping organisational and functional

structure

Procedia

Computer Science

ZLATANOVIC

(2015)

Combining soft systems methodology and

system dynamics: possibilities and

limitations

MYLLYVIITA

et al., (2014)

Mixing methods–Assessment of potential

benefits for natural resources planning

Scandinavian

Journal of Forest

Research

SMALL e

WAINWRIGHT

(2014)

SSM and technology management:

Developing multimethodology through

practice

European Journal

of Operational

Research

E COSTA et al.,

(2014)

A socio-technical approach for group

decision support in public strategic

planning: the Pernambuco PPA case

Group Decision

and Negotiation

PALMA-

MENDOZA,

NEAILEY e

ROY (2014)

Business process re-design methodology to

support supply chain integration

International

Journal of

Information

Management

SAGE,

DAINTY e

BROOKES

(2014)

A critical argument in favor of theoretical

pluralism: Project failure and the many and

varied limitations of project management

International

journal of project

management

YEARWORTH

e WHITE

(2013)

The uses of qualitative data in

multimethodology: Developing causal loop

diagrams during the coding process

European Journal

of Operational

Research

Continua na próxima página
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HÄMÄLÄI-

NEN, LUOMA

e SAARINEN

(2013)

On the importance of behavioral operational

research: The case of understanding and

communicating about dynamic systems

European Journal

of Operational

Research

CHAHAL,

ELDABI, e

YOUNG (2013)

A conceptual framework for hybrid system

dynamics and discrete event simulation for

healthcare

Journal of

Enterprise

Information

Management

FERREIRA

(2013)
Multimethodology in metaheuristics

Journal of the

Operational

Research Society

ZACHARIA-

DIS, SCOTT e

BARRETT

(2013)

Methodological Implications of Critical

Realism for Mixed-Methods Research.
MIS quarterly

VENKATESH,

BROWN e

BALA (2013)

Bridging the qualitative-quantitative divide:

Guidelines for conducting mixed methods

research in information systems.

MIS quarterly

MIRAKYAN e

DE GUIO

(2013)

Integrated energy planning in cities and

territories: a review of methods and tools

Renewable and

Sustainable Energy

Reviews

GREEN e

HARDMAN

(2013)

A Conceptual Framework For Evaluating

An Academic Department: A Systems

Approach

International

Business &

Economics

Research Journal

GEORGIOU

(2012)

Messing about in transformations:

Structured systemic planning for systemic

solutions to systemic problems

European Journal

of Operational

Research

AMADO,

SANTOS e

MARQUES

(2012)

Integrating the Data Envelopment Analysis

and the Balanced Scorecard approaches for

enhanced performance assessment

Omega

HOWICK e

ACKERMANN

(2011)

Mixing OR methods in practice: Past,

present and future directions

European Journal

of Operational

Research

Continua na próxima página
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MINGERS

(2011)
Soft OR comes of age—but not everywhere! Omega

FRANCO e

LORD (2011)

Understanding multi-methodology:

Evaluating the perceived impact of mixing

methods for group budgetary decisions

Omega

SIDDIQUI e

TRIPATHI

(2011)

Application of soft operations research for

enhancing the servicescape as a facilitator
Vikalpa

PAUCAR-

CACERES

(2010)

Mapping the changes in management

science: A review of ’soft’OR/MS articles

published in Omega (1973–2008)

Omega

POLLACK

(2009)

Multimethodology in series and parallel:

strategic planning using hard and soft OR

Journal of the

Operational

Research Society

HINDLE e

FRANCO

(2009)

Combining problem structuring methods to

conduct applied research: a mixed methods

approach to studying fitness-to-drive in the

UK

Journal of the

Operational

Research Society

DRIOUCHI,

LESEUR e

BENNETT

(2009)

A robustness framework for monitoring real

options under uncertainty
Omega

LÖFFLER,

TSCHIRKY e

KIJIMA (2009)

Embedding enterprise science into SSM for

improving innovation systems in

technology-based companies

Systemic Practice

and Action

Research

SACHDEVA,

WILLIAMS e

QUIGLEY

(2007)

Mixing methodologies to enhance the

implementation of healthcare operational

research

Journal of the

Operational

Research Society

LITTLE,

MOTION e

BRODIE (2006)

Advancing understanding: the contribution

of multi-method action research-based

approaches to knowledge creation

International

journal of learning

and change

KOTIADIS e

MINGERS

(2006)

Combining PSMs with hard OR methods:

the philosophical and practical challenges

Journal of the

Operational

Research Society

Continua na próxima página
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POLLACK

(2006)

Pyramids or silos: Alternative

representations of the systems thinking

paradigms

Systemic Practice

and Action

Research

MINGERS e

ROSENHEAD

(2004)

Problem structuring methods in action

European Journal

of Operational

Research

MINGERS

(2003)

A classification of the philosophical

assumptions of management science

methods

Journal of the

Operational

Research Society

MUNRO e

MINGERS

(2002)

The use of multimethodology in

practice—results of a survey of practitioners

Journal of the

Operational

Research Society

MINGERS

(2001)

Combining IS research methods: towards a

pluralist methodology

Information

systems research

ROBINSON

(2001)

Soft with a hard centre: discrete-event

simulation in facilitation

Journal of the

Operational

Research Society

BRYANT e

CHIN (2000)

Integrating approaches to revitalise a

church’s mission strategy

Journal of the

Operational

Research Society

COYLE,

EXELBY e

HOLT (1999)

System dynamics in defence analysis: some

case studies

Journal of the

Operational

Research Society
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Ã

O
C

O
M

O
S

S
T

A
K

E
H

O
L

D
E

R
S

129

TABELA B.1 – Atividades Realizadas Durante Aplicação da Abordagem

Atividade Data Responsável Meio Resultado

Entrevista com stakeholders 03/09/2018
Facilitador e
Stakeholders

Videoconferência Transcrição das entrevistas

Análise das Transcrições para construção dos
mapas SODA individuais

15/09/2018 Facilitador
Análise do
Facilitador

Mapas SODA individuais

Validação dos mapas SODA individuais 24/09/2018
Facilitador e
Stakeholders

Presencial
Mapas SODA individuais

Validados

Agregação dos mapas SODA individuais 24/09/2018 Facilitador
Análise do
Facilitador

Mapa SODA agregado

Validação do mapa SODA agregado 25/09/2018
Facilitador e
Stakeholders

Presencial Mapa SODA congregado

Análise das Transcrições para identificação dos
Valores dos stakeholders

16/09/2018 Facilitador
Análise do
Facilitador

Valores dos stakeholders

Conversão dos valores identificados em objetivos 16/09/2018 Facilitador
Análise do
Facilitador

Nuvem de Objetivos
baseados nos valores dos

stakeholders

Validação dos valores e objetivos 25/09/2018
Facilitador e
stakeholders

Presencial Nuvem de Objetivos

Hierarquização dos Objetivos 25/09/2018
Facilitador e
stakeholders

Presencial Hierarquia de Objetivos

Construção da Rede de Objetivos meio-fim 28/09/2018 Facilitador
Análise do
Facilitador

Rede de Objetivos meio-fim

Validação da Rede de Objetivos meio-fim 03/10/2018
Facilitador e
stakeholders

Videoconferência
Rede de Objetivos meio-fim

final

Identificação de Transformações 10/10/2018 Stakeholders Correio eletrônico Lista de Transformações

Relacionamento das Transformações com os
Objetivos Fundamentais

12/10/2018 Stakeholders Correio eletrônico
Relacionamento entre

Transformações e Objetivos

Levantamento relacionamento das atividades para
realizar as Transformações selecionadas

17/10/2018
Facilitador e
stakeholders

Videoconferência HAS e Supersistema



Apêndice C - Transcrição das
Entrevistas

C.1 Coordenador(a) NAPNE Coxim

A partir da matricula de um estudante com NEE, ou quando se percebe
um estudante com alguma dificuldade, qual é o procedimento adotado para o
atendimento desse estudante? Como a instituição trata a questão?

Os alunos que necessitam de algum suporte que precisam de alguma coisa eles sempre
vão para a assistente social conversam com ela e ela conversa com os alunos, a maioria
desses alunos sempre entram por cotas ou tem algum aux́ılio e áı eles encaminham um
laudo e ela nessa entrevista, as vezes alguns não tem ela encaminha para o NAPNE quem
é o aluno que tipo de necessidade que ele tem, e tem alguns que já fazem requerimento
quando eles chegam eles fazem um requerimento ou a famı́lia quando se trata de menor,
eles fazem um requerimento, para solicitar um atendimento focado na sua necessidade
educacional que ele tem. Na grande maioria sempre é feito no inicio do semestre, alguns
alunos que não passam por esse processo que as vezes nem coloca no questionário sócio-
educativo um questionário deles, os professores as vezes percebem, a gente encaminha um
e-mail pedindo, a coordenação que solicita esses professores se eles perceberem alguma
coisa em alguns alunos se tem alguma dificuldade na realização das atividades dificuldade
de atenção os professores encaminham para a coordenação (de curso) e a coordenação
encaminha para o NAPNE. Logo quando encaminha para o NAPNE a gente faz uma
reunião e conversa com os alunos para ver quais são as dificuldades para ver se realmente
apresentam alguma coisa que o NAPNE tem que entrar para conversar com os professores
e coordenação para que possam dar uma atenção maior a estes alunos preparar algo
diferenciado tanto para a necessidade dele. Alguns professores, nem todos eles fazem
parte do NAPNE, eles fazem alguns projetos para tentar ajudar alguns alunos por conta
de algumas dificuldades temos uma aluna que os professores de matemática e ĺıngua
portuguesa fazem um projeto e sempre trabalham com ela questões nessas áreas tanto da
ĺıngua portuguesa quanto da matemática mas a maioria preenche o questionário sócio-
economico que fazem que realizam este questionário, eles já colocam lá, a maioria coloca,
quando não coloca a gente encaminha para a coordenação para a coordenação ver com os
professores se eles percebem alguma coisa com esse aluno para encaminhar para gente.

E o professor regente que trabalha com o aluno, como ele trabalha com
ele? Ele busca um apoio do NAPNE, como adequar o conteúdo, faz alguma
adequação?

Adequação de conteúdo ?
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Ou da metodologia também

Até tenta uma metodologia diferenciada, alguns, alguns não digo todos, conforme a
especificidade de cada um, porem dependendo da necessidade ou da deficiência que a
pessoa tem às vezes mesmo ele tentando fazer e com os professores que já fazem esse
projeto tem alguns alunos que não conseguem acompanhar né, temos o caso de uma
aluna que ela já repetiu várias, várias vezes no semestre no seu curso e outra no ensino
superior que por conta da deficiência ela não consegue acompanhar por que, o curso exige
um conhecimento mı́nimo que a pessoa precisa ter da, para que possa chegar a realizar as
funções por conta do curso, um exemplo, um curso na área de internet exige que a gente
consiga ter um conhecimento de algumas áreas por exemplo algoritmos, programação,
desenvolvimento web, eles precisam conseguir realizar as funções e quando as pessoas
não conseguem, mesmo que as vezes os professores eles tentem mudar alguma coisa ou
trazer ao plantão, temos algumas barreiras para que a pessoa consiga avançar por que até
discutimos a respeito dessas dificuldades, buscar algum lugar que ele já tenha trabalhado
uma coisa nova uma das poucas pessoas que possuem essa necessidade e que chegou aonde
ela chegou, alguns professores até tentam, para mim não chegou nunca ninguém chegou
e disse eu não consigo eu gostaria que o NAPNE nos ajudasse, coisa assim, pelo menos
desde que assumi a coordenação para mim não chegou nada não, mas a gente sempre
está perguntando em relação aos alunos, a cada semestre a gente pergunta o progresso, as
matŕıculas, a gente sempre busca conversar com os professores, por que nós não temos a
resposta, ah você vai trabalhar isso, isso e isso, por que cada um tem uma especificidade,
mesmo que as vezes ela tenha algum, algo aconteça e dê certo as vezes com outro não dá,
então nós temos alguns alunos aqui, deixa até eu olhar a lista, olha nos temos, aqueles que
tem baixa visão a gente aconselha o professor ampliar o trabalho, mudar a cor da letra
colocar uma cor que fique melhor para ele ver então esse não tem tanto tanta problema só
que na questão da deficiência intelectual e nos temos uma ela já tem uma certa limitação
então o que nós seguimos: adaptação de materiais da área, adaptar alguma coisa, para
atender essa aluna e redução da carga horária, por que os cursos, sabe que os cursos
da instituição são bastante né, bem supercarregado então reduz a carga para ver se esse
aluno consegue acompanhar ou não. E temos um com autismo com autismo mas conforme
deu para perceber, só que ele consegue fazer, algumas disciplinas ele tinha sido reprovado
mas em outras ele havia conseguido e temos alguns alunos com altas habilidades, esses
áı não tem nenhum problema concernente ao aprendizado nosso calcanhar de Aquiles
nesse momento são os dois alunos, está ingressando uma outra no curso FIC de libras
então essa aqui já encaminhei para direção para a coordenação para conversar com os
professores para buscar um atendimento em um outro horário com essa aluna para que
ela possa conseguir acompanhar também, então é que temos por agora, já tivemos alunos
surdos que já conclúıram, só que agora estamos tendo só esses com deficiência intelectual
e autismo, também alguns visual, f́ısica e a questão f́ısica não interfere no cognitivo e esse
de altas habilidades por enquanto só O grupo do NAPNE, como é constitúıdo esse grupo?
Como é composto? Como os membros são“selecionados”e integrados a este grupo? Como
eles são escolhidos? Voluntariado? Como uma pessoa passa a fazer do NAPNE? Olha
pelo que eu sei do NAPNE é encaminhado um e-mail a todos os servidores perguntando
quem tem interesse em participar do grupo, sempre quem participa realmente é quem,
é o pessoal do antigo NUGED, agora não tem mais NUGED, que é psicólogo, assistente
social, as pedagogas, o técnico de assuntos educacionais, nós que somos interpretes e os
assistentes de alunos que são os técnicos que estão mais próximos aos alunos e alguns
professores, a maioria dos professores, tem professor de ĺıngua portuguesa tem professor
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de matemática e t́ınhamos um de f́ısica mas o de f́ısica, como ele mudou então ele saiu e
nós temos também um professor de educação f́ısica que esta, que ingressou no grupo do
NAPNE, temos também a enfermeira que faz parte também, então assim a maioria das
pessoas são os técnicos e alguns professores, que voluntariamente ingressam. O por que
você considera que é importante ao estudante o apoio do NAPNE? Por que precisa do
NAPNE no instituto? Por que o NAPNE é importante no Instituto para o Estudante?
Ao meu ver é assim o NAPNE dá um apoio maior aos alunos, assim ele pelo menos
tem um visão maior de como pode ser atendido esse aluno, uma visão maior de qual a
necessidade dos alunos precisam o que precisam que seja feito, ajuda-los, auxiliar com
suas dificuldades então assim o NAPNE ao meu ver ele é importante para dar esse apoio
aos alunos e tentar buscar as coordenações, a direção, medidas que possam auxiliam o
estudante no seu desenvolvimento aqui no instituto, por que se não tivesse, quem poderia
falar por eles ou usando uma palavra melhor lutar pelo direito que ele tem e cobrar também
né, cobrar que possa ser feitas algumas adequações, por que assim já que tem vagas para
essas pessoas, não é simplesmente você colocar a pessoa dentro da instituição e deixar
que ela caminhe sozinha, não, precisa ter um grupo que de um apoio maior para essa
pessoa que estimule mais essa pessoa e também que cobre das coordenações da direção,
dos professores, um atendimento diferenciado para esse aluno para atender a necessidade
dele.

O que você considera que seria uma situação ideal ainda que hipotética em
temos de ambiente, capacitação de pessoas, recursos materiais ou qualquer
outra coisa? Então o que seria ideal para permitir a inclusão e a formação de
um estudante com deficiência no instituto ainda que seja hipotético?

Primeira coisa que precisa ter é ter o interesse de fazer a diferença, é ter o interesse
é dar o pontapé inicial para ter essa visão e essa empatia, colocar-se no lugar do outro e
tentar buscar formas, por que não existe uma fórmula para cada tipo de necessidade então
buscar várias formas visualizar mais ou menos para tentar entender qual é a necessidade
como aquele aluno consegue aprender quais a formas, que ele consegue se eu trabalhar
com ele e ele vai desenvolver melhor ou não se eu trabalhar assim ou assim ele vai sair
melhor por que não tem como falar: usa essa metodologia que vai dar certo. Pode ou não
dar certo mas tentar buscar realmente varias formas para tentar fazer com que esse aluno
aprenda pelo menos o mı́nimo do mı́nimo do mı́nimo para ele conseguir avançar não obter
notas mas assim ele absorver um conhecimento que ele próprio vai poder utilizar na vida
profissional dele.

No instituto trabalhamos com as carreiras técnicas com os estudantes, e
recebe-se estudantes que possui algumas limitações, como tratar uma carreira
técnica para o estudante que é um direito dele e que talvez algumas carreiras
pode, até mesmo imputar algum risco para esse estudante se ele for atuar
de fato na área. Como trabalhar a carreira técnica com um estudante com
deficiência?

Pois é como disse nós temos algum calcanhar de Aquiles aqui e quando estávamos
discutindo essas questões no curso técnico as vezes tem a possibilidade de fazer alguma
adaptação curricular e tudo, mas no ensino superior amarra um pouco essa questão da
adaptação curricular, pelo menos do que eu soube que foi dito que não existe essa adap-
tação de curŕıculo no ensino superior, mas cada curso na área tecnológica eles tem vários
eixo que você pode tentar trabalhar, por exemplo vou fazer um curso de tecnologias em
sistemas de informação, sistemas mas então eu posso trabalhar ser um técnico para mon-
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tar e desmontar para montar computador ou eu posso tentar ir nessa área técnica da
programação ou ainda na área de redes, então se ele tiver esse eixos assim pode tentar
trabalhar aquilo que o aluno consegue desenvolver melhor. Só que ai isso vai muito da
percepção das pessoas e também da coordenação de quais são essas áreas que os alunos
conseguem se desenvolver melhor.

Diz respeito então a olhar também o potencial do estudante e não apenas
a sua limitação?

Isso por que assim mesmo com a pessoa tendo alguma limitação, acredito eu que a
pessoa se desenvolva melhor em algumas áreas. Por exemplo vai fazer sistemas não quero
fazer programação quero trabalhar com a área mais palpável que é a área da manutenção
da computação instalação de programas, mas essa área de periféricos do computador do
que da área lógica mesmo.

Eu perguntei anteriormente o que você considerava que seria o ideal, agora
em sua opinião o que dificulta o que limita ou o que impede o atendimento ao
estudante? Quais os pontos que dificultam ou que atrapalham no atendimento
ao estudante no instituto?

Olha pelo que eu vejo aqui o que limita as vezes é a falta desse olhar mais humano para
a pessoa tentar, querer fazer uma mudança na vida daquela pessoa para que ela consiga se
desenvolver e tentar buscar meios que possa ampliar e ter essa visão de empatia colocar-
se no lugar do outro. Também sempre esta solicitando aquele aluno que compareça nos
plantões se a pessoa apresenta uma grande dificuldade ela tem que frequentar os plantões
para que o professor possa fazer um atendimento separado com ela e a pessoa tem que se
esforçar mesmo reconhecendo que possui limitação ela precisa se esforçar melhor tem que
dar um pontapé também, não só o professor, tem que casar tanto o interesse do professor
quanto o interesse dos alunos em buscar alguma coisa, as vezes ela mesmo pode buscar
ou direcionar tipo: “ah eu consigo fazer melhor quando é assim” então faz assim

Eventualmente o estudante não busca o apoio? Por qual razão você acredita
que ele não busca esse apoio? Você acha que tem alguma razão especifica ou
só falta de interesse?

Algumas pessoas tem vergonha, muitas pessoas elas tem vergonham ou não aceitam,
como se diz, ser considerada uma pessoa que tem uma diferença dos outros ela quer ser
igual, eu estudo lá na UF e tem um aluno que as vezes ele não se aceita com essa diferença
com essa limitação que ele tem, então ele precisa se reconhecer e se aceitar como aquilo, e
as vezes as pessoas sentem vergonha, vê que os colegas estão avançando e fica bem atrás,
eles já avançaram 10 degraus e eu ainda to no primeiro ainda tem essa questão também
por isso que as vezes assim esse trabalho é complexo por que só vai estar trabalhando ele e
o aluno então não vai ter ninguém as vezes que possa fazer a pessoa se sentir envergonhado
ao ver que o professor está dando um tratamento bem diferenciado que as vezes é bem
básico em relação ao ńıvel que ele já deveria estar então não só a questão de interesse,
mas essa questão também da vergonha que as pessoas sentem vergonha.

O que entendemos que deveŕıamos valorizar para o estudante? O que quere-
mos ou o que deveŕıamos querer para o estudante com deficiência? Queremos
que ele se forme? Que absorva o conhecimento? O que valorizamos? Quais
são os objetivos baseados em nossos valores, como uma questão pessoal, quais
são os objetivos do NAPNE para os estudantes?
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Tentar permitir que a pessoa desenvolva suas potencialidades cada pessoa tem um
potencial próprio seu, que talvez seja diferente das outras pessoas mesmo que tenha um
potencial parecido mas cada um tem o seu potencial próprio, então é desenvolver seu
potencial sua auto estima, por que todo mundo é capaz de fazer algo, todo mundo é capaz
de alcançar algum objetivo, de chegar a alcançar algo, então é desenvolver o potencial a
capacidade a autoestima e que os alunos alcancem os objetivos que ao meu ver não é só
ter um certificado, ter o certificado, formação, conhecimento e futuramente poder utilizar
isso com o seu trabalho que ele possa pertencer dentro de algum local.

Quando chega algum estudante com alguma deficiência ou com alguma limi-
tação desconhecida algo que você nunca tenha visto, onde se busca informação
para poder atender esse estudante?

Nós temos um psicólogo e dependendo do que for da caracteŕıstica a gente encaminha
para o psicólogo do instituto, todos tem um psicólogo e ele encaminha depois para gente
para as pedagogas para a assistente social e para o NAPNE e a gente discute por que
assim, formação, formação para dizer ah temos formação e falar a pessoa tem isso ou
a pessoa tem isso nós não temos essa formação pelo menos eu não tenho essa formação
mas a gente encaminha para o psicólogo para as pedagogas que pode ter uma percepção
melhor nessa área os vários tipos de deficiência dáı é encaminhado para o NAPNE a gente
discute para ver o que pode ser feito, encaminha para a direção tanto de ensino quanto
geral para ver o que pode ser trabalhado com esses alunos.

C.2 Coordenador(a) NAPNE Campo Grande

A partir da matŕıcula de um estudante com deficiência ou que se percebe
que tem alguma deficiência, qual é o procedimento adotado para o atendimento
a este estudante no instituto?

A partir do momento que percebemos? que é notificado? A partir do recebimento do
laudo? Ou como funciona isso de forma geral?

Sim como funciona de forma geral, pois tem algumas situações: o aluno
entra com laudo já informa ou as vezes e ele não conhece a famı́lia não conhece,
então a partir do momento que se percebe isso.

Normalmente funciona assim a partir do momento que se percebe que a gente detecta
que o estudante tem uma deficiência, é lógico cada campus ele tem uma ele pode criar uma
metodologia própria por cada campus tem sua especificidade sua particularidade, mas a
partir do momento que a gente recebe um estudante com deficiência o primeiro passo é
tentar descobrir se isso já é de ciência da famı́lia, se a famı́lia já tem um acompanhamento
para ele como é que funciona isso já na vida deste estudante como é que já havia sido lidado
com isso no decorrer da vida dele por que normalmente esses estudantes já passaram por
um processo de escolarização pelo menos até o ensino fundamental no mı́nimo pelo menos o
ensino fundamental neh, quando a gente fala do médio, mas a partir desse momento então
a gente chama a famı́lia, conversa com a famı́lia e vai tentar descobrir se esse estudante
já recebeu algum tipo de atendimento se ele já era aluno se já era considerado aluno com
deficiência se já teve algum laudo ou alguma coisa assim, se não tiver nada se a famı́lia diz
não olha ele não tem nenhuma deficiência ele não tem nenhum tipo de comprometimento
ou se a famı́lia não tiver conhecimento do que passa na vida desse estudante ai então a
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gente tenta fazer alguns encaminhamentos ai depende muito do NAPNE e do local onde
ele está, então a gente vai tentar encaminhar ele ou para atendimento clinico dependendo
do tipo de queixa que o professor vai relatar ou do tipo de dificuldade que a gente vai
entender que o estudante tem e vamos então tentar encaminha-lo se for atendimento
clinico, atendimento externos ou senão tentar fazer adequação nos horários do professor
fazer atendimentos do professor com o aluno e tentar ver quais são as necessidades desse
estudante para poder tentar supri-la mas o primeiro passo é entrar em contato com a
famı́lia para verificar se isso já era de conhecimento dela e se ele já recebia algum tipo de
atendimento ou de algum suporte no seu peŕıodo de escolarização anterior ao seu ingresso
no instituto. Você percebe alguma resistência com relação as famı́lias? Nem todas mas
tem muitas famı́lias que não aceitam né é dif́ıcil as vezes você chegar com uma coisa que
as vezes a famı́lia não consegue enxergar que realmente aquilo é uma dificuldade, mas não
é a maioria é uma ou outra mas tem famı́lia que tem resistência sim

Cada campus possui um NAPNE local um núcleo com o coordenador e
com os membros envolvidos.

Sim

A minha pergunta é: como esse grupo é composto dentro dos campus ou
seja como os membros são selecionados e como são integrados ao grupo?

Bom o regulamento do NAPNE já tem alguns servidores espećıficos algumas funções
especificas né, o próprio regulamento do NAPNE coloca lá que a equipe multidisciplinar
precisa ser formada preferencialmente por membros do NUGED então normalmente os
servidores que fazem parte desse NUGED que são pedagogos e psicólogos eles já vão
fazer parte do NAPNE uma outra coisa também que consta no regulamento é a gente
tem que preferencialmente colocar servidores que sejam da área da educação especial da
educação inclusiva que tenham conhecimento na área ou que tenham afinidade com a
temática e caso se justificar, tipo a gente convidou e tudo e não conseguiu esses servidores
para compor o núcleo então se justifica a colocação de outros servidores e áı então esses
servidores tanto tem que ir buscar capacitação quanto a instituição auxilia-los para que
busquem formação nessa área.

Entendi E os servidores são indicados pelo Dirge, isso também consta no regulamento
diz que o diretor geral que indica o coordenador e a equipe e áı então é composta uma
portaria então o diretor do campus é que é responsável. Tem funcionado pelo que eu
sei pelo que eu vejo assim o diretor tem feito uma consulta aos servidores e quem tem
disponibilidade e dáı ele monta uma equipe com aqueles que tem essa disponibilidade e
que aceitam o trabalho conforme o perfil que consta na portaria e depois ele só escolhe
um e indica para coordenador.

E o coordenador faz convite também a outros para fazer parte do NAPNE?

É também convida também, as vezes acontece dos membros sáırem de trocarem temos
uma rotatividade muito grande com relação aos membros do NAPNE e áı então o próprio
coordenador convida as pessoas para participar também

A rotatividade é grande não apenas no NAPNE mas no instituto como um
todo certo?

De forma geral, exatamente.

Você acredita que é algo que dificulta que atrapalha o funcionamento do
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NAPNE?

Sim eu acredito que sim por que assim, a gente acaba fazendo formações, orientações,
cursos e tudo mais, mas o que acontece: os servidores que estão hoje não são os servidores
que vão estar amanhã, muitas vezes a gente trata o assunto esse ano com foco para o
ano que vem e dáı chega o ano que vem a portaria já trocou os servidores já não são
mais os mesmos e áı acaba que enterra um pouquinho o nosso trabalho eu percebo essa
dificuldade.

Por que você considera o NAPNE importante, ou seja, por que o NAPNE
é importante no instituto e por que é importante ter esse apoio ao estudante?

Bom eu considero o NAPNE importante por mais de um ponto Primeiro: quando a
gente deixa muito amplo, por exemplo se não tem um setor especifico para tratar das
questões de inclusão dentro da instituição acaba que essa inclusão vai ser tratada de
uma forma muito ampla muito geral e ai muitas especificidades principalmente de muitos
estudantes não vão ser levadas em conta, então um setor especifico no caso um núcleo
especifico vai conseguir lidar com algumas especificidades que se fosse de uma forma mais
geral não conseguiria. Outra coisa muito importante também por que quando você tem
um núcleo que trata de inclusão você tem uma referência então você sabe que é ali que você
vai buscar é ali que vai pelo menos tentar amenizar a dificuldade que é encontrada pelo
professor e pelo estudante e as questões de inclusão hoje não podem mais ser tratadas
simplesmente como o cumprimento de uma legislação por que até então o que a gente
percebeu é que ah vamos fazer por que está na lei vamos fazer por que está na lei, mas a
gente vê que o trabalho do NAPNE não é só simplesmente o que está na lei quando a gente
cria um núcleo de atendimento aos estudantes com necessidades espećıficas, necessidade
especifica não é contemplada em lei se a gente olhar a poĺıtica nacional de educação especial
a gente vai perceber que alguns transtornos que a gente atende algum distúrbio, algumas
coisas que a gente faz enquanto NAPNE não é simplesmente por conta da legislação, então
a gente tendo essa visão a gente tendo um núcleo para lidar com isso a gente entende que a
gente precisa atender nosso estudante da melhor maneira posśıvel para que só eles ingresse
em nossa instituição mas que eles ingressem que eles permaneçam e que eles concluam
a sua fase de escolarização com êxito. A gente sabe que é um processo que ainda está
falho, a gente sabe que é um processo que tem muito a ser melhorado mas a gente tenta
trabalhar da melhor forma posśıvel para que daqui alguns anos né, se a gente for comparar
áı a nossa instituição que não tem 20 anos, agora que tem 10 anos perto de outras que
tem 105 anos mas já caminhamos muito então por isso que eu defendo o NAPNE como
peça-chave para que os estudantes tenham acesso para que permaneçam e para que eles
tenham também um ensino de qualidade para que a gente possa não só falar de igualdade
mas falar de equidade de todas as maneiras não só para aquele que tem deficiência que
a gente costuma dizer que é uma deficiência viśıvel como uma deficiência f́ısica ou uma
deficiência visual ou sensorial de uma forma geral mas para que ele possa realmente aquele
estudante que tenha uma dislexia que tenha um transtorno de déficit de atenção que não
estão contemplados na poĺıtica mas que podem sim as vezes com uma pequena estratégia
uma pequena mudança, uma pequena mudança de olhar do professor conseguir ter áı o
seu aprendizado concretizado, então por isso que eu defendo que núcleos como o NAPNE
são extremamente importantes dentro das instituições.

O NAPNE o atendimento especializado do NAPNE se destina não só a es-
tudantes com uma deficiência aparente mas também a estudantes que possuam
alguma dificuldade, correto?
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Sim, não somente simplesmente as vezes uma dificuldade de compreensão, existem
vários tipo de dificuldades dentro de uma sala de aula, até a dificuldade do professor a
dificuldade de ensinar com dificuldade as vezes de passar um conteúdo. Normalmente
esse tipo de dificuldade não é público alvo do NAPNE, mas vou dar um exemplo assim
temos alunos que tem dificuldade acentuada de aprendizagem alguns por conta da idade
já tivemos casos de alunos já considerado idoso por que tem mais de 60 anos de idade e
que são alunos nossos e que não conseguem compreender o conteúdo então eles tem uma
dificuldade acentuada de aprendizagem eles não tem uma deficiência mas o problema deles
vai além disso então o NAPNE vai trabalhar em parceria com o professor para se criar
estratégias para que esse estudante possa ser contemplado independente da idade que ele
tem então não é só A deficiência você entendeu? Vou dar um outro exemplo também de
atendimento nosso no NAPNE teve uma estudante que perdeu os pais em um acidente
e depois disso as notas dela começaram a..., ela sempre foi uma estudante que tinha um
desempenho razoável e tudo mais sem dificuldades assim, além do que a gente pode dizer
que pode acontecer cotidianamente com os alunos mas ela começou a ter uma dificuldade
de atenção ela começou a não mais conseguir acompanhar as atividades ela começou a
não mais acompanhar e áı então se percebeu que essa estudante começou a entrar em
um quadro de depressão e tudo bem que é até normal depois de uma fatalidade dessa na
vida de uma pessoa mas assim dáı então o NAPNE ele entra é para tentar auxiliar nesse
sentido por que por mais que seja algo aceitável a gente não pode simplesmente falar não
tudo bem é normal por que ela perdeu os pais então o NAPNE vai tentar auxilia-la para
que esse momento traumático não gere mais um problema na vida dela ou seja perder o
ano ou as vezes perder algo que seja importante para ela naquele momento da fase dela
de escolarização, então ele vai além do estudante com deficiência.

Quando chega um estudante uma pessoa com algum tipo de deficiência
com alguma limitação que é desconhecida como você comentou a menina que
perdeu os pais, uma coisa que as pessoas podem não saber como trabalhar.
Onde a gente busca informação para saber como devemos trabalhar com esses
estudantes?

Então normalmente assim o NAPNE já tem dentro dos membros né o apoio a equipe
do NUGED pedagogo, psicólogo, psicopedagogo, as vezes já tem o próprio pedagogo que
em sua formação já tem alguma orientação sobre aquilo senão, senão normalmente quando
a gente tem algo muito especifico que vai muito além do nosso conhecimento ou do que
a gente consegue resolver a gente busca por meio de parcerias, a gente busca parceria na
rede municipal na rede estadual, em instituições em ONGs sempre por meio de parcerias.
Dependendo do local a gente consegue até encaminhar para atendimento em CAPs tem
CAPs que fazem atendimento psicológico a gente consegue encaminhar para outros setores
para de repente consegue dar um suporte para gente a gente tem uma parceria muito boa
com outras instituições, por exemplo a gente tem parceria com o NAS que é o núcleo de
altas habilidades e superdotação, a gente tem parceria com o NUESP que são núcleos de
educação especial da secretaria de estado a gente tem parceria com as prefeituras também,
muitas vezes a secretaria de educação dos munićıpios ajudam a gente auxiliam a gente já
aconteceu da gente precisar de interprete e a gente conseguir a cedência de interprete do
munićıpio, a gente também oferta as vezes cursos para eles então a gente tem assim uma
parceria bem articulada bem consolidada tanto com o estado quanto com as universidades
também para fazer formações a gente consegue também, é por meio de parcerias por que
a gente vive um momento muito complicado de orçamento e de finanças na instituição
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então se a gente fosse depender de contratação de recursos a gente não conseguiria fazer
nada né infelizmente a gente não conseguiria fazer nada.

Mas com a parceria consegue suprir

Sim com a parceria consegue, por exemplo agora a gente vai ter uma demanda né que
a gente tem que capacitar nossos servidores para compor a comissão de auto-identificação
não sei se você já ouviu falar que é para validar as auto-declarações de candidatos negros
em concurso público em seleção, só que a legislação cobra um curso então o que vamos
fazer, vamos fazer parcerias com a UFMS e UFGD para conseguir realizar essas formações,
nossos encontros de NAPNE a gente todos eles trazem palestrantes de fora sempre na
parceria UFMS, UFGD, UEMS, UNESP que é a estadual de São Paulo, todos eles cedem
servidores as vezes inclusive com as diárias deles para que eles possam nos auxiliar aqui.

Considerando ainda que seja hipotético o que você considera que seria ideal
em termos de ambiente, capacitação de pessoas, recursos material ou qualquer
outra coisa, o que você considera que seria ideal para permitir a inclusão e
formação de estudantes com deficiência na instituição ainda que hipotético?

A situação ideal, primeiro autonomia para contratação de profissionais para atendi-
mento especializado.

Autonomia do NAPNE?

Não, autonomia da instituição contratação de interprete, professores de apoio, profes-
sores de AEE psicopedagogos, psicólogos, seria o ideal autonomia para contratação desses
profissionais. Segundo ponto estruturação de uma sala de AEE com equipamentos com
mobiliário e com profissionais para dar esse atendimento, um espaço f́ısico para atendi-
mento desse estudante. Seria o ideal eu acho que os dois pontos principais hoje para ser
o ideal a gente ter autonomia para contratação de profissionais para atendimento educa-
cional especializado como professor interprete, ledor, profissional de apoio, professor de
atendimento educacional especializado e uma sala de atendimento educacional especiali-
zado seriam os dois pontos cruciais e um terceiro ponto que eu acredito que seja que seria
interessante é a gente conseguir fazer as flexibilizações de acordo com a necessidade do
estudante, flexibilização curricular para que ele possa ser contemplado também de acordo
com a sua necessidade as vezes para ele terminar um curso que ele não consegue então eu
acho que isso seria interessante.

Ter uma flexibilização na grade curricular suprimindo algumas questões?

Exatamente, dependendo por exemplo se é um estudante que tenha alguma dificuldade
motora e áı tem alguma coisa que seja prática que necessite dessa habilidade motora
entendeu a gente poder conseguir fazer alguma flexibilização e emitir uma certificação
que seja parcial que seja contendo ali que esse estudante está apto ou não para realizar,
se a gente conseguisse isso, e não são coisas hipotéticas não, não são coisas que a gente
nunca vai conseguir a gente conseguiria se tivesse um subsidio da SETEC, a SETEC só
precisa dar um sim para gente para que a gente possa realizar isso.

A terminalidade especifica ?

Na verdade não seria nem a terminalidade especifica mas a garantia de terminalidade
por que as vezes quando a gente trata de terminalidade especifica a gente trata de uma
terminalidade a qualquer custo, de qualquer maneira, muitas vezes a gente está falando
de uma terminalidade não com qualidade e sim por que aquele aluno tem que terminar
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por que... eu sou muito resistente ao termo ao uso da terminalidade especifica por que
eu percebo que a visão principalmente dos professores que a terminalidade especifica
funciona da seguinte forma: Bom esse estudante ele não consegue ele não então vamos
dar terminalidade especifica para ele ou seja vamos encerrar com ele aqui é isso áı deu
o que tinha que dar e é isso ai e acabou e dáı a gente perde a oportunidade e a gente
retira dele a oportunidade de aprender algo que muitas vezes ele tem potencialidade mas
que dá um pouquinho mais de trabalho para mim conseguir extrair isso dele entendeu?
Então as vezes por eu não querer um pouco mais de trabalho eu acho muito mais fácil
eu dar essa garantia de terminalidade especifica para ele falando não mas ele tem essa
deficiência mesmo e não vai conseguir então a gente tira isso dele então na verdade eu tiro a
responsabilidade de mim entende eu tiro a minha responsabilidade de ter que adaptar meu
trabalho de ter que adaptar o que eu tenho que fazer de ter que me esforçar muito mais
para tentar conseguir extrair daquele menino a potencialidade dele dando para ele isso
não você vai terminar aqui você tem essa deficiência mesmo então você não vai conseguir,
então eu sou meio resistente na questão da terminalidade espećıfica.

Tocando nesse assunto eu perguntei o que seria ideal, agora o que dificulta,
limita, impede ou atrapalha o atendimento a esse estudante?

Bom a primeira coisa que limita é essa nós não temos autonomia de contratação
temos estudantes que desistem de estudar em nossa instituição por que não tem interprete
e a gente não tem condição de contratar. Nós não temos uma sala para esse tipo de
atendimento nós não temos profissionais espećıficos para atender esses estudantes nós não
temos código de vaga voltados para o NAPNE nós temos alguns servidores que são lotados
no NAPNE mas que tem suas milhões de atribuições dentro do campus então é isso que
dificulta, nós não temos código de vaga, não temos autonomia para contratação e não
temos uma sala uma sala de AEE não temos um local para atendimento desse estudante.

Aspectos atitudinais dos professores também dificulta?

Isso também se a gente pensar hoje o que dificulta o NAPNE de uma forma geral é isso,
mas se pensar o que dificulta a inclusão de uma forma geral é são as questões atitudinais,
você entendeu? Então tipo assim eu vejo as vezes é preciso fazer uma mudança simples
mas prefiro não fazer por que essa mudança vai me dar trabalho. Eu posso criar uma
rampa eu posso criar um ambiente acesśıvel com plaquinhas então assim eu posso mexer
na arquitetura do espaço para que esse espaço seja acesśıvel eu não consigo transformar as
pessoas em pessoas acesśıveis então a acessibilidade atitudinal sempre vai ser um desafio
por mais que assim a partir do momento que a gente tenha autonomia para contratar
profissionais para ter a sala de AEE sala de recursos não importa o nome que a gente vai
colocar ainda assim a dificuldade que a gente vai enfrentar das atitudes por que as atitudes
são coisas que só mudam com conhecimento e conhecimento a gente só adquiri quando a
gente está aberto para ele e a gente percebe muitas pessoas que não estão abertas ainda
vai ser assim por mais que a gente tenha as condições ideais a gente ainda vai enfrentar o
desafio da atitude.

Nos temos nossos objetivos talvez um dos principais objetivos é o estudante
ingressar, permanecer e se formar com excelência, ai tem as questões do PDI
como equidade, formar profissionais inovadores etc. mas assim isso são coisas
institucionais coisas que já estão traçadas no PDI. O que se considera que é
objetivo do NAPNE com relação ao estudante? Quais são os nossos valores em
relação a estudantes com deficiência? Quais objetivos pretendemos alcançar
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com o NAPNE?

Eu acho que é realmente isso, quando a gente fala de inclusão, a gente tem que pensar
que incluir é fazer que a pessoa faça parte, então eu acho que para gente falar assim
ah o objetivo maior é fazer com que as pessoas façam parte da instituição e não sejam
apenas um cumprimento de cotas, um cumprimento de legislação que é o que acontece na
maioria das vezes mas que ela possa fazer parte que ela possa se sentir parte que ela possa
se sentir parte daquilo que todo mundo sente por que o que eu percebo as vezes é que a
grande maioria dos nossos estudantes tomam o instituto como casa sabe eles se sentem
parte dessa instituição e as vezes o estudante com deficiência ele não se sente parte não
se sente realmente inclúıdo então que possa se sentir parte que ele possa ter direito a essa
educação de qualidade de alto padrão como a gente ouve muito falar neh que o instituto
é uma instituição de alto padrão então que ele se sinta parte que ele se sinta inclúıdo
que ele faça parte dessa educação de alto padrão e que esse formação faça diferença na
vida dele para que ele possa fazer suas escolhas futuras de maneira consciente de maneira
inteligente de maneira pacifica sem simplesmente continuar vivendo daquilo que os outros
querem ou daquilo que ele conseguiu naquele momento não que ele tenham autonomia
que ele seja critico assim como os demais estudantes também conseguem que ele possa
viver das suas escolhas.

C.3 Coordenador(a) NAPNE Corumbá

Qual o procedimento adotado na instituição a partir da matŕıcula de um
estudante com deficiência ou a partir do momento que se percebe que esse
estudante possui deficiência?

São duas entradas uma na qual ele já tem o laudo ou se ele pode ser aluno cotista,
desde o ano passado a gente está com a legislação, a legislação é de 2016 e desde o ano
passado o instituto já está colocando em prática que é a cota para pessoa com deficiência
então quando ele entra pela cota ele passa pela cerel neh e ai o procedimento que foi
orientado (é que não tivemos nenhum caso aqui ainda)

Não houve nenhum ingressante por cotas?

Com deficiência ainda não, não que eu saiba por que não chegou para mim, geralmente
o cotista passa pela assistente social o que foi orientado é que eles passassem pelo NAPNE e
que o NAPNE olhasse o laudo e dissesse ok ou não ok mas eu não sei se chegou alguém com
laudo e a cerel já fez esse encaminhamento direto mas o procedimento que foi orientado
é esse que ele chegasse e áı fosse para o NAPNE a documentação e a gente desse o ok
na matŕıcula dele mas o que ele precisa trazer é o laudo que comprove que ele tem uma
deficiência ai quando acontece dele entrar não pela cota e a gente perceber ou até o aluno
falar que tem algo a gente tenta fazer o acompanhamento, por exemplo agora tivemos de
novo o XXX ele retornou nesse ano de 2018 e a gente fez todo um acompanhamento toda
uma orientação para que diminúısse o numero de disciplinas que ele tinha se matriculado
que ele não daria conta de fazer todas as disciplinas pelas dificuldades que ele teve e tudo
mais fizemos uma visita domiciliar para verificar a situação da famı́lia, a assistente social
foi até lá com a gente para verificar se ele tinha condições em casa de estudar por que
existiam algumas queixas em relação a forma como ele estava vindo a aparência tipo “ah
não está vindo limpo” essas coisas e dáı a gente foi em casa para ver qual era a situação da



APÊNDICE C. TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 141

famı́lia para poder dar uma orientação a gente estava fazendo todo esse acompanhamento,
mas como ele teve ele tem uma śındrome que é a śındrome de Aspenger essa questão social
influenciou por que ele teve um desentendimento com uma pessoa em sala de aula e dáı
ele acabou desistindo e não veio mais, fizemos várias tratativas para que ele retornasse por
que precisa fazer a matŕıcula agora no meio do ano, fazer a matŕıcula não ele falou que
vai embora para outra cidade e enfim não voltou mais. Então quando a gente descobre
ou o aluno já traz um laudo a gente tenta fazer esse acompanhamento no caso do XXX
que é o único exemplo concreto que a gente tem com uma comprovação de deficiência eu
pedi que ele buscasse ajuda da psicóloga escolar para que fizesse um acompanhamento já
que temos uma psico-pedagoga

Há uma psicóloga-escolar ?

Sim a AAA que está 40h e antes era apenas 20h e é cedida do munićıpio por 40h,
e antes era apenas 20h era complicado para ela assumir um atendimento por conta do
tempo mas agora ela está integral com a gente e ai eu pedi que ela acompanhasse ela
fez só que ele acabou desistindo mas o que temos de procedimento para exemplificar é
isso, a gente tentar fazer orientação se for o caso diminuir o número de disciplinas que o
aluno está matriculado no caso do ensino médio a gente pode trabalhar com terminalidade
espećıfica na graduação não dá mas no ensino médio a gente pode tentar se for o caso,
eu digo que a terminalidade especifica a gente teria que colocar em último caso que é
você mudar o curŕıculo para aquele estudante eu acho que isso é bem prejudicial, se ele
conseguir acompanhar pode demorar um pouquinho mais para ele se formar mas se ele
conseguir acompanhar que ele acompanhe para ter um curŕıculo igual ao dos demais.

O prazo de conclusão é?

Eu acho que são 7 anos para jubilar não é? São 3,5 anos no técnico pode ser 6 ou 7
acho que dá para concluir.

E é trabalhado algo com os professores?

Então com os professores dessa vez não fizemos nenhuma atuação direta como fizemos
anteriormente na primeira vez que o estudante veio, eu senti que gerou uma rotulação do
aluno naquela situação (orientação geral com docentes e estudantes sobre a especificidade
do estudante) eu conversei com alguns professores até professores que eram professores
dele e que estão no NAPNE como professor de informática que está no NAPNE e ai ele
trazia muita coisa do aluno até por que ele estava fazendo duas ou três disciplinas apenas
eram poucos professores então um ou dois professores a gente conversava diretamente mas
sem fazer um grande movimento como foi feito da primeira vez por que acho que rotulou
bastante o aluno e ai ficou, eu me lembro que depois daquela fala com os professores
e com os próprios estudantes, com a turma, toda e qualquer atitude do estudante eles
procuravam me lembro até de uma situação o aluno quer trocar o notebook por um tablet
e vocês não podem deixar isso acontecer eu disse gente mas ele é adulto ele tem autonomia
ele tem independência como que eu vou falar você não vai trocar né você não pode fazer
isso que autoridade eu tenho sobre ele para determinar o que ele tem que fazer ou não?
Então são situações assim e acabou como ele sendo incapaz como sendo incapaz de ter
o bom senso de entender que isso é mais valoroso que aquilo ou enfim né, a gente pode
até orientar mas a gente não pode determinar ele é adulto ele é independente ele tem
autonomia para poder decidir.

Como é constitúıdo o grupo do NAPNE como é composto como os membros
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são integrado e passam a fazer parte?

É como compor uma comissão só que é um núcleo quem quiser entrar tem acesso livre
para entrar o que a gente faz a gente manda um e-mail no grupo de todos os servidores
e faz o convite e as pessoas interessadas são o nome e a gente elabora a portaria e não
tem limite de vagas tem NAPNE que tem mais de 10 pessoas, é composto por mais de
10 pessoas e tem estudante que fala ah quero participar fiquei sabendo que tem pode
participar também não tem nenhum tipo de seleção se for alguém que estuda a área que
conhece melhor ainda mas tem pessoas no NAPNE que não conhecem não sabem uma
diferença de educação inclusiva para educação especial essas coisas né e ai é a questão que
eu tenho pensado, não tenho muito tempo agora por conta das minhas atribuições agora
dentro e fora daqui mas eu penso em a gente montar algum material que seja permanente
pode ser via moodle algo assim os conceitos básicos para quem entra no NAPNE fazer
aquele curso entende por que ai já dá aquela introdução, por que o que acontece todo o
ano a portaria se renova, mas não se renova por que ela tem que ser renovada anualmente
por ter data de validade renova por que a rotatividade dos servidores é muito grande
então metade do pessoal que está no NAPNE foi removido então se faz outra portaria e
áı entra outro grupo de pessoas que não conhecem que não sabem e ai a gente sempre
tem que estar renovando, entra-sai por motivos pessoais mas enfim ai acaba tendo muita
rotatividade mas a entrada ela é livre quem tiver interesse quem quiser tem gente que fala
olha eu não conheço nada mas eu tenho muito interesse em conhecer e saber então beleza
vamos lá.

Na sua opinião por que você considera o apoio importante, por que esse
apoio ao estudante é importante por que precisa do NAPNE no instituto?

Eu acho fundamental assim por que tem comparando a nossa instituição com outras
instituições de ensino da rede particular da rede estadual municipal, o municipio tem um
pouco mais de estrutura em relação a isso né, tem o cmadij tem uma secretaria tem uma
área especifica que é para essa parte da educação especial da educação inclusiva, nós temos
o NAPNE tem instituições que não tem absolutamente nada e áı você percebe que a falta
de informação ela acaba prejudicando aquele estudante se a gente tem um núcleo como
esse na instituição e vê algo acontecer que é ilegal ou que não esteja atendendo o direito
do aluno tem alguém para fazer essa sinalização e dizer ali olha isso aqui é direito dele
é assim assim assim que precisa acontecer é preciso adaptar o curŕıculo entendeu então
tem alguém ali para fazer essa orientação se não existe então acaba, não por má vontade
das pessoas mas por não saber não conhecer, falta de conhecimento, e um dos objetivos
principais do NAPNE é esse orientar em relação aos direitos da pessoa com deficiência, não
é vir e fazer um atendimento especializado como tem na rede municipal, eu não vou trazer
o aluno aqui e vou fazer um atendimento especializado com o ele o núcleo vai orientar em
relação ao direito que aquela pessoa tem e tentar adaptar a realidade da instituição ali
para atender a necessidade dele esse é o objetivo principal.

A quem se destina o NAPNE?

Essa é uma discussão de dentro do próprio NAPNE esse ano estava tendo reuniões,
v́ıdeo conferências mensais e uma das discussões era essa quem é público do NAPNE é
público da educação inclusiva ou é público da educação especial? Eu ai não é consenso
dentro do NAPNE é minha opinião eu acho que o NAPNE tem que atender educação
especial por que se a gente for pensar em educação inclusiva a gente vai entrar no âmbito
no NEABI que é outro núcleo por que se a gente vai pensar em educação inclusiva é
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a educação de todos dentro da escola, então é o ind́ıgena é o quilombola é o boliviano
que vem para cá e que tem uma dificuldade ou outra para acompanhar a área a aula
e tal é educação inclusiva, educação especial não, educação especial já é pessoa com
deficiência, transtorno antigamente era transtornos globais de desenvolvimento agora tem
novas definições como espectro-autista e altas habilidades superdotação esse é o público,
para mim esse é o público do NAPNE pessoa com deficiência transtornos de espectro-
autista e superdotação e altas habilidades.

Independente de laudo?

Independente de laudo até por que na legislação o laudo não é obrigatório a não ser
que ele entre como cotista ai ele precisa comprovar a deficiência para entrar como cotista,
mas para fazer a matŕıcula ou para ele ter uma adaptação dentro do curŕıculo dele ele
não precisa de comprovar.

Algumas patologias são bem dif́ıceis de comprovar clinicamente não é?

Sim bem dif́ıcil e isso que a gente trabalha com público que é adolescente ou adulto
quando você vai para ensino fundamental, educação infantil é muito mais dif́ıcil por que
é criança ainda não desenvolver ainda tem possibilidade de ser isso ou aquilo, ou aquele
outro então é mais dif́ıcil, quando a gente recebe aqui já teve todo um caminho, mas ai
tem uma questão interessante, por exemplo teve um aluno esse ano do técnico de ńıvel
médio que a psicóloga estava atendendo então ela percebeu que tinha alguma coisa e ela
voltou a investigar para saber ah esse aluno ele é lento até quando você vai conversar
com ele a forma como ele fala ele é diferente, ai ela foi até o camdij buscou a pasta dele
e ele foi atendido pelo AEE e então lá achavam que ele era autista então o registro na
secretaria de educação lá na rede municipal como autista e ai ela falou assim ele não é
autista tem alguma coisa errada nessa história toda e ai foi conversou com a mãe e a mãe
muito resistente sempre com há não meu filho não tem nada aquela coisa de negar de
não aceitar e áı foi muito conversando com essa mãe convenceu de levar até um médico
fazer uma série de exames essa mãe fez e o que aconteceu? Descobriu que o aluno tem
hipotireoidismo, e ai o médico falou que esse comportamento dele mais lento pode ser
devido a esse diagnóstico que ele tem e passou todo o tratamento da questão hormonal
e vamos ver se vai mudar alguma coisa, então para você ver a vida toda ele era lá nos
documentos um autista e aqui já foi feito uma outra investigação e descobriu outra coisa
não estou dizendo que ele não é autista não sei mas a avaliação médica mostrou isso e
disse que isso pode ser uma causa dessa lentidão dele para aprender então assim é muito
complicado por que quando a gente pega o aluno o aluno já vem as vezes com esse rótulo,
se não fosse feita essa investigação a gente iria continuar tratando ele como autista ele já
chega aqui com esse diagnóstico com esse rotulo então até isso a gente tem que ter essa
atenção a gente recebe um publico com mais idade e a gente tem que ah não já avaliaram
lá olha aqui a pasta dele né, não vamos ver direitinho vamos olhar né, quando lança no
sistema do censo escolar ele é só um dado e é interessante por que uma coisa no censo
escolar que me causava muita curiosidade e ai eu fui também perguntando algumas coisas
por que se você pegar um gráfico de tempo tipo de deficiência como deficiência visual,
deficiência auditiva e chega na deficiência intelectual a barra é imensa e áı é mais da
metade sei lá quantos por cento é muito então assim deficiência intelectual mas quem é
esse aqui que está como deficiência intelectual? Ai teve uma professora do AEE que disse
ué se o aluno, por que agora está na moda o TOD que é Transtorno Opositivo Desafiador,
então TOD, dislexia, hiperatividade, no censo entra como deficiência intelectual então por
isso a barra nunca vai diminuir por que está um bolo de gente ali que não é deficiência
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intelectual tem outros diagnósticos ali e vai saber se existe, as vezes é só uma criança
danada e o Opositivo Desafiador é isso não obedece olha tem uma diferença.

Então imaginando uma situação hipotética uma menina ou um menino que
sofre uma violência doméstica por exemplo, não é público-alvo no NAPNE?

Não não é é publico do NUGED, aqui é público do NUGED ai quem vai atuar é
a psicóloga escolar junto com a assistente social e se for o caso com a enfermeira com
a pedagoga, mas é NUGED e assim no começo no ano retrasado por ai eu me lembro
de que fizemos várias reuniões e o pessoal que estava integrando o NAPNE tinha essa
confusão ah ma a menina tem depressão eu vou encaminhar ela, ai eu falei não não é
NAPNE é NUGED ai tem um sombreamento até por que as pedagogas são do NAPNE a
psicóloga escolar não está no NAPNE mas as vezes eu chamo para as reuniões para relatar
atendimento que fez com um aluno como ela esta atendendo então ela traz um relato do
que foi repassado para ela entendeu então acaba tendo essa confusão mas a gente trabalha
para evitar por que o público é diferente.

O que você considera que seria uma situação ideal ainda que hipotética
em termos de ambiente, de capacitação de pessoas de recursos materiais ou
qualquer coisa o que seria ideal para permitir a inclusão e a formação de
estudantes com deficiência no instituto ainda que hipotético?

Sabe o que eu penso a questão ideal não está dentro da instituição ela está de onde
vem os nossos alunos por que quando você pega os dados do censo escolar por exemplo
de 2016 a maioria dos estudantes com deficiência estão retidos no ensino fundamental I
então como esse aluno vão chegar até aqui ? a gente pode ter a melhor estrutura do
mundo como computador adaptado material tudo mas se esses alunos estão retidos lá no
fundamental I eles não vão chegar aqui para usufruir disso vai chegar só uma minoria para
mim o ideal seria que eles chegassem que eles conseguissem chegar aqui que fosse um fluxo
normal que eles passassem pela educação infantil ensino fundamental I, II e chegasse até
o instituto ai sim isso para mim seria uma situação ideal, por isso eu acho que o trabalho
do NAPNE tem que ser muito mais fora do instituto do que aqui dentro por que a gente
tem que dar condições para que a rede possa trabalhar com esses alunos e a gente é uma
instituição de tecnologia a gente pode ajudar com tecnologias assistivas para ele né eu
fui em uma palestra organizada na UFMS que um aluno cego que agora estuda letras na
UFMS letras-espanhol ele fez a palestra ele participou da mesa e áı ele falava que muito
do que ele conseguiu chegar onde ele chegou e hoje ele está na universidade foi por meio
da tecnologia então eu acho assim, nós somos uma instituição de educação profissional
e tecnológica então eu acho que a gente pode ajudar a rede fazer com que esses alunos
também cheguem na universidade entendeu eu acho que isso para mim seria o ideal que a
gente pudesse desenvolver projetos e levasse condições e capacitação para a rede municipal
eu falo rede municipal por que é quem é responsável pelo ensino fundamental e depois
do fundamental eles podem vir para gente então eu acho que a gente tem que dar pelo
menos um auxilio para que eles possam trabalhar com essas crianças e desenvolver que
eles cheguem até aqui por que já cheguei a conversar com professora da rede municipal
que disse assim: eu não trabalho com esse tipo de aluno eu não gosto, eu acho que isso
para mim é falta de conhecimento então acho que eles precisam ser capacitados precisam
entender e ai não é só o pessoal do AEE é o professor regente mesmo, na rede municipal
e a gente não escolhemos alunos, a professora deu a entender que ela escolhe mas enfim
o geral não né e escutar isso de alguém que está lá que tem uma turminha que sei lá de
quarta série de terceira série com esse tipo de pensamento é complicado então vê quem



APÊNDICE C. TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 145

está formando os alunos que vão chegar aqui para gente, por isso acho que a formação
desse pessoal é mais importante do que a gente se estruturar, por que a gente pode se
estruturar o que for mas se os alunos não sáırem de lá eles nunca vão usufruir.

Então te perguntei o que seria ideal, agora em sua opinião o que dificulta
limita ou impede o atendimento ao estudante com deficiência no instituto o
que atrapalha?

Olha no caso do exemplo que a gente tem o que dificultou foi ele ter muita falta de
interesse também por que a gente fez encaminhamento para a psicóloga escolar eu falei
com ela vamos trabalhar a rotina dele ele precisa de uma rotina até pelo diagnóstico que
ele tem se ele não tem a rotina dele organizada ele vai se atrapalhar ele vai se perder, ele
também tinha alguns problemas de saúde como hipertensão e ai a gente sentou e definiu
que ela iria trabalhar dessa forma com ele, pedi ela prontamente atendeu foi buscar, vamos
conversar, vem aqui trouxe ele para a sala e tudo mais só que ele sempre tentou escapar
dando desculpa ah não agora não posso ah tem tal prova mas não estudei então ela mesma
falou para mim olha a gente está tentando mas se ele não estudar ele não vai conseguir é
como qualquer outra pessoa se ele não buscar ele não vai ter um bom rendimento e isso
ai com deficiência ou sem deficiência independe no caso dele a dificuldade foi essa e ai ele
acabou saindo por ter um conflito com alguma pessoa da sala dele e é isso que atrapalhou,
mas enfim acho que se a gente tivesse aqui alguém que tivesse um diagnostico acho que
mobilizar o corpo docente acho que isso não é um problema eu não vejo dificuldade,
com relação aos professores não percebo uma questão de preconceito e sim mais falta
de conhecimento mesmo eu não vejo pode ser que eu esteja errada mas eu não vejo eu
chegar em um professor sentar com ele explicar a situação e sabe não acho que seria tão
problemático, pode ser que um ou outro sim mas não vejo isso como um grupo maior
claro que vai ter um ou outro que vai falar não dá, dáı não dá por que senta ai o NAPNE
pode tentar ajudar em algo auxiliar nesse inicio, ajustar a didática a forma de avaliação
fugir um pouco do tradicional, por exemplo uma professora fez uma avaliação adaptada,
e avisou que olha vai ter um tempo maior penso que adaptações assim não custam ao
professor olha todo mundo vai ter 45 minutos você vai ter 50/60 minutos, vai ter uma
margem maior para fazer a prova ou então vou dar a prova quando for aula geminada por
que dáı todo mundo tem mais tempo inclusive ele, acho que mudar não é tão complicado
eu acho que é mais complicado no caso de um professor quer dizia que tal conteúdo não
tem como não tem como adaptar para ele por que se não souber isso não vai avançar
então acho que a dificuldade está nisso não por que a pessoa não quis fazer mas por que
a disciplina também não possibilita na área da informática por exemplo eu não sei de
informática mas tem algumas coisas que falaram para mim isso aqui se a gente não fizer
dessa forma eu até pergunto mas não tem outro jeito mesmo de fazer? Ai reponderam
que não por que ele precisa aprender a programar precisa aprender a fazer assim e assim
não tem outro jeito de programar não tem outro jeito né enfim fazer aquela atividade
pode até ter uma maneira mas não vai muito longe o que é a programação em si então
isso pode ter uma dificuldade maior, não por que não quis adaptar mas por que não dá
para fazer e ai como sou leiga digo ok talvez outra pessoa da área poderia dizer não tente
isso tente aquilo.

O que você considera que seriam os objetivos baseados em seus valores
para os estudantes que são publico alvo do NAPNE? O que devemos valorizar
e quais os objetivos?

Eu entendo que os mesmos objetivos para os demais estudantes, se a gente procura
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para o grupo para os estudantes como um todo que eles tenham uma boa formação para
o mundo do trabalho que tenham acesso a universidade e preparo para isso o objetivo é
para ser o mesmo para todos os alunos eu acho que é claro isso estou falando do ideal,
muitas vezes quando a gente recebe o aluno a gente muitas vezes escuta ah esse ai não
vai conseguir, não vai dar mas eu acho que a gente tem que ter pelo menos na ideia que o
objetivo é o mesmo para todos senão não estamos falando de inclusão se a gente tem um
foco para um grupo e outro foco para outro grupo então tem uma diferença eles não estão
fazendo parte do todo é importante os objetivos serem comuns a todos, o que buscamos
para os alunos independente da deficiência ou dificuldade que ele tenha é o mesmo objetivo
para todos os estudantes.



Apêndice D - Mapas SODA
Invividuais

FIGURA D.1 – Mapa SODA NAPNE Campo Grande
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FIGURA D.2 – Mapa SODA NAPNE Corumbá
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FIGURA D.3 – Mapa SODA NAPNE Coxim



Apêndice E - Lista Completa de
Transformações

TABELA E.1 – Lista completa das transformações identificadas

T Transformação Construto Objetivo

1
Formação base do estudante inadequada/insuficiente
.. Formação base do estudante adequada/suficiente

11 -

2
Estudante desmotivado pelo curso .. Estudante
motivado pelo curso

11 -

3
Estudante tem rendimento baixo .. Estudante tem
rendimento normal

11 -

4
Estudante pouco frequente nas aulas .. Estudante
com frequência regular

11 -

5
Estudante / Familiares ocultam deficiência do
Estudante .. Estudante / Familiares relatam
deficiência do Estudante no ato da matŕıcula.

16 -

6
Professor regente desconhece aspectos de educação
inclusiva .. Professor regente compreende aspectos
de educação inclusiva

23, 30 3

7
Elevada rotatividade dos envolvidos com o NAPNE
.. Baixa rotatividade dos envolvidos com o NAPNE

59, 60 -

8

Necessidade de refazer planejamento/capacitações
de acordo com o ingresso de novos membros ..
Necessidade de refazer planejamento/ capacitações
de acordo com o ingresso de novos membros
reduzida

61 2

9
NAPNE é constitúıdo por membros voluntários da
comunidade escolar .. Ter técnicos e docentes
dedicados ao núcleo

51, 52 -

10
Demandas atuais e futuras são incertas .. Demandas
atuais e futuras conhecidas

1 2

11

Comunidade escolar com pouco conhecimento a
respeito de educação inclusiva .. Comunidade
escolar com conhecimento aceitável a respeito de
educação inclusiva

55 -

Continua na próxima página
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Tabela E.1 – Continuação da página anterior
T Transformação Construto Objetivo

12
Estudantes com NEE ficam retidos em outras em
etapas anteriores em outras redes .. Estudantes com
NEE avançam etapas anteriores em outras redes

64 -

13
Metodologia de ensino do professor não é
compreenśıvel ao estudante .. Metodologia de ensino
adaptada a necessidade do estudante

30,67 -

14
Estudantes possui lacunas na formação base ..
Lacunas na formação base preenchidas

12 -

15
Necessidades pedagógicas do estudante são
desconhecidas .. Necessidades pedagógicas do
estudante são conhecidas

16 -

16
Limitações clinicas do estudante são desconhecidas ..
Limitações clinicas do estudante são conhecidas

22 2

17
Falta de conhecimento a respeito da legislação ..
Amplo de conhecimento a respeito da legislação

57 2

18
Não há carga horária adequada para quem atua com
educação especial .. Carga horária adequada para
quem atua com educação especial

44-46,51 -

19
Falta de empatia com educação inclusiva ..
Envolvidos melhor sensibilizados com a temática

23, 27 3

20
Estudante reprova sistematicamente .. Estudante
avança as etapas do curso

37 1

21
Estudante tem dificuldade na compreensão do
conteúdo .. Estudante supera as dificuldades e
avança

32, 35 1

22
Potenciais demandas futuras são desconhecidas ..
Potenciais demandas futuras são conhecidas

35, 49 -

23
Não há técnico em educação especial .. Contratado
técnico especializado para educação especial

45 5

24
Disciplinas teórica e praticas ministradas de modo
dissociado .. Integração entre disciplinas teóricas e
práticas

17, 24 -

25
Modelo de ensino tradicional .. Ensino baseado em
projetos

24 -

26
Histórico escolar do estudante com NEE é
desconhecido do professor ..

12

27 Pouca base bibliográfica para consulta .. 15

28
Publicações relacionadas dispońıveis são pouco úteis
..

15

29
Assistente social não possui experiência com
educação especial ..

8

30 Baixa estima do estudante .. 11

31
Estudante com NEE possui dificuldade de
socialização ..

28

Continua na próxima página
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Tabela E.1 – Continuação da página anterior
T Transformação Construto Objetivo

32
Estudantes com NEE de outras redes ficam
estagnados em etapas de ensino ..

64

33
Adequações para estudantes com NEE afetam
estudantes sem NEE ..

29

34 Estrutura curricular não contempla inclusão .. 41

35
Mais de 90% da Estrutura curricular é composta por
Disciplinas obrigatórias ..

35

36 Instituição perde contato com o estudante .. 34,36,38

37
Carga horária do professor dificulta adaptação de
conteúdo ..

23,27

38
Professor não possui acompanhamento auxiliar
durante as aulas ..

23,27

39 Evasão geral dos cursos é acentuada .. 36

40
Pouco incentivo para quem atua com educação
inclusiva ..

51

41
Não há registro das ações e capacitações do NAPNE
para novos membros ..

59,61

42 Ausência de serviços de referência no munićıpio.. 50,64 -
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Rubrica do pesquisador: _____________________. Rubrica do participante: _____________________.                       Página 1 de 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Objetivos Baseados em Valores na Definição de Ações do SSM: Estudo de 

Caso Na Inclusão de Estudantes NEE 

Pesquisador Responsável: Rafael Verão Françozo 

Nome do participante:  

Data de nascimento:                                   R.G.:  

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa “Objetivos 

Baseados em Valores na Definição de Ações do SSM: Estudo de Caso Na Inclusão de Estudantes 

NEE”, de responsabilidade do pesquisador Rafael Verão Françozo. 

Leia cuidadosamente o que segue e questione sobre qualquer dúvida que você tiver. Após ser 

esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso aceite fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que consta em duas vias. Uma via pertence a você e a outra ao pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não sofrerá nenhuma penalidade. 

 

Declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos: 

1. A pesquisa tem por objetivo estruturar questões relacionadas a inclusão de estudantes, com 

necessidades educacionais específicas, no ensino médio de nível técnico e definir diretrizes 

prioritárias para tal. 

2. A minha participação nesta pesquisa consistirá em participar de entrevista com o pesquisador 

responsável de modo a fornecer informações detalhadas sobre como ocorre atualmente o 

processo de atendimento aos estudantes com NEE na instituição coparticipante incluindo 

dificuldades e necessidades. Também irei validar com o pesquisador responsável mapas e 

modelos conceituais  

3. Durante a execução da pesquisa poderão ocorrer riscos de quebra de sigilo da autoria das 

informações fornecidas e possível constrangimento que serão minimizados removendo a 

identificação de todo material impresso com relação à autoria das respostas e disponibilizando 

todo material previamente ao entrevistado para que faça qualquer modificação que julgar 

necessário. 

4. Ao participar desse trabalho estarei contribuindo na estruturação do problema de atendimento 

educacional especializado para estudantes com necessidades educacionais específicas de modo 

a fornecer um efetivo plano sistêmico que pode conduzir ao melhor atendimento dos estudantes 

e de suas expectativas. 

5. A minha participação neste projeto deverá ter a duração aproximada de 40 minutos em dois 

encontros com o pesquisador responsável, minhas respostas serão gravadas e transcritas. 

6. Todas as informações obtidas a meu respeito neste estudo, serão analisadas em conjunto com as 

de outros voluntários, não sendo divulgado a minha identificação ou de outros participantes em 

nenhum momento. 

7. Que tenho toda a liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo a 

qualquer momento sem penalização alguma.  

8. Que tenho a garantia de que todos os dados obtidos a meu respeito, assim como qualquer 

material coletado só serão utilizados neste estudo. 
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9. Caso seja necessário, terei assistência permanente durante o estudo, ou mesmo após o término 

ou interrupção do estudo. 

10. Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal comprovadamente decorrente dos 

procedimentos aos quais serei submetido, terei garantido o direito a indenização determinada 

por lei. 

11. Que não terei nenhuma compensação financeira relacionada à minha participação neste estudo. 

Da mesma forma, não terei nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do estudo. Durante o 

período de sua participação, se houver qualquer despesa adicional de minha parte serei 

reembolsado. 

12. A qualquer momento, se for de meu interesse, terei acesso a todas as informações obtidas a 

meu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados gerais do estudo. 

13. Quando o estudo for finalizado, serei informado sobre os principais resultados e conclusões 

obtidas no estudo. 

14. Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Rafael Verão Françozo, 

pesquisador responsável no endereço institucional Rua Pedro de Medeiros, s/n – Bairro: 

Popular Velha, Corumbá - MS, 79310-110, telefone: 67-999873810 ou 67-984013981, e-mail: 

rvfrancozo@gmail.com, e caso eu tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, poderei entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp – Rua 

Prof. Francisco de Castro, 55 – CEP: 04020-050 – Vila Clementino – Telefone: (11)  5571-

1062, Fax: (11) 5539-7162 – E-mail: cep@unifesp.edu.br. 
15. Esse termo é elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará comigo e 

outra com o pesquisador. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, descrevendo o estudo “Objetivos Baseados em Valores na Definição de Ações do SSM: 

Estudo de Caso Na Inclusão de Estudantes NEE”. Eu discuti com o Sr. Rafael Verão Françozo 

sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é 

isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

 

data:  ____/____/____ 

 

 

___________________________                         ________________________________________ 

Nome do participante da pesquisa                                                          assinatura 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

voluntário para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos os 

termos aqui descritos. 

 

data:  ____/____/____ 

 

 

__________________________________                         ________________________________ 

Nome do pesquisador principal                                                          assinatura 
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