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O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Inclusão – GEPEI – completa, neste 

ano de 2019, uma década de pesquisa e prática voltada a área da educação especial numa 

perspectiva inclusiva. Neste dossiê trazemos um apanhado de pesquisas concluídas e em 

andamento realizadas/em realização por membros que passaram pelo grupo e outros que estão 

realizando seus estudos de pós-doutorado, doutorado e mestrado. Mas, para além disso, este 

grupo tem realizado diversas atividades que precisam ser mostradas e publicizadas. 

O GEPEI está vinculado desde sua criação ao Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão 

em Educação Especial do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo – 

NEESP/CE/UFES e também ao Programa de Pós-Graduação em Educação na linha de 

pesquisa Educação Especial e Processos Inclusivos, sempre coordenado pelo Prof. Dr. 

Rogério Drago. 

Nessa década, temos desenvolvido uma série de pesquisas, publicações, produções, 

orientações, dentre outras atividades, que colocam o GEPEI como um dos principais grupos 

de estudo e pesquisa na área da educação especial numa perspectiva inclusiva do Brasil. 

Para termos uma ideia geral do trabalho desenvolvido pelo grupo trago, nessa 

apresentação, um apanhado das atividades realizadas pelo Coordenador do grupo, uma vez 

que a produção inteira dos membros que passaram ou estão atualmente no grupo seria uma 

tarefa hercúlea, já que teríamos que enveredar pelos currículos lattes de cada um, já que a 

produção individual é muito substancial. Entretanto, pela produção concluída e em andamento 

da coordenação, já dá para se ter um panorama daquilo que vimos desenvolvendo. 

Nessa década foram desenvolvidos cinco grandes projetos de pesquisa, todos 

registrados na PRPPG/UFES e concluídos. Em 2018 iniciamos, pelo prazo de 48 meses, o 

estudo intitulado “Alunos com síndromes raras na escola comum: inclusão, aprendizagem e 

desenvolvimento”, que tem como proposta investigar processos de inclusão, aprendizagem e 

desenvolvimento de alunos com síndromes raras matriculados nas salas de aula comuns da 

educação básica.  

Em relação à produção acadêmica oriunda dos projetos de pesquisa desenvolvidos e 

com a participação de discentes da graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, o 

GEPEI, por meio da produção de seu coordenador produziu: 

 Trinta e oito artigos completos publicados em periódicos qualificados pela CAPES de 

circulação nacional e internacional; 

 Oito livros compostos por textos completos (autoral) e coletâneas (organizados com 

membros do grupo), além de dois outros que estão no prelo, já aprovados, aguardando 

publicação; 

 Quarenta e um capítulos de livros, sendo que outros estão em fase de publicação; 
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 Trinta e oito trabalhos completos publicados em anais de eventos nacionais e 

internacionais, de modo individual e também em parceria com alunos que em 

momentos variados estiveram/estão vinculados ao grupo; 

 Trinta e cinco participações como palestrante, coordenação de mesas, apresentações 

de trabalhos, dentre outras atividades, em eventos de pesquisa e/ou formação 

continuada de professores; 

 Dezessete orientações de mestrado, cinco de doutorado, uma de pós-doutorado e vinte 

e nove de graduação concluídas; 

 Cinco orientações de mestrado, cinco de doutorado, uma de pós-doutorado e quatro de 

graduação em andamento; 

 Seis estudos de iniciação científica concluídos. 

Esse breve apanhado nos possibilita perceber que o GEPEI tem sido um grupo de 

estudos e pesquisas extremamente atuante e produtivo, o que a nosso ver, rompe com a ideia 

de que na Universidade pública nada é produzido, ou o que se produz não circula, não 

reverbera por outras veredas. A produção do grupo tem saído das esferas da Universidade e 

tem adentrado as escolas comuns, os institutos federais, outras universidades e faculdades, 

dentre uma série de espaços onde o conhecimento é sistematicamente produzido e difundido, 

já que seus membros têm exercido várias funções docentes e técnicas nos espaços 

especificados. 

Diante do contexto apresentado e tendo em vista que a pesquisa em educação, e mais 

especificamente na área da educação especial, no Brasil ainda é um campo carregado de 

estigmas e preconceitos, uma vez que o conhecimento produzido não se dá em larga escala e 

nem pode ser realizado como uma produção motora fria, ter a produção apresentada nos 

mostra a potência que o grupo alcançou e continuará a alcançar, já que está em plena 

atividade. 

Por fim, esperamos que este dossiê possa cumprir com seu papel que é dar uma ideia 

daquilo que o grupo e seus membros atualmente têm produzido em suas pesquisas de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

 

  


