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RESUMO 

 

Os dados do INEP mostram que do total de alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

matriculados no ensino regular em 2013, isto é, 648.921 alunos, 6,6% estavam na educação 

infantil, 77,8% no ensino fundamental, 7,2% no ensino médio, 7,8% na educação de jovens e 

adultos e 0,3% na educação profissional. Estes dados revelam o acesso limitado deste público 

à educação profissional e a possível existência de barreiras para sua permanência. Partindo 

desta realidade, esta pesquisa teve como objetivo geral compreender a política de inclusão das 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais em um campus do Instituto Federal do 

Norte de Minas Gerais. Buscou-se analisar as legislações investigando as ações e condições 

de execução das políticas públicas destinadas às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais no campus pesquisado, avaliar as ações de inclusão adotadas na instituição na 

perspectiva discente e investigar os impactos do trabalho do NAPNE na instituição a partir da 

avaliação docente. Para este estudo, realizou-se uma pesquisa qualitativa, na modalidade 

estudo de caso. Entrevistou-se cinco docentes e cinco profissionais do NAPNE e aplicou-se 

questionários aos quatro discentes com Necessidades Educacionais Especiais na unidade 

selecionada. Os dados levantados  foram tratados através da análise de conteúdo e indicaram  

o descompasso entre as ações previstas nas legislações e no PDI e as condições de execução 

delas; a avaliação das ações na perspectiva dos discentes indicaram avanços na inclusão das 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais como sistema de cotas, divulgação e 

realização de processos seletivos e vestibulares acessíveis, mas apontaram a escassez de ações 

e serviços para a permanência após o ingresso, insuficiência na formação inicial e continuada 

dos profissionais em educação inclusiva, entre outros. Já a avaliação dos docentes sobre os 

impactos do trabalho do NAPNE evidenciou que este núcleo tem papel indispensável na 

instituição, porém indicou falta de infraestrutura, insuficiência de formação, condições 

inadequadas de trabalho e outros fatores que limitam a atuação do núcleo. Conclui-se que 

somente aqueles alunos que se adaptam às condições existentes conseguem permanecer, o que 

denota condições de integração em detrimento da inclusão. Evidencia-se como necessária a 

quebra das diversas barreiras encontradas para que o público em questão possa ser incluído.   

 

Palavras-chave: Educação Profissional. Inclusão. Política Pública.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

INEP (National Institute of Educational Studies and Research) data show that from the total 

number of students with Special Educational Needs enrolled in regular education in 2013, it 

means, 648,921 students, 6.6% were in kindergarten, 77.8% in elementary school, 7.2% in 

high school, 7.8% in Youth and adult education and 0.3% in professional education. These 

data reveal the limited access of this public to the professional education and the possible 

existence of barriers to its permanence. Starting from this reality, this research had as a 

general goal to understand the policy of inclusion of People with Special Educational Needs 

in a Federal Institute of the North of Minas Gerais campus. 

The aim was to analyze the laws investigating the actions and conditions of execution of 

public policies destined for People with Special Educational Needs on the researched campus, 

to evaluate the inclusion actions adopted at the institution in the student perspective and to 

investigate the NAPNE's work impacts on the institution from the teacher evaluation. For this 

study, a qualitative research was made in study modality case. Five teachers and five NAPNE 

(Nucleus of assistance to people with special needs-NAPSN) professionals were interviewed 

and questionnaires were applied to the four students with Special Educational Needs in the 

selected unit. The collected data were treated through content analysis and indicated the 

mismatch between the actions foreseen in the legislations and in the PDI(Institutional 

development plan-IDP)  and  the  conduct of their execution; the evaluation of actions from 

the students perspective indicated advances in the inclusion of People with Special 

Educational Needs as a quota system, disclosure and realization of accessible selective and 

entrance exam processes, but pointed to the actions and services scarcity for the post-stay 

joining, insufficiency in initial and continuing training of professionals in inclusive education, 

among others. On the other hand the evaluation of teachers on the impacts of NAPNE work 

showed that this nucleus has an indispensable role in the institution, but it indicated lack of 

infrastructure, lack of training, inadequate working conditions and other factors wich limit the 

nucleus performance. It was concluded that only those students who adapt to the existing 

conditions can remain, that denotes conditions of integration to the inclusion detriment. It is 

evident that it is necessary to break down the found several barriers so that the public in 

question can be included. 

 

Key words: Professional Education. Inclusion. Public Policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os resultados do Censo Demográfico 2010 apontaram 45.606.048 milhões de 

pessoas com deficiências1 no Brasil, o que corresponde a 23,9% da população brasileira. 

Dentre estas, as que tinham 15 anos ou mais, 14,2% possuíam o ensino fundamental 

completo, 17,7% o ensino médio completo, 6,7% o ensino superior completo e 61,1% da 

população era sem instrução ou possuía apenas o ensino fundamental incompleto. Este 

levantamento ainda revelou que entre as pessoas sem deficiências 53,3% estavam 

empregadas, enquanto que, entre as pessoas com alguma deficiência, este índice foi de 46,2% 

(IBGE, 2010). 

O Censo Escolar da Educação Básica, realizado através do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), traz dados anuais sobre a matrícula 

de alunos com Necessidades Educacionais Especiais, que, de acordo com a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), são os alunos com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação2.  

Em relação aos dados coletados pelo INEP e divulgados no Resumo Técnico do 

Censo Escolar da Educação Básica3, do total de matriculados no ensino regular, ou classes 

comuns em 2013, isto é, 648.921 alunos, 42.982 (6,6%) estavam na educação infantil, 

505.505 (77,8%) no ensino fundamental, 47.356 (7,2%) no ensino médio, 51.074 (7,8%) na 

educação de jovens e adultos e 2.004 (0,3%) na educação profissional (INEP, 2014).  

 Os dados do INEP (2014) mostraram que o menor número de alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais estavam matriculados na educação profissional, ainda 

                                                           
1 De acordo com o documento “Censo Demográfico 2010: características gerais da população, religião e pessoas 

com deficiências” neste Censo foi pesquisada a existência dos tipos de deficiência permanente: visual, auditiva e 

motora, de acordo com o seu grau de severidade, e, também, mental ou intelectual (IBGE, 2010). 
2 Em consonância com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 

2008), as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial (Brasil, 2009), traz a seguinte conceituação deste público: 

 I - Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental 

ou sensorial. 

II- Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 

motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 

transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.  

III - Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e grande 

envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, 

psicomotora, artes e criatividade (BRASIL,2009, p. 01). 
 
3 Este resumo técnico mostra o quadro de matrículas de 2007 a 2013 referente à Educação Especial por Etapa de 

Ensino no Brasil, tanto em escolas especiais, quanto em classes comuns/alunos incluídos, destacando em 

números o quadro de matrículas da Educação Especial na educação básica. 
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que este mesmo documento indica que o número de matrículas na educação profissional, de 

um modo geral, atingiu um crescimento de 84% de 2007 a 2013. Já dados do IBGE (2010) 

mostraram que o índice de ocupação foi menor entre as pessoas com deficiência. Isto revela 

que essas pessoas têm menos oportunidades de formação e de ingresso no mundo do trabalho, 

apesar da existência de diversos documentos oficiais e movimentos sociais que desde a 

década de 1990 visam modificar esta situação. 

Entre os documentos e movimentos que objetivam a mudança do referido cenário, 

encontra-se a convenção nº 159 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada 

pelo Brasil através do Decreto nº 129, de 22 de maio de 1991, que visa garantir aos 

deficientes políticas nacionais de reabilitação profissional e o emprego a partir do princípio da 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas (BRASIL, 1991). 

Outro importante documento ainda formulado na década de 1990 foi o Decreto 

3.298 de 20 de dezembro de 1999, que regulamentou a Política Nacional para a Pessoa 

Portadora de Deficiência, orientando a inserção deste público no mundo do trabalho e na 

educação profissional (BRASIL, 1999). 

Dentre os movimentos importantes nesta área, está a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, aprovada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), no ano de 2006 e promulgada pelo Brasil através do Decreto 6949/2009, 

garantindo que a educação é um direito da pessoa com deficiência e deve ocorrer sem 

discriminação e com base na igualdade de oportunidades. 

Em consonância com a citada Convenção, desponta-se atualmente no Brasil o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei Brasileira de Inclusão 13.146, de 6 de julho de 2015, 

que determina atendimento prioritário às pessoas com deficiências em órgãos públicos e 

destaca políticas públicas em áreas como educação, saúde, trabalho, infraestrutura urbana, 

cultura e esporte (BRASIL, 2015).  

Ainda em conformidade com a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiências, a atual Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva (BRASIIL, 2008b) reflete os princípios da inclusão das Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais em todos os níveis de ensino, com garantia de atendimento 

educacional especializado aos que dele necessitarem. 

 Mediante as divergências existentes entre os documentos que garantem a 

matrícula das pessoas com deficiências em todos os níveis de ensino e a não concretização de 

oportunidades iguais no mundo do trabalho e o número (pequeno em relação às demais 

modalidades) de pessoas com deficiências matriculadas na educação profissional, considerou-
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se a importância de discutir as políticas públicas de inclusão dessas pessoas na educação 

profissional tecnológica, tendo em vista a relevância que esta modalidade de educação tem 

alcançado no Brasil a partir do Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

especificamente a partir do ano de 2005, quando iniciou-se a primeira etapa da expansão da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil (BRASIL, 2016b). 

A partir deste plano de expansão, no ano de 2008, foram criados 38 Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com seus respectivos campi. Dentro deste 

contexto, foi criado o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 

Gerais (IFNMG), que atualmente conta com onze campi. 

O campus selecionado para o desenvolvimento desta pesquisa iniciou suas 

atividades no ano de 2010, conforme portaria do MEC nº 1366, de 06 de dezembro de 2010, e 

atualmente oferece cursos técnicos de nível médio nas modalidades integrado, concomitante e 

subsequente ao ensino médio e cursos superiores.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, 

visando atender às políticas públicas educacionais de inclusão, implantou desde o início do 

funcionamento de cada campus, o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas4 (NAPNE) para o apoio à inclusão das pessoas com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, que, de acordo com 

a atual Política  Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

compõem o público-alvo da educação especial (BRASIL, 2009).  

Apesar de o NAPNE possuir em sua nomenclatura o termo Necessidades 

Específicas, suas atribuições são voltadas às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais, conforme especificado anteriormente. Tal esclarecimento faz-se necessário, uma 

vez que alguns autores utilizam a terminologia “necessidade educacional específica” 

referindo-se a um público mais amplo, como Gonzáles (2007) e Costa (2009). 

De acordo com a concepção de Gonzáles (2007), citado por Crespo (2007) o 

conceito “necessidade educacional específica” considera que os alunos precisam de educação 

especial quando possuem dificuldade de aprendizagem que demanda medida educacional 

específica. Em termos gerais, pode-se dizer que precisam de atendimento educacional 

diferenciado todas aquelas pessoas que viveram algumas situações biológicas, físicas, 

                                                           
4 A expressão “pessoas com necessidades específicas” nasceu de uma discussão em um evento da Secretaria de 

Educação Tecnológica - SETEC, na qual um dos participantes, deficiente visual – cego, sustentava a ideia de que 

toda pessoa é especial e o que diferencia o deficiente é que ele tem uma necessidade específica. A partir de 

então, as instituições ligadas à SETEC passaram a utilizar essa expressão nas ações de inclusão (SANTOS, 

2011). 
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psíquicas, sociais, culturais e econômicas atípicas e que, por isso, não foram capazes de 

aprender aquilo que a comunidade exige e espera de todos os seus membros para poder viver 

satisfatoriamente em sociedade (CRESPO, 2007). 

Costa (2009), por sua vez, concebe que os desvios de comportamento e a falta de 

disciplina em sala de aula também podem ser considerados como necessidades educacionais 

específicas e os motivos para esses desvios são os mais variados: desestruturação familiar, 

problemas sociais, baixo desempenho, desnutrição, alcoolismo, drogas em geral, violência em 

casa, entre outros motivos. 

Assim, mesmo reconhecendo a abrangência do termo “necessidade educacional 

específica”, neste trabalho ele foi utilizado como sinônimo de necessidade educacional 

especial, tal como é adotado pelo NAPNE da instituição pesquisada.  

No âmbito do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) este núcleo é 

consultivo e de assessoramento, vinculado à Direção Geral da instituição, cuja finalidade é a 

de promover a cultura da educação para a convivência e aceitação da diversidade, além de 

buscar a quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais na instituição, de forma 

a promover a inclusão dos discentes com necessidades específicas (IFNMG, 2014). 

De acordo com Sassaki (2005) a adoção de medidas para a quebra das barreiras 

que impedem o pleno acesso das Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais à 

educação são imprescindíveis à inclusão. No entanto, algumas destas medidas ainda 

representam desafios a serem vencidos.  

Atualmente, os profissionais do campus pesquisado lidam diariamente com os 

desafios postos pela inclusão de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, uma vez 

que, com base no Decreto Federal nº 3.298/99 e na Súmula nº 45 de 14 de setembro de 2009 

da Advocacia-Geral da União (portador de visão monocular), o Instituto Federal de Educação 

do Norte de Minas Gerais, passou a reservar, a partir do segundo semestre do ano de 2014, 

5% das vagas de ampla concorrência de cada curso para pessoas com deficiências. 

Os relatos5 de docentes e de alguns servidores que se relacionam mais 

frequentemente com os alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, indicam 

preocupação com o despreparo para lidar com alguns desses alunos. Esta preocupação nos 

remete à constatação de Ferreira (2013) sobre a ausência de uma política de formação 

continuada capaz de promover o desenvolvimento profissional dos professores da educação 

básica, que não tiveram em sua formação inicial um eixo capacitador para a perspectiva da 

                                                           
5 Informação obtida informalmente, através de relatos em reuniões e eventos abordando esta temática na 

Instituição.   
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diferença. Situação que se agrava na unidade pesquisada, onde existe um grande número de 

bacharéis que não tiveram nenhuma formação didático-pedagógica e lecionam no ensino 

básico, técnico e tecnológico. 

A pesquisa motivou-se também pela necessidade de discutir mais profundamente 

o tema em questão, em virtude dos constantes questionamentos e críticas geradas pelo 

discurso de inclusão na educação. Diante disso, faz-se peremptório o pensar crítico sobre a 

inclusão, que é atualmente, um imperativo em nossa sociedade. Nesta linha de pensamento, 

Veiga–Neto e Lopes (2011) salientam que: 

 
Fazer uma crítica à inclusão – visando olhar outras coisas que ainda não olhamos e 

pensar coisas que ainda não pensamos sobre as práticas que a determinam e as 

políticas que a promovem – implica, entre outras coisas, ir contra a corrente 

dominante. Isso nada tem a ver com ser “contra a inclusão”, tem a ver, sim, com a 

prática da suspeita radical frente às verdades estabelecidas e tidas tranquilamente 

como “verdades verdadeiras”. (Veiga–Neto; Lopes, 2011, p. 123). 

 

Em conformidade com este pensamento, acredita-se que essa política requer um 

olhar mais investigativo e crítico, que possa ir além da descrição dos princípios de inclusão 

postos nos documentos e discursos oficiais e seja capaz de perceber como esta política está 

sendo vivenciada pelas Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais e pelos educadores 

envolvidos no processo. 

Este trabalho, em concordância com a visão de Laplane (2013), partiu do 

princípio de que os valores e princípios que fundamentam a educação inclusiva são capazes 

de promover instituições escolares mais justas do que os valores que fundamentaram a 

segregação. Por outro lado, a realização dos ideais de uma política de educação realmente 

inclusiva em nosso país ainda deve enfrentar muitas dificuldades, devido às desigualdades 

sociais e culturais típicas de nossa realidade. 

Diante do exposto, este estudo teve o objetivo principal de compreender a política 

de inclusão das Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais em um campus do 

IFNMG. Como objetivos específicos, optou-se por analisar as legislações investigando as 

ações e condições de execução das políticas públicas destinadas às pessoas com deficiências 

no campus pesquisado, investigar os impactos do trabalho da equipe do NAPNE na instituição 

a partir da avaliação docente e avaliar as ações de inclusão adotadas pela instituição na 

perspectiva discente.  

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, na modalidade ‘estudo de caso, sendo 

norteada pelo seguinte problema: como ocorre a inclusão das Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais em um campus do IFNMG?    
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Acredita-se que esta pesquisa é relevante na medida em que traz discussões 

quanto à política de inclusão que essa instituição tem adotado, uma vez que apresenta dados 

que podem contribuir para a avaliação das ações desenvolvidas na instituição de forma geral e 

no NAPNE, podendo apontar caminhos que indiquem reflexão e redirecionamento em prol de 

uma proposta que atenda à realidade da instituição no que refere-se ao atendimento aos 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. 

Para a realização deste estudo utilizou-se como aporte teórico principalmente os 

autores que versam sobre a história da educação especial no Brasil: Januzzi (2012) e Mazzota 

(2011), e, Kassar (2011; 2013), Laplane (2011; 2013), Mantoan (2005), Sassaki (1997; 2005), 

Mendes (2006; 2010), Garcia (2013), Bueno (2002), entre outros que versam sobre políticas e 

práticas de educação inclusiva. Já para os estudos que tratam da educação de Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais na Educação Profissional foram utilizados autores como 

Silva (2011); Carlou (2014) Rosa (2011), Anjos (2006), Soares (2015), dentre outros. 

Além do aporte teórico acima citado, para que os objetivos desta pesquisa fossem 

contemplados, utilizou-se também como fonte de pesquisa diversos documentos, como a 

legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional do IFNMG (2014-2018) e outros documentos institucionais 

como Portarias, Regimentos e editais. Os documentos serviram como base para a realização 

do estudo e possibilitaram uma análise crítica dos dados coletados. 

Este estudo foi estruturado em cinco capítulos. No primeiro, realizou-se uma 

retrospectiva histórica sobre a educação das Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais, partindo de seu surgimento em países da Europa até sua chegada e evolução no 

Brasil. No segundo capítulo, tratou-se da inclusão do público com Necessidades Educacionais 

Especiais na educação superior, básica e profissional, situando o objeto de pesquisa. Já no 

terceiro capítulo, descreveu-se o percurso metodológico realizado para a condução da 

pesquisa, no quarto capítulo, são apresentados os resultados e discussões realizadas em torno 

do objetivo, e, por fim, no quinto capítulo, apresentou-se as considerações finais.    
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1 EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

Este capítulo tem como objetivo relatar o histórico da educação das pessoas que 

possuem deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação e que atualmente são consideradas pessoas com necessidades 

educacionais especiais.  

A fim de alcançar este objetivo traçou-se uma retrospectiva da temática 

considerando o surgimento e evolução da escolarização deste público no cenário internacional 

e no Brasil. 

 

1.1 Retrospectiva Histórica no Cenário Internacional 

 

Na observação de Jannuzzi (2012), a modalidade de educação que se ocupou da 

instrução destas pessoas, comumente chamada de educação especial, recebeu este nome, 

provavelmente, em virtude da necessidade da integração de conhecimentos das diversas 

ciências e por ter procurado seguir orientações de diferentes áreas do conhecimento. É 

importante considerar que ao longo da história, as pessoas consideradas diferentes por terem 

alguma deficiência ou transtorno, foram rotuladas e nomeadas das mais diversas formas, 

como veremos ao longo deste trabalho6.  

 Ainda de acordo com Jannuzzi (2012), a história da educação dessas pessoas 

desenvolveu-se através de tentativas práticas, muitas vezes até criadas por elas próprias para 

vencerem os desafios com os quais se defrontavam nos diversos tempos e lugares; pelo 

esforço cotidiano de pessoas empenhadas em ajudar-lhes a sobreviver e ainda pela aplicação 

de conhecimentos advindos das diversas ciências. 

Mazzota (2011) constatou que até o século XVIII, as noções a respeito da 

deficiência eram basicamente ligadas ao misticismo e ocultismo. O conceito de diferenças 

individuais não era compreendido ou avaliado. A falta de conhecimento sobre as deficiências 

contribuiu para que as pessoas nesta condição fossem marginalizadas e ignoradas. E o 

consenso social pessimista desse período, fundamentado na ideia de que a condição de 

“incapacitado, deficiente, inválido” era uma condição imutável, levou à completa omissão da 

                                                           
6 Visando conservar a fidelidade aos registros e terminologias utilizadas para “classificar” este público ao longo 

da história, alguns termos atualmente considerados inapropriados, vão aparecer no texto, devido à referência ao 

contexto em que eram utilizados.  
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sociedade em relação à organização de serviços para atender às necessidades individuais 

específicas dessa população (MAZZOTTA, 2011).   

 Foi principalmente na Europa que os primeiros movimentos pelo atendimento 

aos deficientes refletiram mudanças na atitude dos grupos sociais e se concretizaram em 

medidas educacionais. Tais medidas se expandiram primeiramente para os Estados Unidos e 

Canadá e posteriormente para outros países como o Brasil, conforme Mazzota (2011) e 

Jannuzzi (2012). Estudos realizados por Mazzota (2011) comprovaram que a primeira obra 

impressa sobre educação de deficientes teve autoria de Jean-Paul Bonet e foi editada na 

França, em 1620, com o título “Redação das letras e a arte de ensinar os mudos a falar”. 

Constatou também que a primeira instituição especializada para a educação de surdos foi 

fundada por Charles Miguel de Eppée, em 1770, em Paris. Os trabalhos deste francês 

influenciaram a realização de práticas pelo inglês Thomas Braidwood (1715-1806) e pelo 

alemão Samuel Heinecke (1729-1790), que na época criou o método oral, hoje denominado 

leitura labial ou leitura orofacial. Ambos fundaram em seus respectivos países instituições 

para a educação dos então chamados “surdos-mudos”. Nos Estados Unidos a primeira escola 

pública para surdos foi fundada em 1817 e no Canadá em 1848. 

No que se refere ao atendimento dos deficientes visuais, destaca-se o papel de 

Valentin Haüy, que fundou em Paris o Instituto Nacional dos Jovens Cegos, em 1784. Haüy 

utilizava letras em alto relevo para ensinar os cegos. De acordo com Januzzi (2012) ele 

simplificou versões anteriores de alfabetos percebidos pelo tato, de modo que fosse possível 

identificar as letras só pelo toque, sem precisar contorná-las. Mazzota (2011) relata que 

Valentin Haüy tornou-se uma figura notável e influenciou o surgimento de instituições para 

cegos em Liverpool, no ano de 1791, em Londres no ano de 1799, em Viena em 1805 e 

Berlim em 1806, usando o mesmo modelo de ensino.  

Em 1819, esteve no Instituto Nacional de Jovens Cegos, em Paris, o oficial do 

Exército francês, Charles Barbier, apresentando aos jovens e professores um processo de 

escrita criado para a comunicação à noite no campo de batalha, sem uso da luz para não 

chamar à atenção do inimigo. Tratava-se de um processo de escrita, codificada e expressa em 

pontos salientes, representando os trinta e seis pontos básicos da língua francesa. A idéia de 

Barbier logo começou a ser utilizada por professores e alunos internados nesta Instituição. 

(MAZZOTTA, 2011). 

Em 1829, um jovem cego francês chamado Louis Braille (1809-1852) - que era 

estudante do Instituto - fez uma adaptação do código militar para comunicação noturna que 

visava à necessidade dos cegos. No início tal adaptação foi chamada de sonografia e mais 
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tarde de braile. Até os dias atuais não foi encontrada nenhum tipo de escrita mais eficiente 

para a comunicação dos cegos. Hoje este meio de leitura e escrita compõe o sistema braile e 

possibilita simbologia específica para matemática, química, física e música. Já as escolas para 

cegos, nos Estados Unidos, começaram a funcionar a partir de 1832, cinquenta anos após o 

funcionamento das escolas da França (MAZZOTTA, 2011). 

Quanto aos deficientes físicos, segundo estudos do mesmo autor (2011), 

encontram-se registros de que o atendimento educacional se iniciou em Munique, na 

Alemanha, em 1832, com a criação de uma instituição para este fim. Por volta de 1940, os 

pais de crianças com paralisia cerebral fundaram uma associação chamada New York State 

Cerebral Palsy Association, que levantava fundos para pesquisa, tratamento e treinamento de 

profissionais. 

No início do século XIX, iniciou-se o atendimento educacional aos deficientes 

mentais7. O médico francês Jean Marc Itard (1774-1838) trabalhou durante cinco anos na 

educação de um menino de 12 anos capturado na floresta do sul da França, por volta de 1800. 

Em 1801, ele publicou suas experiências em um livro, que é tido como o primeiro “Manual de 

educação de retardados” (MAZZOTTA, 2011). 

Ainda segundo Mazzotta (2011), Edward Seguin (1812-1880), aluno de Itard, 

também médico, prosseguiu com o trabalho sobre a educação dos “gravemente retardados”, 

criando o primeiro internato público para a educação destes, imaginando um currículo para 

este fim. Ele acreditava que o sistema nervoso dos deficientes mentais podia ser reeducado 

pelo treinamento motor e sensorial, para tanto utilizava-se de cores, músicas e outros meios 

para motivar as crianças.  

Em 1848, foi criado em Massachusetts, nos Estados Unidos, o primeiro internato 

para deficientes mentais, no qual foi introduzido o método utilizado por Seguin. A orientação 

desta instituição foi de responsabilidade de Samuel Gridley Howe (MAZZOTTA, 2011). 

Em 1876, foi fundada nos Estados Unidos a American Association on Mental 

Retardation, ou Associação Americana de Retardo Mental-AAMR. Esta instituição é 

considerada a mais antiga organização do mundo no campo da deficiência intelectual, se 

                                                           
7 Este conceito mudou ao longo do tempo. Atualmente o conceito utilizado é Deficiência Intelectual, que veio 

substituir a conotação e representação de termos anteriores tais como “deficiente mental" “débil mental”, 

“idiota”, “retardado mental”, “excepcional”, “incapaz mentalmente”, e outros erroneamente associados a 

transtornos mentais, como o “maluco” ou o “louco” utilizados em determinados períodos históricos da sociedade 

européia (PESSOTTI, 1984). O termo deficiência intelectual foi introduzido e utilizado na Declaração de 

Montreal sobre a Deficiência Intelectual. Este documento foi o resultado das discussões feitas na Conferência 

Internacional sobre Deficiência Intelectual, na cidade de Montreal – Canadá, nos dias 05 e 06 de outubro de 

2004, sendo realizada pela Organização Pan-americana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde 

(ANDRADE, 2016). 
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dedicando até os dias atuais aos estudos sobre esta deficiência. Atualmente recebe o nome de 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities ou Associação 

Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento-AADID (SASSAKI, 2007). 

Segundo Januzzi (2012), outra importante educadora que contribuiu muito para a 

educação dos deficientes mentais foi Maria Montessori (1870-1956). Ela era uma médica 

italiana que aprimorou os processos de Itard e Seguin. Esta educadora desenvolveu um 

programa de treinamento para crianças deficientes mentais em Roma, criando uma série de 

materiais pedagógicos ainda hoje utilizados. No período de 1850 a 1920, nos Estados Unidos, 

houve um aumento de escolas residenciais que eram um modelo europeu.  

Na última década do século XIX, entretanto, estas escolas não eram mais 

consideradas apropriadas para educação dos deficientes. Elas passaram a ser vistas como 

instituições para tutela de crianças e adultos sem esperança de vida independente, e, portanto 

sem possibilidade de educação. Em razão disto foram desenvolvidos os programas de 

externato. Desta forma, em 1896, foi aberta a primeira classe especial diária para “retardados 

mentais8”, em Previdence, Rhode Island. Em 1900, criou-se em Chicago a primeira classe 

para cegos e a primeira classe para “crianças aleijadas9”. Em 1913 começou a funcionar em 

Boston, a primeira classe de “amblíopes”, ou pessoas com baixa visão (MAZZOTTA, 2011).  

Em 1950 os pais de crianças com deficiência intelectual começaram a se organizar 

com o objetivo de proporcionar a estas crianças atendimento nas escolas públicas primárias, 

surgindo então a National Association for Retarded Children (NARC). Esta instituição 

exerceu influência em vários países, tendo sido a inspiradora da criação das Associações de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) no Brasil (MAZZOTTA, 2011). 

 

1.2 Retrospectiva Histórica do Brasil 

 

Diante desse cenário internacional, cabe uma reflexão de como foi vista a 

educação das Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais no Brasil desde o período 

colonial, a fim de compreendermos como os movimentos internacionais e a mobilização das 

pessoas com deficiência influenciaram a evolução da educação desse público no país. No 

Brasil, durante o período Colonial (1500-1822), as pessoas que apresentavam alguma 

diferença em decorrência de alguma deficiência ou transtorno, que as distinguia dos demais, 

                                                           
8 Terminologia utilizada na época para conceituar a deficiência intelectual, conforme nota de rodapé da página 

anterior.  
9 Terminologia utilizada na época para conceituar deficiência física. 
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eram segregadas. Elas eram vistas como doentes incuráveis e incluídas na categoria de pobres 

e desvalidos da sorte. Todo tipo de assistência a essas pessoas era de responsabilidade da 

família, inclusive, a educação (JANNUZZI, 2012). 

A partir do Período Imperial (1822-1889), foram criadas as primeiras instituições 

voltadas ao atendimento educacional de deficientes visuais e auditivos, mantidas pelo 

império. Cabe ressaltar que a iniciativa da criação destas instituições foi de pessoas inspiradas 

nas experiências da Europa e Estados Unidos e refletiam iniciativas particulares de alguns 

educadores e familiares de pessoas com deficiência, que tiveram influência junto ao 

Imperador e acabaram por facilitar a criação dessas instituições.  

Então, em 1854, no Rio de Janeiro, passou a funcionar o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, atual Instituto Benjamim Constant, e, em 1857, o dos Surdos-Mudos, que 

hoje é chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Pesquisas realizadas 

por Mazzotta (2011) relatam que o Imperial Instituto dos Meninos Cegos atendia 35 alunos, 

em uma população que, em 1872, era de 15.848 cegos, e o Instituto dos Surdos-Mudos, 17, 

em uma população de 11.595 surdos. 

 Até o século XIX diversas expressões eram utilizadas para referir-se ao 

atendimento das pessoas com deficiências, quais sejam: Pedagogia dos Anormais, Pedagogia 

Teratológica, Pedagogia Curativa ou Terapêutica, Pedagogia da Assistência Social, Pedagogia 

Emendativa. Encontram-se registros de vários tipos de serviço com o rótulo de educação de 

deficientes, tais como, abrigo, assistência e terapia (MAZZOTTA, 2011). 

Na Primeira República (1889-1930), especialmente a partir de 1920, ocorreu o 

aumento de instituições para atendimento às pessoas com deficiência, entretanto elas tinham 

caráter assistencialista e privado. Nesse contexto, apareceram poucas instituições para 

atendimento ao deficiente mental, até então esquecido. Jannuzzi (2012) afirma que o 

atendimento era precário, geralmente em instituições asilares. Em algumas delas, as crianças 

com deficiência mental se misturavam aos adultos com toda sorte de doenças mentais e até 

desvios morais. Evidencia-se nesse período a concepção da Institucionalização que consistia 

na retirada das pessoas de suas comunidades de origem e sua manutenção em instituições 

residenciais segregadas e em localidades distantes de suas famílias (ARANHA, 2005).  

No governo Getúlio Vargas (1930-1945), as propostas veiculadas pelo programa 

da Escola Nova começaram a penetrar no Brasil, como parte da política de modernização 

apregoada por esse governo. Nesse programa, buscava-se a organização das classes 

homogêneas. Baseados na aplicação dos estudos de Alfred Binet (1857-1911) e Theodore 

Simon (1872-1961), os serviços de higiene dos diferentes estados brasileiros passaram a 
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classificar os alunos entre “normais e anormais ou excepcionais”, iniciando um processo de 

“patologização” escolar ao adotar uma visão psico-pedagógica no atendimento aos alunos 

com deficiências (JANNUZZI, 2012). O olhar para a diferença indicava a separação. Essa 

mesma autora, no tocante à Educação Especial, dentro da organização da educação brasileira 

no decorrer do século XX, menciona que tal educação era mesclada pela população com 

deficiência e por aqueles que possuíam como característica o fracasso escolar e por isso eram 

considerados como deficientes pela escola e eram excluídos das turmas dos alunos “normais”. 

De 1930 até 1960, intensificou-se a participação social na educação das pessoas 

com deficiência, sendo que a partir da década de 1950, os próprios deficientes começaram a 

organizar-se, participando de discussões em torno de seus problemas. Destarte, a inserção da 

educação dos deficientes na política educacional brasileira começa a ocorrer somente no final 

dos anos 1950 e início da década de 1960 do século XX (MAZZOTTA, 2011). 

No Brasil, na década de 1950 a 1970, a educação dos deficientes passou a ser 

vista como uma possibilidade de torná-los mais participantes na atividade produtiva, em 

decorrência da influência da Teoria do Capital Humano, formalizada principalmente pelo 

economista Theodore Schultz (1973) - que defendia a ideia de que as capacidades e 

conhecimentos adquiridos pelas pessoas constituem uma forma de capital útil ao 

desenvolvimento econômico (KASSAR, 2011).   

Na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nosso país, nº 

4024/61, já estava presente a educação dos, à época, chamados excepcionais. De acordo com 

o capítulo III, artigo 88 dessa lei, “a educação dos excepcionais deve, no que for possível, 

enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade” (BRASIL, 

1961). Embora essa lei já reconhecesse a importância da educação do deficiente no sistema 

geral de ensino, na prática, essa educação continuava a ocorrer sob a tutela da iniciativa 

privada e da filantropia (KASSAR, 2011). 

De acordo com Jannuzzi (2012), a década de 1970 foi um dos marcos na educação 

dos deficientes, no Brasil, pois pela primeira vez criou-se um órgão para a definição de metas 

governamentais específicas para a educação especial, o Centro Nacional de Educação 

Especial (CENESP). Este órgão, sob a égide integracionista, impulsionou ações educacionais 

voltadas às pessoas com deficiência e às pessoas com superdotação. Neste ínterim, a segunda 

LDBEN de nosso país, a 5692/71 continuou a expressar a necessidade de tratamento especial 

às pessoas com deficiências físicas e mentais, superdotados e àqueles que se encontravam em 

atraso considerável quanto à idade regular de matrícula (JANNUZZI, 2012). 
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Em relação ao atendimento oferecido a este público no período em questão, 

Kassar (2011) registra que ocorreu um aumento expressivo das classes especiais em todo o 

país entre 1970 e 1980, sendo que o setor público chegou a atender 97,8 % dos alunos em 

situação de “integração”, ou seja, matriculados em estabelecimentos de ensino regular no 

início dos anos de 1980. No entanto, até finais desta década o setor público atendeu, nas 

classes especiais, principalmente os alunos com deficiências leves e muitos repetentes, 

oriundos da ineficaz escola brasileira. Os alunos que demandavam atendimento mais 

especializado continuaram sendo assumidos pelo setor privado, nas instituições especiais 

assistenciais10. 

 No final da década de 1970 e início da década de 1980 começou a penetrar no 

Brasil o princípio da normalização, que orientou o paradigma da integração da pessoa com 

deficiência. Tal princípio, originado na Dinamarca, onde foi incorporado na legislação em 

1959, tinha como objetivo possibilitar à pessoa com deficiência modos de vida os mais 

semelhantes possíveis às formas e condições de vida do resto da sociedade (JANNUZZI, 

2012).  

O princípio da normalização enfatizou a ideia de que o indivíduo com deficiência 

deveria parecer e funcionar o mais análogo possível aos demais membros da Sociedade. 

Assim, a integração deste indivíduo à comunidade só se consumava se o mesmo conseguisse 

se adaptar à organização social vigente. O êxito ou o fracasso do processo de integração 

estava vinculado à aproximação ou ao distanciamento do indivíduo com deficiência dos 

padrões da normalidade (GARCIA, 2004). 

De acordo com Sassaki (2005), a normalização teve origem no modelo médico da 

deficiência, segundo o qual o problema estava na pessoa com deficiência e, por esta razão, ela 

precisava ser corrigida, melhorada, curada a fim de poder fazer parte da sociedade. Este 

mesmo autor (2005) afirma que no modelo da integração, os alunos com deficiências 

poderiam estudar em escolas regulares desde que fossem capazes de acompanhar seus colegas 

sem deficiência. A concepção era de normalização da pessoa e não de modificação da escola 

para atendê-la. Admitiam-se escolas especiais, classes especiais em escolas comuns, classes 

comuns com alunos especiais, enfim, foi desenvolvido um sistema de cascatas para acomodar 

os diversos níveis de capacidades. Por conseguinte, o modelo da integração representou um 

avanço em relação à total segregação, mas não conseguiu romper com a exclusão. 

                                                           
10 Em levantamento realizado em 1988, o Ministério da Educação mostrou que, dos alunos que recebiam 

atendimento especializado no Brasil, 21,78% estavam em instituições sob administração pública e 78,21% em 

instituições privadas (KASSAR, 2011). 
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De acordo com Glat e Fernandes (2005), o princípio da integração, representando 

um avanço em relação à segregação, está presente na Constituição de Federal de 1988, que 

traz a obrigatoriedade do atendimento especializado às pessoas com deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. Esta Constituição preconiza a necessidade de um 

atendimento mais adequado a todas as Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais do 

que o que existia até então. 

Sassaki (1997) esclarece que  o paradigma da integração, ocorria e ainda ocorre de 

três formas:  pela inserção pura e simples daquelas pessoas com deficiência que conseguiam 

ou conseguem, por méritos pessoais e profissionais, utilizar os espaços físicos e sociais, bem 

como seus programas e serviços, sem nenhuma modificação por parte da sociedade; pela 

inserção daquelas pessoas com deficiência que necessitavam ou necessitam de alguma 

adaptação específica no espaço físico comum ou no procedimento da atividade comum a fim 

de poderem, só então, estudar, trabalhar, ter lazer, enfim, conviver com pessoas sem 

deficiência e pela inserção de pessoas com deficiência em ambientes separados dentro dos 

sistemas gerais, como escola especial junto à comunidade, classe especial numa escola 

comum, etc.. 

À vista disso, Sassaki (2005), ressalta que no modelo integrativo a sociedade, 

praticamente de braços cruzados, aceita receber pessoas com deficiência, desde que estas 

sejam capazes de: moldar-se aos requisitos dos serviços especiais separados (classe especial, 

escola especial, etc..);  acompanhar os procedimentos tradicionais (de trabalho, escolarização, 

convivência  social, etc..);  contornar os obstáculos existentes no meio físico (espaço urbano, 

edifícios, transportes, etc..);  lidar com as atitudes discriminatórias da sociedade, resultantes 

de estereótipos, preconceitos e estigmas e desempenhar papéis sociais individuais (aluno, 

trabalhador, usuário, pai, mãe, consumidor, etc..) com autonomia mas, não necessariamente, 

com independência. 

Vista de outra maneira, a integração constituiu um esforço unilateral tão somente 

da pessoa com deficiência e seus aliados (a família, a instituição especializada e algumas 

pessoas da comunidade), sendo que a pessoa com deficiência devia procurar tornar-se mais 

aceitável pela comunidade. A integração sempre procurou diminuir a diferença da pessoa com 

deficiência em relação à maioria da população, por meio da reabilitação, da educação especial 

e até de cirurgias, pois havia o pressuposto de que as diferenças constituíam um obstáculo, um 

transtorno que se interpunha à aceitação social (SASSAKI, 2005). Mantoan (1993), explana 

que, neste contexto, os alunos que se encontravam em serviços segregados muito raramente se 
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deslocavam para os menos segregados e, raramente, às classes regulares. Somente aos alunos 

que conseguissem acompanhar o currículo era admitida a integração na classe comum. 

Já Sassaki (2005), esclarece que ativistas do movimento liderado por pessoas com 

deficiência sempre combateram esta forma de atender às necessidades educacionais das 

pessoas com deficiência. Para eles, era injusta essa exigência da sociedade, no sentido de que 

as pessoas provassem estar aptas para ingressar no sistema educacional comum. Entendem, 

também que cabe à sociedade, portanto às escolas comuns, modificar seu paradigma 

educacional e, conseqüentemente, suas estruturas físicas, programáticas e filosóficas, a fim de 

que as escolas possam tornar-se mais adequadas às necessidades de todos os seus alunos. 

Esta nova perspectiva pela qual é vista a questão das pessoas com deficiência deu 

origem ao conceito conhecido como o modelo social da deficiência, que consistia na 

necessidade da eliminação de barreiras pela sociedade, e não no esforço das pessoas com 

deficiência para participarem dos diferentes espaços sociais, inclusive a escola. Esta é a visão 

do paradigma da inclusão.  

Sob a visão de Mendes (2006), as bases do movimento pela inclusão escolar que 

se espalhou pelo mundo a partir da década de 1990, ocorreram nos Estados Unidos a partir 

das reformas no sistema escolar do país na década de 1980. Neste cenário, ocorreram dois 

movimentos mais focalizados na Educação Especial o Regular Education Iniciative (REI), 

traduzido pela autora como Iniciativa da Educação Regular e o Full Inclusion ou Inclusão 

Total, ambos tiveram suas origens no movimento pela integração escolar e buscavam a fusão 

dos sistemas de ensino regular e especial. 

O movimento REI defendia que os alunos deveriam ser inseridos nas classes 

comuns das escolas comuns, sem descartar a necessidade de manutenção dos serviços de 

ensino especial separados. O ponto básico dessa proposta foi a busca pela junção dos recursos 

da educação regular e especial, com o objetivo de melhor atender estudantes cujas 

necessidades educacionais eram, principalmente, acadêmicas. Tinha como população-alvo os 

indivíduos com limitações leves ou no máximo moderadas (MENDES, 2006). 

A inclusão total se configurava de forma mais radical, no sentido de estabelecer 

um tipo de política sem exceção, requisitando a participação em tempo integral na classe 

comum apropriada à idade, para todos os estudantes, a despeito do quão extensivas fossem 

suas limitações. A proposta estava fundamentada na ética da participação e do 

desenvolvimento social sem a preocupação com ganhos acadêmicos. Surgiu no âmbito dos 

que defendiam os direitos dos indivíduos com graus mais severos de limitação intelectual, que 

foi o público para a qual os modelos de integração escolar foram mais prejudiciais, dado que 
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eles continuavam vivenciando experiências segregadoras no processo educacional, e sendo 

excluídos das classes comuns e das escolas regulares (MENDES, 2006).  

Sailor (2002), citado por Mendes (2006), esclarece que a partir desses 

movimentos surgiram naquele país pelo menos duas principais correntes divergentes sobre 

qual seria a melhor forma de educar crianças e jovens com necessidades educacionais 

especiais: a proposta de “educação inclusiva” e a da “inclusão total”. 

O termo “educação inclusiva”, aponta Sailor (2002) que também emergiu no 

início da década de 1990, e embora tivesse implicações políticas semelhantes às do termo 

“inclusão”, seu foco era mais na escola do que na sala de aula. A “educação inclusiva” 

pressupunha a colocação de todos os estudantes como membros de uma classe comum, mas 

deixava abertas as oportunidades para estudantes serem ensinados em outros ambientes na 

escola e na comunidade. A retirada da criança da classe comum seria possível nos casos em 

que seus planos educacionais individualizados previssem que seria improvável obterem 

benefícios educacionais da participação exclusiva na classe comum.  

De acordo com Mendes (2006), a partir de então, aparecem na literatura duas 

posições mais extremistas sobre a educação das Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais, estando num dos extremos a proposta de inclusão total, que defende a colocação de 

todos os estudantes, independentemente do grau e tipo de incapacidade, na classe comum da 

escola próxima à sua residência, e a eliminação total do modelo de prestação baseado num 

contínuo de serviços de apoio de ensino especial. Do outro lado estão os adeptos da educação 

inclusiva, que consideram que a melhor colocação seria sempre na classe comum, embora 

admitindo a possibilidade de serviços de suportes, ou mesmo ambientes diferenciados (tais 

como classes de recursos, classes especiais parciais, escolas especiais ou residenciais). 

Esse embate sobre as diferentes formas de se conceber as diretrizes de uma 

política de inclusão escolar nos sistemas de ensino ganhou a mídia e o mundo a partir da 

metade da década de 1990 e se estendem até a atualidade (MENDES, 2006). 

No ano de 1990, foi realizada a Conferência Mundial sobre Educação para Todos: 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, em Jomtien, Tailândia, promovida pelo 

Banco Mundial, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Participaram educadores de diversos países do 

mundo, sendo nessa ocasião aprovada a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

 No ano de 1994, foi realizada a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais: acesso e qualidade, que produziu a Declaração de Salamanca (1994), 
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promovida pelo governo da Espanha e pela UNESCO. Para Mendes (2006) esta Declaração é 

considerada um importante marco mundial na difusão da filosofia da educação inclusiva, pois 

a partir de então, ganham terreno as teorias e práticas inclusivas em muitos países, inclusive 

no Brasil.  

Na ótica de pesquisadores como Sassaki (1997), a Declaração de Salamanca foi 

decisiva para a mudança da concepção de educação das pessoas com deficiências, 

substituindo o modelo de integração pelo da inclusão, adotando o modelo social de 

deficiência. A concepção de inclusão, defendida nesta Declaração consiste em adequar os 

sistemas educacionais de tal modo que todas as pessoas possam aprender na escola comum. 

Desta forma, Sassaki (1997) afirma que:  

 
Uma escola comum só se torna inclusiva depois que se reestruturou para atender à 

diversidade do novo alunado em termos de deficiência (não só as decorrentes de 

deficiência física, mental, visual, auditiva ou múltipla, como também aquelas 

resultantes de outras condições atípicas), em termos de estilos e habilidades de 

aprendizagem dos estudantes e em todos os outros requisitos do princípio da 

inclusão, conforme estabelecido no documento ‘A declaração de Salamanca e o 

Plano de Ação para Educação de Deficiência’  (SASSAKI, 1997, p. 2). 

 

 Em termos de conceituação na visão de Stainback e Stainback (1999) a educação 

inclusiva é a prática da inclusão de todos, independentemente de seu talento, deficiência, 

origem socioeconômica ou origem cultural, em escolas provedoras onde todas as necessidades 

dos alunos são satisfeitas. Em concordância com esta visão, Carvalho (2005, p. 29) defende 

que “a proposta de educação inclusiva deve ser compreendida como um processo dirigido à 

universalização da educação de boa qualidade para todos, com todos e por toda a vida”. Nesta 

mesma direção Mantoan (2005) afirma que: 

 

Neste novo quadro conceitual e situacional as pessoas com deficiências bastante 

significativas têm o mesmo direito de acesso à educação, em ambiente escolar não 

segregado, que os seus colegas com deficiências menos severas e mais os alunos 

sem deficiência da mesma faixa de idade. (MANTOAN, 2005, p. 26). 

  

Estes autores defendem a ideia de que todas às pessoas devem frequentar às 

escolas comuns, independentemente de sua deficiência, porém, usufruindo dos serviços 

especializados que necessitarem. A LDBEN 9394/96 procurou se adequar a esse modelo, 

entretanto assim como a Constituição de 1988, da forma como foi redigida deixa espaço para 

a continuidade da existência da Educação Especial em outros locais que não seja a escola 

comum (MENDES, 2006). Segundo a redação dessa Lei, a Educação Especial foi concebida 

como modalidade que perpassa os níveis de ensino do sistema educacional brasileiro: o básico 
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e o superior, e, ainda, que a educação da pessoa com deficiência deve ser oferecida, 

preferencialmente, pela rede regular de ensino (BRASIL, 1996).  

Sassaki (2005) afirma que ao utilizar a expressão “preferencialmente na rede 

regular de ensino”, a LDBEN 9394/96 deixou implícita a existência de um sistema paralelo 

destinado, exclusivamente, aos alunos que não tivessem capacidade acadêmica para 

frequentar as escolas comuns em razão de suas deficiências físicas, intelectuais, sensoriais ou 

múltiplas. Entre os documentos que trazem esta mesma lógica da LDBEN, mesmo após a 

Declaração de Salamanca, ele ainda cita o Decreto nº 3.298, de 1999, que regulamentou a 

Política Nacional para a Pessoa Portadora de Deficiência e a resolução Resolução nº 2, do 

Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, que estabeleceu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Especial (2001). 

A visão de que há a necessidade da existência de um sistema paralelo de ensino 

para os alunos com comprometimentos mais severos, isto é, de que a inclusão não precisa ser 

para todos, é divergente da visão de educação inclusiva apresentada por Sassaki (2005), 

Mantoan (2005), Carvalho (2005), Stainback e Stainback (1999) e muitos outros 

pesquisadores desta questão, mas é defendida por pesquisadores como Omote (2006), entre 

outros. Para Omote (2006):  

 

O convívio de alunos diferentes em classes de ensino comum certamente pode ser 

positivo para todos os alunos, porém isto não pode ser confundido com os objetivos 

precípuos da escolarização. Se, mediante a conveniente separação, o aluno deficiente 

pode receber ensino de melhor qualidade, não pode ser negada essa possibilidade. A 

condição de estarem juntos e aprenderem juntos, os alunos deficientes e os colegas 

da classe, deve ser observada na extensão em que não prejudique a aprendizagem de 

ninguém. Numa sociedade inclusiva, o convívio entre os diferentes deve ocorrer em 

todas as situações e não apenas na escola. É a sociedade, e não a escola, que precisa 

ser radical e totalmente inclusiva (OMOTE, 2006, p. 269). 

 

Apesar das divergentes visões acerca da educação das pessoas com necessidades 

educacionais especiais, existe consenso entre os estudiosos da área que afirmam que inclusão 

não significa pura e simplesmente matricular os alunos nas classes regulares, mas sim, 

oferecer condições de acesso, ou seja, de estrutura física, formação de professores, recursos 

pedagógicos e de acessibilidade, atitudes de conscientização, etc (SASSAKI, 2005; 

MANTOAN, 2005; CARVALHO, 2005).   

Neste sentido, pesquisadores evidenciam dificuldades das mais variadas ordens 

para implantação de um sistema educacional inclusivo no Brasil, sejam relacionadas à 

organização da sociedade, seus valores hegemônicos, seja com relação aos meios 

concretamente disponibilizados para efetivação da proposta inclusiva, ou mesmo aos 
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problemas especificamente ligados às diversas condições que afetam o desempenho dos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, como a qualidade da formação docente (FERREIRA, 2006; 

CARVALHO, 2004; MENDES, 2010a).  

Teóricos também indicam dificuldades relacionadas às tentativas oficiais de impor 

uma única concepção de política de inclusão escolar, quando não há consenso entre os 

estudiosos da área, e outros obstáculos vinculados ao incentivo explícito do poder público à 

iniciativa privada, notadamente às instituições filantrópicas que, em 2010, ainda eram 

responsáveis por 24,2% das matrículas (MENDES, 2010b). 

A despeito das diferentes opiniões sobre a inclusão escolar, que surgiram desde as 

primeiras discussões sobre o assunto e perduram na atualidade, os eventos e acordos 

internacionais que aconteceram ao longo dos anos 2000 influenciaram a Educação Especial 

brasileira, intensificando a divulgação de uma perspectiva inclusiva para a educação, dentre 

os quais podemos citar a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, realizada na Guatemala, em 2001, 

e aprovada no Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 198, de 13 de junho de 200l; a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, 

assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, e aprovada pelo Senado Federal pelo 

Decreto legislativo 186/2008. 

A partir de 2008, esses acordos internacionais impulsionaram a definição de um 

novo curso nas diretrizes das políticas de Educação Especial no Brasil. A visão predominante 

passou a ser de que a educação inclusiva demanda um sistema educacional “inclusivo”, isto é, 

todas as pessoas devem estar na rede regular de ensino. 

De acordo com os principais documentos oficiais: a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (BRASIIL, 2008b) e Marcos Políticos-legais da 

Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (BRASIL, 2010a) que são norteadores desta nova 

e atual fase, a Educação Especial precisa ter uma nova forma de funcionamento, na qual a 

escola comum deve incluir todas as pessoas com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação e o poder público deve oferecer serviços 

educacionais especializados para apoiar, complementar ou suplementar a aprendizagem desse 

público no contra-turno de sua escolarização.  

Neste contexto ocorre a reestruturação na esfera administrativa da Educação 

Especial e nas formas de oferta e prática do Atendimento Educacional Especializado. Assim, 

a partir do Decreto nº 7.690, de 02 de março de 2012 (BRASIL, 2012) a administração da 
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Educação Especial brasileira efetua-se a partir de diretorias da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, enquanto anteriormente efetuava-se a 

partir de secretaria própria (SEESP). Este reposicionamento da gestão da Educação Especial 

para dentro de uma secretaria que agrega outras várias diretorias voltadas para outros 

segmentos com especificidades, parece articular-se com a lógica de tornar a Educação 

Especial uma modalidade não paralela de ensino (HARLOS; DENARI; ORLANDO, 2014). 

Neste ínterim, a Educação Especial consolidou-se como modalidade transversal 

de ensino que “perpassa” todos os níveis e modalidades de ensino ofertando recursos e 

serviços denominados como Atendimento Educacional Especializado-AEE (BRASIL, 

2008b). E o Decreto nº 7.611 de 2011 (BRASIL, 2011) definiu como objetivos do AEE a 

promoção de condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular; a garantia 

de serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos 

estudantes; o fomento ao desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem 

as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e a criação de condições para a 

continuidade de estudos nos demais níveis e etapas de ensino. 

Essa forma de compreensão da Educação Especial na perspectiva inclusiva 

colaborou para o aumento das matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais 

nas escolas comuns de educação básica (BRASIL, 2015a). O Censo Escolar registrou um 

aumento do ingresso desses alunos nas escolas comuns de 1.377%, passando de 43.923 

estudantes em 1998 para 648.921 em 2013 (INEP, 2014). O modo como estes estudantes 

estão distribuídos na educação básica e superior e como tem ocorrido sua escolarização são 

assuntos que precisam ser discutidos, pois constituem desafios a serem vencidos pelo Brasil. 

A fim de colaborar inicialmente com esta discussão, discorre-se no capítulo 

seguinte acerca da inclusão de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais no ensino 

superior, na educação básica e na educação profissional. 
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2 INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Este capítulo tem o objetivo de contribuir de forma inicial com as discussões 

sobre a inclusão de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais no Brasil no ensino 

superior, educação básica e educação profissional. 

Tendo em vista que a pesquisa proposta demanda maior entendimento sobre as 

políticas voltadas à inclusão de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais na 

educação profissional, optou-se por relacionar um tópico dedicado a esta modalidade de 

ensino.  

Far-se-á um breve histórico das políticas públicas de educação voltadas a esse 

segmento, apresentando o Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas 

com Necessidades Educacionais Especiais (TEC NEP) bem como algumas pesquisas 

realizadas sobre o referido Programa durante e após seu período de vigência (2000 a 2011) e 

também situar o objeto de estudo desta pesquisa, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com 

Necessidades Específicas do campus ora pesquisado.  

 

 2.1 Inclusão  no  Ensino Superior  

 

É comum a discussão sobre a inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais na educação básica, mas segundo levantamentos de Oliveira (2011), pouco se tem 

documentado sobre a inclusão destas pessoas no ensino superior. De acordo com esta autora, 

isto indica uma carência de reflexões, estudos e estatísticas, que dificulta a formulação de 

políticas públicas que contemplem ações promotoras de uma educação inclusiva também no 

ensino superior.  

No Brasil, as estatísticas oficiais, estudos e pesquisas, elucidam principalmente a 

condição dos alunos em processo de inclusão na educação básica subsidiados pelas 

Declarações de Educação para Todos (UNESCO, 1990) e de Salamanca (UNESCO, 1994).  

 Destarte, lançando mão dos dados do censo 2010, constata-se que na população 

com deficiência com 15 anos ou mais, apenas 6,7% das pessoas possuíam ensino superior 

completo, enquanto na população sem deficiência esta porcentagem era de 10,4% (IBGE, 

2010). Estes dados indicam que no Brasil a população com deficiência pode  ter menor acesso 

ao ensino superior. 
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Apesar da realidade retratada no período deste Censo, Oliveira (2011) registra em 

sua pesquisa que de 2000 a 2008 houve um aumento de 424% nas matrículas das pessoas com 

deficiência no ensino superior. Esta autora (2011) entende que este aumento tem ocorrido 

devido às políticas de inclusão e à maior conscientização promovida por movimentos sociais e 

organizações governamentais no país.  

 Ao buscar dados para a fundamentação da discussão sobre a inclusão no ensino 

superior confirma-se que estes são realmente escassos no site oficial do INEP, responsável 

pela realização do Censo escolar no país. Portanto, utilizou-se para esta discussão o gráfico 

abaixo, disponível no Portal do Ministério da Educação, no material “Principais Indicadores 

da Educação de Pessoas com Deficiência”, elaborado com base em dados do Censo 

MEC/INEP e publicado no Portal do Ministério da Educação, na página da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 

 

Gráfico 2 - Acesso das Pessoas com Deficiência na Educação Superior- 2003 a 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL/MEC/INEP, 2015. 

 

Com base nos dados deste gráfico, pode-se afirmar que de 2003 a 2007 houve 

uma evolução mínima no acesso de alunos com deficiências no ensino superior, sendo que 

este número passou de 5.078 alunos para 6.493 neste período. De forma geral, o acesso desse 

público até o ano de 2007 era muito pequeno, tanto nas instituições públicas quanto nas 
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privadas. A partir desse ano, o ingresso aumentou significativamente, passando de 6.943 

alunos para 29.221 em 2013. 

Os números indicam ainda que o aumento de matrículas ocorreu em maior 

proporção nas instituições privadas, já que no período em questão passaram de 5.551 para 

19.812 alunos. Nas instituições públicas esse ingresso evoluiu mais lentamente, mas pode-se 

afirmar que mesmo assim, esse crescimento foi bastante significativo, uma vez que em 2007 

registrou-se 1.392 alunos passando para 9.409 em 2013. Ainda com base nesses dados do 

gráfico, sob a ótica de Silva e Rodrigues (2009) e também de acordo com os dados do IBGE 

(2010), pode-se afirmar que este nível de ensino é restrito para toda a população, mas 

principalmente para as pessoas com algum tipo de deficiência. 

Em relação a isto, pode-se dizer que a universalização e a democratização do 

ensino superior no Brasil ainda é um projeto em desenvolvimento, pois, embora na última 

década tenha havido no país um expressivo aumento de vagas no ensino superior, 

considerando as suas diferentes realidades regionais, ainda existe uma grande carência deste 

nível de ensino no país (SILVA; RODRIGUES, 2009). 

Segundo Macebo (2004), no que se refere a esta discussão, um fator que se 

questiona é a expansão aliada à privatização desse nível de ensino, uma vez que seu maior 

crescimento encontra-se no setor privado. Há um enorme desenvolvimento das Instituições de 

Ensino Superior (IES) particulares com qualidade e compromissos diferenciados aos das IES 

públicas. 

Consequentemente, as diferentes formas de acesso aliadas aos facilitadores do 

ingresso no ensino superior em instituições particulares têm levado a maior parte das pessoas 

com deficiência a realizarem seus cursos de nível superior nas IES particulares, como 

também, inúmeros alunos de classe média e filhos de trabalhadores oriundos de escolas 

públicas e estudantes do noturno, pois além de estudantes, são trabalhadores que buscam por 

estas instituições por não possuírem condições para investir em cursos preparatórios para o 

ingresso nas IES públicas, que são muito concorridas e, portanto de difícil acesso (PINTO, 

2004). Esse crescimento de ingresso daqueles com menos condições financeiras e deficientes 

em instituições particulares é uma clara marca de exclusão.  

Em harmonia com Thoma (2006), a exclusão de alguns e a inclusão de outros 

sempre foi uma marca da instituição escolar moderna, mas somente nos últimos anos isto 

deixa de ser naturalizado, passando a ser problematizado. Nessa perspectiva, faz-se necessário 

pensar que a educação superior precisa se tornar mais acessível a todos, principalmente para 

as Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, que encontram mais barreiras que os 
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demais alunos para o ingresso, permanência e conclusão com êxito desse nível de ensino 

(OLIVEIRA, 2011). Andrade, Torres e Mazzoni (1999) destacam que o acesso das pessoas à 

universidade compreende etapas distintas: a primeira corresponde ao ingresso, através do 

vestibular adaptado, e a segunda, à permanência, na qual se esperam condições adequadas 

para a conclusão dos cursos de graduação. 

De acordo com a acepção ilustrada por esses autores sobre as etapas que 

compreendem o acesso desse público à universidade e os dados apresentados no gráfico, 

existem maiores oportunidades para o ingresso das Pessoas com deficiência na Educação 

Superior (BRASIL, 2015), mas é necessário compreender também como tem ocorrido as 

condições para permanência e conclusão dos cursos pelos alunos para avaliar, se, de fato, a 

educação superior tem se tornado mais acessível a essas pessoas. 

Em relação à acessibilidade, Sassaki (2005) esclarece que quando uma escola se 

torna inclusiva, devem ser implementadas medidas - as mais diversas - de adequação do 

sistema escolar às necessidades dos alunos, nas seis dimensões de acessibilidade: 

acessibilidade arquitetônica, acessibilidade comunicacional, acessibilidade metodológica, 

acessibilidade instrumental, acessibilidade programática e acessibilidade atitudinal. Tais 

medidas são necessárias para eliminar todas as barreiras que dificultam o acesso pleno das 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais ao sistema escolar, bem como sua 

permanência e conclusão exitosa. 

Acredita-se que na universidade estas barreiras podem estar tão presentes quanto 

nas escolas, considerando-se a constatação de Oliveira (2011) de que as discussões sobre a 

inclusão no ensino superior são mais recentes e em menor número do que na educação básica.  

Em relação a esses fatores ou barreiras que dificultam a inclusão na universidade, 

Masini (2004), constatou, a partir de suas pesquisas que algumas delas se referem à 

discriminação e preconceito com o aluno com deficiência, falta de preparo pedagógico 

(discussões e orientações), falta de equipamentos específicos e de treinamento para saber 

utilizá-los. 

Sobre este entendimento, Rodrigues (2004), constatou que a universidade reflete 

pouco sobre a pedagogia, as metodologias de ensino e sobre as causas de sucesso/insucesso de 

seus alunos. A pedagogia e as metodologias de ensino deveriam advir de uma fundamentação 

teórica adequada, mas na realidade são resultados das crenças pedagógicas dos professores, 

que, por conseguinte, associam o fracasso escolar dos alunos a níveis de ensino pré-

universitários ou a fatores intra-individuais dos alunos e não às metodologias equivocadas 

utilizadas. 
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Para o sucesso da inclusão, Ferreira e Ferreira (2013), apontam como necessária, 

principalmente a necessidade de formação de professores na perspectiva da diferença, no 

intuito de romper com a visão estigmatizada sobre a deficiência, já que as instituições de 

ensino, em sua maioria, formam professores para lidar com alunos “ideais”. Por 

consequência, o movimento da inclusão no ensino superior é um desafio que abrange a 

criação de políticas que propiciem condições que atendam às demandas deste público na 

dimensão de suas necessidades para que eles se sintam totalmente contemplados em suas 

diferenças. 

Assim, cabe pensar que quando a exclusão refere-se à pessoas com deficiência, o 

termo inclusão designa a postura social de criar, para essas pessoas, igualdade de 

oportunidades de participação ativa, assim como de propiciar a emergência e consolidação do 

sentimento de pertencer plenamente a um dado contexto (AMARAL, et al, 1998). Esta 

postura social de criar igualdade de oportunidades para garantir o sentimento de 

pertencimento ao contexto da universidade requer a implantação de políticas de acessibilidade 

para estudantes com necessidades educacionais especiais. 

Para verificar as medidas tomadas pelo poder público para propiciar a inclusão, 

acesso e permanência dos alunos no ensino superior no Brasil, recorreu-se ao documento da 

Secretaria de Educação Superior (SESu), intitulado “A democratização e expansão da 

educação superior no país 2003–2014”. Este documento relaciona os seguintes programas e 

ações para possibilitar a inclusão, acesso e permanência dos alunos no ensino superior no 

período mencionado:  Programa Universidade Para Todos (Prouni); Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior (Fies); Sistema de Seleção Unificada (Sisu); Programa de 

Bolsa Permanência (PBP); Acessibilidade na Educação Superior (Programa Incluir); 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes); Programa Nacional de Assistência 

Estudantil para as Instituições de ensino superior Públicas Estaduais (Pnaest); Programa 

Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes) e Lei de Cotas.  

Entre esses Programas e Ações, o que foi pensado exclusivamente para as Pessoas 

com Necessidades Educacionais Especiais foi o Programa Incluir-Acessibilidade na Educação 

Superior. De acordo com balanço social da SESu (2003-2014), divulgado no documento 

intitulado “A democratização e expansão da educação superior no país 2003–2014” (Brasil, 

2015c) este Programa tem como principal objetivo fomentar a criação e a consolidação de 

núcleos de acessibilidade, os quais respondem pela organização de ações institucionais que 

garantam a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras 
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comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação e assegurando o pleno 

acesso em todas as atividades acadêmicas. 

O documento “Orientações para Implementação da Política de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva” (Brasil, 2015a) esclarece que este Programa apoia 

projetos apresentados pelas IES para a eliminação de barreiras físicas, pedagógicas, nas 

comunicações e informações, nos diversos ambientes, instalações, equipamentos e materiais 

didáticos disponibilizados pelas instituições (BRASIL, 2015a). 

Até o ano de 2010, o Programa operou por meio de editais concorrenciais. A 

partir de então, passou a oferecer recursos a todas as universidades federais em suas próprias 

unidades orçamentárias. Durante o período de 2005 a 2014 foram apoiados 412 projetos 

relacionados à acessibilidade (BRASIL, 2015 c). Ainda segundo dados do mesmo documento, 

de 2005 a 2014 foi investido o valor total de R$47.927.557,00 no Programa Incluir, sendo que 

os maiores valores foram disponibilizados nos anos de 2013 (R$11.000.000,00) e 2014 (R$ 

11.527.557,00), somente no último ano foram contempladas 63 universidades federais. 

O documento em questão atribui ao referido Programa a responsabilidade pelo 

aumento do número de matrículas de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais no 

ensino superior, explicitando que as “consequências positivas das ações desenvolvidas podem 

ser vistas no aumento de matrículas de estudantes com deficiência nas vagas regulares de 

educação superior, que alcançaram 76% do total em 2012” (BRASIL, 2015 c, p. 63).  

Outro programa que, de certa forma contempla também o atendimento aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais no ensino superior é o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil para as Instituições de Ensino Superior Públicas Estaduais 

(Pnaest), que visa a apoiar financeiramente ações de assistência estudantil desenvolvidas pelas 

universidades e centros universitários estaduais públicos e gratuitos participantes do Sisu nas 

seguintes áreas: moradia estudantil; alimentação; transporte; assistência à saúde; inclusão 

digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; acesso, participação e aprendizagem de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e 

superdotação (BRASIL, 2015c).  

Os recursos do Pnaest são repassados às instituições estaduais por meio de 

convênio, tendo como parâmetro o número de vagas ofertadas pelo Sisu. Com os recursos do 

Pnaest foram apoiados 22 (vinte e dois) projetos até 2014, sendo 4 em 2011; 7 em 2012 e 11, 

em 2013. De acordo com os documentos consultados, pode-se constatar que o número de 

instituições beneficiadas tanto com o Programa Incluir (412), quanto com o Pnaest (22) ainda 
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foi pequeno. Por outro lado, representam iniciativas necessárias à quebra de barreiras que 

devem ocorrer em todas as instituições de ensino superior do país. 

Enfim, a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na educação 

superior ainda está em fase inicial de consolidação. Visto que a inclusão demanda muitas 

mudanças e adaptações, tanto no aspecto físico quanto no comportamental das instituições, 

cabe uma visão mais cuidadosa sobre a sua efetivação. Não sendo esse o foco deste trabalho, 

procuramos trazer uma contribuição inicial a esta discussão. 

 

2.2 Inclusão na Educação Básica   

 

Os dados do Censo Escolar de 2003 a 2014 (BRASIL, 2015) registraram o aumento 

contínuo das matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas 

comuns em todos os níveis de ensino em detrimento das escolas especializadas e classes 

especiais, conforme gráfico a seguir: 

 

Gráfico 2: Matrículas de Estudantes Público Alvo da Educação Especial - 2003 a 2014 
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Fonte: BRASIL/MEC/INEP, 2015. 
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Analisando o gráfico, percebe-se que a partir do ano de 2008, o número de 

matrículas nas escolas comuns ultrapassou o das escolas especializadas e classes especiais, 

crescendo continuamente. Esses dados sugerem a prioridade das matrículas em escolas 

comuns em detrimento das escolas especiais a partir do ano de 2008. Essa priorização da 

escola comum reflete as decisões políticas que provocaram as reconfigurações na estrutura 

organizacional e conceitual da Educação Especial brasileira a partir de então. 

O documento “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva” - PNEEPEI (BRASIL, 2008b) constitui-se em um delineador inicial 

destas reconfigurações. Nele são redefinidos os elementos humanos (público-alvo e 

profissionais), materiais (espaços, financiamentos e recursos de acessibilidade) e as formas 

operacionais da Educação Especial na perspectiva inclusiva.  

Essa reestruturação da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva se 

opõe à educação especializada em substituição ao ensino regular, definindo o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) como serviço complementar ou suplementar da 

escolarização no ensino regular. Desta forma, as escolas devem matricular todos os alunos na 

escola comum e no AEE. Os locais privilegiados como espaços para desenvolvimento do 

Atendimento Educacional Especializado são as Salas de Recursos Multifuncionais definidas 

pelo Decreto 7.611/11 como ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais 

didáticos e pedagógicos para a oferta do AEE (BRASIL, 2011a).  

Segundo Mazzotta (2011) e Jannuzzi (2012), o financiamento da Educação 

Especial brasileira esteve historicamente associado com o repasse de verbas para a iniciativa 

privada. Os critérios para este financiamento também foram alterados a partir de 2008, 

refletindo na diminuição das matrículas nas escolas especializadas.  

O repasse de verbas para a iniciativa privada ainda é possível na atual estrutura 

organizacional da Educação Especial, no entanto, o financiamento da matrícula no AEE é 

condicionado à matrícula no ensino regular da rede pública (BRASIL, 2009), o que implica 

cômputo do estudante tanto na educação regular da rede pública, quanto no AEE. A Nota 

técnica nº 62 emitida pela SECADI (BRASIL, 2011b) indica que o apoio financeiro às 

instituições especializadas destina-se, especialmente, àquelas pessoas que se encontram fora 

da faixa etária de escolarização obrigatória, em razão de um processo histórico de exclusão 

escolar. A Portaria nº 25, de 19 de junho de 2012 (BRASIL, 2012) determina que as 

instituições de ensino interessadas em aderir ao Programa de Implantação das Salas de 

Recursos Multifuncionais devem ser, obrigatoriamente, públicas, com matrícula de estudante 

da educação especial em classe comum.  
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A seguir podemos verificar dados que revelam a forma como os estudantes com 

necessidades educacionais especiais estão distribuídos na educação básica por modalidade de 

ensino de 2007 a 2013.   

 

Tabela 1: Número de matrículas na Educação Especial por Etapa de Ensino no Brasil 

2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP/MEC, 2014. 

 

  Analisando a Tabela 1, podemos constatar que o nível de ensino que concentrou 

o maior número de alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em escolas 

especializadas foi o ensino fundamental com 118.321 matrículas, apesar desses números 

estarem regredindo anualmente, desde 2007. 

  Após o ensino fundamental, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi a 

modalidade com maior número de matrículas nas escolas especializadas. O que denota o 

reflexo do apoio financeiro do governo às instituições especializadas para a educação das 

pessoas que se encontram fora da faixa etária de escolarização obrigatória (BRASIL, 2011b).   

O ensino médio apresentou o menor número de matrículas entre os níveis de 

ensino da escola especializada, em contrapartida, apresentou o maior percentual de 

crescimento de 2012 a 2013 em relação aos outros níveis, (13,1%).  

Já os números da educação profissional indicam que esta modalidade de ensino 

recebeu o menor número de matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais, 
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tanto na escola especializada quanto na escola comum. Nas Escolas especializadas houve 

expressiva diminuição do número de matrículas nessa modalidade de ensino, pois foram 

contabilizadas 7.545 matrículas em 2007 e em 2013, 353. E no ano de 2012 para 2013, houve 

uma queda de 52,1%. Tais dados sugerem que a forma de conceber a educação profissional 

como uma possibilidade de inserção no mundo do trabalho de forma mais igualitária bem 

como a reconfiguração do Atendimento Educacional Especializado, eliminando ou 

modificando a possibilidade de oficinas pedagógicas como terapia ou como trabalho 

exclusivamente operacional, resultou na diminuição dessa oferta na escola especializada. 

Por outro lado, isso leva a crer que houve o fechamento das oficinas nas escolas 

especiais públicas e os alunos que as frequentavam, sem previsão de inserção no mundo do 

trabalho, ficaram sem freqüentar outro espaço voltado à formação profissional, pois o 

aumento das matrículas na educação profissional regular do ano de 2007 a 2013, embora 

tenha sido muito significativo, não absorveu alunos na mesma proporção em que estes 

diminuíram na escola especializada. Tomamos como base o fato de que o crescimento de 

matrículas entre os anos de 2012 e 2013 na escola comum, nesta modalidade de ensino, foi de 

20,8%, enquanto a diminuição na escola especializada foi de 52,1%. 

Na escola comum apenas 0,3% do total de alunos com necessidades educacionais 

especiais estão matriculados na educação profissional. Embora esta modalidade de ensino 

tenha registrado um aumento de matrículas de 2012 para 2013 ainda percebe-se que o número 

de estudantes com necessidades educacionais especiais é pouco expressivo na educação 

profissional.   

Diante dos dados apresentados cabe questionar se as políticas de inclusão para 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Especial estão conseguindo 

proporcionar de fato a inserção, percurso e conclusão desses alunos, com vistas à inserção no 

mundo do trabalho. Visando elucidar melhor esta questão discute-se a seguir como tem 

ocorrido a educação das Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais e as políticas 

públicas para favorecer a inclusão deste público na educação profissional.  

 

2.3 Inclusão na Educação Profissional 

 

Manfredi (2002) registra que a história do ensino profissionalizante, desde a 

colonização até as primeiras décadas do século XX, retrata um ensino segregado, para pessoas 

menos favorecidas. Essa modalidade de ensino primeiramente foi destinada aos índios e 

escravos, tidos como os primeiros aprendizes de ofícios manuais no período colonial. 
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Posteriormente, foi destinada aos pobres e deficientes e tida como uma benesse do Estado, no 

sentido de ofertar-lhes uma possibilidade de inclusão à força de trabalho. 

Pode-se confirmar esta visão segregacionista do ensino destinado aos deficientes 

lembrando que as primeiras instituições para educação de pessoas com deficiências no Brasil, 

o Imperial Instituto dos Meninos Cegos e o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, que 

iniciaram seus funcionamentos, no Rio de Janeiro, respectivamente em 1854 e 1857, e, logo 

depois de suas criações caracterizaram-se como estabelecimentos educacionais voltados 

também ao ensino de ofícios.  

Mazzotta (2011) registra que no Imperial Instituto dos Meninos Cegos foram 

instaladas oficinas de tipografia e encadernação para os meninos cegos e de tricô para as 

meninas e que no Imperial Instituto dos Surdos Mudos foram instaladas oficinas de sapataria, 

encadernação, pautação e douração para os meninos surdos. Este autor relata ainda que era 

atendida uma parcela muito pequena da população com deficiência existente naquele período, 

o que permite inferir que a maior parte das pessoas com deficiência vivia sob a proteção da 

família sem o exercício de atividade profissional.  

No início do século XIX, as pessoas com deficiência ainda eram 

institucionalizadas. O trabalho poderia ser visto como crueldade para estas pessoas e a sua 

contratação tida como exploração (SASSAKI, 1997). Já no limiar do século XX, aconteceram 

as primeiras iniciativas de políticas públicas voltadas à educação profissional, que segundo 

Silva e Dore (2016) foram marcadas pela organização de trajetórias distintas para os 

diferentes grupos sociais, ou seja, no processo de organização da educação profissional, foram 

construídos mecanismos de exclusão que abrangeram, por exemplo, as pessoas com 

deficiências.  

 As primeiras políticas para a educação profissional, formuladas no começo do 

século XX, apresentavam caráter assistencialista, sendo destinadas aos filhos dos proletários, 

considerados desvalidos da fortuna, visando à formação da força de trabalho ligada à 

produção (os artífices para as oficinas, fábricas e arsenais). As instituições de educação 

profissional eram desvinculadas do sistema de educação geral, gerando uma dualidade entre 

educação técnica e educação geral (secundária). A educação das pessoas com deficiência 

situa-se nesse contexto diferenciado, com algumas peculiaridades, como a da segregação 

(SILVA, DORE, 2016). 

Em 1909, quando foram criadas 19 Escolas de Aprendizes Artífices em diferentes 

Estados do país, ocorreram as primeiras iniciativas para regulamentar a educação profissional, 

uma delas foi a adoção de mecanismos para excluir da escola as pessoas consideradas 
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anormais ou subnormais que deveriam ser educadas em espaços restritos e segregados. Esse 

aspecto fica evidente no Decreto nº 7.648, de 11 de novembro de 1909, que cria essas Escolas 

e normatiza as matrículas nessas instituições. Tal Decreto esclarece que para se matricular o 

indivíduo não poderia sofrer moléstia infecto-contagiosa, nem ter defeitos que o 

impossibilitem para o aprendizado do oficio (BRASIL, 1909).   

Ainda na primeira metade do século XX, surgiram as classes especiais em escolas 

públicas e instituições especializadas, privadas e assistenciais, que tinham como objetivo o 

atendimento às pessoas com deficiência. Instituições não governamentais atuavam na criação 

de oficinas de trabalho protegidas, a exemplo das Associação de Pais e Amigos dos 

Expcionais (APAES) e Fundação para o Livro do Cego no Brasil, atualmente denominada 

Fundação Dorina Nowill para cegos. Estas instituições, como afirma Sassaki (1997) foram 

muito importantes para a colocação de deficientes no mercado de trabalho, mas a formação 

profissional dessas pessoas continuou a ocorrer de forma separada das demais. 

Na segunda metade do século XX, a Constituição de 1988 traz a promulgação do 

princípio da igualdade de oportunidades educacionais com vistas ao mundo do trabalho e da 

inserção no meio social como direito de todos os cidadãos. Porém, o ensino profissional 

continuou mantendo o mesmo traço assistencialista e o objetivo prioritário passou a ser 

preparar operários para o exercício profissional (SILVA; PLETSCH, 2010).     

De acordo com Silva (2011), o debate em foco no Brasil durante a formulação da 

Constituição Federal de 1988 e, principalmente, após a sua aprovação, foi marcado por novas 

contribuições teóricas sobre o problema da educação para grupos econômicos e culturalmente 

vulneráveis. Uma das teorias que mais influíram nesse sentido foi a da “inclusão” social, 

termo que até os anos noventa não tinha centralidade na discussão dos problemas 

educacionais do país.  

O movimento pela inclusão social assumiu maior expressão na conferência de 

Jomtiem em 1990. Nessa ocasião, foi firmado o acordo internacional “Educação para todos”, 

no qual, assinala Kassar (2011), está implícita a noção de educação como forma de reduzir as 

desigualdades sociais. E para alcançar este objetivo, uma das estratégias utilizadas era a de 

suprimir a discriminação do acesso à aprendizagem de grupos denominados desatendidos, 

devido a questões econômicas e culturais, tais como meninos e meninas de ruas, trabalhadores 

dentre outros.  

No tocante às pessoas com deficiência, a declaração de Jomtiem recomenda que 

as mesmas sejam integradas ao sistema educativo. As ideias divulgadas na referida 

conferência repercutiram na organização das políticas educacionais de todo o mundo. 
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Em consonância com a visão integracionista, no ano de 1991, o Brasil ratificou a 

convenção nº 159 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), através do Decreto nº 

129, de 22 de maio de 1991, que trata de garantir aos deficientes políticas nacionais de 

reabilitação profissional e o emprego a partir do princípio da igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas. De acordo com este documento, todo país membro deveria esforçar-se 

para assegurar a formação e a disponibilidade de assessores em matéria de reabilitação e outro 

tipo de pessoal qualificado que se ocupasse da orientação profissional, da formação 

profissional, da colocação e do emprego de pessoas deficientes (BRASIL, 1991). 

A utilização do conceito de inclusão nas políticas de educação profissional no 

Brasil tornou-se mais presente a partir da década de noventa, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso. Foi quando este delegou ao então Ministério do Trabalho, de modo mais 

sistemático, atribuições referentes à formação profissional através da organização da 

Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional-SEFOR (SILVA, 2011). 

Dentre as diversas competências dessa secretaria estava a de promover e executar 

um programa de educação profissional de acordo com as exigências do mercado de trabalho, 

tais exigências eram apontadas de acordo com os resultados de pesquisas realizadas nesse 

aspecto. Assim, em 1995, segundo Manfredi (2002), a SEFOR elaborou e implantou o Plano 

Nacional de Educação Profissional (PLANFOR).  

Esse plano estava articulado a outras políticas de emprego, trabalho e renda, e se 

baseava na descentralização das atividades de educação profissional desenvolvidas pelo 

governo e na conjunção de recursos públicos, privados e externos. Manfredi (2002), também 

ressaltou que no PLANFOR, emergiram propostas que procuraram responder às demandas 

dos grupos historicamente discriminados e aos debates relativos à inclusão. Desta forma, os 

grupos considerados econômica e culturalmente vulneráveis seriam priorizados. Entre os 

considerados vulneráveis estão as pessoas com deficiência. 

No primeiro período do PLANFOR (1996-1998), as pessoas com deficiência 

foram contempladas com um plano específico: o Programa Nacional de Educação profissional 

para pessoa com deficiência. Esse plano foi executado em parceria com a Federação Nacional 

das APAES (FENAPAEs).  

No segundo período (1999-2002), além das organizações governamentais e não-

governamentais especializadas, outras instituições foram contratadas para o desenvolvimento 

de cursos direcionados à pessoa com deficiência, dentre elas, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
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(SENAC), as fundações vinculadas a universidades, como os Centros Federais de Educação 

Tecnológica11 (CEFETs), etc. 

Existem muitas avaliações e críticas ao PLANFOR, cite-se o trabalho realizado 

por SILVA (2011), no qual são destacadas algumas limitações como a prioridade da oferta de 

cursos de curta duração, nos quais é enfatizado apenas o treinamento para habilidades 

específicas, o que compromete uma formação de caráter mais integral. Ademais, a quantidade 

de cursos oferecidos à população era insignificante diante da demanda e também a falta de 

articulação entre políticas de qualificação profissional e as de educação básica, e as de 

emprego e renda. No que tange às pessoas com deficiências, os cursos eram desenvolvidos 

predominantemente de forma segregada, com turmas exclusivas. 

No Governo do Presidente Lula substituiu-se o PLANFOR pelo Plano Nacional 

de Qualificação (PNQ), que foi elaborado tendo como referências gerais as diretrizes do Plano 

Plurianual – PPA 2004-2007. Este plano, igualmente ao anterior, priorizou os grupos 

considerados economicamente vulneráveis, dentre eles, as pessoas com deficiências. Jorge 

(2009) realizou um trabalho comparativo entre o PLANFOR e PNQ, constatando que, de 

modo geral, o que se observa é que existe uma semelhança muito grande entre eles, até 

mesmo na redação das resoluções, e, também que parte das críticas apresentadas ao 

PLANFOR se aplicam também ao PNQ. 

As ações desenvolvidas pelo Ministério da Educação para a inserção da pessoa 

com deficiência na educação profissional, na década de noventa do século XX, estavam 

concentradas na Secretaria de Educação Especial. Os princípios, objetivos e as estratégias da 

educação profissional da pessoa com deficiência foram traçados pela Política Nacional de 

Educação Especial (1994), na qual se encontrava o predomínio das oficinas como modelo de 

referência para o desenvolvimento da educação especial (SILVA, 2011). 

Esta Política Nacional de Educação Especial persistiu com o princípio pedagógico 

da normalização que constituiu a base filosófica e ideológica da integração social e 

educacional. Dentre os seus objetivos específicos encontram-se o desenvolvimento de 

programas voltados para o preparo profissional de Pessoas com Necessidades Educacionais 

                                                           
11 A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é composta por 38 Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, em sua maioria originados no ano de 2008 através da transformação de 31 

Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), 75 Unidades Descentralizadas de Ensino (Uneds), 39 

Escolas Agrotécnicas, 7 Escolas Técnicas Federais e 8 escolas vinculadas à universidades. A rede é formada 

também por instituições que não aderiram aos Institutos Federais, mas também oferecem educação profissional 

em todos os níveis. São dois Cefets, 25 escolas vinculadas a Universidades, o Colégio Pedro II e a Universidade 

Federal Tecnológica do Paraná. Em 2016 são 644 campi em funcionamento (BRASIL, 2016). 
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Especiais e sua integração ao mercado de trabalho. Para o desenvolvimento desses programas, 

a Política Nacional de Educação Especial utiliza-se das oficinas pedagógicas, desenvolvidas 

em espaços exclusivos para pessoas com deficiências. Em seu texto, essas oficinas, são 

definidas como: 

 

[...] ambiente destinado ao desenvolvimento de aptidões e habilidades de portadores 

de necessidades especiais, através de atividades laborativas orientadas por 

professores capacitados, onde estão disponíveis diferentes tipos de equipamentos e 

materiais para o ensino/aprendizagem nas diversas áreas do desempenho 

profissional (BRASIL, 1994). 

 

 Na visão de Jannuzzi (2012) a política de educação profissional expressa nesta 

Política Nacional de Educação Especial confirma um modelo que vinha sendo desenvolvido 

desde a segunda metade dos anos setenta, cuja principal característica é a de associar a 

formação terapêutica da pessoa com deficiência à oferta de uma formação instrumental para 

engajá-la em ocupações operacionais no mercado de trabalho. 

Os avanços no debate e no reconhecimento de direitos de grupos e setores que, 

por questões diversas, foram excluídos dos espaços educacionais ou submetidos a uma 

inclusão precária, instável e marginal continuou avançando a partir da década de 1990 

(SILVA, 2011). 

Nessa direção, encontra-se a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais, promovida pelo governo da Espanha e pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1994, da qual emergiu a 

Declaração de Salamanca. Trata-se de um documento que evidenciou como a escola existente 

nas sociedades capitalistas acentuava as desigualdades decorrentes de diferenças de origem 

biológica, social, cultural e política. Esta Declaração defendia reformas educacionais, para 

promover o acesso à educação, que, por sua vez, deveria ser de boa qualidade e destinada a 

todas as crianças. 

Os princípios políticos e filosóficos que fundamentam a defesa da igualdade de 

oportunidade e a valorização da diversidade no processo educativo, defendidos na Declaração 

Mundial de Educação para Todos e na Declaração de Salamanca foram referência para a 

elaboração das políticas educacionais no Brasil (KASSAR, 2012). 

Alguns reflexos expressaram-se, ao menos parcialmente, na legislação 

educacional, no sentido de buscar superar as desigualdades presentes na organização escolar. 

Na formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), a 

educação profissional e a especial foram concebidas como modalidades dos dois níveis de 
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ensino do sistema educacional brasileiro: o básico e o superior. Traz em sua redação que a 

educação da pessoa com deficiência deve ser oferecida, preferencialmente, pela rede regular 

de ensino (art. 58 da LDBEN), e, também determinou que os sistemas de ensino deveriam 

assegurar a Educação Especial para o trabalho aos alunos com deficiência (artigo 59 da 

LDBEN). 

A Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Decreto 

nº. 3.298/99) elaborada pela Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência (CORDE) ligada à Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça é um 

dos documentos que na época contribuiu para a configuração da educação profissional da 

pessoa com deficiência no Brasil (BRASIL, 1999). 

Uma das diretrizes da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, no que diz respeito à educação e ao trabalho, é a ampliação das alternativas de 

inclusão econômica da pessoa com deficiência, proporcionando-lhe condições para a 

qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho. Além disso, tendo em vista a 

equiparação de oportunidades, propõe que as instituições e os órgãos federais prestem, direta 

ou indiretamente, serviços à pessoa com deficiência, tais como aqueles voltados para à 

formação profissional, à qualificação para o trabalho, entre outros. 

Assim, este Decreto garantiu ao aluno com deficiência matriculado no ensino 

fundamental, médio, ou egresso destes níveis de ensino, o direito à matrícula em instituições 

de ensino públicas ou privadas de educação profissional a fim de que receba habilitação que 

possibilite seu acesso ao mercado de trabalho. Consta neste documento, que essas instituições, 

deverão, obrigatoriamente oferecer cursos profissionais de nível básico à pessoa com 

deficiência, condicionando a matrícula à sua capacidade de aproveitamento e não a seu nível 

de escolaridade (BRASIL, 1999). 

Apesar destes avanços, a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência apresenta um entendimento restrito e vago de educação/habilitação profissional, 

definindo-a como processo destinado a propiciar à pessoa portadora de deficiência, em nível 

formal e sistematizado, a aquisição de conhecimento e habilidades especificamente associadas 

à determinada profissão ou ocupação. Ao enfatizar a formação para uma ocupação específica, 

a referida Política desconsidera a necessidade de uma formação mais ampla, que inclua 

dimensões políticas e culturais e prepare de fato o trabalhador para a inserção no mundo do 

trabalho (SILVA, 2011).  

Outro aspecto presente no referido documento é a regulamentação das oficinas 

protegidas de produção e da oficina protegida terapêutica, propondo a vinculação delas às 
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entidades públicas ou beneficentes de assistência social. E menciona em sua redação que a 

oficina protegida de produção visa desenvolver programas de habilitação profissional para o 

adolescente e adulto com deficiência, provendo-os com trabalho remunerado, com vistas à sua 

emancipação econômica e pessoal. Já as oficinas protegidas terapêuticas, têm por objetivo a 

integração social, por meio de atividades de adaptação e capacitação para o trabalho do 

adolescente e adulto que, devido às condições de sua deficiência, transitória ou permanente, 

não pode desempenhar atividade laboral no mercado competitivo de trabalho ou em oficina 

protegida de produção. 

A diferenciação estabelecida entre oficina de produção e terapêuticas tem como 

base a severidade da incapacidade gerada pela deficiência. Para aqueles conduzidos à oficina 

protegida de produção, a inserção no mundo do trabalho realiza-se de forma subordinada e 

precária, enquanto que para aqueles encaminhados à oficina terapêutica, não há possibilidade 

de inserção, restando-lhe apenas o exercício do trabalho como terapia ocupacional.  

A organização diferenciada da formação profissional e do trabalho, centrada na 

deficiência, não considera que a limitação e dificuldade pode ser superada e que esta não é 

decorrente apenas da deficiência em si, mas resultado de fatores relacionados ao contexto 

social, econômico e político no qual o indivíduo está inserido, bem como dos significados 

atribuídos à deficiência (capacidade/incapacidade) que estão sedimentados em nossa cultura 

(SILVA, 2011). 

A Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência reconhece 

também outras formas de habilitação, além daquelas desenvolvidas nos diversos espaços 

formais de habilitação e reabilitação profissional. Isso, propõe a implementação de programas 

de formação e qualificação profissional voltados para pessoas com deficiência no âmbito do 

PLANFOR, a organização de meios de formação para qualificar e inserir a pessoa com 

deficiência no mercado de trabalho, a ampliação da qualificação profissional com base na 

educação geral, e, o desenvolvimento da formação profissional para esse segmento social, 

principalmente por meio dos cursos básicos. 

De acordo com Silva (2011) a análise de documentos oficiais, tais como o de 

criação do PLANFOR, a Política Nacional de Educação Especial e a Política de Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência, oriundos de três ministérios do governo federal na década de 

noventa, propala dados importantes. Trata-se de uma política que tem contradições, que se 

revelam nas diferentes perspectivas: integração ou inclusão. De forma geral, as políticas 

voltadas à Integração da Pessoa Portadora de Deficiência sobrelevam o desenvolvimento de 
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programas que ora se voltam para uma formação de caráter mais pedagógico e/ou terapêutico 

ora à preparação para uma ocupação específica no mercado de trabalho. 

No período em que vigorou a Política Nacional de Educação Especial (1994-

2008), as concepções e políticas sofreram mudanças, ocorrendo pontos de continuidades e 

rupturas em razão das intervenções de organismos internacionais e do movimento de pessoas 

com deficiência, associações de pais e de profissionais ligados à área. Desse modo, a 

Secretaria de Educação Especial implementou um programa de apoio à educação profissional 

das pessoas com deficiências que previa, além do redimensionamento das oficinas 

pedagógicas, a sua articulação com a rede de Educação Federal e com o “Sistema S”: Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Nacional 

de Aprendizagem dos Transportes (SENAT), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Social da Industria (SESI). 

No documento sobre oficinas pedagógicas, publicado pelo Ministério da 

Educação e Cultura (BRASIL, 2000a), as oficinas são compreendidas como instâncias 

responsáveis pela primeira etapa da iniciação ao trabalho. Elas têm como objetivo 

desenvolver atividades-meios para o ensino de competências e habilidades básicas voltadas 

para o funcionamento do aluno em todas as instâncias da vida em comunidade e, 

especificamente, na instância do mundo ocupacional (BRASIL, 2000a). Outrossim, a 

avaliação profissional do estudante deve considerar os fatores de empregabilidade e o perfil 

do mercado de trabalho local, tendo em vista suas demandas e exigências. 

Com o objetivo de nortear gestores e professores na elaboração de propostas 

pedagógicas para a educação profissional de Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais, a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação apresentou, em 2003, 

algumas orientações para o funcionamento das oficinas pedagógicas. O documento “Educação 

profissional: indicações para a ação, a interface educação profissional/educação especial” 

(BRASIL, 2003), elucida que as oficinas destinam-se apenas as pessoas com deficiência 

intelectual e múltipla. Essas oficinas são entendidas como cursos que visam preparar o 

educando para ser incluído na rede regular de educação profissional e no mundo do trabalho, 

podendo oferecer cursos de formação inicial e continuada ao trabalhador ou desenvolver 

programas baseados no modelo clínico e terapêutico. 

Na observação de Silva (2011), o redirecionamento das oficinas pedagógicas para 

as pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, a organização de oficinas em escolas 

comuns articuladas ao ensino fundamental ou os programas de educação de jovens e adultos e 
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a implementação de programas e/ou núcleos de apoio à inclusão das pessoas com deficiência 

nos cursos regulares de educação profissional - em todos os níveis e modalidades – 

evidenciam avanços nas políticas para pessoas com deficiência na educação profissional neste 

período.  

Os avanços relativos à implantação dos Núcleos de Apoio à Inclusão das Pessoas 

com Deficiência nos cursos regulares de educação profissional citados por Silva (2011) 

ocorreram na Rede Federal de Educação Profissional a partir da implantação do Programa 

Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais (Ação TEC NEP), que começou a ser discutido no final da década de 1990  e 

constitui-se como elemento importante para a compreensão de como tem ocorrido as práticas 

relativas à educação dessas pessoas na Educação Profissional desde então. 

 

2.3.1 Inclusão na Educação Profissional a  partir da Ação TEC NEP: aproximações com o 

objeto de pesquisa-NAPNE   

  

  De acordo com Nascimento, Florindo e Silva (2013), no ano de 1999 a Secretaria de 

Educação Especial (SEESP) do MEC, por meio da Coordenação Geral de Desenvolvimento 

da Educação Especial, buscou a identificação na Rede Federal de Educação Tecnológica de 

escolas que, de alguma forma, já desenvolviam educação profissional para pessoas com 

deficiência. No levantamento estatístico inicial, verificou-se que haviam 153 alunos 

matriculados nas Escolas Agrotécnicas Federais, 17 nas Escolas Técnicas e 97 nos Centros 

Federais de Educação Tecnológica. Das 135 escolas da Rede Federal de Educação 

Tecnológica existentes naquela época, apenas 30% afirmaram realizar cursos ou ações para 

pessoas com deficiência. 

Esse levantamento evidenciou a necessidade de ações que aproximassem mais a 

Educação Especial e a educação profissional, buscando promover o processo de inclusão de 

alunos(as) com necessidades educacionais especiais na Rede Federal de Educação 

Tecnológica. 

A partir de ações conjuntas entre a SETEC (então Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica–SEMTEC) e a SEESP, envolvendo escolas participantes da rede federal, 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como entidades representativas das 

pessoas com deficiência, buscou-se, então, a construção de um projeto visando a expansão de 

oportunidades para pessoas com deficiência na Rede. 
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As ações iniciais culminaram, em junho de 2000, na criação do denominado 

Programa “Educação, Tecnologia e Profissionalização para Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais” (TEC NEP), que posteriormente foi denominado Ação TEC NEP, 

“Tecnologia, Educação, Cidadania e Profissionalização para Pessoas com Necessidades 

Específicas”, cujo objetivo era o de promover a inserção e a permanência de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, por meio da atuação das escolas profissionalizantes da 

rede federal de Educação Tecnológica. O programa priorizava também o trabalho com 

parcerias: família, sistemas de ensino, empresários, órgãos empregatícios, dentre outros 

(BRASIL, 2000b). 

O Programa TEC NEP foi concebido, considerando-se três concepções gerais 

(BRASIL, 2000b apud ROSA, 2011, p. 73-74): 

 

[...] - a educação profissional enquanto necessidade para o desenvolvimento do país 

– compreendendo a educação profissional como preparação para o trabalho e 

inserção produtiva no meio social; 

- a promessa de igualdade de oportunidades como fator de desenvolvimento da 

cidadania – defendendo a inclusão no sentido de se promover transformação dos 

processos educativos e inserção produtiva numa perspectiva de redimensionamento 

do contexto social;  

- a educação profissional e inserção no mercado de trabalho como efetivação de 

direitos – baseando numa compilação de documentos e legislações que davam 

respaldo a ideia de educação profissional e inserção produtiva como um direito das 

pessoas que apresentam necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2000b apud 

ROSA, 2011, p. 73-74).  

 

Esse Programa possuía uma estrutura que contava com gestores em âmbito 

central, regional e estadual, além dos coordenadores dos núcleos de atendimento às pessoas 

com necessidades educacionais especiais. Cada gestor tinha suas atribuições específicas, 

conforme descritas abaixo: 

 Gestor central – assumia o papel de coordenador de todo o processo, organizava e 

desenvolvia todas as atividades de implementação do programa em todo o Brasil; 

  Gestor regional – possuía o mesmo papel que o gestor central, porém atuava em nível 

de sua região. Trabalhava como ligação entre o Grupo Gestor Central e os gestores 

estaduais, além de repassar orientações para os coordenadores dos núcleos; 

  Gestor estadual – implementava as ações do programa em seu respectivo estado, ao 

mesmo tempo em que fazia contato com as instituições/organizações que atuavam no 

atendimento às pessoa com necessidades especiais; 
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  Coordenador de núcleo – tinha como função articular os diversos setores da sua 

instituição com as diversas atividades relativas à inclusão dessa clientela na 

instituição. Eram os responsáveis pelos NAPNE’S. 

Uma das metas deste Programa era de que cada uma das instituições participantes 

da Rede possuísse localmente um Núcleo TEC NEP, comumente denominado NAPNE, com a 

seguinte descrição (BRASIL, 2000b apud ROSA, 2011, p.74): 

 

[...] o Núcleo é um setor deliberativo da instituição que responde pelas ações de 

implantação e implementação do Programa TECNEP, tendo como função no 

âmbito interno articular os diversos setores da instituição nas diversas atividades 

relativas a inclusão dessa clientela na instituição, definindo prioridades e todo 

material didático-pedagógico a ser utilizado. No âmbito externo o núcleo tem a 

função de desenvolver parcerias com instituições e organizações que ministram 

educação profissional para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, 

orgãos públicos e outros. O Núcleo tem como objetivo principal criar na instituição 

a cultura da educação para a convivência, aceitação da diversidade e, 

principalmente, buscar a quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais e 

atitudinais (BRASIL, 2000 b apud ROSA, 2011, p. 74). 

 

  

De acordo com Rosa (2011) a Gestão Central, apoiada pela Gestão Regional e 

também pela Estadual, buscava acompanhar os processos de acesso, permanência e saída com 

sucesso de alunos com deficiência na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, utilizando-se, para tanto, de relatórios periódicos, avaliações, de eventos e 

reuniões de trabalho para o acompanhamento e apoio. 

Ainda no período de consolidação do Programa TEC NEP, no ano de 2005 

iniciou-se a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

que passou de 144 escolas em 2005 para 562 escolas em funcionamento no ano de 2014 

(BRASIL, 2016). 

No ano de 2008, foram criados 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, com seus respectivos campi, com natureza jurídica de autarquia, e detentores de 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Essas 

instituições foram criadas como Instituições de Educação Superior, Básica e Profissional, 

pluricurriculares e multicampus, especializadas na oferta de Educação Profissional e 

Tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. No documento oficial do MEC, relativo 

aos Institutos Federais de Educação observa-se a intenção de criação de uma instituição para 

garantir a efetivação da inclusão desde o momento de sua criação: 
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[...] a realidade que se vislumbra com esses Institutos Federais é a de que eles 

constituam um marco nas políticas para a educação no Brasil, pois revelam uma 

dimensão da educação profissional alinhada com as políticas de inclusão e com um 

projeto de Nação. (BRASIL, 2010b, p. 39). 

 

Este documento elucida que a criação dos Institutos Federais tem a intenção de 

aliar a promoção do desenvolvimento econômico do país às políticas de inclusão social, em 

todas as regiões. Assim, essas instituições tinham como um dos seus objetivos a consolidação 

da Ação TEC NEP, visando a inclusão das pessoas com necessidades educacionais específicas 

na educação profissional. 

A ação TEC NEP deixou de existir formalmente em junho de 2011, com a 

reestruturação das Secretarias no MEC, na gestão da presidente Dilma Rousseff. Tal 

reestruturação assim como a das diretorias administrativas do Ministério da Educação foi 

publicada no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2011 (BRASIL, 2011b). Na 

reestruturação, que conta também com a extinção da SEESP, o programa de educação 

inclusiva foi incorporado a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI), antiga Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD), que passou a possuir também a diretoria de Educação Especial (BRASIL, 2011c). 

Nesse novo quadro administrativo de funções do MEC, a Diretoria da SETEC, que respondia 

pela Gestão Central da Ação TEC NEP foi extinta. 

Desta forma, em consulta ao site do MEC, a Ação TEC NEP aparece atualmente 

(2016) como uma das ações e Programas do governo, mas na prática, não funciona como 

política pública. Os NAPNE’s que foram criados para responder pela implantação da ação 

TEC NEP dentro dos campi são hodiernamente parte do organograma dessas instituições e 

continuam a fazer as articulações das ações voltadas à inclusão das Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais dentro delas.  

Nascimento, Florindo e Silva (2013), registram várias ações que ocorreram em 

nível nacional no período de vigência da Ação TEC NEP (2000 a 2011): consolidação do 

grupo gestor (Central, Regional e Estadual); desenvolvimento de um Seminário Nacional de 

Avaliação da Ação TEC NEP; Desenvolvimento de Seminários Regionais e  Estaduais de 

sensibilização com a participação de Instituições representantes  das pessoas com deficiências 

com o objetivo de aproximação com outros programas e ações de inclusão dos Estados; 

implantação de NAPNE’s (Núcleos de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais) em 418 campi da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 

oferta de especialização Lato Sensu à distância com conteúdos de educação profissional 
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inclusiva; assistência técnico-financeira às instituições que desenvolveram tecnologia 

assistiva; desenvolvimento de um gerenciador de conteúdos acessíveis para sítios da internet; 

desenvolvimento de centros de equoterapia em cinco campi; composição de Comissões 

Técnicas Nacionais de Acompanhamento dos estudantes com Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, com deficiência visual e com deficiência Intelectual; discussão em nível 

nacional do atendimento específico aos estudantes com nanismo; desenvolvimento de um 

centro de Formação e Treinamento de cães-guia em parceria com a Secretaria Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e outras. 

Dada a importância desse Programa para as Escolas da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica foram realizados vários trabalhos sobre o assunto 

durante o seu período de vigência e após a sua extinção como Política Pública, em 2011. Um 

desses trabalhos foi o de Anjos (2006) que avaliou a Ação TEC NEP enquanto política 

pública, no ano de 2005, cinco anos após sua implantação. Ela apontou que a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais nos cursos técnicos e tecnológicos das 

escolas federais ainda era incipiente, sugerindo uma reflexão sobre o sentido da implantação 

do Programa tal como uma avaliação de seus resultados.  

Tal trabalho também evidenciou a difusão do pensamento neoliberal na 

implantação do Programa tornando comum a valorização de ações filantrópicas, na cobrança 

de parcerias com a sociedade para o atendimento aos alunos com necessidades educacionais 

especiais eximindo a responsabilidade do poder público. As estratégias fundamentais para 

favorecer a inclusão de alunos com necessidades especiais apresentadas no referido estudo 

foram a sensibilização da comunidade escolar, a aquisição de equipamentos e material 

didático específico, recursos de tecnologia assistiva e modificação na estrutura física. Anjos 

(2006) observou também que o número de matrículas de alunos com necessidades 

educacionais especiais nas escolas da Rede Federal ainda era pouco expressivo, fato que 

poderia estar relacionado às dificuldades de acesso às instituições através de exame seletivo.  

A maioria dos coordenadores de NAPNE’s informou não dispor de recursos 

específicos ou diferenciados para selecionar os alunos com necessidades educacionais 

especiais que concorriam em processos seletivos comum a todos os candidatos. Na época de 

sua pesquisa, a questão da reserva de vagas para esses alunos estava sendo amplamente 

discutida nos seminários e reuniões do Programa TEC NEP, mas ainda não havia diretrizes 

definidas sobre esta questão.  

No que concerne à permanência, (ANJOS, 2006) apontou fatores que a dificultam, 

tais como a formação e capacitação de recursos humanos e a questão da acessibilidade. 
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Quanto ao encaminhamento para o mercado de trabalho, verificou-se que algumas poucas 

instituições faziam o controle desse dado e a falta desse tipo de indicador impedia uma 

avaliação mais adequada sobre a efetividade do programa.  

Azevedo (2007) aborda a inclusão no CEFET-PE, seu objetivo basilar foi o de 

analisar os resultados da implantação do Programa TECNEP nesta Instituição. Participaram 

da pesquisa os alunos com e sem deficiência, docentes e gestores da Instituição e pessoas que 

atuavam como parceiras no programa, denominados na pesquisa com Stakeholders. Nesta 

pesquisa, de acordo com o depoimento dos stakeholders entrevistados, confirmou-se a efetiva 

contextualização da Ação TEC NEP no âmbito da unidade sede do CEFET-PE e que as ações 

relatadas como sendo as primeiras do programa na unidade ocasionaram transformações da 

escola em diferentes aspectos: arquitetônicos, equipamentos disponibilizados na infraestrutura 

física, serviços para adequação do exame de seleção de acordo às necessidades especiais dos 

candidatos, ações de divulgação dos fundamentos da educação inclusiva e instalação física do 

NAPNE.  

Este autor identificou que o quadro da profissionalização das Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais no Brasil era ainda bastante restrito, tanto pela reduzida 

quantidade de alunos com necessidades especiais identificadas junto às Instituições Federais 

de Educação Tecnológica, quanto pelo amplo desconhecimento dos atores sociais sobre a 

cultura educacional da inclusão e as possibilidades de ação de um programa como a Ação 

TEC NEP. 

Outra pesquisa que foi desenvolvida com professores, alunos e direção de três 

Escolas Agrícolas na Bahia com o objetivo de avaliar as condições para o implemento de 

ações com vistas a educação inclusiva foi a de Mota (2008). Os dados e informações obtidos 

através dessa pesquisa sinalizam que as escolas investigadas estavam no processo de inclusão, 

em relação à criação de estratégias para incluir os alunos com necessidades educacionais 

especiais. Porém, a participação dos referidos estudantes nos cursos ofertados por essas 

escolas era limitada e por isso o processo de inclusão escolar continuava moroso.  

Essa pesquisa também relatou que a Ação TEC NEP vinha oferecendo condições 

para que as Escolas Agrotécnicas Federais pudessem estruturar suas propostas pedagógicas 

para a profissionalização de alunos com necessidade educacionais especiais. Os NAPNE’S 

dessas instituições de Ensino foram implantados e apresentaram uma movimentação no 

sentido de promover a inclusão dos alunos, considerado bom o nível de alcance da Ação nas 

três escolas pesquisadas.  
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Outro fator evidenciado foi que a visão preconceituosa ainda permeava a 

comunidade acadêmica, acompanhada da argumentação sobre a impossibilidade do 

atendimento escolar para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais. E havia um 

número relativamente alto de professores que indicou desconhecimento sobre o assunto 

“inclusão”, era necessário, segundo a autora, estabelecer, no âmbito de cada escola, a 

diferença entre integração e inclusão, a importância da formação do professor, quebra dos 

velhos paradigmas para construção da nova proposta pedagógica, na perspectiva inclusiva.  

Rosa (2011) realizou uma pesquisa com o objetivo de investigar a evolução 

histórica dos direitos sociais para pessoas com deficiência e a legislação pertinente, 

considerando as políticas públicas educacionais, os direitos sociais e a questão da 

democratização do acesso a educação, em uma visão a partir da implantação da Ação TEC 

NEP na Rede Federal. Essa pesquisa destacou como avanços da Ação TEC NEP na Rede, a 

quebra de barreiras arquitetônicas e de preconceitos, a conscientização e a mudança da cultura 

interna, a pesquisa e a produção de tecnologia assistiva, a aproximação com a comunidade, a 

concretização de parcerias importantes firmadas, as trocas de experiências e o fascínio de 

alguns profissionais com o trabalho inclusivo.  

Ainda segundo Rosa (2011), em relação à questão do acesso à educação 

profissional, as formas de seleção implementadas na Rede para ingresso nos cursos regulares 

acabam se tornando barreiras naturais de ingresso ao ensino público, não só para as pessoas 

com deficiência, mas também para as camadas mais populares da sociedade. Quanto aos 

alunos com deficiência que obtém acesso, nem sempre existe a viabilização da permanência e 

muito menos de oportunidades de participação nas decisões e nos planejamentos das ações 

que lhes são devidas. Desta forma, mesmo a despeito das exigências legais, a maioria das 

escolas não se encontra preparada para receber pessoas com deficiência, sejam elas quais 

forem. 

Já em seus resultados, a pesquisa indicou que mesmo após dez anos de existência 

da Ação TEC NEP na Rede, ela não estava totalmente consolidada; havia precariedade nas 

condições de trabalho dos NAPNE’s (eles apresentavam problemas de infraestrutura física, 

falta de recursos materiais, recursos humanos, financeiros, dentre outros); existia também uma 

carência de recursos humanos, tanto do ponto de vista numérico como da qualificação 

necessária dos atores do processo, o que resultava num atendimento precário para as pessoas 

com deficiência, e, ainda, a falta de projetos políticos pedagógicos que norteassem os 

componentes da Rede nos princípios e práticas da educação inclusiva (ROSA, 2011). 
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Bortolini (2012) realizou uma pesquisa com gestores, professores, servidores 

técnico-administrativos e alunos com necessidades educacionais especiais, a fim de 

investigar, avaliar e conhecer as ações em curso que favorecessem o processo de inclusão 

escolar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS- 

Campus Bento Gonçalves). Para tanto, ele focalizou nas metas e ações do Plano de 

Desenvolvimento Institucional e no Projeto Pedagógico Institucional e pesquisou 

especificamente o acesso, permanência e a saída com sucesso dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. Segundo seus estudos, há a necessidade de combater as barreiras 

arquitetônicas e a inadequada sinalização na Instituição pesquisada, uma mudança 

comportamental da comunidade acadêmica para que a instituição se afirme como inclusiva. 

Ele enalteceu o trabalho do NAPNE que, através de sensibilização, apresentação 

de propostas metodológicas, opções de acessibilidade, recursos tecnológicos e de baixo custo, 

conseguiu que os professores se envolvessem no processo de inclusão e sentissem-se 

amparados frente à possibilidade de adaptarem suas práticas.  

Ainda para Bortolini (2012), os NAPNE’S são extremamente importantes, 

representando núcleos de inclusão na instituição, no entanto, esses núcleos não têm dado o 

retorno necessário por não possuírem a estrutura física e de equipamentos que são necessários 

para um atendimento qualitativo e quantitativo das pessoas com deficiência. Afirmou ainda 

que as dificuldades encontradas faziam com que a atuação da Ação TEC NEP ficasse muito 

restrita, não possibilitando aos NAPNE’S o cumprimento pleno dos seus objetivos e 

principalmente os objetivos inclusivos da Rede de Educação Profissional, que historicamente 

foi criada para atender a uma parcela menos favorecida da sociedade.  

Já Carlou (2014) pesquisou a inclusão na educação profissional do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro a partir da visão dos gestores. 

Seu estudo revelou não só as contradições, mas a complexidade do processo de inclusão 

vivido na educação Profissional, particularmente nos aspectos que se referem à concepção e 

às expectativas dos gestores em relação ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. Foram sinalizados a falta de capacitação dos professores 

para atuar neste novo paradigma, o que torna-se uma dificuldade para a efetivação de uma 

educação profissional inclusiva e ainda que a função do NAPNE não está totalmente 

consolidada, institucionalmente, além de existir um número muito pequeno de alunos com 

necessidades educacionais especiais matriculados.   

Os gestores apontaram que o NAPNE tem como principal finalidade preparar a 

comunidade do IFRJ para a inclusão. Porém, segundo a autora, esta preparação apresentou-se 
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mais no campo das idéias, do que em ações efetivas. Apesar do discurso revelar um grau de 

engajamento efetivo com a inclusão, os sujeitos com necessidades educacionais especiais 

continuam, em sua maioria, excluídos desta modalidade de educação, repetindo o panorama 

da escolarização de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais ao longo do tempo. 

Outro dado relevante comprovado foi que o público específico para a educação especial, em 

sua grande maioria, não têm acesso aos níveis mais elevados de ensino, confirmando as 

estatísticas oficiais sobre o percurso formativo desses indivíduos e sua inserção no mercado 

de trabalho.  

Outra pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), por SOARES (2015) com o intuito de avaliar a 

realidade em que se encontravam os Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais (NAPNE), nos 13 campi do IFRN, implantados através do Programa 

de Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais (Programa TEC NEP). Como resposta à sua pesquisa a autora confirmou que a 

criação do Programa TEC NEP significou um grande avanço para as políticas de inclusão no 

IFRN, entretanto, dificuldades falhas também foram apontadas pelos coordenadores 

participantes, tais como, falta de estrutura física, de recursos materiais e humanos e de ordem 

financeira, dentre outras, as quais foram barreiras à implementação e atuação dos NAPNE’s. 

Os relatos das pesquisas sobre a Ação TEC NEP, principalmente no que se refere 

à estruturação dos NAPNE’s, mesmo após a extinção da Ação TEC NEP como Política 

Pública estruturada no âmbito do Ministério da Educação, parece evidenciar que estes 

Núcleos apresentam-se ainda como importantes instrumentos para a inclusão das Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais nessas instituições. É salutar esclarecer que os 

NAPNE’s não têm regulamentos únicos em toda a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, portanto seu funcionamento e a abrangência de suas ações 

dependem do engajamento de cada Instituição e até mesmo de cada campus. 

Neste sentido, para esta pesquisa, faz-se necessário clarificar como o IFNMG 

regulamenta o funcionamento desse Núcleo. No âmbito do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG), criado em dezembro de 2008, o 

Núcleo de ações Inclusivas da reitoria é responsável por apoiar os NAPNE’s em cada campus 

e por promover a articulação com a SECADI, visando à implementação das políticas públicas 

de inclusão vigentes. O NAPNE possui regulamento, criado de forma coletiva, o que 

possibilitou participação de todos os membros de todos os campi. Foi finalizado em outubro 
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de 2014 e é único para todos os onze campi do IFNMG, tem duração de dois anos, devendo 

ser revisto após este período. 

De acordo com esse Regulamento, o Núcleo é consultivo e de assessoramento, 

vinculado à Direção Geral de cada campus, que articula as diretrizes da política de educação 

inclusiva vinculada à SECADI. O documento reza que o Núcleo tem por finalidade promover 

a cultura da educação para a convivência e aceitação da diversidade, além de buscar a quebra 

de barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais na instituição, de forma a promover a 

inclusão dos discentes com necessidades específicas (IFNMG, 2014).    

Sobre a constituição do NAPNE, o regulamento determina em seu Art. 3º que seja 

constituído por no mínimo um pedagogo, um psicólogo, dois docentes, um assistente social e 

dois técnicos administrativos a critério do campus, sob a coordenação de um dos membros, 

todos nomeados através de portaria da Direção Geral. Nesse grupo deve haver pessoas com 

atribuições de coordenador, vice-coordenador e secretário, sendo que os dois primeiros cargos 

deverão ser eleitos pelos demais membros, com mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos por 

igual período. O regulamento também traz as atribuições do coordenador, vice-coordenador e 

demais membros do Núcleo, bem como orientações para suas reuniões. Constam no 

regulamento, no Art. 5º, como objetivos do NAPNE: 

 

I. criar e apoiar na instituição a cultura da educação para a convivência e aceitação 

das pessoas com necessidades específicas; 

II. implementar estratégias que garantam o ingresso, acesso, permanência e saída 

com êxito dos discentes com necessidades específicas em todos os níveis, 

modalidades e suas instâncias (Ensino, Pesquisa e Extensão), bem como a inserção 

no mundo produtivo e social; 

III. atuar, de forma colaborativa, em todos os setores do Campus, com a finalidade 

de romper as barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais e educacionais; 

IV. contemplar políticas de inclusão de pessoas com necessidades específicas na 

elaboração dos Projetos Pedagógicos do Campus. (IFNMG, 2014, Art.5º). 

 

Ainda de acordo com o Art. 6º deste documento são competências do NAPNE:  

 

I. implantar projetos de inclusão e implementar ações afirmativas para atendimento 

dos discentes com necessidades específicas, com a busca de recursos para execução 

dos mesmos; 

II. estabelecer e mediar convênios com possíveis parceiros para atendimento de 

pessoas com necessidades específicas; 

III. avaliar e propor diretrizes e metas a serem alcançadas em relação à inclusão de 

pessoas com necessidades específicas; 

IV. intervir, quando necessário, em assuntos didático-pedagógicos e administrativos, 

referentes à inclusão de pessoas com necessidades específicas; 

V. articular a oferta de cursos de extensão e de formação inicial e continuada que 

envolvam as comunidades interna e externa da instituição; 

VI. promover eventos que propiciem a sensibilização dos servidores em educação e 

discentes para as práticas inclusivas; 
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VII. divulgar as atividades desenvolvidas pelo Núcleo em eventos científicos, dentre 

outros; 

VIII. estimular a criação de grupos de estudos e pesquisa de docentes e discentes, no 

âmbito da inclusão de pessoas com necessidades específicas; 

IX. solicitar a criação, quando necessário, de comissões de trabalho para assessorar 

atividades relacionadas a inclusão de pessoas com necessidades específicas no 

campus; 

X. em parceria com a Secretaria do campus, identificar, preferencialmente no ato da 

matrícula / rematrícula, o discente com necessidades específicas; 

XI. informar ao corpo docente e à equipe pedagógica a respeito dos discentes com 

necessidades específicas, bem como orientar sobre o atendimento necessário; 

XII. contribuir na implementação de políticas de acesso, permanência e conclusão 

com êxito dos discentes com necessidades específicas; 

XIII. promover, quando necessário, sensibilização das turmas em que os alunos com 

necessidades específicas estão inseridos; 

XIV. auxiliar na definição de prioridades de investimentos em infraestrutura no 

Campus; 

XV. contribuir para a integração entre os NAPNE’S do IFNMG e as demais 

instituições da rede de inclusão; 

XVI. elaborar e implementar plano de ação anual a ser encaminhado para a Direção-

Geral (IFNMG, 2014, Art. 6º). 

 

O regulamento do NAPNE determina que este deverá dispor de sala própria e 

infraestrutura necessária para o seu funcionamento, além de suporte administrativo, financeiro 

e apoio para desenvolver seus trabalhos. No que refere-se à capacitação de seus componentes, 

a regulamentação ratifica que o campus deverá assegurar recurso financeiro, de acordo com o 

planejamento de capacitação da Unidade, para que os membros do NAPNE participem de 

cursos e eventos sobre Educação Inclusiva, durante o ano letivo, sendo que os servidores que 

participarem desses eventos terão o dever de repassar as informações aos demais membros. 

Há também a destinação de carga horária específica para desempenho das atividades do 

Núcleo, de acordo com as peculiaridades de cada campus, e, ainda regulamentação para o 

planejamento das atividades do NAPNE, que deve ser elaborado anualmente e direcionado à 

direção Geral do campus. 

O planejamento da Assessoria de Ações Inclusivas, responsável pelo apoio aos 

NAPNE’s de cada campus e localizada na reitoria, consta no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (2014-2018) e contempla ações a serem executadas pela reitoria e pelos 

NAPNE’s, a fim de possibilitar a execução da política de inclusão estabelecida pela SECADI, 

em nível nacional, e, ações planejadas para atender às necessidades de inclusão do IFNMG 

em nível local.  

Assim, extraiu-se do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018), o 

quadro que relaciona as metas estabelecidas pela Assessoria de Ações Inclusivas do IFNMG 

para atingir o objetivo de “Promover a educação inclusiva, buscando garantir o ingresso, a 

permanência e a saída com sucesso” (IFNMG, 2013). Tais metas estão ancoradas em 
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indicadores (Leis, Decretos e Pareceres) que regem as políticas de inclusão vigentes no 

período do referido Plano (2014-2018).  

 

Quadro 1: Plano de Desenvolvimento Institucional do IFNMG - 2014-2018 

PDI 2014-2018 Objetivo da Assessoria de Ações Inclusivas 

Promover a educação inclusiva, buscando garantir o ingresso, a permanência e a saída com sucesso 

Meta Cronograma Indicador 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

Estímulo aos programas que 

visam a permanência do 

estudante 

 

x x x x x Decreto nº 7.234/10 (PNAES) 

Decreto nº 7.611/11 (Viver 

sem Limite). 

Criação, ampliação e 

fortalecimento da política 

voltada para os 

Núcleos de Atendimento às 

Pessoas com Necessidades 

Específicas (NAPNE); 

 

x x x x x Redução do percentual de 

evasão, abandono 

e repetência. 

Atendimento à Lei 

12.711/2012. 

Construção de ambiente 

específico para funcionamento 

do NAPNE; 

 

x x x - - Atendimento à Lei 7.611/2012 

e ao Decreto 5.626/2005. 

 

Construção de ambiente 

específico para funcionamento 

do Centro de Línguas; 

 

x x x - - Atendimento ao Decreto 

5.626/2005 (Língua 

Brasileira 

Garantia de acessibilidade, nos 

processos eletivos da 

Instituição, para as pessoas 

com deficiências ou com 

limitações; 

 

x x x x x Atendimento ao Decreto 

5.626/2005 e ao Decreto nº 

7.611/11 (Viver sem Limite) 

Portaria nº 3.284/2003. 

Implantação de salas de 

recursos multifuncionais em 

cada campus; 

 

x x x - - Atendimento ao Decreto 

5.626/2005 e ao Decreto nº 

7.611/11 (Viver sem Limite). 

 

Formação continuada de 

professores, inclusive para o 

desenvolvimento da educação 

bilíngue para estudantes 

surdos ou com deficiência 

auditiva e do ensino de Braile 

para estudantes cegos ou com 

baixa visão; 

 

x x x x x Atendimento à Lei nº 

10.436/2002 e ao 

Decreto 5.626/2005. 

Necessidade de formação 

continuada. 

Formação de gestores, 

educadores e demais 

profissionais da escola na 

perspectiva da educação 

inclusiva; 

 

x x x x x Atendimento ao Decreto 

5.626/2005. 

Necessidade de formação 

continuada. 

Adequação arquitetônica de 

prédios escolares para 

acessibilidade; 

x x x x x Atendimento ao Decreto 

5.626/2005, a Lei nº 

10.098/2000 e à NBR nº 

9.050. 
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Estruturação de núcleos de 

acessibilidade e tecnologia 

assistiva; 

 

- x x x - Atendimento à Lei nº 

12.711/2012. 

Definição de vagas para 

transcritor, adaptador e 

professor revisor de Braille na 

instituição; 

 

- x x x - Atendimento à Lei nº 

12.711/2012. 

Incentivo para o 

desenvolvimento de pesquisas 

voltadas para a educação 

inclusiva no âmbito do 

IFNMG; 

 

x x x x x Atendimento ao Decreto nº 

7.611/11 (Viver sem Limite). 

Fortalecimento dos projetos de 

extensão voltados para a 

inclusão de estudantes da 

educação profissional e 

tecnológica; 

 

x x x x x Atendimento ao Decreto 

5.626/2005. 

Realização de eventos: 

seminários, congressos, 

fóruns, encontros, entre outros. 

 

x x x x x Necessidade permanente da 

formação continuada. 

Fonte: INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS, 2013. Adaptado. 

 

Com o propósito de facilitar a melhor compreensão desses indicadores, a seguir, a 

especificação de cada um deles:  

 Decreto nº 7243, de 19 de julho de 2010: dispõe sobre o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES, tem como finalidade ampliar as condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal; 

 Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011: dispõe sobre a educação especial, o 

atendimento educacional especializado e dá outras providências; 

 Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012: dispõe sobre o ingresso através de cotas nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá 

outras providências; 

 Decreto nº 5.626/2005, de 22 de dezembro de 2005: regulamenta a Lei no 10.436, de 

24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 

da Lei no 10.098, de 19 de dezembro; 

 Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003: dispõe sobre requisitos de acessibilidade 

de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de 

reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições; 
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 Lei 10436, de 24 de abril de 2002: Dispõe sobre o reconhecimento da Língua 

Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências; 

 Lei nº 10098, de 19 de dezembro de 2000: estabelece normas gerais e critérios básicos 

para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências; 

 Norma Brasileira nº 9.050: normatiza a acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. 

Além dos Decretos, leis e portarias mencionados, atualmente a Instituição deve 

também atender ao Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei Brasileira de Inclusão 13.146, de 

6 de julho de 2015, no que se refere ao capítulo IV que trata do direito à educação. Esta lei 

determina que as pessoas com deficiências devem ter acesso à educação superior e à educação 

profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições como as demais 

pessoas. E ainda esclarece que deve haver atendimento diferenciado para ingresso e 

permanência nos cursos oferecidos por instituições de ensino superior e de educação 

profissional e tecnológica, públicas e privadas e que os serviços de habilitação profissional, de 

reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes 

acessíveis e inclusivos (BRASIL, 2015).  

Expostos os desafios e avanços encontrados em pesquisas sobre a inclusão das 

pessoas com necessidades educacionais especiais na educação profissional, a partir do 

Programa TEC NEP, e considerando o panorama desenhado sobre o planejamento das 

políticas públicas para este público na educação profissional na instituição pesquisada, 

apresenta-se a seguir o percurso metodológico realizado para o desenvolvimento desta 

pesquisa.  

 

 



67 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo apresenta o percurso metodológico executado para o 

desenvolvimento desta pesquisa que teve como objetivo principal compreender a política de 

inclusão das Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais em um campus do Instituto 

Federal de Educação do Norte de Minas Gerais (IFNMG). Os objetivos específicos deste 

trabalho foram: analisar as legislações investigando as ações e condições de execução das 

políticas públicas destinadas às pessoas com deficiências no campus pesquisado, investigar os 

impactos do trabalho da equipe do NAPNE na instituição a partir da avaliação docente e avaliar as 

ações de inclusão adotadas pela instituição na perspectiva discente. 

Assim, estão elencados, nesse capítulo, os itens concernentes à natureza da 

pesquisa, participantes, local, procedimentos de coleta de dados e sua análise.   

 

3.1 Natureza da Pesquisa 

 

A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa, uma vez que neste caso houve a 

necessidade de se adotar uma metodologia de pesquisa que possibilitasse a avaliação das 

relações que se estabelecem no contexto educacional da Instituição pesquisada no Norte de 

Minas, envolvendo alunos com necessidades educacionais especiais, professores que 

lecionam para esses alunos e os profissionais que compõem o Núcleo de Apoio às Pessoas 

com Necessidades Educacionais Específicas (ou especiais) desta Instituição.  

Em relação à pesquisa qualitativa, Ludke (1986) justifica o uso dessa abordagem 

devido à complexidade dos fenômenos educacionais, visto que cada vez mais se entende o 

fenômeno educacional situado dentro de um contexto social, por sua vez inscrito em uma 

realidade histórica, que sofre uma série de determinações. 

A modalidade de pesquisa qualitativa utilizada retratou o estudo de caso, que de 

acordo com Gil (2010), “permite um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, 

de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (Gil, 2010, p. 54). A fim de 

garantir que este estudo fosse mais detalhado, utilizou-se de questionários e entrevistas como 

instrumentos de coleta de dados. O estudo de caso deu-se numa perspectiva exploratória, pois 

“possibilitou maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo mais explícito” (GIL, 

2010, p. 41).  
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3.2 Participantes 

 

Participaram deste estudo quatorze pessoas, entre servidores e alunos da 

instituição. Entre os servidores, optou-se por entrevistar um grupo de cinco servidores que 

compõe o NAPNE e outro grupo de cinco docentes que trabalhavam ou já haviam trabalhado 

na instituição com alunos com necessidades educacionais especiais. 

 Quanto aos alunos com necessidades educacionais especiais, todos os quatro que 

estavam matriculados na instituição no período da coleta de dados (segundo semestre de 

2015) participaram da pesquisa. Seguem os quadros com alguns dados sobre cada grupo de 

participantes. No quadro a seguir, lista-se os componentes do NAPNE: 

 

Quadro 2 - características dos membros do NAPNE 

Participantes Gênero Idade Cargo  Formação Tempo de 

atuação do 

NAPNE 

N1 Feminino 59 Psicólogo Graduação em Psicologia e Pedagogia 

Especialização em Psicologia 

Educacional 

 

1 ano e 4 

meses 

N2 Masculino 36 Docente Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, especialização em 

Planejamento Urbano, Engenharia de 

Segurança do Trabalho e Engenharia 

de Combate à Incêndio e Pânico 

 

 

6 meses 

N3 Feminino 30 Assistente 

Social 

Bacharel em Serviço Social 

Especialização em Extensão 

Universitária 

Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica (em curso) 

 

 

3 anos 

N4 Feminino 34 Auxiliar de 

Biblioteca 

Graduação em Letras Português 

Especialização em Biblioteconomia e 

Educação à Distância 

 Mestrado Acadêmico em Educação 

(em curso)  

 

3 anos 

N5 Feminino 30 Pedagogo Graduação em Pedagogia, 

Especialização em Tutoria em 

Educação à Distância 

 Mestrado em Educação (em curso) 

1 ano 

Fonte: Produção da autora a partir dos dados obtidos na entrevista com os servidores. 

 

A escolha dos entrevistados do NAPNE foi feita observando-se a necessidade de 

participação de, no mínimo, um representante de cada segmento que compõe este Núcleo. A 

necessidade de entrevistar esses profissionais deu-se pelo fato desse Núcleo ser considerado a 
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principal referência para o desenvolvimento de ações voltadas à inclusão de Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais na Instituição. Abaixo, vê-se os docentes participantes 

da pesquisa: 

 

Quadro 3 - Características dos Docentes 

Participantes Gênero Idade Formação Curso  Tempo de 

docência 

D1 Masculino 34 Graduação em Enfermagem 

 Especialização em 

Saúde Pública 

Mestrado Profissional em Ciências 

da Saúde (em andamento) 

 

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho 

5 anos 

 

D2 

 

 

Masculino 

 

44 

Licenciatura em Letras 

Inglês/Português, Especialização e 

Mestrado em Ensino de Língua 

Estrangeira moderna 

 

 

Técnico em 

Informática 

 

7 anos 

 

D3 

 

Masculino 

 

29 

Bacharelado em Sistemas de 

Informação, Especialização em 

Desenvolvimento de Tecnologias 

Web,  

Mestrado em Informática 

 

 

Técnico em 

Informática 

 

5 anos 

 

D4 

 

Feminino 

 

30 

 

Graduação em Enfermagem e em 

medicina (em andamento) 

Especialização em Enfermagem do 

Trabalho 

 

 

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho 

 

5 anos 

D5 Feminino 47 Graduação em Pedagogia, 

Especialização em Teoria e Prática 

em Supervisão Educacional e 

Fundamentação do Processo de 

Ensino-aprendizagem 

Mestrado em Educação. 

 

Bacharelado em 

Administração 

6 anos 

Fonte: Produção da autora a partir dos dados obtidos na entrevista com os docentes 

 

Quanto aos docentes, foram entrevistados cinco profissionais efetivos, que atuam 

no campus há mais de dois anos e trabalham com alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais. 

Optou-se por entrevistar docentes que não faziam parte do NAPNE. Esta seleção 

visou verificar a percepção que esses profissionais têm sobre o impacto do trabalho do 

NAPNE em suas práticas e como percebem a inclusão, de modo geral no campus. No quadro 

4, elenca-se os discentes entrevistados: 
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Quadro 4: características dos Discentes 

Participantes Gênero Idade Tipo de deficiência12 Curso 

A1 Feminino 31 Física (hemiparesia do lado 

esquerdo) 

Técnico em Segurança do 

Trabalho 

A2 Masculino 17 Física (deformidade congênita 

na perna esquerda) 

Técnico em Informática 

A3 Masculino 25 Física (paraplegia) Técnico em Informática 

A4 Masculino 38 Visual (visão monocular) Bacharelado em Administração 

Fonte: Produção da autora a partir dos dados obtidos nos questionários respondidos pelos discentes. 

 

Participaram da pesquisa quatro alunos com necessidades educacionais especiais 

matriculados no campus no período da coleta de dados. Os questionamentos direcionados a 

eles intencionavam verificar a percepção de cada um sobre o próprio percurso escolar e o 

apoio recebido visando sua permanência na Instituição.  

No momento da coleta dos dados havia ainda um aluno disléxico e um com déficit 

de atenção e hiperatividade matriculados. Sabe-se que tais alunos apresentam necessidades 

educacionais específicas decorrentes de transtornos de aprendizagem, mas não fazem 

“oficialmente” parte do público alvo da Educação Especial, já que este público atualmente 

engloba somente alunos com deficiências, Transtornos Globais do Desenvolvimento e altas 

habilidades ou super-dotação (BRASIL, 2013). 

Apesar de não incluirmos os alunos com dislexia e déficit de atenção e 

hiperatividade na pesquisa, devido à necessidade de mantermos coerência com a legislação 

atual e o regulamento da Instituição, cabe esclarecer que eles também são atendidos pelo 

NAPNE no campus, em decorrência de suas necessidades educacionais específicas.  

 

3.3 Local 

 

A unidade selecionada para a pesquisa foi um campus do Instituto Federal de 

Educação do Norte de Minas, localizado em uma cidade com 53.368 habitantes (IBGE, 2010). 

                                                           
12 Os dados relativos aos tipos de deficiências foram informados pelos alunos baseados nos laudos médicos que 

possuíam. Nenhum dos alunos pesquisados necessitava de adaptações curriculares, e, apenas o que possuía 

paraplegia precisava de adaptações arquitetônicas mais significativas.     
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No momento da coleta dos dados, que ocorreu no segundo semestre de 2015, a instituição 

contava com 706 alunos matriculados, 46 técnicos administrativos e sessenta e três docentes 

do ensino Básico, Técnico e Tecnológico (podem atuar no ensino, pesquisa e extensão, do 

ensino básico ao superior). 

  No universo dos onze campi instituídos até o ano de 2015, este foi selecionado 

por ser um campus que iniciou suas atividades no ano de 2010 e atendia até o momento da 

coleta de dados 04 alunos com deficiência, número expressivo, quando comparado aos demais 

campus com o mesmo período de funcionamento. Além dessa característica, este campus é 

situado em área urbana e de acesso mais fácil para as pessoas com algum tipo de limitação 

sensorial ou física.   

O objeto de análise pesquisado nesta instituição foi o Núcleo de Apoio às Pessoas 

com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), por ser uma instância criada nos 

Institutos Federais de Educação para apoiar o processo de inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais.  

 

3.4 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Este tópico apresenta os procedimentos realizados para a coleta dos dados 

utilizados nesta pesquisa. Assim, seguem-se a descrição da condução dos procedimentos 

éticos, do estudo bibliográfico realizado bem como dos instrumentos e materiais utilizados. 

 

3.4.1 Condução dos Procedimentos Éticos 

 

Em relação aos cuidados éticos da pesquisa com seres humanos, foi necessária a 

submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFVJM, 

respeitando as exigências previstas na Resolução 466/12 - Conselho Nacional de Saúde. A 

submissão deu-se por meio do processo CAAE 50097915.8.0000.5108, sendo sua aprovação 

comunicada por meio do Parecer de nº 1.392.827/2016. 

O consentimento prévio dos sujeitos envolvidos foi formalizado no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Elucidou-se neste termo que a participação não 

seria obrigatória, e, sim, voluntária, sendo que, a qualquer momento, o participante poderia 

desistir, retirando seu consentimento. 
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Todos os participantes ficaram cientes de que os benefícios de sua participação na 

pesquisa seriam indiretos: o apontamento das potencialidades e das limitações da política de 

inclusão das Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais do Instituto Federal de 

Educação do Norte de Minas (IFNMG), com a intenção de indicar caminhos de reflexão e 

redirecionamento em prol de uma política de inclusão que atenda à realidade da instituição.  

A instituição assinou carta de anuência, concordando em participar da pesquisa, 

cedendo os espaços necessários à sua realização. Desta forma, as entrevistas foram realizadas 

em sala reservada na própria instituição, a fim de garantir a privacidade dos entrevistados. 

Com a finalidade de minimizar os riscos de constrangimento, relacionados à participação na 

pesquisa, bem como garantir a confidência das informações e sigilo da identidade dos sujeitos 

participantes, cada um deles foi nomeado por pseudônimos e em nenhuma hipótese tiveram 

seus nomes revelados.  

A fim de preservar a identidade dos participantes, mas para elucidar a que grupo 

de pesquisados pertencem, utilizamos as letras das respectivas categorias seguidas de 

numerações para diferenciá-los. Desta forma a letra A, seguida das numerações de 1 a 4 

refere-se aos alunos, a letra D seguida das numerações de 1 a 5 aos docentes e N seguida das 

numerações de 1 a 5, aos membros do NAPNE. 

 

3.4.2 Estudo Bibliográfico 

 

 O estudo bibliográfico, de acordo com Ferrari (1982) compreende a leitura, 

seleção, fichamento e arquivo dos tópicos de interesse para a pesquisa em pauta, com vistas a 

conhecer as contribuições científicas que se efetuaram sobre determinado assunto. Este 

processo constitui-se em uma etapa que norteia todos os momentos da pesquisa. 

Para conduzir este estudo, utilizou-se um vasto referencial sobre políticas 

educacionais para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais na educação 

profissional. Além da leitura de livros desta temática, levantou-se artigos científicos, teses e 

dissertações nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library On-line (Scielo); 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações (BDTD – IBICT). Também foram realizadas buscas de teses e 

dissertações nas bibliotecas digitais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERG) por serem pioneiras nos estudos referentes 

à educação especial no Brasil (JANUZZI, 2012). 
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Realizou-se também o levantamento e leitura de fontes documentais, como o 

Regulamento do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do 

IFNMG, Editais de Processos Seletivos e Vestibulares bem como o Plano de 

Desenvolvimento Institucional dessa Instituição. Além disto, foi feito o estudo de documentos 

publicados pelo Ministério da Educação em consonância com órgãos internacionais, como 

Leis, Resoluções, Diretrizes, Declarações e outros citados ao longo do texto.   

 

3.4.3 Instrumentos e Materiais 

 

Como instrumento de coleta dos dados utilizou-se a entrevista semiestruturada 

tanto para os cinco membros do NAPNE quanto para os cinco docentes que trabalhavam há 

mais de dois anos na instituição e que já haviam atuado ou estavam atuando no momento da 

entrevista com alunos que possuíam necessidades educacionais especiais. O roteiro contém 

cinco questões e as respostas foram gravadas e transcritas.  

Para os alunos foram entregues questionários, sem identificação, com dez 

questões objetivas, porém, com espaço para justificativa da resposta, considerações ou 

observações que considerassem necessárias. Para garantir o sigilo e privacidade dos alunos, 

eles puderam optar por responder ao questionário em horário escolhido, na própria instituição, 

em sala reservada ou em domicílio, com o prazo estipulado para devolução à própria 

pesquisadora. Todos os quatro participantes optaram por responder em domicílio. 

A utilização de um instrumento diferente de coleta de dados para os alunos se 

justifica pelo fato de o questionário poder ser respondido por eles com maior flexibilidade de 

horário e local, não sendo necessário que se ausentassem das aulas ou retornassem à 

Instituição no contra-turno para contribuir com a pesquisa. Outro fator foi a premissa de 

garantir-lhes o anonimato.  

  

3.5 Análise dos Dados 

 

Foi realizada a leitura minuciosa dos documentos referentes à inclusão de Pessoas 

com Necessidades Educacionais Especiais do IFNMG, incluindo Plano de desenvolvimento 

Institucional (PDI 2014-2018), Regulamento do NAPNE, editais de processos seletivos e 

vestibulares realizados a partir do ano 2009, leis, Decretos, diretrizes, declarações e outras 
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regulamentações referentes à política de inclusão de pessoas com necessidades educacionais 

no Brasil. 

Os conteúdos desses documentos foram organizados e analisados, inicialmente, 

observando-se alguns critérios relacionados aos objetivos da pesquisa e que foram levantados 

durante a exploração deles: existência ou não de barreiras, cumprimento ou não das metas e 

ações previstas no PDI e adequação à legislação vigente. 

Em relação às entrevistas, foram feitas as transcrições preservando as interrupções 

de pensamento, repetições e mudanças de foco temático. Posteriormente, fez-se a leitura 

integral e minuciosa desse material, inúmeras vezes, com o objetivo de conhecê-lo em 

profundidade bem como as peculiaridades inerentes à fala de cada participante. 

 Com a leitura das transcrições, optou-se pela análise temática do conteúdo para 

um melhor aproveitamento do material disponibilizado. Para Bardin (2011, p. 135), a análise 

temática consiste em descobrir os “núcleos de sentido” que compõem a comunicação e é uma 

das formas que melhor se adequou às pesquisas qualitativas e “[...] o tema é geralmente 

utilizado como unidade de registro para estudar motivações de opiniões, de atitudes, de 

valores, de crenças, de tendências, etc.”. 

Assim, a análise dos dados coletados nas entrevistas foi realizada através do 

procedimento de categorização, ou seja, pela classificação dos elementos constitutivos das 

falas por diferenciação e, em seguida, seu reagrupamento por critérios previamente definidos 

(BARDIN, 2011). Promoveu-se a exploração do material coletado através do recorte dos 

trechos mais representativos das falas que se associavam aos temas abordados nos roteiros das 

entrevistas e de acordo com os objetivos da pesquisa. Os recortes foram agrupados em três 

categorias temáticas: formação dos profissionais, acesso e permanência dos alunos e atuação 

do NAPNE. Após o agrupamento, efetivou-se a análise individual de cada categoria.  

Os questionários não possibilitaram análise estatística porque foram aplicados 

somente para quatro alunos e também por possuírem questões fechadas com espaços para que 

eles registrassem respostas diferentes das opções de marcação e/ou justificativas para suas 

respostas ou outras considerações. Neste caso, optou-se por analisar as respostas para cada 

questão, agrupando-as nas categorias elencadas, visto que atendiam aos mesmos critérios de 

classificação.  

Os dados coletados através da análise documental foram reorganizados de forma 

que pudessem ser confrontados com a análise das entrevistas e questionários. Para tanto, os 

critérios iniciais de análise foram associados às categorias, contemplando não apenas as falas 

e respostas dos participantes, mas também o conteúdo dos documentos e os resultados 
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concernentes ao cumprimento das ações propostas, existência ou não de barreiras e adequação 

à legislação. 

A seguir, a apresentação dos resultados e discussões desvelados a partir da análise 

realizada. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar os resultados e discussões obtidos a 

partir do estudo que teve o objetivo principal de compreender a política de inclusão das 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais em um campus do IFNMG. Abarcando os 

objetivos específicos, optou-se por analisar as legislações investigando as ações e condições 

de execução das políticas públicas destinadas às pessoas com deficiências no campus 

pesquisado, investigar os impactos do trabalho da equipe do NAPNE na instituição a partir da 

avaliação docente e avaliar as ações de inclusão adotadas pela instituição na perspectiva 

discente.  

Em consonância com os objetivos da pesquisa e com as orientações de Bardin 

(2011) para a realização da análise temática, os recortes dos dados das entrevistas e 

questionários foram agrupados em três categorias temáticas: formação dos profissionais, 

acesso e permanência dos alunos e atuação do NAPNE. Segue-se o resultado da análise 

individual de cada uma destas categorias.  

 

4.1 Formação dos Profissionais 

 

A formação dos profissionais da educação revela-se um importante fator de 

análise quando se estuda sobre as políticas educacionais voltadas às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais. Na instituição pesquisada os dados básicos sobre a 

formação acadêmica dos profissionais manifestaram que entre os docentes entrevistados todos 

possuem curso de especialização e apenas um não possui mestrado concluído ou em 

andamento, mas este optou por cursar duas graduações e uma especialização.  

Quanto aos profissionais do NAPNE, três possuem mestrado concluído ou em 

andamento. Dois desses profissionais não cursaram mestrado ainda, todavia, um deles optou 

por cursar duas graduações e uma especialização, e, o outro, três especializações. 
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Ressalta-se que a instituição incentiva a formação acadêmica dos seus 

profissionais (grande parte deles pretende continuar os estudos em cursos de mestrado e 

doutorado) tendo em vista o plano de carreira. Isso indica que os profissionais da instituição 

pesquisada atribuem muita importância à formação acadêmica, no entanto, nenhum deles 

possui cursos na área de educação inclusiva ou especial. Registrou-se também pouca 

participação em eventos desta temática.  

A ausência de formação para atuar com alunos com necessidades educacionais 

especiais evidenciou-se neste estudo como uma dificuldade relatada pelos participantes, tanto 

docentes quanto membros do NAPNE para a efetivação da inclusão na instituição, conforme 

os relatos: 

 

 

Eu me sinto com boa vontade de estar pronto a servir, mas eu não me sinto 

preparado tecnicamente para dar conta do recado, por falta de treinamento e 

aperfeiçoamento. (N2). 

 

O que a gente vê verdadeiramente é que nós não estamos preparados para recebê-los 

e aí querendo ou não estes alunos vão chegar e tem que partir de uma consciência do 

grupo. Agora vai ter uma capacitação pensando nesta conscientização porque as 

pessoas não estão fazendo, mas não é por má vontade, pelo contrário, as pessoas não 

têm capacitação para poder trabalhar com estas dificuldades específicas que já temos 

e dos que chegarão. É necessário conscientização, mais capacitação para que estas 

ações sejam efetivadas realmente, para que estes alunos tenham sucesso e não só 

aquela coisa de estar enganando o aluno. (N4). 

 

Realmente a maioria da gente, eu falo por mim, não tenho tanto conhecimento de 

como trabalhar com alunos com necessidades específicas. Acaba que por chegar e 

tentar comunicar com a pessoa ele pode as vezes dar algumas informações que a 

gente vai aprendendo com a própria experiência. (D3). 

 

Além de reconhecerem que de maneira geral não estão preparados para atender ao 

público com necessidades educacionais especiais, evidencia-se, principalmente entre os 

docentes a concepção de que o grande número de profissionais com bacharelado na instituição 

agrava ainda mais a falta de formação para lidar com este público, já que na concepção deles, 

os licenciados possuem disciplinas em sua formação acadêmica que lhes dão melhores 

condições para atuar na área, conforme os trechos a seguir: 

 

Minha formação é formação de bacharel, então já tem a dificuldade de que para 

lecionar nesta área precisava de licenciatura. (D1) 

 

[...] nem todos os professores do Instituto Federal são formados em licenciaturas, 

então a gente tem aqui professores bacharéis, que não entendem da área pedagógica 

e ainda tem que lidar com um aluno que tem alguma deficiência, então isto dificulta. 

(D4). 
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[...] por não ter passado por uma formação específica, na área de licenciatura 

também eu acredito que eu teria mais dificuldade que um outro professor que teve 

uma formação mais específica desta área educacional. Hoje dentro da Instituição a 

gente tem vários professores que têm a mesma característica. Eles formaram em área 

de engenharia, informática, administração, então geralmente não tem um preparo 

específico para estar dentro do ambiente de sala se aula, então acaba que, de certo 

modo, isto traz um desafio muito grande pra gente quando encontra este tipo de 

aluno, que tem que ser atendido da mesma forma como os outros também. (D3). 

 

Esta concepção encontrada entre os bacharéis deve-se à existência de disciplinas 

sobre educação especial nos cursos de pedagogia e demais licenciaturas, como exigência da 

Portaria nº 1.793/94 e da Resolução 02/2001 do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 

2001), que reforça a necessidade de haver a capacitação tanto de profissionais do ensino 

regular, como de docentes especializados para atender, de maneira diferenciada as 

necessidades dos educandos. Contudo, os relatos feitos pelos docentes D2 e D5, formados em 

curso de licenciatura e pedagogia, respectivamente, também demonstram despreparo para esta 

atuação: 

 

Eu como professor não estou preparado para lidar com aluno que tem algum 

problema. Sinceramente eu não tenho preparo. Chega um aluno para mim eu não sei 

o que eu faço. (D2). 

 

Não me sinto preparada, nem tenho experiência. Vai depender muito das 

experiências e do conhecimento de cada professor, da bagagem que ele traz (D5). 

 

No que se refere a esta oferta de conteúdo voltado à educação especial e inclusiva 

em cursos de licenciatura e pedagogia, Martins (2009), argumenta que, em algumas 

universidades ela ocorre através da oferta de disciplina eletiva, ou com carga horária reduzida, 

ministrada de maneira aligeirada, o que não favorece a aquisição de conhecimentos, o 

desenvolvimento de destrezas, habilidades e atitudes relativas ao processo de atendimento à 

diversidade dos educandos.  

Neste sentido, os relatos apresentados, tanto pelos professores que não tiveram em 

sua formação disciplinas voltadas à educação especial, quanto pelos que freqüentaram curso 

de licenciatura e pedagogia, demonstram, em igual medida, despreparo para a atuação junto 

aos alunos com necessidades educacionais especiais. Garcia (2013), referindo-se a estudos e 

discussões acerca da inserção de disciplinas e/ou conteúdos específicos sobre educação 

especial nos cursos de pedagogia e demais licenciaturas, acredita que esta simples medida não 

atribui à formação docente uma perspectiva orgânica acerca da educação dos sujeitos da 

educação especial. 
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Ainda ao que se refere à formação dos profissionais da Rede Federal, Carlou 

(2014), realizou uma pesquisa que analisou a inclusão no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, que também apontou que, por historicamente ofertar 

educação técnica e tecnológica,  a maior parte dos profissionais dessa Instituição tiveram 

currículo escasso nas áreas de direitos humanos, diversidade, educação inclusiva e didática, 

ou seja, sua pesquisa indicou a falta de formação dos docentes para atuar com a inclusão na 

educação profissional como um dos fatores que dificultam a efetivação da educação 

profissional inclusiva na instituição.  

Nesta mesma direção, Andrade (2009), em sua pesquisa no Instituto Federal do 

Sul de Minas, constatou que os docentes, funcionários e alunos disseram, em sua maioria, 

estar despreparados para lidar com Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais. De 

acordo com esta pesquisa, esse julgamento evidenciado tanto pelo número reduzido de 

pessoas que se disseram capacitadas quanto pelo tipo de orientação recebida e informada 

como superficial, tais fatores configuraram-se como obstáculos para permanência de Pessoas 

com Necessidades Educacionais Especiais naquela Instituição. 

Na instituição pesquisada neste estudo foram encontrados resultados semelhantes 

aos da pesquisa de Andrade (2009), posto que, não somente os docentes, mas também os 

servidores membros do NAPNE, que devem apoiar as ações de inclusão no espaço escolar e 

acadêmico, quando questionados sobre o fato de se sentirem preparados para exercer suas 

funções, consideram-se muito despreparados, conforme os relatos a seguir:  

 

[...] falta treinamento e aperfeiçoamento. Falta a Instituição nos ajudar a ajudar a 

sociedade. Creio eu que a gente precisa ser mais preparado.Precisamos de muito 

mais treinamento e incentivo pra gente fazer efetivamente funcionar como tem que 

ser. (N2). 

 

Eu acho que precisa capacitar também os profissionais do NAPNE. Eu tenho uma 

formação que é da graduação, das especializações que eu fiz, mas ela não atende a 

todos os tipos de necessidades específicas, então a partir das necessidades que vão 

aparecendo a gente tem que estudar, buscar conhecimento, mas não estamos 

plenamente atendendo, precisa de capacitação para os próprios membros, para 

também trabalharem com o restante do campus, servidores docentes e até a 

comunidade. (N3). 

 

As necessidades especiais são muitas e cada uma tem sua especificidade. Eu acho 

que exigiria uma capacitação mais específica para as pessoas que tivessem dentro do  

NAPNE para estas necessidades, porque quando a gente faz a faculdade a gente 

aprende de uma forma geral, sobre todas. Não aprofunda tanto. Eu acho que 

precisaria de uma capacitação. Eu não me sinto plenamente capaz para atender todos 

os alunos. Todas as necessidades. (N4). 

 

[...] eu acho que as pessoas do NAPNE tinham que ser todas capacitadas, para a 

partir daí, a gente poder trabalhar com o professor e com o aluno de uma forma 

melhor. (N5). 
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Com base nos relatos dos profissionais entrevistados da instituição pesquisada, 

tanto professores, quanto servidores membros do NAPNE, constatou-se que a formação 

recebida nos cursos de graduação é insuficiente para o atendimento adequado aos alunos com 

necessidades educacionais especiais. No entanto, Martins (2012) argumenta que a formação 

dos profissionais de ensino, de maneira geral, não se esgota na fase inicial, por melhor que 

essa tenha se processado. Para aprimorar a qualidade do ensino ministrado pelos profissionais 

de ensino em geral, nas escolas regulares, atenção especial deve ser atribuída também à sua 

formação continuada, de acordo com os princípios de atenção à diversidade.  

Por este ângulo, buscou-se compreender como ocorre no espaço da instituição a 

oferta de cursos de formação continuada para atender a esta necessidade. Seguem alguns 

relatos, que esclarecem tal situação: 

 

Falta treinamento, oficinas, um engajamento maior pra melhorar estes serviços... 

Creio que tem que ter uma coisa periódica, para sempre estar aperfeiçoando e ter 

cursos para prestarmos um serviço melhor pra esta sociedade. (N2). 

 

Por enquanto, o problema não estava assim tão acentuado, mas a gente tem que se 

preparar para atender a todos que podem chegar aqui.  Eu acredito que mais debates, 

mais estudos, como já houve aqui na escola. Deve ser uma ação   constante, não 

pontual, para que os professores pudessem participar com uma freqüência maior. 

(D5). 

 

Podemos avaliar o seguinte: é uma necessidade de aprendizagem constante... (D1) 

 

Acho, que primeiro deveria ter conscientização, depois capacitações, mais 

discussões acerca das necessidades específicas porque existem várias. Tem que 

haver   muita capacitação para os docentes porque eles também não tem esta 

capacidade. (N4). 

 

No que tange à formação dos profissionais do NAPNE, evidencia-se um 

descompasso entre o regulamento deste Núcleo e a realidade apresentada. O documento em 

questão, afirma no Título VII, Art. 16 que o campus deverá assegurar recurso financeiro, de 

acordo com o planejamento de capacitação da unidade, para que os membros do NAPNE 

participem de cursos e eventos sobre educação inclusiva, durante o ano letivo (IFNMG, 

2014). Em relação a isso, uma das participantes declara que pode estar havendo pouco 

empenho tanto por parte da instituição na oferta, como por parte dos membros do NAPNE na 

busca por capacitações: 

   

Eu acho que isto acontece porque nós não buscamos capacitação, nem o Instituto 

ofereceu, mas eu penso que nós também poderíamos ter buscado. Então fica difícil, 

esbarra na dificuldade da gente. A gente diz: _nós vamos olhar, nós vamos olhar... 
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eu volto muito estas questões para a equipe do NAPNE. A gente também poderia ter 

buscado mais. Tem todos os afazeres, a gente consegue arrumar desculpa, mas neste 

momento eu acho que eu estou refletindo deste jeito e isto é bom pra equipe do 

NAPNE. Tem o dever da Instituição, mas tem também o dever da equipe. Algumas 

dificuldades da equipe, como por exemplo, buscar mais seminários, investir mais na 

política de inclusão. (N1).   

 

Evidencia-se através dos relatos, que tanto na visão dos docentes como dos 

membros do NAPNE, as ações de formação têm sido pontuais e também insuficientes. Em 

referência a esta questão, Martins (2012) elucida que a formação permanente é um dos fatores 

imprescindíveis para que os profissionais de educação possam atuar, efetivamente, frente aos 

alunos sob sua responsabilidade em classe e no ambiente escolar, de maneira mais ampla, por 

mais diversificado que esse grupo se apresente, oferecendo-lhes condições de atendimento 

educacional que sejam adequadas às suas condições e necessidades e, não apenas, realizando 

a mera inserção física desses educandos no ambiente escolar.  

A ausência de formação para lidar com os desafios postos pela inclusão gera nos 

docentes e demais profissionais sentimentos de insegurança, e, em alguns casos, resistência, 

conforme observa-se nos relatos: 

  

Quando chega, a pessoa assusta e vai levando a situação e quem fica prejudicado é o 

aluno porque eu já vi casos relatados de quando o aluno chega e ele (o professor) 

não tem propriedade e as vezes o aluno fica, um, dois módulos para alcançar as 

competências de seis meses e aí atrasa a vida do aluno, o professor de sente 

desestimulado e esta falta de capacitação vai gerando um efeito dominó. (N4) 

 

A gente percebe esta resistência que às vezes não é culpa deles. A pessoa não se 

empodera desta causa e se vê atado por não ter condições, então prefere se afastar 

pra não ser julgado depois por algo que ele não tem competência para lidar. (N4) 

 

A gente no momento que vive aquela condição busca até alguns conhecimentos fora, 

pesquisa mesmo, principalmente na internet. Hoje a gente consegue achar muito 

conteúdo, mas mesmo assim a gente não sente total segurança de trabalhar com 

todos os tipos de alunos. (D3)  

 

Neste seguimento, autores como Correia (1999) Naujorks (2002) e (2003) e Beyer 

(2003), advertem que, num primeiro momento, são comuns sentimentos de incapacidade e até 

mesmo de medo frente ao ingresso de um aluno com algum tipo de deficiência ou distúrbio de 

comportamento em sala de aula regular, podendo afastar o professor daquilo que não conhece 

e lhe suscitar estranheza. A falta de preparo e informação impede o professor de desenvolver 

uma prática pedagógica sensível às necessidades do aluno com necessidades educacionais 

especiais. 

 Desta forma, a informação e o preparo para lidar com as diferenças devem fazer 

parte do cotidiano das instituições educacionais. De acordo com Santos e Souza (2002) é 
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necessário, portanto investir no desenvolvimento de culturas institucionais que primem pela 

valorização das diferentes formas de existir de todos os seus sujeitos; em políticas de 

formação que estimulem a discussão acerca desta diversidade; mobilizar esforços, para 

desenvolver práticas que levem à inclusão, através do desenvolvimento de situações de ensino 

e aprendizagem que estimulem a mudança de uma cultura excludente; de igual forma, o 

profissional deve decidir e agir de acordo com o contexto em que a prática pedagógica ocorre 

e desenvolver uma percepção aguda  e um olhar afiado para detectar situações  de exclusão. 

No tocante a isso, Martins (2012) ressalta que é importante que a formação leve 

em consideração, o máximo possível, o ambiente profissional real dos profissionais de ensino, 

favorecendo situações em que possam mobilizar seus recursos no contexto da ação 

profissional e, ao mesmo tempo, possam levá-los a fazer uma análise reflexiva e metódica de 

sua prática, na busca de superarem as suas dificuldades. Esse critério deve ser levado em 

consideração quando da organização de cursos, voltados para a formação continuada de 

profissionais de educação. 

Ainda quanto à formação dos profissionais, grande parte deles relatou sobre a 

necessidade de oferta de cursos voltados para a formação específica, isto é, cursos de 

formação para lidar com cada tipo de deficiência, demonstrando preocupação especial com a 

surdez e a deficiência intelectual. Com o objetivo de ilustrar esta percepção quanto ao 

atendimento a alunos surdos, selecionamos relatos que expressam a insegurança e a 

preocupação dos profissionais com o ingresso de alunos surdos na instituição:   

 

[...] por exemplo, eu não saberia conversar com uma pessoa que usa Libras por 

exemplo. Eu acho que cada situação demanda uma habilitação. (D2). 

 

Se hoje chegar uma pessoa que é surda, a gente vai ter uma dificuldade muito 

grande, eu por exemplo não sei Libras, então eu teria que passar por esta 

capacitação. (N3) 

 

Hoje aqui na Instituição a gente não tem ninguém totalmente habilitado, que faça 

uso da Libras, que é das coisas mais acessíveis que poderia ser feita. Temos a 

biblioteca, secretaria, que tem acesso diretamente com estes alunos que chegarão. 

Apesar que ainda não termos alunos com esta necessidade, mas como eu falei é 

necessário precaver para que as pessoas não cheguem sem que tenhamos condições 

efetivas de atender. (N4).  

   

A respeito do planejamento da instituição para atendimento a esta questão, 

visando o cumprimento do Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), 

registra-se no PDI 2014-2018 (IFNMG, 2013, p. 29-30) as seguintes metas: “Construção de 

ambiente específico para funcionamento do Centro de Línguas; Formação continuada de 
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professores, inclusive para o desenvolvimento da educação bilíngue para estudantes surdos ou 

com deficiência auditiva”, com período para cumprimento, respectivamente até 2016 e 2018. 

Ao observar-se os depoimentos dos docentes e o planejamento da instituição para 

atender à necessidade de formação continuada de seus profissionais para o atendimento à 

surdez, registra-se que no site do IFNMG consta a informação de que a instituição ofereceu 

um curso básico de Libras, em ambiente virtual, com seleção regida pelo edital nº 297, de 10 

de novembro de 2014. Conforme este documento foram ofertadas 200 vagas para os 

municípios da área de abrangência dos campi do IFNMG. As vagas foram destinadas a 

servidores em efetivo exercício na instituição, profissionais que atuavam como bolsistas ou 

professores regentes de alunos surdos que, comprovadamente, atuavam nessa função em 

escolas públicas. 

 Segundo relatos informais dos membros do NAPNE, entre os profissionais 

inscritos no campus pesquisado, poucos concluíram o curso, por motivos não totalmente 

esclarecidos nesta pesquisa. Uma das servidoras entrevistadas apresentou como motivo para a 

não conclusão do curso a quantidade de demandas no trabalho: 

 

Na verdade tenho boa vontade. Eu me identifico com a causa, já entrei em um curso 

de Libras, mas devido às outras demandas eu não consegui finalizar. Tenho desejo 

de aprender. (N4). 

 

No ano de 2015, conforme edital nº 215, de 21 de setembro de 2015, foi ofertado 

um curso técnico de Libras, à distância, de nível médio, com duração de dois anos, na 

modalidade concomitante/subsequente, que não tinha caráter de formação continuada, 

portanto não foi direcionado aos profissionais da instituição. Foram contemplados treze 

municípios de abrangência dos campi do IFNMG, com 40 vagas para cada. Não foram 

encontrados registros, no site oficial do IFNMG, de outros cursos de formação em áreas 

específicas de deficiências para profissionais, além daquele ofertado em 2014. Quanto à 

construção do Centro de Línguas, no campus pesquisado não há previsão de atendimento 

dessa meta. 

Ainda de acordo com o Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 

2005), é obrigatório o ensino de Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 

formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos 

cursos de Fonoaudiologia, em todas as instituições de ensino, públicas e privadas. À vista 

disso, registra-se que no campus pesquisado não há oferta de cursos superiores que exigem tal 

oferta, mas a instituição declara, ao longo do texto do PDI 2014-2018, que cumpre este 
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Decreto através da presença do professor de Libras nos cursos de licenciatura que oferta em 

outros campi. 

No entanto, a formação oferecida nesses cursos, apesar de possibilitar a aquisição 

de conhecimentos que contribuam para a atuação no atendimento pedagógico junto aos alunos 

com NEE, é muito básica, o que torna necessário o investimento em cursos voltados à 

educação de surdos e cultura surda para que a escola se torne de fato um espaço inclusivo para 

eles.  

Assim, Soares e Lacerda (2013) salientam que as necessidades dos sujeitos surdos 

não se restringem às questões lingüísticas, mas abrangem sua forma visual de apreensão do 

mundo, implicando a demanda de uma proposta curricular e pedagógica que leve em conta as 

singularidades e características dessa comunidade que não são contempladas na forma como a 

escola está organizada pedagogicamente.   

Ressalta-se que, apesar da preocupação dos profissionais com o atendimento aos 

alunos surdos através do uso da Libras, no momento da entrevista ainda não havia registro no 

campus de matrícula de alunos surdos, mas no primeiro semestre de 2016, conforme 

informações prestadas pelos participantes em momento posterior à entrevista, uma aluna  

surda foi classificada no processo seletivo para o curso Técnico em Informática, ela efetuou a 

matrícula e desistiu de freqüentar às aulas devido à ausência de tradutor intérprete ou  

profissional capaz de se comunicar em Libras na instituição. Isso retrata um processo de 

exclusão gerado pela falta de profissionais capacitados em Libras, consequentemente, o 

desatendimento ao Decreto nº5.626/2005. 

Já em relação à deficiência intelectual, os profissionais também relataram 

preocupação com a falta de formação para lidar com este público. Devido à falta de 

conhecimento sobre a nomenclatura utilizada para esta deficiência, encontra-se nos relatos 

expressões como “dificuldade de aprendizagem”, “transtorno de aprendizagem”, dentre 

outros: 

 

Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma aluna que tinha um “transtorno de 

aprendizagem”. Como os professores não sabem nem o que é um transtorno de 

aprendizagem, como lidar com este aluno? então acho que a dificuldade maior é 

esta. Não por causa da boa vontade, da pessoa em querer trabalhar, mas as vezes tem 

outras condições que impedem a gente de dar uma assistência melhor. (D4)   

  

[...] eu penso que ainda existe uma defasagem em relação à formação dos 

professores para atuar com alunos que tem dificuldades ou defasagem de 

aprendizagem. (D5). 
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É muito fácil a gente conseguir perceber uma deficiência física, mas quando a 

deficiência parte para a parte mental nem todas as pessoas têm a competência de 

conseguir identificar com clareza. (D4).  

   

[...] a deficiência intelectual foi onde esbarrou com a minha dificuldade. Eu acho que 

isto acontece porque nós não buscamos capacitação, nem o Instituto ofereceu, mas 

eu penso que nós também poderíamos ter buscado. Então fica difícil, esbarra na   

dificuldade da gente [...]. (N1). 

 

A situação relatada por D4 e N1 refere-se a uma aluna que tinha laudo de 

deficiência intelectual e ingressou no curso Técnico em Segurança do Trabalho. No período 

em que aconteceram as entrevistas esta aluna também havia desistido devido à dificuldade 

que os docentes e profissionais do NAPNE encontraram para lidar com a flexibilização do 

conteúdo, que na maior parte das disciplinas se apresentava muito abstrato e de difícil 

compreensão para a aluna, isso resultou na reprovação da aluna em algumas disciplinas, e, 

consequentemente na sua posterior desistência. 

Ao analisarem as práticas curriculares e o processo de ensino-aprendizagem de 

alunos com deficiência intelectual, alguns autores apontam que um dos maiores obstáculos 

para sua aprendizagem no contexto de uma classe regular é a falta de conhecimento dos 

professores (BUENO, 2001; PLESTCH, 2010; GLAT; BLANCO, 2009). Nesta lógica, 

acredita-se que na rede regular de educação profissional, onde grande parte dos profissionais 

tem pouco conhecimento didático e o ensino tem a especificidade de formar profissionais para 

o mundo do trabalho esta situação ainda apresenta-se de forma mais complexa. 

Ao avaliar a percepção dos alunos matriculados sobre o preparo dos docentes para 

atender às suas necessidades, três alunos consideraram “ótimo” e um disse ser “normal”. A 

percepção desses alunos pode estar associada à pouca dificuldade que suas deficiências 

incidem sobre eles, visto que três deles possuem deficiência física e um possui visão 

monocular. Certamente, esta não seria a mesma avaliação da aluna surda ou daquela com 

deficiência intelectual, uma vez que a primeira não conseguiu freqüentar o curso por mais de 

um dia e a última passou por algumas reprovações e não conseguiu ir além do 2º módulo do 

curso.  

Relativamente às dificuldades apresentadas pelos profissionais da instituição, fica 

evidente que o desafio é maior quando exige práticas didáticas diferenciadas, o que ocorre em 

maior intensidade no caso de alunos que apresentam deficiência intelectual (expresso 

novamente como dificuldade psicológica, transtorno, etc.), conforme relatos a seguir:  

 

Quando são deficientes que tem problemas que dependem de infraestrutura o 

campus consegue atender, mas quando são casos mais ligados a questões 
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psicológicas, de transtornos, de dificuldades de aprendizagem, são casos mais 

difíceis porque os nossos professores infelizmente não estão preparados pra estes 

casos. A grande dificuldade é a falta de preparo de todo o conjunto. (N5). 

 

Seria necessário ter um professor mais aperfeiçoado nesta parte psicológica. A 

dificuldade maior é esta falta de aprofundamento, para poder ajudar mais. (N2). 

 

No que toca a esta questão, Lancillotti (2003) esclarece que as pessoas com 

deficiência física teriam vantagem sobre as pessoas com outros tipos de deficiência para 

conseguir vaga no mercado de trabalho, já que conseguem atingir um grau mais elevado de 

escolaridade em virtude de necessitarem, na maioria dos casos, somente de adaptações 

arquitetônicas, o que torna mais fácil sua escolarização.  

Todavia, entendemos que pelo fato de as pessoas com outras deficiências 

necessitarem  de recursos e estratégias diferenciadas de ensino,  é necessário a construção de 

uma cultura de atendimento diferenciado na instituição e isto exige formação profissional para 

romper com os procedimentos massificados de ensino, a fim de atingir o atendimento 

adequado aos deficientes auditivos, visuais, intelectuais, múltiplos, com transtornos globais 

do desenvolvimento e com  altas habilidades ou superdotação. Omote (2006) salienta que os 

procedimentos massificados de ensino destinados ao corpo discente com ampla diversidade de 

características e necessidades certamente contribuem para produzir alunos com histórico de 

fracasso escolar e segregação. 

Com o intuito de compreender como esta instituição planejou a formação 

continuada de seus professores e demais profissionais para a atender à diversidade do público 

com necessidades educacionais especiais, verificou-se o PDI do IFNMG. Nele, o item 

destinado à Assessoria de Ações Inclusivas estabelece: 

 

Formação continuada de professores, inclusive para o desenvolvimento da educação 

bilíngue para estudantes surdos ou com deficiência auditiva e do ensino do Braile 

para estudantes cegos ou com baixa visão;  

 

Formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola na perspectiva da 

educação inclusiva; 

 

Realização de eventos: seminários, congressos, fóruns, encontros, entre outros. 

(IFNMG, 2013, p. 29-30). 

 

No que corresponde ao cumprimento dessas metas que visam à formação 

continuada e o atendimento à Lei nº 10.436/2002 e ao Decreto nº 5.626/2005, verifica-se, com 

base nos depoimentos dos servidores e nas informações sobre a oferta de cursos existentes no 

site da instituição, que até o ano de 2016 foi organizado e ofertado pela Assessoria de Ações 
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Inclusivas como formação continuada um curso de Libras, conforme citado anteriormente. 

Registra-se também eventos voltados à inclusão, como seminários, congressos e fóruns.  

Já em relação à formação continuada de professores em deficiência visual e a 

formação de gestores, educadores e demais profissionais da instituição na perspectiva 

inclusiva, ainda não foram encontradas ações que registram seu cumprimento. Visto que a 

reserva de vagas para alunos com necessidades educacionais especiais iniciou-se no segundo 

semestre de 2014, entende-se que as ações de formação, principalmente voltadas ao 

atendimento de diferentes deficiências encontram-se em atraso, o que já provocou a evasão de 

alunos com esta especificidade na instituição.   

Mediante desse quadro apresentado através dos relatos de docentes e profissionais 

do NAPNE sobre suas formações, a análise do cumprimento das metas relacionadas no PDI 

2014-2018 e a legislação relacionada no texto (relativa à formação dos profissionais), 

constata-se que na instituição pesquisada há uma grande carência de formação para a 

educação de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, dado que, tanto a formação 

inicial, quanto a formação continuada de seus profissionais apresentam-se insuficientes para o 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, o que constitui-se numa das 

dificuldades  apontadas para a efetivação da oferta de uma educação profissional inclusiva  

nesta instituição. 

 

4.2 Acesso e Permanência  dos Alunos  

 

Manzini (2008) em seus estudos sobre inclusão de alunos no ensino superior 

define acesso de uma maneira ampla, ou seja, corresponde não só ao ingresso à universidade 

por meio de um processo seletivo justo e atento às necessidades dos alunos com deficiência, 

mas a permanência desse aluno na instituição, incluindo subsídios que garantam condições 

adequadas. Assim, acesso implica processo de mudança, e está relacionado a criar condições 

legais e direitos igualitários. Entende-se que esta concepção sobre acesso é adequada tanto 

para os cursos superiores quanto para os cursos técnicos do Instituto Federal de Educação do 

Norte de Minas, que devido ao fato de ofertar um número limitado de vagas e possuir uma 

demanda superior à oferta, adota em todos os campi, diferentes formas de seleção para o 

ingresso de seus alunos, sendo as principais: 

 Processo Seletivo: realizado pelo próprio IFNMG, seleciona candidatos para os cursos 

técnicos presenciais ofertados por todos os campi. É realizado semestralmente, através 

de prova objetiva, em geral, no meio e no final do ano; 

http://www.ifnmg.edu.br/processoseletivo
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 Processo Seletivo e-Tec: realizado pelo IFNMG, seleciona alunos para os cursos 

técnicos a distância, ofertados por meio do programa e-Tec Brasil; geralmente 

realizado através de seleção curricular de português e matemática ou outros 

procedimentos; 

  Vestibular: também realizado pelo IFNMG, é direcionado à seleção de candidatos que 

vão preencher parcial ou integralmente vagas ofertadas para cursos superiores 

presenciais. O Vestibular do IFNMG é realizado semestralmente, em geral, no meio 

e no final do ano, através de provas objetivas de Língua Estrangeira, Língua 

Portuguesa, Literatura Brasileira, Redação e provas específicas de cada curso. 

 Sistema de Seleção Unificada (Sisu): baseado unicamente nas notas do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), o Sisu é usado pelo IFNMG para preencher 

parcial ou integralmente vagas ofertadas em seus cursos superiores presenciais. O Sisu 

tem duas edições anuais, para selecionar alunos com entrada no primeiro e no segundo 

semestres de cada ano. 

Mediante as variadas formas de ingresso, baseadas principalmente em provas e 

tendo em vista o capítulo IV, art. 18, da Portaria Normativa no 18 (BRASIL, 2012) e, em 

cumprimento ao Decreto Federal nº 3.298 (BRASIL, 1999) e da Súmula nº 45 da Advocacia-

Geral da União (portador de visão monocular) o IFNMG passou a adotar, a partir do  ano de  

2014,  além da reserva de 50% das vagas para egressos de escolas públicas, 5% das vagas de 

todos os cursos ofertados, tanto técnicos como superiores, para pessoas com deficiências. 

Verifica-se, com base nos resultados dos processos seletivos e vestibulares que esta ação 

afirmativa tem aumentado as possibilidades de ingresso das pessoas com deficiências nos 

cursos ofertados a partir de então. 

Já em relação ao atendimento às necessidades de acessibilidade das pessoas com 

deficiências nos processos seletivos e vestibulares, acredita-se que essas medidas devem 

permear todas as etapas, desde a sua divulgação. Santos (2012) sobreleva que é necessário 

que as instituições de ensino disponibilizem os editais dos processos seletivos em diferentes 

mídias, com o intuito de contemplar a diversidade e respeitar os direitos garantidos por lei às 

pessoas com deficiência. A autora sugere também que o edital seja lançado em braille e em 

vídeo com Libras. 

 Nesta perspectiva, dois anos após a implementação das cotas a instituição 

pesquisada tem procurado atender a esse critério, disponibilizando a partir do 2º processo 

seletivo/2016 para os cursos presenciais e o vestibular, os editais em forma de vídeo em 

Libras. Considera-se, portanto que no quesito divulgação a instituição tem apresentado avanço 

http://www.ifnmg.edu.br/processo-seletivo-e-tec
http://www.ifnmg.edu.br/vestibular
http://www.ifnmg.edu.br/sisu
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ao que refere-se ao atendimento às necessidades específicas das pessoas com deficiência 

auditiva, porém, não avançou na mesma medida para as pessoas com deficiência visual.   

Quanto à acessibilidade nos editais e na realização das provas, desde o ano de 

2010, quando foi realizado o primeiro processo seletivo para o campus pesquisado, até o ano 

de 2015, quando foram divulgados respectivamente o 1º processo seletivo para os cursos 

presenciais integrados concomitantes/subsequentes e o 1º vestibular/2016, através dos editais 

de nº 269, 270 e 271, de 05 de novembro de 2015, constava nesses processos o item 

“Atendimento Diferenciado”, que assegurava o direito de requerer condições especiais para 

realizar as provas ao candidato com necessidade especial e à candidata que tivesse 

amamentando (IFNMG, 2015). 

 Ainda no tocante a esse quesito observou-se também um avanço a partir do 2º 

processo seletivo para os cursos técnicos presenciais concomitantes/subsequentes e o 

vestibular/ 2016, regidos pelos editais nº 120 e 121, de 11 de abril de 2016. Estes documentos 

substituíram o item que trata “do Atendimento Diferenciado” pelo item “Do Atendimento 

Especializado e/ou Específico”, esclarecendo que o atendimento especializado será oferecido 

à pessoas com deficiência e o atendimento específico será oferecido a gestantes, lactantes e 

pessoas com mobilidade reduzida, em atendimento aos Decretos nº 3.298, de 20 de dezembro 

de 1999, e nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 e a Lei no 13.146 de 06 de julho de 2015 

(IFNMG, 2016).  

Considera-se que tal mudança nos editais tornou mais claro o tipo de atendimento 

ofertado, buscando atender também aos critérios de acessibilidade do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência ou a Lei nº 13146 (BRASIL, 2015), que traz em seu Artigo 30 recomendações 

específicas para a condução dos processos seletivos para ingresso e permanência em cursos 

oferecidos por instituições de ensino superior e de educação profissional:  

 

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos 

pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, 

públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: 

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das 

Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços; 

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos 

para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de 

tecnologia assistiva necessários para sua participação; 

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às 

necessidades específicas do candidato com deficiência; 

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 

adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência; 

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com 

deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades 

acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade; 
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VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação 

que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio 

da modalidade escrita da língua portuguesa; 

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. (BRASIL, 2015,  

p. 35,36). 

 

Ainda em relação à acessibilidade no ingresso, em consonância com o item VI da 

Lei mencionada e com o Decreto de nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), a 

correção da redação dos participantes surdos ou com deficiência auditiva no IFNMG passou a 

observar mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado da língua portuguesa como 

segunda língua. Até então, havia somente a disponibilização do atendimento diferenciado, 

através do intérprete na realização da prova, mas a correção da redação constituía-se numa 

barreira para os estudantes surdos ou com deficiência auditiva, pois seguia parâmetros de 

correções iguais ao dos demais alunos.  

Silva (2011), quanto a esta questão, salienta que os processos seletivos existentes 

nas escolas regulares de educação profissional ainda são um desafio para o acesso de pessoas 

com deficiência, pela dificuldade em incorporar mecanismos capazes de avaliar e reconhecer 

formas diferentes de apropriação do conhecimento.  

Dentre os recursos e/ou estratégias que podem garantir a participação, em 

igualdade de oportunidades dos candidatos com deficiência no processo seletivo essa autora 

aponta: especialista na área de deficiência do candidato na banca de avaliação, flexibilidade 

nos critérios de correção da redação e das provas discursivas dos candidatos com deficiência 

auditiva para garantir-se a relevância ao aspecto semântico da mensagem sobre o aspecto 

formal e/ou adoção de outros mecanismos de avaliação de sua linguagem em substituição à 

prova de redação. Neste sentido, percebe-se que a instituição pesquisada tem buscado ser 

coerente com a legislação em vigor e com os estudos e pesquisas voltados à inclusão dos 

surdos nas ações relativas ao ingresso. 

 No que tange ao deficiente visual, consta nos editais dos processos seletivos e 

vestibulares, desde o ano de 2011, o direito do candidato que necessita do uso de reglete, 

punção, guia de assinatura e sorobã, levar os referidos materiais no dia da prova às próprias 

expensas. Não há referência em nenhum desses editais até o ano de 2016, de que a prova será 

oferecida em braille. No entanto, quando solicitado no ato da inscrição e protocolado 

requerimento no campus para o qual se inscreveu, o candidato conta com o auxílio de um 

ledor e transcritor para a realização da avaliação.  

Neste quesito, observa-se que o IFNMG tem buscado alcançar a meta do Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2014-2018, relativa à “garantia, nos processos seletivos da 
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Instituição, de acessibilidade para as pessoas com deficiências ou com limitações” com data 

para cumprimento até o ano de 2018, em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, Decreto nº 

7.611/11 e Portaria nº 3.284/2003 (IFNMG, 2013, p. 30). Pode-se afirmar que, de acordo com 

os editais dos processos seletivos e vestibular 2016, já houve acessibilidade no atendimento 

ao ingresso dos alunos com surdez, porém, ressalta-se menor avanço no atendimento ao 

deficiente visual. 

Tendo em vista o quadro relativo ao ingresso dos alunos com deficiência na 

instituição pesquisada, que visa à formação de pessoas para o mundo do trabalho, buscou-se 

conhecer a partir do ponto de vista dos quatro discentes com necessidades educacionais 

especiais participantes desta pesquisa se eles acreditam que a política da reserva de vagas no 

IFNMG influencia na chance de uma colocação no mercado de trabalho. 

  

Sim. É importante que haja reserva de vagas, por dois motivos: pela oportunidade de 

crescimento pessoal e profissional e para minimizar a desigualdade social e o 

preconceito. (A1). 

 

Sim. (A2). 

 

Sim, porque aumenta a oportunidade de se qualificar e de querer ser alguém na vida. 

(A3). 

 

Não. A política de reserva de vagas influencia sim na inclusão do aluno na 

universidade, mas para entrar no mercado de trabalho dependerá muito mais do 

empenho e da habilidade desse aluno. (A4). 

 

Conforme os relatos, na visão da maioria dos alunos, esta ação afirmativa aumenta 

as chances de ingresso no mundo do trabalho, com exceção do aluno A4, que não condiciona 

a oportunidade de formação com o aumento da chance de ingresso no mercado de trabalho. 

De maneira geral, os participantes relacionaram as cotas à questões positivas, tais como 

oportunidade de crescimento pessoal e profissional, diminuição das desigualdades sociais, do 

preconceito, oportunidade de qualificação e chance de inclusão na universidade. No que diz 

respeito à ação afirmativa, Oliven (2007) esclarece que esta visa remover barreiras, formais e 

informais, que impeçam o acesso de certos grupos ao mercado de trabalho, universidades e 

posições de liderança. Assim, acredita-se que a reserva de vagas para pessoas com deficiência 

na educação profissional possa contribuir com o ingresso no mundo do trabalho, 

possibilitando a formação para o exercício de uma profissão além da elevação de sua 

escolaridade.   

Também nesta ótica, Lancillotti (2003) afirma que o grau de escolaridade é um 

importante critério para que as pessoas com deficiência consigam uma vaga no mercado de 
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trabalho. Entretanto, acredita-se que a elevação da escolaridade das Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais está relacionada às condições ofertadas para que tenham 

êxito nas instituições de ensino, isto é, não basta facilitar o ingresso na instituição, é preciso 

que haja maneiras de facilitar a permanência desses alunos nos cursos em que ingressam. Para 

tanto, é necessário eliminar as barreiras existentes nessas instituições. 

Sassaki (2005) pontua que para eliminar as barreiras que dificultam o acesso 

pleno das Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais ao sistema escolar, bem como 

garantir sua permanência e sucesso, faz-se necessário implementar medidas de adequação do 

sistema escolar às necessidades dos alunos, no que refere-se às seis dimensões de 

acessibilidade: 

 

acessibilidade arquitetônica: sem barreiras ambientais físicas em todos os recintos      

internos e externos da escola e nos transportes coletivos;  

acessibilidade comunicacional: sem barreiras na comunicação interpessoal (face-a-

face, língua de  sinais, linguagem corporal, linguagem gestual etc..), na comunicação 

escrita (jornal, revista, livro,  carta, apostila etc.., incluindo textos em braile, textos 

com letras ampliadas para quem tem baixa visão, notebook e outras tecnologias 

assistivas para comunicar) e na comunicação virtual, acessibilidade digital). 

acessibilidade metodológica: sem barreiras nos métodos e técnicas de estudo 

(adaptações curriculares, aulas baseadas nas inteligências múltiplas, uso de todos os 

estilos de aprendizagem, participação do todo de cada aluno, novo conceito de 

avaliação de aprendizagem, novo conceito de educação, novo conceito de logística 

didática etc..), de ação comunitária (metodologia social, cultural, artística etc.. 

baseada em participação ativa) e de educação dos filhos (novos métodos e técnicas 

nas relações familiares etc.). 

acessibilidade instrumental: sem barreiras nos instrumentos e utensílios de estudo 

(lápis, caneta, transferidor, régua, teclado de computador, materiais pedagógicos), de 

atividades da vida diária (tecnologia assistiva para comunicar, fazer a higiene 

pessoal, vestir, comer, andar, tomar banho etc.) e de lazer, esporte e recreação 

(dispositivos que atendam às limitações sensoriais, físicas e mentais, etc.)  

acessibilidade programática : sem barreiras invisíveis embutidas em políticas 

públicas (leis, sem barreiras invisíveis embutidas em políticas públicas (leis, 

Decretos, portarias, resoluções, medidas provisórias etc.), em regulamentos 

(institucionais, escolares,  empresariais, comunitários etc.) e em normas de um geral. 

acessibilidade atitudinal: por meio de programas e práticas de sensibilização e de 

conscientização das pessoas em geral e da convivência na diversidade humana 

resultando em quebra de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

(SASSAKI, 2005, p. 23). 

  

Buscou-se conhecer a situação do campus pesquisado quanto a estas medidas de 

acessibilidade, ou quebra das diversas barreiras. Para tal, os membros do NAPNE foram 

indagados se após o ingresso nos cursos do IFNMG os alunos com necessidades educacionais 

especiais deste campus contam com os serviços e adaptações que necessitam para aprender o 

conteúdo ensinado. As repostas demonstraram atenção especial à quebra de barreiras 

arquitetônicas e metodológicas: 
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Eu sinto que é muito precário isto. Eles contam com alguns professores sensíveis às 

dificuldades em relação ao conteúdo ensinado, mas não têm nenhuma proposta, 

programa, para atendê-los. Eles contam com adaptação assim... se é um aluno que 

tem deficiência física, então a gente consegue material para ele, uma mesa 

adaptada, mas se for uma dificuldade na aprendizagem a gente fica a mercê da 

sensibilidade dos professores. Não tem nenhum serviço preparado. Na hora que este 

aluno chega, entra em contato com o NAPNE e nós vamos buscar atender. Não tem 

nada que é programado. A gente cria o serviço ou não. (N1). 

 

O NAPNE auxilia bastante na questão de ajuda, mas infraestrutura ainda falta 

muitos acessos, rampas, parte arquitetônica de adequação. Serviços e adaptações 

para aprender o conteúdo falta muito ainda. (N2). 

 

 Há um trabalho que ainda é inicial. As adaptações das barreiras físicas, por 

exemplo, eu acho que já são feitas, embora ainda tem algumas que precisam ser 

feitas de forma definitiva, que já foram identificadas no nosso campus, mas não 

foram executadas, mas a partir de uns dois anos pra cá, quando o aluno ingressa, é 

feito este levantamento e a partir da demanda dele, da sua necessidade específica, 

tem se tentado fazer esta adaptação.Agora em termos de ensino-aprendizagem, que 

é no contato com o professor, eu já não saberia dizer com propriedade se ele 

consegue porque eu trabalho com esta parte do apoio. (N3). 

 

 Nós não temos tantos alunos com necessidades educacionais especiais visíveis, 

como cadeirantes, por exemplo. Nosso NAPNE ainda não está totalmente ajustado 

a estas demandas, o próprio campus não tem apresentado a quebra de barreiras 

arquitetônicas, mas trabalhos vêm sendo feitos de detecção destes alunos para este 

auxílio acontecer na realidade. (N4).  

 

 [...] tem alguns pontos, no caso de alguns alunos, que o NAPNE não consegue 

trabalhar porque vai precisar da interferência do professor, da mudança da 

metodologia de trabalho dele e dos demais setores e nem sempre a gente consegue 

fazer este trabalho com todos os setores integrados pra ter um resultado com o 

aluno. Eu acho que a infraestrutura o campus tem. Muitas vezes o professor não 

tem aquela disposição de preparar uma prova diferente, um exercício diferente, 

voltar um conteúdo somente com um aluno. A grande dificuldade seria conseguir 

fazer com que o professor adote uma metodologia própria para o aluno com 

necessidade porque muitas vezes o professor sabe daquela necessidade do aluno, 

mas quer tratar todos como iguais, na mesma metodologia. (N5). 

 

Os relatos demonstram que existem barreiras arquitetônicas na instituição, como 

inadequação de rampas e acessos. Todavia, com base nos relatos, a identificação desse tipo de 

barreira parecem receber maior atenção que as demais, talvez por serem mais visíveis. Mas, 

mesmo após suas identificações, elas não foram totalmente removidas no campus em questão. 

Sobre isso, o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018 traz como uma de suas 

metas a “adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade” a ser cumprida até 

o ano de 2018, em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Lei nº 10.098/2000 e à NBR nº 

9.050 (IFNMG, 2013, p. 30). Esta meta indica que a instituição atribui importância à quebra 

destas barreiras. Contudo, o campus em análise teve sua construção finalizada no ano de 

2010, quando já vigorava a legislação de acessibilidade e mesmo assim apresenta 

inadequações, o que evidencia a necessidade de uma fiscalização mais atenta a esses critérios 

nos prédios da instituição.  
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Já à acessibilidade metodológica, apresenta-se como uma preocupação que parece 

ainda estar em segundo plano, apesar de ser vista como uma necessidade dos alunos. Alguns 

entrevistados relacionaram esse tipo de acessibilidade à sensibilidade e à disposição 

individual de alguns docentes, o que sinaliza que esta não é uma prática institucionalizada, 

posto que nem todos os docentes estão sensíveis ou aptos para a realização da quebra de 

barreiras metodológicas. Mediante este cenário, buscou-se averiguar, se, na percepção dos 

docentes, os alunos com necessidades educacionais especiais eram atendidos adequadamente 

pela instituição. De modo geral, os docentes acreditam que os alunos ainda não são atendidos 

adequadamente no campus, apontando como razão para isto, principalmente questões 

relativas à falta de formação docente e espaço físico inadequado. 

 

Não. Porque eles apresentam déficit e nunca tive nenhuma assessoria técnica para 

me falar como é que posso me portar para atender a necessidade de cada aluno que 

entra aqui. (D1). 

 

 A princípio não. Os alunos com os quais eu lido direto, não vejo. Claro que tem 

algumas necessidades especiais mais comuns. Estas eu acho que são atendidas. Tem 

um caso de um aluno que anda de cadeiras de rodas, neste caso a gente percebe isto. 

Se há um outro diferencial eu não sei. Não me foi passado. Somente nestes casos 

mais visíveis. Acho que o único caso que eu me lembro aqui é este caso, que 

inclusive foi meu aluno, que anda de cadeiras de rodas. Foi feita uma mesa para ele. 

Eu não vi nenhuma outra estrutura para ajudar outros casos. (D2). 

 

Recentemente a gente está tendo um caso específico de um aluno que a gente 

visualiza que ele tem necessidade específica, até então eu não tinha trabalhado com 

nenhum aluno que tinha nenhum tipo de deficiência aparente. Eu pude perceber que     

a gente hoje tem uma estrutura que o atende parcialmente. A sala de aula onde ele 

estuda tem uma carteira especial, para atendê-lo de uma maneira adequada, porém 

na utilização dos laboratórios de informática, que é o ambiente que a gente trabalha 

mais, ele tem dificuldade na entrada da mesa do computador, não tem um suporte 

ainda pensado para este tipo de necessidade de cadeirante. (D3). 

 

Eu acho que não. Não necessariamente por causa dos servidores, mas por causa das 

condições que a gente tem pra atender estes alunos. (D4). 

 

Eu acredito que não, porque existe uma defasagem na formação dos professores. 

(D5). 

 

As respostas desses docentes são coerentes com a avaliação dos membros do 

NAPNE sobre as adaptações que foram ou não realizadas para os alunos com necessidades 

educacionais especiais que ingressam na instituição, no que tange, principalmente à existência 

de barreiras arquitetônicas e metodológicas. Um dos docentes entrevistados citou o espaço do 

laboratório que não possui uma estrutura adequada para a circulação do aluno cadeirante. E 

embora tenham adquirido uma carteira adaptada para uso deste aluno na sala de aula, 

demonstrando avanço na quebra de barreiras instrumentais, percebe-se que durante as aulas 
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práticas de laboratório continuam a existir barreiras para sua circulação e uso da mesa do 

computador.    

As barreiras metodológicas referidas pelos profissionais do NAPNE podem estar 

associadas à falta da formação dos docentes, haja vista que para romper com as práticas 

massificadas de ensino, exige-se formação, principalmente no contexto analisado, da 

educação profissional, no qual há um grande número de docentes bacharéis que não tiveram 

em sua formação conteúdos voltados ao ensino. 

No que corresponde às barreiras atitudinais, percebe-se que ainda estão muito 

presentes no dia-a-dia da instituição, conforme os relatos de alguns entrevistados que 

relacionam questões referentes à falta de aceitação das necessidades específicas na instituição, 

dificuldades para quebrar paradigmas e descrença na inclusão. 

 

Eu penso que os alunos que já estão aqui hoje não contam com as adaptações que 

precisam   porque as necessidades específicas ainda não são totalmente aceitas em 

nosso meio. É preciso primeiramente conscientizar para que depois as medidas 

necessárias sejam tomadas. Há uma resistência muito grande. (N4). 

 

Esta política é muito difícil de acontecer. A gente tem que trabalhar muito com a 

sensibilidade dos profissionais e é algo muito   desgastante e muito infrutífero. A 

gente se esforça e não consegue quebrar alguns paradigmas, mas a gente continua 

tentando. (N1). 

 

É difícil porque a maioria não acredita que é importante, não acredita na Inclusão. 

(N3). 

 

Tais relatos demonstram que existe uma necessidade de mudança de concepção 

em relação à inclusão de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais na instituição. 

Por este ângulo, acredita-se que ações voltadas à sensibilização dos servidores e da 

comunidade escolar precisam fazer parte da rotina do campus pesquisado com o objetivo de 

romper com essa realidade, que não condiz com o contexto histórico atual que clama pelo 

respeito às diferenças.  

Rodrigues (2010) investigou a representação social de discentes e docentes do 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Salinas sobre a inclusão de pessoas com 

deficiência. A autora aponta que as representações que os indivíduos têm de si mesmos e dos 

outros resultam de um longo processo histórico que ocorre dentro de um determinado 

contexto social, e, sugere ainda, que é de grande relevância se estudar as representações 

sociais a respeito da inclusão, na intenção de propor mudanças no pensamento simplista, 

muitas vezes marcados pelo preconceito em relação à pessoa com deficiência, perpetuando 

rótulos impostos aos que afastam do que é considerado “normal”. Isso comprova que a quebra 
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de barreiras atitudinais é fundamental para que a instituição caminhe em direção à inclusão 

plena de seus alunos nos cursos que oferta.  

 Apesar de ainda se apresentarem como insuficientes na realidade do campus, as 

ações relativas à quebra de barreiras constam entre as finalidades do NAPNE. De acordo com 

a Art. 2º do Regulamento deste Núcleo, ele tem a finalidade de “[...] buscar a quebra de 

barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais na instituição, de forma a promover 

inclusão dos discentes com necessidades específicas” e continua em seu artigo 5º “[...] atuar 

de forma colaborativa, em todos os setores do campus, com a finalidade de romper as 

barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais e educacionais” (IFNMG, 2014).  

Fundamentado no regulamento do NAPNE e no Plano de Desenvolvimento Institucional do 

IFNMG, pode-se afirmar que a quebra dessas barreiras apresenta-se como um fator 

importante nos documentos da instituição, não obstante, os depoimentos dos entrevistados 

permitem inferir que ainda há um descompasso entre o que está registrado nesses documentos 

e o que tem sido possível praticar cotidianamente. 

Tendo o entendimento de que a existência dessas barreiras pode dificultar a 

permanência dos alunos na instituição, levando-os à evasão, buscou-se conhecer com que 

frequência eles sentiam dificuldades para o desenvolvimento das atividades em seus cursos 

devido à necessidade especial que possuíam. O aluno A1 relatou que sentia 

“esporadicamente”, A2 e A3 informaram que “nunca haviam sentido”, enquanto, A4 disse 

“sentir diariamente”.  

Visando à necessidade de adequar a metodologia às necessidades dos alunos, 

verificou-se, ainda, no questionário aplicado a eles, se as aulas ou atividades que ocorriam na 

sala de aula eram adaptadas de acordo com as suas necessidades educacionais especiais. O 

aluno A1 respondeu que “sim” e A2, A3 e A4 disseram que “nunca houve necessidade”. 

Conquanto, cabe ressaltar que, na questão anterior, o aluno A4 havia informado que sentia 

dificuldades diariamente devido à visão monocular. Já fazendo a relação da frequência diária 

de dificuldades relatada pelo discente A4 com o relato de um dos docentes que havia 

lecionado em sua turma, percebe-se que tal dificuldade não foi notada pelo professor durante 

suas aulas: 

 

No meu caso, por exemplo, eu já trabalhei com aluno com problema de visão. Com 

este não houve nenhum problema, nós conseguimos atingir os objetivos, ele 

conseguiu desenvolver bem [...] eu não percebi dentro da sala de aula nenhuma 

problemática. (D5).  
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Em relação a este caso, membros do NAPNE também relataram em situação 

informal que ao ser procurado para saber se necessitava de ampliação da fonte (letras) para 

impressão de suas atividades o aluno informou que não. Isto indica que, por motivo não 

esclarecido nesta pesquisa, o discente em questão prefere enfrentar suas dificuldades sozinho. 

A remoção de barreiras metodológicas passa pela sensibilidade do docente em 

perceber a necessidade de adaptação no momento do planejamento. Percebida esta 

necessidade, é necessário saber como adaptar a atividade às necessidades dos alunos e isto 

varia bastante de acordo com as condições de cada discente e da formação do docente. Os 

relatos de alguns docentes coletados durante as entrevistas demonstram como eles se sentem 

nesse aspecto.   

 

Com relação a outras necessidades especiais eu imagino que possa ser mais difícil, 

por exemplo, esta questão intelectual eu acredito que eu tenha uma limitação muito 

grande, primeiro porque eu não tenho conhecimento nesta área, muito menos 

experiência. (D5). 

 

Este aluno que é cadeirante, era super tranquilo. Não teve nenhum problema. Talvez 

eu teria problema com um aluno que não escute, ou não enxergue porque eu acho 

que um aluno com uma necessidade muito específica acho que teria um 

acompanhante, ou algo assim. (D3). 

 

Nós temos uma aluna que apresenta dificuldade motora em um dos lados. Para 

realizar algumas práticas, infelizmente ela não tem capacidade técnica para fazer. 

(D1).  

 

A partir desses relatos, nota-se que a dificuldade por parte dos docentes aumenta 

quando a deficiência exige adaptações ainda mais específicas como no caso dos deficientes 

intelectuais, visuais e auditivos mais comprometidos. Pode-se confirmar isto através do caso 

da aluna com deficiência intelectual, já mencionado na categoria “Formação Docente”, no 

qual, a situação especial da aluna não foi percebida por alguns docentes no início do percurso 

escolar. 

 

Pretendemos que o professor entenda o que é uma deficiência, como identificá-la. 

Porque as vezes, como aconteceu comigo, entrou um aluno que a gente nem sabia 

que tinha alguma deficiência, lá na frente a gente foi descobrir. (D4). 

 

Sugere-se, com base no relato do docente D4 e de relatos13 feitos por membros do 

NAPNE em momentos de reuniões do Conselho de Classe, que a falta de formação docente, 

                                                           
13 Esses relatos mencionados são referentes às reuniões de Conselho de Classe (das quais a Coordenação do 

NAPNE participou) e foram coletados pela pesquisadora no setor onde atua, o Setor de Apoio Pedagógico. Esse 

setor auxilia a todas as modalidades de ensino da instituição pesquisada quanto ao processo ensino-

aprendizagem e por isso tem arquivado todas as atas dos Conselhos de Classe. 
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de atividades diagnósticas e a demora da comunicação da família sobre a deficiência desta 

aluna contribuíram para que sua deficiência não fosse percebida desde o início. Após a 

constatação de sua situação, depararam-se com a dificuldade de adequar o conteúdo à sua 

necessidade educacional especial e atender aos requisitos mínimos necessários para o 

exercício da formação a que pleiteava, a de Técnico em Segurança do Trabalho, haja vista que 

a aluna tinha muita dificuldade para compreender o conteúdo do curso.   

Em relação à dificuldade da instituição com a acessibilidade comunicacional, 

retoma-se o caso da aluna surda, também citado na categoria “Formação Docente”. Neste 

caso, embora a reserva de vagas tenha sido implementada no ano de 2014 a instituição ainda 

não contava com o intérprete de Libras para atendê-la no início do ano letivo de 2016. Em 

relação a esta questão, encontra-se no site institucional informações de que o concurso para 

provisão de 8 vagas para Tradutor e Intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais, conforme 

edital 273, de 05 de julho de 2016, será homologado em 25/11/2016 e não consta a data para a 

posse dos referidos cargos (IFNMG, 2016b). 

  Observa-se incoerência alusiva à existência de condições relativas à 

acessibilidade durante a divulgação e realização das provas para ingresso e a descontinuidade 

dessas medidas como forma de possibilitar a permanência da aluna, uma vez que os editais 

foram divulgados em Libras, houve interpretação da prova e no cotidiano escolar não havia a 

presença deste profissional para atendê-la, visando sua permanência no campus. É perceptível 

que a contratação dos recursos humanos necessários para atendimento dos alunos com surdez, 

até então, ocorre de forma incorreta, já que deveriam ser contratados antes da implementação 

do sistema de reserva de vagas. Esta afirmação condiz com o relato a seguir de uma servidora 

do NAPNE do campus pesquisado durante a entrevista que ocorreu antes do ingresso da aluna 

surda em questão.  

 

Nós já estamos com a oferta de vagas para pessoas com deficiência só que aqui 

agente está com aquela mania de fazer depois que as pessoas chegarem, quando 

deveria ser o contrário. Já tem a disposição destas vagas e com certeza nós teremos 

agora um número maior de alunos com necessidades educacionais especiais [...] Ele 

vem e fica aqui, e não adquire as competências necessárias e vai ficando, um ano, 

dois, três e isto é terrível para nós que somos uma instituição educacional, forjar, 

encobrir, quando na verdade não está sendo feito o trabalho adequado com estas 

pessoas. O professor fica desestimulado e o aluno fica preso aqui achando que está 

sendo incluído. Ele está sendo incluído em relação à vaga, pois foi aceito, mas em 

relação aos direitos que ele tem de aprendizagem, ou do tempo necessário, ou com 

atividades específicas para que ele possa desenvolver dentro de suas limitações. 

Então a gente fica num jogo de engana, engana, dizendo que abriram as vagas, que 

está acessível, mas este aluno chega e a gente não sabe como é que ele vai ser 

tratado, como vai terminar, não tem ninguém que fale a língua dele, no caso dos 

surdos por exemplo. Então nós estamos totalmente despreparados. Caso este aluno 
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chegue, vai acontecer isto que estou falando, pois ele vai ficar incluso, mas excluído. 

(N4). 
 

As situações acima descritas provocaram a evasão das alunas com deficiência 

auditiva e intelectual, o que evidencia que nestes casos as medidas adotadas quanto ao 

atendimento educacional especializado para a permanência delas não ocorreram. Quanto a 

isso, Silva e Dore (2016) ressaltam em suas pesquisas sobre as causas da evasão de estudantes 

com deficiência na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em 

Minas Gerais, que as causas de abandono escolar de alunos com deficiência têm pontos em 

comum com as causas dos alunos evadidos em geral, tal como a necessidade de trabalhar, mas 

também tem pontos específicos que diz respeito apenas aos alunos com deficiência, como 

questões de doença e a ausência do atendimento educacional especializado. 

Os resultados da pesquisa de Silva e Dore (2016) apontam também a necessidade 

de tradutor e intérprete de Libras para aluno com deficiência auditiva; recursos óticos e não 

ótico como a lupa, material ampliado para o estudante com baixa visão, o apoio de um 

professor especializado ou uma equipe multiprofissional, a disponibilidade de sala de recurso 

multiprofissional14 (ambientes com equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e 

pedagógicos) e um ambiente com estrutura arquitetônico acessível (SILVA E DORE, 2016). 

Quando questionados se sentem falta de algum atendimento especializado ou 

serviço para melhorar seus desempenhos na instituição, os alunos A1, A2 e A4 informaram 

“não sentirem falta”. Já o aluno A3 respondeu: “Sim. Esporte adaptado, mas sei que não tem 

pessoas o suficiente para praticar”. Todos os quatro alunos informaram que “sentem-se bem 

atendidos em todos os espaços da instituição” e apenas um deles disse ter sido “reprovado em 

alguma disciplina do curso que freqüenta”. Um dos alunos considera “normal” e três 

consideram como “ótimo” o preparo de seus professores para atender as suas necessidades 

educacionais especiais durante as aulas.  

As respostas desses alunos sugerem que o grau de dificuldade que possuem não os 

afeta na mesma intensidade que as alunas com deficiência intelectual e surdez que desistiram 

por falta de atendimento adequado. Denota-se que a permanência dos alunos com 

necessidades educacionais especiais nesse campus relaciona-se mais às suas próprias 

condições de adaptação do que à quebra de barreiras e à realização de adaptações pela 

instituição.  

                                                           
14 O termo “sala de recurso multiprofissional” é utilizado pelas autoras como sinônimo de sala de recurso 

multifuncional. 
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 Ainda quanto aos serviços especializados, Silva e Dore (2016) apontam que 

apesar da evolução do número de matrículas de pessoas com deficiência na Escola Técnica 

Federal, não houve, na mesma proporção, um crescimento das salas de recursos 

multiprofissionais, importante instrumento para a participação e permanência dos estudantes 

com deficiência na educação profissional. Na instituição pesquisada o PDI 2014-2018 

contempla “a implantação de salas de recursos multifuncionais em cada campus” como uma 

das metas a serem atingidas até o ano de 2016, em atendimento aos Decretos nº 5.626/2005 e 

nº 7.611/11 (IFNMG, 2013, p. 30). Apesar dessa sinalização, a execução desta meta até o ano 

de 2016, segundo informações dos servidores da instituição, ainda não existem possibilidades 

reais de execução até o momento.  

Releva-se também na instituição pesquisada a premência de serviços de apoio 

para atender alunos com deficiência visual. No PDI 2014-2018 consta a “definição de vagas 

para transcritor, adaptador e professor revisor de Braille na instituição” e indica o 

cumprimento desta meta até o ano de 2017 (IFNMG, 2013, p. 30). Contudo, a redação dessa 

meta não contempla a designação desses profissionais para cada campus e sim para a 

instituição. Esse fato mostra que sem o funcionamento de uma sala de recursos no campus 

com um profissional com esta habilitação, esta demanda continuaria a ser atendida 

precariamente, visto que não existe ainda nenhum profissional capacitado em Braille no 

campus. Depreende-se que os documentos institucionais analisados, como os editais, 

regulamentos e PDI, não demonstram barreiras explícitas que impeçam o acesso e 

permanência dos alunos, ao contrário disso, eles apresentam visões e ações em coerência com 

a política de inclusão nacional e internacional, porém na prática, o campus nem sempre 

encontra possibilidades para executá-las.  

Nessa acepção, Pereira (2007) salienta que para garantir a permanência dos alunos 

com deficiência nas instituições de ensino é preciso investimento político, financeiro e 

pedagógico, dentre outros. Nos aspectos financeiro e político para esta permanência, o PDI 

2014-2018 estabelece uma meta: “estímulo aos programas que visam a Permanência do 

estudante” em atendimento aos Decretos nº 7.611/11 e nº 7.234/10 (IFNMG, 2013, p. 29). 

Esses Decretos referem-se, respectivamente, à educação especial e a oferta de atendimento 

educacional especializado e ao Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 

Assim, averiguou-se também se os alunos com deficiências foram contemplados diretamente 

com estas ações ou projetos específicos voltados à permanência. Os quatro discentes 

responderam não participar de nenhuma ação ou projeto nesse sentido, o que coincide com as 
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informações já levantadas em relação ao atendimento especializado, que é ofertado durante o 

ingresso, mas não é ofertado para permanência do aluno.  

Quanto à assistência estudantil, que é um programa ofertado, prioritariamente, aos 

discentes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até 

um salário mínimo e meio. Tem também como uma das áreas de desenvolvimento de suas 

ações o acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Na instituição pesquisada os 

estudantes com deficiência que atendem aos índices de vulnerabilidade socioeconômica 

previstos nos editais podem concorrer dentro da reserva de 5% das vagas disponibilizadas 

para cada auxílio: transporte, alimentação e cópia. Os estudantes participantes dessa pesquisa, 

segundo suas respostas, provavelmente não concorreram às vagas reservadas ou não atendiam 

aos critérios do edital no ano de 2015.  

Quando indagados sobre o funcionamento de projetos ou ações descentralizadas 

pelo Ministério da Educação, os profissionais do NAPNE fizeram relatos que indicaram a 

criação do Núcleo como a principal ação realizada para o apoio à inclusão. Foi citada a 

possibilidade de criação de um programa voltado à permanência e êxito, que ainda não está 

em funcionamento no campus e a disponibilização de uma verba pontual que foi destinada aos 

Institutos Federais para a compra de material específico para os alunos com deficiência.  

  

Não existe nenhum além do NAPNE, que está tentando fazer um trabalho de 

sensibilização, estamos atendendo estas pessoas, com as suas necessidades especiais. 

(N1).  

 

O próprio Núcleo é uma determinação do governo. Como eu disse, ele está em 

implantação. Não há outros programas e projetos. O governo de tempos em tempos 

lança programas que são pontuais. Recentemente lançou um programa que vai ser de 

prevenção à evasão, que tem uma questão específica que será voltada aos alunos 

com Necessidades Específicas. O programa começou a ser implantado este ano. Foi 

criado por meio de um levantamento da evasão e a partir daí surgiu o programa que 

é de Permanência e Êxito.   Dentro deste programa tem ação específica. Ele 

acontecerá assim: será feito um levantamento e o campus tem que fazer um 

programa de intervenção. Ainda está na fase do levantamento, aqui em nosso 

campus. (N3). 

 

Na verdade o que a gente teve foi uma reserva de dinheiro algum tempo atrás, para a 

compra de materiais para auxiliar as pessoas com necessidades específicas, mas a 

gente já esbarrou num outro problema, pois o NAPNE não tem sequer um espaço 

físico para permanecer e aí gerou até uma confusão na época, porque ninguém 

queria ficar responsável pelos materiais. Foram adquiridos alguns materiais como 

reglete, lupas, etc., mas ninguém sabe usar. [...] na verdade não tínhamos espaço 

para guardar nem profissionais capacitados para usar. Foram comprados, mas não 

estão sendo utilizados. Não está favorecendo as pessoas com necessidades especiais 

que realmente necessitam. (N4).  
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No que concerne aos relatos colhidos, ressalta-se que embora o NAPNE tenha 

sido criado a partir do Programa TEC NEP, extinto no ano de 2011, este Núcleo ainda é um 

dos principais instrumentos existentes para apoio à inclusão dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais na Instituição. Mesmo assim, o relato da entrevistada N4 evidencia a 

precariedade de trabalho do núcleo, enfatizando que não possui espaço físico para guardar os 

materiais adquiridos para uso dos estudantes com necessidades educacionais especiais. Já a 

entrevistada N3 alude à criação de um Programa de permanência e êxito, que possivelmente 

terá as ações executadas a partir do próprio campus. 

Os relatos sobre os apoios recebidos do MEC em forma de projetos ou ações e a 

leitura da descrição dos Programas existentes na página virtual da SECADI parecem indicar 

que não há uma priorização da Educação Profissional na descentralização dos Programas e 

Ações desta Secretaria, ou existe dificuldade para acesso a eles por parte do campus 

pesquisado, ficando sob a responsabilidade exclusiva do NAPNE o desenvolvimento de ações 

para permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais no campus. Dessarte, 

aponta-se que a instituição tem conseguido avanços progressivos quanto ao ingresso dos 

alunos com necessidades educacionais, pois observou-se a disponibilização de atendimento 

diferenciado para os alunos identificados no ato da inscrição e que formalizaram a solicitação, 

conforme as exigências legais observadas nos editais publicados desde o ano de 2010. No 

entanto, não foram registrados avanços na mesma equivalência para a permanência dos 

mesmos.  

 

4.3 Atuação do NAPNE 

 

Os Núcleos de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas do campus pesquisado 

seguem um regulamento único, criado no ano de 2014, em conjunto com todos os membros 

do NAPNE dos campi existentes no período, sob coordenação do Núcleo de Ações Inclusivas 

da reitoria. É um Núcleo consultivo e de assessoramento, vinculado à Direção Geral da 

instituição, devendo ser composto, por no mínimo um pedagogo, um psicólogo, dois 

docentes, um assistente social e dois técnicos administrativos a critério do campus, sob a 

coordenação de um dos membros, todos nomeados através de portaria da Direção Geral do 

campus (IFNMG, 2014). 



102 

 

No campus pesquisado, os relatos coletados evidenciaram muita rotatividade 

desses membros, além da dificuldade para manter a equipe com a composição mínima 

prevista no regulamento. 

 

É cada um na boa vontade, tentando auxiliar. É um grupo voluntariado e isto 

dificulta as atividades porque não vai forçar ninguém a fazer nada. A consciência do 

próprio grupo e da instituição ainda está muito incipiente, as pessoas não tem esta 

noção. Na última reestruturação do NAPNE foi necessário convites forçados para 

cumprir o regulamento, que diz que tem que ter dois docentes e o grupo não tinha 

docentes com participação efetiva. (N4). 

 

A equipe é mínima falta profissionais, mais envolvimento dos docentes. (N3). 

  

Os relatos dos entrevistados evidenciaram que existe pouco interesse e motivação 

dos servidores da instituição para participarem desse Núcleo, destacando-se, principalmente, o 

pouco envolvimento de docentes. Tal fato pode estar associado à dificuldade de executar as 

atribuições do Núcleo com a realidade existente para seu funcionamento, visto que sua 

finalidade, objetivos e competências são muitos e amplos, conforme verifica-se em seu 

regulamento. Consoante ao documento em questão, a finalidade do Núcleo é promover a 

cultura da educação para a convivência e aceitação da diversidade, além de buscar a quebra de 

barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais na instituição, de forma a promover a 

inclusão dos discentes com necessidades específicas (IFNMG, 2014). 

Verifica-se a complexidade desta finalidade, quando analisa-se este texto 

imaginado a natureza das ações que precisam ser realizadas para a modificação da cultura 

escolar, já que ela reflete a cultura excludente de toda a sociedade. Omote (2006) explica que: 

 

A construção de uma sociedade inclusiva implica, certamente, mudanças radicais em 

alguns valores e padrões fundamentais profundamente enraizados na nossa cultura. 

Portanto, qualquer proposta de inclusão necessita discutir e avaliar até onde as 

pessoas estão dispostas a alterá-los, mesmo em situações de escassez de recursos e 

de provisões. Implica construir uma nova cultura, na qual os critérios de julgamento, 

avaliação e reconhecimento do mérito de uma pessoa possam fundamentar- se em 

uma lógica compatível com os ideais da inclusão, ainda que inteiramente estranhos à 

lógica do custo-benefício com que estamos bastante familiarizados. (OMOTE, 2006, 

p. 267). 

 

Observando por este lado exposto pelo autor, a modificação da cultura escolar 

deve ir além da promoção da cultura da educação para a convivência e aceitação da 

diversidade. Deve reconhecer que as diferenças são constitutivas dos seres humanos, e que 

alguns deles, especialmente os que possuem necessidades educacionais especiais quando 

inseridos em um ambiente que reconhece suas diferenças, precisam ter suas necessidades 

plenamente atendidas.  
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Por conseguinte, a finalidade do NAPNE apresenta-se como um grande desafio, 

principalmente no que tange às mudanças na promoção dessa cultura escolar propícia à 

inclusão, pois se a escola a alcançar, na concepção de Omote (2006), estarão resolvidas as  

necessidades relativas às demais barreiras, posto que, segundo este autor em uma escola ou 

sociedade realmente inclusiva, se há alguma pessoa que necessita de um serviço altamente 

especializado, este precisa ser oferecido, independentemente do custo da construção, da 

manutenção e até  independentemente da quantidade de pessoas que poderão beneficiar-se 

com ele. 

Exposta a complexidade do trabalho deste Núcleo, passa-se ao número de suas 

responsabilidades, conforme consta em seu regulamento, no Título IV, Artigo 6º. Optou-se 

por elencar todas as competências registradas no documento, embora elas já tenham sido 

citadas anteriormente, por crer que a visualização delas possibilitam pensar acerca da 

necessidade de condições apropriadas à sua execução: 

   

I. implantar projetos de inclusão e implementar ações afirmativas para atendimento 

dos discentes com necessidades específicas, com a busca de recursos para execução 

dos mesmos; 

II. estabelecer e mediar convênios com possíveis parceiros para atendimento de 

pessoas com necessidades específicas; 

III. avaliar e propor diretrizes e metas a serem alcançadas em relação à inclusão de 

pessoas com necessidades específicas; 

IV. intervir, quando necessário, em assuntos didático-pedagógicos e administrativos, 

referentes à inclusão de pessoas com necessidades específicas; 

V. articular a oferta de cursos de extensão e de formação inicial e continuada que 

envolvam as comunidades interna e externa da instituição; 

VI. promover eventos que propiciem a sensibilização dos servidores em educação e 

discentes para as práticas inclusivas; 

VII. divulgar as atividades desenvolvidas pelo Núcleo em eventos científicos, dentre 

outros; 

VIII. estimular a criação de grupos de estudos e pesquisa de docentes e discentes, no 

âmbito da inclusão de pessoas com necessidades específicas; 

IX. solicitar a criação, quando necessário, de comissões de trabalho para assessorar 

atividades relacionadas a inclusão de pessoas com necessidades específicas no 

Campus; 

X. em parceria com a Secretaria do Campus, identificar, preferencialmente no ato da 

matrícula / rematrícula, o discente com necessidades específicas; 

XI. informar ao corpo docente e à equipe pedagógica a respeito dos discentes com 

necessidades específicas, bem como orientar sobre o atendimento necessário; 

XII. contribuir na implementação de políticas de acesso, permanência e conclusão 

com êxito dos discentes com necessidades específicas; 

XIII. promover, quando necessário, sensibilização das turmas em que os alunos com 

necessidades específicas estão inseridos; 

XIV. auxiliar na definição de prioridades de investimentos em infraestrutura no 

Campus; 

XV. contribuir para a integração entre os NAPNE’S do IFNMG e as demais 

instituições da rede de inclusão; 

XVI. elaborar e implementar plano de ação anual a ser encaminhado para a Direção-

Geral. (IFNMG, 2014, Art. 6º). 
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Releva-se que as responsabilidades deste Núcleo são diversas, exigindo tempo 

disponível para sua execução. Consta em seu regulamento, no título II, Art. 3º, § 4° que 

deverá ser destinada para o coordenador, vice-coordenador e para os demais servidores 

membros do NAPNE, carga horária prevista para desempenho das atividades do Núcleo, de 

acordo com as especificidades de cada campus. Apesar de constar no regulamento de forma 

bem clara, na realidade do campus pesquisado a destinação desta carga horária específica para 

as tarefas do Núcleo ainda não ocorre. Este descumprimento evidencia-se como uma das 

dificuldades mencionadas para a execução de suas tarefas, conforme os relatos de alguns 

entrevistados. 

 

Muito já foi discutido para a implementação do Núcleo como a carga horária, etc., 

mas ainda há muitas barreiras neste sentido, mas eu vejo um esforço muito grande 

do grupo pra tentar, mesmo não tendo esta carga horária, buscar este auxílio pra 

contribuir com estes alunos que tem chegado. E necessário capacitação, o grupo tem 

que ler material... você não tem uma carga horária para isto. É tudo feito 

cumulativamente. (N4).  

 

A gente sabe que isto é importante, mas no dia-a-dia, no cotidiano, a gente vai dando 

importância às nossas atividades do próprio cargo, e por ser uma tarefa muito difícil, 

a gente vai procrastinado, e quando a gente percebe o ano terminou e a gente fez 

muito pouco. (N1). 

 

Os relatos atestam que apesar da dedicação do grupo, o cotidiano exige atenção às 

atribuições específicas do cargo que os membros exercem e as atividades relativas ao apoio às 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais são colocadas em segundo plano, pois 

exigem tempo para leitura e organização de ações. Ademais, as dificuldades para realização 

desse trabalho levam a um constante adiamento, gerando um círculo de pouca produtividade. 

Apesar das dificuldades acima descritas por não possuir carga horária destinada ao 

seu trabalho, esse Núcleo de natureza consultiva e de assessoramento, parece ser 

responsabilizado sozinho pela inclusão no campus, sentindo-se solitário no desenvolvimento 

deste trabalho.   

 

[...] algumas situações a gente consegue atender e outras a gente não porque não 

depende só de nosso serviço, depende de outras pessoas também. A questão dos 

alunos com necessidades especiais não deveria recair sobre o NAPNE como uma 

obrigação só dele. Ele deveria ser um ponto   de referência para tomar frente das 

questões que forem chegando, mas seria uma ação conjunta de toda a ação 

pedagógica, corpo docente e gestão. Para esta conscientização do corpo docente teria 

que contar com pessoas de fora, para vir dar palestras e até mesmo com o apoio da 

direção para apoiar, reforçar o que o NAPNE definisse que teria que ser feito. (N5). 

 

O principal que está precisando aqui é conscientização porque os alunos vão chegar 

e ninguém está nem ai. Partindo desde a estrutura organizacional de A à Z não há 

uma preocupação com isto, então quando o grupo fala alguma coisa aí todo mundo 
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acha bonito... só que há muito receio e muito medo porque nós não estamos 

preparados para receber estes alunos. Todo mundo acha bacana a causa, mas não 

tem ações efetivas. (N4). 

 

Esta situação também foi citada como um dos problemas encontrados por Rosa 

(2011) em sua pesquisa. Ele constatou que instituições componentes da Rede Federal, 

simplesmente delegam as funções aos NAPNE’S e imaginam estar em dia com as 

responsabilidades inclusivas. Outro item que aparece nos relatos como dificultador do 

trabalho desse Núcleo é a falta de infraestrutura, principalmente em relação ao espaço físico 

próprio para seu funcionamento. 

 

No nosso campus ele ainda é muito frágil, não tem espaço físico próprio. (N3). 

 

Para melhorar a realidade da atuação do NAPNE eu acho que uma das primeiras 

coisas que pode ser feita seria destinar um local para o NAPNE se instalar, um ponto 

de referência, com pessoas lá. A gente não tem pessoas num local para isto. Seria 

necessário uma estrutura para as pessoas verem que ele existe, porque muitas vezes 

a gente faz várias ações, mas como não existe a parte física as pessoas acham que 

nada está sendo feito. (N5). 

 

Os componentes entrevistados concebem a falta de espaço físico próprio como 

algo que se relaciona à fragilidade deste Núcleo e isso também interfere no reconhecimento 

de seus trabalhos e na constituição de suas identidades dentro da instituição. Quanto a isso, 

buscou-se conhecer como o NAPNE se apresenta como referência para os alunos no que 

refere-se às suas permanências no campus, e para isso, foi perguntado a eles quando sentiam 

alguma dificuldade na Instituição, ou no curso, a qual setor recorriam com maior freqüência. 

O aluno A1 respondeu recorrer ao apoio psico-social, os alunos A2 e A3 responderam apoio 

pedagógico e A4 disse “não ter procurado nenhum setor por ainda não sentir necessidade, pois 

está conseguindo seguir com o curso mesmo com dificuldades”. 

Quando questionados sobre como avaliam o apoio recebido do NAPNE os alunos 

A1 e A2, avaliaram como bom o apoio recebido, A3 informou: “não lembro de ter recebido 

apoio” e A4 “ainda não houve necessidade de atendimento, portanto ainda não posso avaliar”. 

Verifica-se que nenhum dos alunos citou o NAPNE como resposta para a questão 

referente ao setor que procuram quando têm necessidades. Estas respostas sinalizam que este 

Núcleo ainda não se constituiu como referência para os alunos com necessidades educacionais 

especiais, no que refere-se às suas permanências na instituição. No entanto, ao avaliar o apoio 

recebido por parte do Núcleo, dois alunos consideraram como bom, enquanto os outros dois 

expressaram não ter recebido apoio ainda. Estima-se que isto deve-se ao fato de o núcleo não 

possuir espaço físico próprio. Seus profissionais realizam suas atividades nos setores em que 
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são lotados e que foram citados pelos alunos. Tal situação dificulta a formação de um espaço 

de referência para esses alunos na instituição. 

Apesar da realidade relatada, o investimento na infraestrutura do NAPNE destaca-

se em seu regulamento como algo essencial e necessário ao seu funcionamento na instituição 

pesquisada, como verifica-se no título VIII, Art. 17: 

 

O NAPNE deverá dispor de sala com infraestrutura necessária para o seu 

funcionamento, além de suporte administrativo, financeiro e apoio para desenvolver 

seus trabalhos. 

Parágrafo Único: Todos os campi deverão dispor de sala exclusiva para este Núcleo, 

até o ano de 2016, exceto para as novas unidades que, a contar da data de sua 

inauguração, terão o prazo de dois anos. (IFNMG, 2014). 

 

Em consonância com o regulamento em questão, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2014-2018 contempla a meta “construção de ambiente específico para 

funcionamento do NAPNE” com data para execução até o ano de 2016 como uma das 

necessidades para “promover a educação inclusiva, buscando garantir o ingresso, a 

permanência e a saída com sucesso” (IFNMG, 2013). 

Os relatos dos servidores contradizem o regulamento e o plano de 

desenvolvimento Institucional, evidenciando-se o descumprimento de ambos até o momento. 

No entanto, o campus em questão discute atualmente a necessidade de reestruturação do 

espaço físico, pois não possui local para funcionamento de todos os serviços que necessita, 

inclusive do Núcleo.    

A precariedade nas condições de trabalho dos NAPNE’S da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica em outras regiões do país também foi 

encontrada na pesquisa de Rosa (2011), que constatou  que estes apresentavam problemas de 

infraestrutura física, falta de recursos materiais, recursos humanos, financeiros, dentre outros. 

Além de Rosa (2011) a falta de infraestrutura também pode ser relatada por Bortoloni (2012) 

e Soares (2015) como um dos dificultadores para a implementação das ações de inclusão nas 

instituições da Rede Federal Tecnológica onde desenvolveram suas pesquisas.   

Diante desse quadro, quando os membros do núcleo foram questionados se o 

NAPNE deste campus tem conseguido realizar plenamente os objetivos previstos no 

regulamento a fim de garantir o sucesso da política de inclusão, os entrevistados responderam 

que ainda não conseguem. 

 

Não tem conseguido realizar plenamente não. (N1). 
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Não. (N2). 

 

Plenamente não. Eu acho que parcialmente. Tem sido feito um trabalho, mas ele 

ainda não é pleno. A gente fez   algumas intervenções pontuais junto com a 

psicologia, de orientações, em alguns casos que a gente teve de dificuldade 

cognitiva, mas é muito inicial, incipiente. (N3). 

 

O NAPNE não tem uma atuação direta com o aluno em sala de aula, então é 

primeiro feita a identificação para depois ser repassado aos docentes, para ver então 

o que pode ser feito. (N4). 

 

Em parte. O aluno quando entra acho que tem o atendimento do NAPNE na questão 

de verificar qual é a situação dele, as necessidades que ele tem. (N5). 

 

 Apesar de serem citados ao longo da pesquisa, eventos de sensibilização 

organizados pelo NAPNE, pelas especificidades das respostas do Núcleo, evidencia-se que o 

trabalho mais efetivo que tem sido possível realizar neste campus é de identificação das 

dificuldades dos alunos e de orientações pontuais aos docentes sobre seu atendimento.  

Neste sentido, questionamos aos professores se, na percepção deles, o NAPNE 

tem conseguido atingir a finalidade prevista em seu regulamento, que é de “promover a 

cultura da educação para a convivência e aceitação da diversidade, além de buscar a quebra de 

barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais na instituição, de forma a promover a 

inclusão dos discentes com necessidades específicas”.    

 

Não. Eu nunca tive contato propriamente com o Núcleo. Os alunos que nós 

trabalhamos que tem estas dificuldades cada professor faz suas metodologias 

próprias. Então isto eu acho não muito eficaz. (D1). 

 

Acho que é uma finalidade muito complexa pra falar que atingiu...é algo muito 

complexo. Você não consegue atender 100% de todos os casos. Acho que boa 

vontade sempre tem em todos. Falar que está conseguindo é muito difícil. Envolve 

muita gente. Não é só o Núcleo também, não é? (D2) 

 

Eu acredito que o Núcleo serve para orientar, fazer o planejamento das ações e 

apresentar isto pra equipe da diretoria da instituição. Isto tem que ser pensado 

juntamente com eles porque a execução destas obras depende diretamente da 

diretoria executiva do Instituto, da administração. Realmente é um órgão que deve 

ter um assessoramento, um planejamento das ações, mas ele só não consegue fazer 

acontecer realmente este trabalho. (D3). 

 

 Eu acho que primeiramente por ter um objetivo muito amplo, eu acho que é difícil 

da gente alcançar porque eu acho que a gente tinha que ter objetivos menores e ir 

alcançando aos poucos. Quando fica muito amplo fica tudo muito solto, 

principalmente como o Núcleo é formado por poucas pessoas; tem poucas pessoas 

que realmente compreendem o que é uma deficiência. (D4) 

 

Eu percebo que o Núcleo está empenhado, se reúne, planeja ações, mas tem um 

caminho bem longo a percorrer, principalmente nesta questão que diz respeito à 

formação dos professores para atuar com alunos com necessidades específicas. (D5). 
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A maior parte das respostas, em relação à finalidade do Núcleo, traz a percepção 

de que na avaliação dos docentes esse núcleo não tem conseguido atingir sua finalidade. 

Apesar disto, reconhecem o esforço de seus participantes e a complexidade de seu trabalho. O 

participante D1 afirma não ter tido contato com o Núcleo, isso nos remete ao fato do Núcleo 

não possuir um espaço de referência na instituição, de forma que seus membros ficam 

dispersos em vários setores, mesmo assim eles mantém contato diário com os docentes, 

inclusive prestando orientações, porém o ideal seria o Núcleo possuir um lugar específico 

para desenvolvimento de suas atividades e fortalecimento de sua identidade junto à instituição 

e a comunidade discente. Por outro lado, percebe-se que a necessidade do docente em questão 

diz respeito à metodologia e isto é uma dificuldade também encontrada pelos membros do 

NAPNE devido à falta de formação relatada na categoria Formação dos profissionais. Já os 

participantes D2 e D3 relacionam a necessidade de maior envolvimento de outras pessoas, 

além do Núcleo, para que consigam atingir sua finalidade. Cita-se neste caso, principalmente 

o envolvimento da gestão para que o trabalho planejado possa ser executado. 

    Procuramos conhecer também a visão dos docentes sobre o impacto do trabalho 

do NAPNE na vida escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais. Perguntamos 

a eles se o trabalho do Núcleo pode interferir na qualidade do percurso escolar desses alunos 

ou isso só depende do professor e do aluno. Todos os relatos consideram que o NAPNE 

interfere ou pode vir a interferir no percurso escolar destes alunos de forma positiva.   

    

O NAPNE é uma parte integrante do processo de ensino- aprendizagem. É 

fundamental ele existir, funcionar, e a partir daí, podem criar capacitações para cada 

necessidade especial que for encontrada no campus e não aguardar que os problemas 

surjam e sim antecipar os fatos. (D1). 

 

Não depende só do professor e do aluno... eu acho que tem esta questão mais de 

tratamento em si. Como tratar estas pessoas...eu acho que o NAPNE poderia mudar 

uma situação destas. Eu como professor sempre em sala de aula, às vezes dou uma 

aula por turma ou duas aulas por turma, o tempo é muito curto para você conhecer 

os alunos. Alguém por fora pode ajudar nisto sim. (D2). 

 

O trabalho do NAPNE com certeza pode interferir na qualidade sim, principalmente 

para melhorar a condição que os alunos hoje têm. (D3). 

 

Eu acredito que necessariamente tem que existir o NAPNE, principalmente para 

conduzir os professores. Quando tem algum professor trabalhando com algum aluno 

com deficiência tem que existir algum ponto de apoio, de referência para este 

professor procurar, para tirar suas dúvidas. Este Núcleo eu acho que é 

importantíssimo. Não tem como a gente conduzir uma escola que vai lidar com 

inclusão se não existe um Núcleo para isto. (D4). 

 

O NAPNE pode interferir sim, principalmente porque ele vai ser esta entidade que 

vai mediar incentivar e vai propor ações que realmente favoreçam esta inclusão. 

Então deixar isto só por conta do professor eu acredito que não seja o ideal. 
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Realmente a instituição ter este órgão para atuar junto aos professores é o mais 

adequado. (D5). 

 

Os relatos dos docentes evidenciam o reconhecimento da importância deste 

Núcleo no processo ensino-aprendizagem, inclusive revelaram expectativas em relação ao 

trabalho dele, tais como: a criação de capacitações para o atendimento de cada tipo de 

deficiência encontrada no campus e mesmo daquelas que poderão chegar, prestar orientações 

de como tratar as Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, melhorar as condições 

de inclusão existentes no campus atualmente, servir como ponto de apoio ou referência para o 

professor tirar dúvidas de como ensinar aos alunos com necessidades educacionais especiais, 

mediar, incentivar e propor ações que favoreçam a inclusão.  

Com o intuito de perceber se na visão dos docentes o NAPNE seria suficiente para 

dar conta do apoio necessário à inclusão no campus, perguntamos se na opinião deles deveria 

existir outros apoios além do NAPNE para auxiliá-los junto aos alunos no processo de 

inclusão. Solicitamos que em caso de resposta positiva, relacionassem quais seriam estes 

apoios.  

 

Não é do meu conhecimento. É necessário o NAPNE funcionar para saber qual é a 

necessidade a mais, além dele. (D1). 

 

Eu acho que todas as formas que a gente puder pensar para ajudar são bem-vindas. 

Se a gente tem uma idéia que é para ajudar acho que é valido. Não consigo pensar 

em quais neste momento, mas o NAPNE já é um início. (D2). 

 

Eu acredito que o NAPNE já tem um Núcleo formado. Eu não sei se realmente abrir 

uma outra instância vai gerar um efeito real sobre a Instituição, mas acho que é 

fortalecer o Núcleo que já existe e estas ações informativas e educacionais por parte 

do NAPNE para os professores e para os alunos. Acho que vai engrandecer também, 

no sentido do conhecimento nosso de trabalhar com estes alunos que tem 

necessidades específicas. (D3).  

 

Eu não digo outros apoios, mas eu acho que o NAPNE deveria englobar mais 

profissionais. Por exemplo: eu tenho que ter uma psicóloga, que vai entender desta 

parte destas deficiências, um setor pedagógico, que me dá um apoio. Por exemplo, 

se eu estou lidando com uma pessoa que tem dificuldade de aprendizagem, eu tenho 

que ter um setor pedagógico que direcione os professores a montar exercícios, 

atividades, provas e aulas para estas pessoas. O apoio pedagógico tem que ser muito 

maior. (D4).  

 

Deveria ter outros tipos de apoio, principalmente no que diz respeito a profissionais. 

Eu acredito que estes profissionais já constam, eu não sei se todos estão envolvidos. 

(D5). 

 

Os relatos dos participantes não aludiram diretamente a outros serviços de apoio 

às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais como aparecem nas legislações ou 

documentos relativos ao assunto, mas seus relatos evidenciaram que sentem falta de serviços, 
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que podem não estar associados à competência dos profissionais deste Núcleo, embora não 

tenham conseguido relacioná-los. Estas evidências estão presentes nos relatos de todos os 

docentes, com exceção de D1, que evidencia desconhecimento do trabalho do NAPNE. 

Observa-se que D2 refere-se ao NAPNE como importante para “um início” ao 

trabalho de inclusão, D3 relaciona a necessidade de fortalecimento das ações informativas e 

educacionais aos docentes, ou seja, de capacitação para trabalhar com os alunos, mas também 

indica a necessidade dessas ações direcionadas aos alunos, o que denota a indispensabilidade 

de um serviço especializado para complementar a aprendizagem desses alunos. D4 e D5 

expressam a necessidade de mais profissionais no NAPNE, sendo que o primeiro depoimento 

relaciona a necessidade de um setor pedagógico para direcionar a elaboração de exercícios, 

atividades, provas, aulas, sinalizando que é peremptório o apoio para a formação para 

realização da flexibilização curricular, e que esta precisa ser ofertada através de capacitação 

para todos os docentes por profissionais com conhecimentos suficientes sobre o assunto.  

Tais relatos mostram que as necessidades de apoio declaradas pelos docentes vão 

além das competências de natureza consultiva e de assessoramento do NAPNE, indicando a 

necessidade de complementação da aprendizagem dos alunos, em cumprimento ao Decreto nº 

7611/2011, que trata do atendimento educacional especializado.  

Ressalta-se que os membros do NAPNE declararam em diversos momentos não 

se sentirem com formação suficiente para desenvolverem todas as atividades descritas no 

regulamento do Núcleo.  Assim, mesmo estando entre as suas competências “informar ao 

corpo docente e à equipe pedagógica a respeito dos discentes com necessidades específicas, 

bem como orientar sobre o atendimento necessário” (IFNMG, 2014), na realidade desse 

campus, segundo relatos dos membros desse Núcleo, não possuem aptidão para realizá-las 

devido à insuficiência da formação continuada.  

Ainda segundo relatos dos docentes, evidencia-se também a necessidade de 

fortalecimento do NAPNE nesse campus, o que também é uma das metas do PDI (2014-

2018), que estabelece a “criação, ampliação e fortalecimento da política voltada para os 

Núcleos de Atendimento as Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) em atendimento 

à Lei nº 12.711/2012 e à necessidade da redução do percentual de evasão, abandono e 

repetência. 

Por conseguinte, o trabalho do NAPNE como órgão de assessoramento e 

consultivo é reconhecido como essencial nesse campus na visão dos docentes. Eles acreditam 

que o trabalho do Núcleo interfere positivamente no processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos com necessidades educacionais especiais e é fundamental no apoio aos docentes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo compreender a política de inclusão das Pessoas 

com Necessidades Educacionais Especiais em um campus do Instituto Federal de Educação 

do Norte de Minas Gerais (IFNMG). Para isto buscou-se analisar as legislações investigando 

as ações e condições de execução das políticas públicas destinadas às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais no campus pesquisado, avaliar as ações de inclusão 

adotadas na instituição na perspectiva discente e investigar os impactos do trabalho do 

NAPNE na instituição a partir da avaliação docente.  

A necessidade de ouvir os sujeitos envolvidos diretamente com a temática, que são os 

membros do NAPNE, docentes e os discentes com necessidades educacionais especiais 

ocorreu por concordar com Jodelet (2009) no sentido de que os modos que os sujeitos 

possuem de ver, pensar, conhecer, sentir e interpretar seu modo de vida e seu estar no mundo 

têm um papel indiscutível na orientação e na reorganização das práticas.  

A análise dos dados levantados revelou que os participantes da pesquisa têm clareza 

de que a inclusão das Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais é uma necessidade 

da educação profissional e tecnológica. Porém, ainda há um longo caminho a percorrer para 

que o campus se torne de fato inclusivo para as Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais.  

Desta forma, destaca-se neste capítulo alguns resultados importantes e preocupantes 

como o descompasso entre as ações previstas em legislações, presentes no PDI da instituição 

e as condições de execução delas; a necessidade de formação dos docentes e dos membros do 

NAPNE; o aumento das estratégias para viabilizar o acesso, mas a escassez de estratégias para 

se garantir a permanência e conclusão dos cursos pelos alunos; falta de infraestrutura e 

condições adequadas de trabalho para funcionamento do NAPNE; carência de programas e 

ações específicas emanadas do Ministério da Educação para atendimento ao público com 

necessidades educacionais especiais, dentre outros explicitados no decorrer desta seção.   

 Os documentos analisados nesse estudo, como o Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2014-2018, o regulamento do NAPNE e os editais (dos Processos Seletivos e 

Vestibulares) estão em sintonia com as leis atuais que regulamentam a educação inclusiva 

nacional e não demonstram barreiras para a inclusão das Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais, mas na prática a instituição apresenta muitas dificuldades e poucas 
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condições para a execução do que é planejado e regulamentado em relação às medidas para 

garantir o acesso e permanência, à formação dos profissionais e suas atuações no NAPNE.  

O grande número de profissionais bacharéis que não possui em seu currículo de 

graduação conteúdos necessários ao exercício da docência foi muito ressaltado como um dos 

motivos para o despreparo dos profissionais para lidar com as diferenças. No entanto, os 

profissionais licenciados também declaram-se despreparados para essa atuação. Isto me levou 

a concordar com autoras como Gracia (2013) e Martins (2009) quando afirmam que a simples 

inclusão de disciplinas voltadas à educação de Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais em cursos de graduação não promovem a formação necessária para lidar com o 

público em questão. Essa tem sido uma questão muito presente em muitas das escolas que 

almejam que seus sistemas sejam inclusivos, pois os professores percebem uma 

“insuficiência” em suas formações “no sentido de criar as condições necessárias para uma 

prática educacional baseada na pedagogia que considera as diferenças” (ANDRADE, 2008, p. 

90). 

Junte-se à constatação de Andrade (2008), o aspecto da especificidade da 

educação profissional, que carece de uma abordagem metodológica adequada ao contexto de 

formação para o mundo do trabalho porque possui conteúdo teórico e prático. Essa 

peculiaridade requer ainda maiores condições de flexibilização do que na educação básica de 

modo geral.  Isso ressalta a necessidade de implementação de uma cultura de formação 

continuada dos profissionais da instituição pesquisada, no que refere-se ao atendimento às 

necessidades educacionais especiais, pois de acordo com os depoimentos levantados, além da 

formação inicial, a formação continuada também não tem ocorrido de forma suficiente para 

atender as necessidades do campus, a despeito de estar regulamentada e planejada, tanto no 

regulamento do NAPNE como no PDI analisado. 

Quanto à avaliação das ações de inclusão adotadas na instituição na perspectiva 

discente, os dados indicam que há avanços no que diz respeito à adoção de medidas de 

acessibilidade durante a divulgação e realização dos vestibulares e processos seletivos, 

contemplando um atendimento diferenciado desde o ano de 2010. 

A partir do ano de 2014 iniciou-se o sistema de reserva de vagas para pessoas com 

deficiências, isso favoreceu a possibilidade de ingresso delas na instituição e em 2016 foram 

registrados os maiores avanços no atendimento à acessibilidade no ingresso, em observação à 

legislação vigente, principalmente em relação ao atendimento aos surdos ou com deficiência 

auditiva, pois iniciou-se a disponibilização dos editais de processos seletivos e vestibulares 

em Libras e correção das redações contemplando as peculiaridades linguísticas destes alunos. 
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Apesar disso não foram registrados avanços na mesma intensidade quanto às condições de 

permanência. Observou-se barreiras de natureza atitudinal, arquitetônica, metodológica, 

instrumental e comunicacional, sendo encontradas poucas medidas para a quebra dessas 

barreiras até o ano de 2016. 

Desta forma, os dados indicam que após o ingresso através dos processos 

seletivos e vestibulares, só conseguem permanecer no campus os alunos que são capazes de 

“se adaptar” para acompanhar os cursos com as condições existentes na instituição, como, por 

exemplo, os alunos com deficiência física e visual (visão monocular) entrevistados neste 

trabalho, pois são mínimas as medidas de acessibilidade executadas para facilitar as suas 

permanências, entretanto, conseguem prosseguir nos cursos sem muitas dificuldades. Na 

percepção deles, as ações de inclusão realizadas no campus são suficientes para suas 

inclusões. 

  Apesar desta avaliação positiva dos discentes relacionados, houve relatos que 

também evidenciaram a insuficiência das ações adotadas para a inclusão de deficientes que 

necessitavam de maiores adaptações, o exemplo é uma aluna surda e outra com deficiência 

intelectual, que não tiveram, respectivamente, acessibilidade metodológica/flexibilização 

curricular e acesso à comunicação através do intérprete de Libras. Essas informações foram 

coletadas a partir de relatos dos servidores do NAPNE e docentes, pois as discentes já haviam 

evadido.  

Ressalto que ambos os casos ocorreram após a implementação do sistema de 

reserva de vagas para pessoas com deficiências, no ano de 2014, o que evidencia que esta 

medida facilitou o ingresso desse público na instituição, mas não há medidas suficientes para 

garantir suas permanências. Isto releva-se pelo fato de o campus em questão não oferecer 

nenhum serviço especializado para o público com necessidades educacionais especiais até o 

momento, apesar de que no PDI 2014-2018 (IFNMG, 2013) constam metas referentes à 

implantação  de salas de recursos multifuncionais, estruturação de núcleos de acessibilidade e 

tecnologia assistiva, definição de vagas para transcritor, adaptador e professor revisor de 

Braille na instituição, construção de ambiente específico para funcionamento do Centro de 

Línguas, dentre outras.  

 Ademais, não foram encontrados projetos, ações ou programas específicos em 

funcionamento para facilitar a permanência dos alunos com necessidades educacionais 

especiais no campus além do NAPNE (criado a partir da Ação TEC NEP) e do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil.  
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No tocante à avaliação das ações de inclusão adotadas na instituição na 

perspectiva discente, os dados coletados esclarecem que a instituição está conseguindo 

integrar os alunos, mas ainda não consegue incluí-los, de acordo com o modelo social de 

deficiência, que segundo Sassaki (2005), exige a quebra de barreiras comunicacionais, 

metodológicas, arquitetônicas, instrumentais, atitudinais e programáticas.  

Quanto à avaliação dos impactos do trabalho do NAPNE na instituição a partir da 

avaliação docente, esta pesquisa evidenciou o compromisso dos profissionais deste Núcleo 

com o acesso e permanência das Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais na 

instituição. Porém, a participação nesse trabalho é suscitada pelo interesse pessoal de cada 

profissional e depende de sua disposição e boa vontade para que as ações sejam 

implementadas. 

 Torna-se relevante destacar também que esses profissionais acumulam essas 

ações a outras atividades inerentes a seus cargos e em sua maioria não tem formação inicial e 

continuada suficiente relacionada à educação especial e à inclusão de pessoas com 

deficiências. Outros problemas também foram detectados como a falta de infraestrutura para 

funcionamento desse Núcleo e sobrecarga de atribuições pois as responsabilidades relativas à 

inclusão parecem recair totalmente sobre o NAPNE, devido à inexistência de serviços de 

atendimento educacional especializado na instituição. 

Apesar das dificuldades narradas os docentes consideram a existência do NAPNE 

como fundamental para a inclusão das Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, 

todavia, os relatos denotam que os docentes requerem deste Núcleo um apoio que extrapola 

suas atribuições de natureza consultiva e de assessoramento, devido ao fato de ser a única 

referência existente na instituição ao que refere-se à inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais.   

Os dados analisados descrevem que a política de inclusão para alunos com 

necessidades educacionais especiais na instituição pesquisada é bem planejada em seu Plano 

de Desenvolvimento Institucional (2014-2018) e no regulamento do NAPNE, em seus editais 

de ingresso e apresenta coerência com a legislação atual, especificamente com a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (Brasil, 2008), mas ainda não há 

evidências de serviços que atendam à permanência dos alunos com necessidades educacionais 

especiais, à formação continuada dos profissionais e atuação do NAPNE. 

Neste sentido, considera-se, com base nos dados levantados, que sem as condições 

materiais e humanas adequadas para o atendimento a todas as necessidades educacionais 

apresentadas pelos alunos, a inclusão na instituição de educação profissional pesquisada 
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evidencia-se ainda utópica e excludente, com princípios bem delineados em seus documentos 

e discursos oficiais, mas na realidade, a maior parte dos alunos e profissionais vivenciam 

diariamente diversos obstáculos na tentativa de promover uma educação verdadeiramente 

inclusiva. 

À vista disso, esta pesquisa indica a necessidade da implementação de uma 

cultura voltada à formação continuada dos profissionais da instituição, tanto em capacitações 

específicas para atendimento mais adequado às diversas deficiências, quanto para a 

perspectiva da inclusão, de modo geral, no espaço escolar. Além disso, faz-se necessária a 

adequação das condições de acesso para todos os alunos com necessidades educacionais 

especiais e implementação de serviços de atendimento educacional especializado para o 

público em questão a fim de possibilitar sua permanência e sucesso na conclusão.  

Quanto ao NAPNE, é imprescindível a sua consolidação no campus pesquisado 

para evitar a rotatividade e desmotivação de seus membros, o fortalecimento de sua 

identidade junto aos alunos e profissionais, melhores condições de infraestrutura, horário 

destinado às suas atividades e uma sólida formação de seus profissionais. 

 Já em relação à indicação de estudos que possam contribuir para explorar melhor 

o tema em questão, aponta-se a necessidade de pesquisas que venham contribuir para a 

elucidação de questões como a similaridade da estrutura dos cursos de bacharelado e 

licenciatura no que tange ao despreparo para o atendimento à inclusão, a pouca  procura pelos 

cursos de formação em educação especial ou inclusiva entre os docentes e demais servidores 

da educação profissional, a incompatibilidade existente entre as demandas do NAPNE e a 

ausência  de formação específica de seus profissionais, dentre outros. 

Enfim, pretendi com este trabalho possibilitar um maior aprofundamento acerca 

das políticas públicas de inclusão na educação profissional, no entanto, devido à 

complexidade e o número limitado de pesquisas sobre o tema em questão, vários outros 

estudos poderão colaborar com essa discussão. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO PARA ENTREVISTA DOS MEMBROS DO NAPNE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 

PROJETO DE PESQUISA- INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: uma avaliação 

a partir da visão dos profissionais e alunos de um campus do IFNMG 

 

 

 Objetivo da pesquisa: objetivo compreender a política de inclusão das Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais em um campus do Instituto Federal de Educação do 

Norte de Minas Gerais (IFNMG). 

Obs:este roteiro apresenta inicialmente cinco questões básicas, que poderão ser desdobradas 

durante a entrevista caso haja necessidades de maiores esclarecimentos  sobre as perguntas a 

serem respondidas. Você pode se sentir à vontade para não responder a alguma questão que 

lhe cause constrangimento, sem que isto lhe cause prejuízo. 

 
Identificação do entrevistado: 

 Idade:______ Sexo:____Cargo que ocupa na instituição pesquisada:______________ 

Tempo de serviço no cargo:_______Tempo de atuação no NAPNE:_______________ 

1. Em sua opinião, após o ingresso nos cursos do IFNMG, os alunos com necessidades 

educacionais especiais deste campus contam com os serviços e adaptações que necessitam 

para aprender o conteúdo ensinado?  

  

2.Em sua avaliação, o NAPNE deste campus tem conseguido realizar plenamente os 

objetivos previstos no regulamento a fim de garantir o sucesso da política de inclusão? 

 

3.Quais   são as maiores dificuldades enfrentadas pelos membros do NAPNE no 

desenvolvimento de suas atribuições?  

 

4.Além da reserva de vagas, existem ações, projetos ou programas do governo federal 

voltados à inclusão das Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais em funcionamento 

neste campus? Caso existam, que contribuições têm trazido para a inclusão dos alunos? 

 

5.  Você como (citar o cargo) se sente preparado(a) para apoiar os alunos e professores 

em todas a suas necessidades relacionadas à inclusão? Por quê? 
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APÊNDICE B- ROTEIRO PARA ENTREVISTA DOS DOCENTES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 

PROJETO DE PESQUISA- INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: uma avaliação 

a partir da visão dos profissionais e alunos de um campus do IFNMG 

 

Objetivo da pesquisa: objetivo compreender a política de inclusão das Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais em um campus do Instituto Federal de Educação do 

Norte de Minas Gerais (IFNMG) 

 

Obs: este roteiro apresenta inicialmente cinco questões básicas, que poderão ser desdobradas 

durante a entrevista caso haja necessidades de  maiores esclarecimentos  sobre as perguntas a 

serem respondidas. Você pode se sentir à vontade para não responder a alguma questão que 

lhe cause constrangimento, sem que isto lhe cause prejuízo. 

 

Identificação do Entrevistado: 

 Idade:_______ Sexo:______ Curso de Graduação: _________Modalidade de curso em que 

leciona:________Tempo de serviço no cargo:_______Tempo de atuação no FNMG:______ 

 

1.Em sua opinião, os alunos com necessidades educacionais especiais são atendidos  

adequadamente neste campus? por quê? 

 

2.O regulamento do NAPNE traz como finalidade deste núcleo “promover a cultura 

da educação para a convivência e aceitação da diversidade, além de buscar a quebra de 

barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais na instituição, de forma a promover a 

inclusão dos discentes com necessidades específicas”. Na sua avaliação, este núcleo tem 

conseguido atingir esta finalidade? 

 

3. De acordo com sua percepção o trabalho do NAPNE pode interferir na qualidade do 

percurso escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais ou isto só depende do 

professor e  do  aluno? 

 

 

4. Em sua opinião  deveria  existir outros  apoios além do NAPNE para auxiliar os 

professores e alunos no processo de inclusão? Quais? 

 

5. Você se sente preparado (a) para ensinar os alunos com necessidades educacionais 

especiais que ingressam no IFNMG? 

 
 



131 

 

APÊNDICE C- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DISCENTES COM  

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 

PROJETO DE PESQUISA- INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: uma avaliação 

a partir da visão dos profissionais e alunos  de um campus do IFNMG 

 

  

 QUESTIONÁRIO  PARA  OS DISCENTES 

 

Objetivo da pesquisa: objetivo compreender a política de inclusão das Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais em um campus do Instituto Federal de Educação do 

Norte de Minas Gerais (IFNMG)  

 

Obs:Você pode se sentir à vontade para não responder a alguma questão que lhe cause 

constrangimento, sem que isto lhe cause prejuízo 

 

SEXO:(   )Masculino 

            (   ) Feminino 

  

IDADE:_________ 

 

MODALIDADE DE CURSO QUE FREQÜENTA: 

 (   )  Técnico integrado  ao ensino médio 

 (   ) Técnico concomitante/subseqüente 

 (  ) Superior              

                                                         

INGRESSO NO IFNMG: ANO/SEMESTRE: _______________/__________________ 

 

DEFICIÊNCIA OU  TRANSTORNO GLOBAL QUE 

APRESENTA:__________________________________________________________ 

 

 

1. Com que frequência você tem dificuldades  para desenvolver atividades do  curso devido  à  

sua necessidade especial?  

a- Nunca  

b-Diariamente 

c- Esporadicamente 

Outros_____________________________________________________________________ 
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2.Quando sente alguma dificuldade  na Instituição, ou no curso, a qual setor  você recorre com 

maior frequência?  

a-Apoio psico-social 

b-Apoio pedagógico 

c- Núcleo de Apoio às pessoas com necessidades específicas 

d-Outro(s)/Qual(is)___________________________________________________ 

3.Você avalia o  apoio  que recebe do NAPNE nesta Instituição como: 

a-Ótimo 

b- Bom 

c-Regular 

d-Ruim 

Outros___________________________________________________________________ 

 

 4. Você participa de algum projeto ou ação desenvolvida pelo Governo Federal 

especificamente para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais nesta instituição? 

a-Não 

b-Sim. Especifique_______________________________________________________ 

5. O preparo dos seus  professores para o atendimento às suas necessidades educacionais 

especiais durante as aulas é: 

a- Ótimo 

b-Bom 

c-Regular 

d-Ruim 

Observações_________________________________________________________________ 

6.Você sente falta de algum atendimento especializado ou serviço para melhorar seu 

desempenho  nesta instituição? 

a-Não 
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b-Sim.Especifique____________________________________________________________ 

7-Em seu ponto de vista, a política  da reserva de vagas no IFNMG influencia  na chance de 

uma  colocação no mercado de trabalho? 

a-Sim 

b-Não 

Justifique sua resposta________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

 8- Você foi reprovado(a)  em alguma disciplina do curso que freqüenta? 

a-Sim 

b-Não 

9-As aulas ou atividades que ocorrem na sala de aula são adaptadas para você, tendo em vista 

a sua necessidade educacional especial? 

a-Sim 

b-Não  

c-Às vezes 

d-Nunca houve necessidade  

Observações_________________________________________________________________ 

10-Você se sente bem atendido em todos os espaços desta instituição? 

a-Sim 

b-Não 

Observações________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D-TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE-ESCLARECIDO 

(DISCENTES) 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 
Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DISCENTES 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “Inclusão 

na Educação Profissional: uma avaliação a partir da visão dos profissionais e alunos de um 

campus do IFNMG”, em virtude de ser aluno com Necessidade Educacional Especial. A 

pesquisa é coordenada pelo (a) mestranda Ismar Batista Ramos, sob orientação da  Prof.ª  

Drª. Maria Nailde Martins Ramalho.  

  

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com O Instituto Federal de Educação do Norte 

de Minas Gerais.  

 

Os objetivos desta pesquisa são: analisar as legislações  investigando as ações e 

condições de execução das políticas públicas destinadas às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais no campus pesquisado, avaliar as ações de inclusão adotadas na 

instituição na perspectiva discente e investigar os impactos do trabalho do NAPNE na 

instituição a partir da avaliação docente.  

 

  Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao seguinte  procedimento:    

responder a  um  questionário com 10 questões de múltipa escolha. O tempo previsto para a 

sua participação é de aproximadamente 12 minutos. 

O risco relacionado com sua participação é ficar constrangido(a) ao responder o 

questionário e será minimizado pelos seguintes procedimentos: utilização de espaço 

reservado, opção de responder em sua casa   e de não responder a alguma pergunta que lhe 

cause desconforto, sem que isto lhe cause prejuízo. 

Além disto, a fim de garantir o sigilo das informações e sua privacidade, em nenhuma 

hipótese o seu nome será revelado, nem a menção de características que poderão identificá-

lo. 

Os benefícios relacionados com a sua participação nesta pesquisa serão indiretos: o 

apontamento das potencialidades e das limitações da política de inclusão das Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais do Instituto Federal de Educação do Norte de Minas 

(IFNMG), com intenção de indicar caminhos de reflexão e redirecionamento em prol de uma 

política de inclusão que atenda à realidade da instituição.  

 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 
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confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação.  A sua participação bem como 

a de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não 

haverá gastos por parte dos participantes desta pesquisa, portanto, não estão previstos 

ressarcimentos. Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer 

momento se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá 

direito à indenização.  

 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Ismar Batista Ramos   

Endereço: Avenida Newton José  Lopes, 1193/Bairro:Nova Pirapora.Cep:39270-000-

Pirapora/MG 

Telefone:(038) 98364367 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 
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APÊNDICE E-TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE-ESCLARECIDO 

(DOCENTES) 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DOCENTE 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “Inclusão na 

Educação Profissional: uma avaliação a partir da visão dos profissionais e alunos de um 

campus do IFNMG”, em virtude de ser  professor de algum aluno com necessidades 

educacionais especiais. A pesquisa é coordenada pelo (a) mestranda Ismar Batista Ramos, 

sob orientação da  Prof.ª  Drª. Maria Nailde Martins Ramalho.  

  

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com O Instituto Federal de Educação do Norte 

de Minas Gerais.  

 

Os objetivos desta pesquisa são: analisar as legislações  investigando as ações e 

condições de execução das políticas públicas destinadas às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais no campus pesquisado, avaliar as ações de inclusão adotadas na 

instituição na perspectiva discente e investigar os impactos do trabalho do NAPNE na 

instituição a partir da avaliação docente.  

Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) a uma   entrevista gravada. O 

tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente  20 minutos. 

O risco relacionado com sua participação é ficar constrangido(a) ao responder a 

entrevista e será minimizado pelos seguintes procedimentos: utilização de espaço reservado e 

opção de não responder a alguma pergunta que lhe cause desconforto, sem que isto lhe cause 

prejuízo. 

Além disto, a fim de garantir o sigilo das informações e sua privacidade, em nenhuma 

hipótese o seu nome será revelado, nem a menção de características que poderão identificá-lo. 

 

 Os benefícios relacionados com a sua participação nesta pesquisa serão indiretos: o 

apontamento das potencialidades e das limitações da política de inclusão das Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais do Instituto Federal de Educação do Norte de Minas 

(IFNMG), com intenção de indicar caminhos de reflexão e redirecionamento em prol de uma 

política de inclusão que atenda à realidade da instituição. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação.  A sua participação bem como 

a de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não 
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haverá gastos por parte dos participantes desta pesquisa, portanto, não estão previstos 

ressarcimentos. Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer 

momento se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá 

direito à indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Ismar Batista Ramos   

Endereço: Avenida Newton José  Lopes, 1193/Bairro:Nova Pirapora.Cep:39270-000-

Pirapora/MG 

Telefone:(038) 98364367 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 
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APÊNDICE F-TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE-ESCLARECIDO (NAPNE) 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

MEMBRO DO NAPNE 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “Inclusão na 

Educação Profissional: uma avaliação a partir da visão dos profissionais e alunos de um 

campus  do IFNMG”, em virtude de ser membro do NAPNE. A pesquisa é coordenada pelo 

(a) mestranda Ismar Batista Ramos, sob orientação da  Prof.ª  Drª. Maria Nailde Martins 

Ramalho.  

  

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com O Instituto Federal de Educação do Norte 

de Minas Gerais.  

 

Os objetivos desta pesquisa são: analisar as legislações  investigando as ações e 

condições de execução das políticas públicas destinadas às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais no campus pesquisado, avaliar as ações de inclusão adotadas na 

instituição na perspectiva discente e investigar os impactos do trabalho do NAPNE na 

instituição a partir da avaliação docente.  

  Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) a uma   entrevista gravada. O 

tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente  20 minutos. 

 

O risco relacionado com sua participação é ficar constrangido(a) ao responder a 

entrevista e será minimizado pelos seguintes procedimentos: utilização de espaço reservado e 

opção de não responder a alguma pergunta que lhe cause desconforto, sem que isto lhe cause 

prejuízo. 

Além disto, a fim de garantir o sigilo das informações e sua privacidade, em nenhuma 

hipótese o seu nome será revelado, nem a menção de características que poderão identificá-

lo. 

 Os benefícios relacionados com a sua participação nesta pesquisa serão indiretos: o 

apontamento das potencialidades e das limitações da política de inclusão das Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais do Instituto Federal de Educação do Norte de Minas 

(IFNMG), com intenção de indicar caminhos de reflexão e redirecionamento em prol de uma 

política de inclusão que atenda à realidade da instituição.  

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação.  A sua participação bem como 

a de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não 
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haverá gastos por parte dos participantes desta pesquisa, portanto, não estão previstos 

ressarcimentos. Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer 

momento se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá 

direito à indenização.  

 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Ismar Batista Ramos   

Endereço: Avenida Newton José  Lopes, 1193/Bairro:Nova Pirapora.Cep:39270-000-

Pirapora/MG 

Telefone:(038) 98364367 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ___________________________________ 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


