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Resumo: O presente trabalho apresenta a contextualização histórica das políticas de 
educação inclusiva no contexto brasileiro aplicadas no IF Goiano e suas experiências de 
inclusão.  O objeto da pesquisa são as ações e experiências realizadas com os alunos do 
Instituto, pelo Núcleo de Apoio Pedagógico para Pessoas com Necessidades Específicas 
(NAPNE), responsável por implementar as políticas de inclusão e permanência na 
instituição.  O NAPNE tem como objetivo principal, criar na instituição a cultura da 
educação para a convivência e aceitação da diversidade. Busca promover ações e 
pesquisas, garantindo o acesso ao ensino e a permanência do aluno na Instituição. Analisa 
e identifica na realidade local, as necessidades específicas dos alunos como, a surdez, 
discalculia, dislexia, e outros transtornos, buscando promover ações eficientes para 
resolver as situações encontradas. A metodologia utilizada é a pesquisa-ação-participativa 
e ocorre inicialmente por um diagnóstico das dificuldades que posteriormente é 
compartilhando com uma equipe multiprofissional, buscando os meios mais eficientes 
para auxiliar o desenvolvimento efetivo dos educandos com necessidades específicas. 
Neste contexto, o NAPNE é fundamental, realizando a inclusão neste Instituto, dos 
alunos dos cursos de nível básico, técnico, tecnológico e graduação, articulando os 
diversos setores desta Instituição nas atividades relativas à inclusão, definindo as 
prioridades, meios e métodos, recursos humanos e material a ser utilizado. 
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Introdução 

 

           A história da inclusão de pessoas com deficiência na educação profissional 

começou com o Programa TECNEP. É uma ação coordenada pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação que visa à inserção das Pessoas 

com Necessidades Educacionais Específicas – PNE – (deficientes, superdotados/altas 

habilidades e com transtornos globais do desenvolvimento) em cursos de formação inicial 

e continuada, técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduações da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, em parceria com os 

sistemas estaduais e municipais de ensino. 
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          O NAPNE é um setor da instituição que desenvolve ações de implantação e 

implementação do Programa TECNEP, que visa principalmente a quebra das barreiras 

arquitetônicas, educacionais e atitudinais. Neste sentido, a inclusão   precisa ser uma 

prática presente e permanente na Instituição, possibilitando as oportunidades de acesso e 

permanência face aos princípios legais e diretrizes da educação inclusiva.                                                                                                                                                                                 

Assim, o NAPNE cumpre o papel importante no repensar didático pedagógico e 

organizacional na proposta da inclusão, por isso vale considerar que: 

 
Lutamos para vencer a exclusão, a competição, o egocentrismo e o 
individualismo, em busca de uma nova fase de humanização social. 
Precisamos superar os males da contemporaneidade, ultrapassando 
barreiras físicas, psicológicas, espaciais, temporais, culturais e, 
acima de tudo, garantindo o acesso irrestrito de todos os bens e as 
riquezas de toda sorte, entre as quais o conhecimento (MANTOAN, 
2008, p.60). 

 

 É preciso garantir a todos a oportunidade de uma educação eficiente e de 

qualidade, onde o jovem tenha o apoio para superar suas dificuldades e 

consequentemente ser incluído no processo de ensino, vencendo seus desafios. Portanto, 

este trabalho tem como objetivo apresentar a organização e desenvolvimento de um 

núcleo de apoio voltado para a inclusão escolar, onde suas ações faz acontecer mudanças 

qualitativas de superação das dificuldades encontradas. 

A metodologia utilizada nesse trabalho pontuou a pesquisa-ação-participativa que 

se apresenta a partir de um diálogo permanente com os participantes, articulando a 

produção de conhecimentos com a ação educativa. Essa modalidade de pesquisa 

qualitativa, consiste em uma alternativa que traz um duplo desafio: o de pesquisar e o de 

participar, o de investigar e educar, realizando a articulação entre teoria e prática 

educativa (DEMO, 1992). 

 

Os caminhos da Inclusão 

 

            A educação inclusiva tem como principio a inclusão de todos os alunos no 

ensino regular e a criação de mecanismos que garantam o respeito as necessidades 

diversas dos seus alunos.  Para Freire (1996, p.17) “A prática preconceituosa de raça, de 
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classe, de gênero, ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a 

democracia”. 

 Nas últimas duas décadas, sob pressão de vários setores da sociedade o Brasil 

encontra-se diante de sensíveis avanços relacionados à implementação de políticas 

educacionais de inclusão, legitimadas por bases legais, iniciando pela nossa carta magna. 

           A Constituição Federal (BRASIL,1988) traz como um dos seus objetivos 

fundamentais “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º). Define “a educação como um 

direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania 

e a qualificação para o trabalho”.  Estabelece a “igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e garante, como dever do 

Estado, “a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino” (art. 205, 206, 208). 

        A Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional Lei 9.394/96, no artigo 59, 

são apresentadas condições e referências aos “currículos, métodos, recursos educativos e 

a organizações específicas para o atendimento as necessidades educacionais específicas 

dos alunos” (BRASIL,1996). 

         O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelecido pela Lei 8.069/90, 

no seu artigo 55, reforça ao determinar que “os pais ou responsáveis tem a obrigação de 

matricular seus filhos na rede regular de ensino”. (BRASIL, 1990).  

        Em 1990, a Conferencia Mundial de Educação para Todos, promovida pela 

Unesco, na Tailândia, contribuiu para a ampliação do conceito de aprendizagem para 

todas as crianças, jovens e adultos, incluindo as com necessidades educacionais especiais. 

Posteriormente, em 1994 representantes dos governos de alguns países, reuniram-se em 

Salamanca na Espanha, e reafirmaram o compromisso com a inclusão no documento 

intitulado “Declaração de Salamanca” o qual considera também a existência de diferenças 

sob a diversidade sociocultural e da desigualdade econômica. 

Declaração de Salamanca, aprovada em 1994, na Conferência Mundial de 

Educação Especial, considerou a inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais em classes regulares, a forma mais efetiva de democratização das oportunidades 

educacionais. A Declaração de Salamanca é considerada um dos principais documentos 

mundiais que visam à inclusão social. Esta defende que 
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inclusão e participação são essenciais à dignidade 
humana e ao desfrutamento e exercício dos direitos 
humanos. Dentro do campo da educação, isto se reflete 
no desenvolvimento de estratégias que procuram pro 
mover a genuína equalização de oportunidades (...) Ao 
mesmo tempo em que as escolas inclusivas preveem u m 
ambiente favorável à aquisição da igualdade de 
oportunidades e participação total, o sucesso delas requer 
um esforço claro, não somente por parte dos professores 
e dos profissionais na escola, mas também por parte dos 
colegas, pais, família, voluntários.	  (UNESCO,	  1994,	  p.	  5) 

 
Esta declaração ultrapassa o âmbito dos alunos com deficiência, englobando, em 

outras palavras este especial qualifica as escolas que são capazes de incluir os alunos 

excluídos, indistintamente, descentrando os problemas relativos à inserção total dos 

alunos com necessidades educativas especiais. 

No Instituto Federal Goiano – Campus Ceres, o programa TECNEP iniciou seu 

funcionamento, a partir de 2005. Em 2006 foi criado o Projeto da Equoterapia, em 

parceria com a prefeitura de Ceres. Este projeto trabalha com um método terapêutico e 

educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de 

saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas 

com deficiência e/ou com necessidades específicas. 

 O NAPNE juntamente com a Equoterapia vem realizando trabalhos de inclusão, 

buscando identificar nos alunos as necessidades especificas relacionadas ao processo de 

ensino, desenvolvendo algumas ações pedagógicas com o intuito de agilizar a inclusão.  

 

Resultados e Discussão 

Como resultados obtidos, verificou-se a ampliação dos conhecimentos didáticos 

pedagógicos para o desenvolvimento de ações e práticas inclusivas, assim como o a 

possibilidade de uma reflexão sobre as ações realizadas. 

 Dentre as principais ações destacamos: 

• Realização de estudos e pesquisas, sobre métodos, técnicas e recursos de 

inclusão; 
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• atendimentos clínicos específicos, por equipe multiprofissional formada 

por coordenadores, professores, médico, psicólogo, psicopedagogo 

interprete de Libras e assistência social; 

• oferta de formação continuada, através de cursos e palestras com temas 

relativos à inclusão, aos docentes e comunidade escolar; 

• realização de cadastro de dados dos estudantes com necessidades 

específicas, para acompanhamentos, encaminhamentos e estatísticas dos 

atendimentos; 

• oferta de curso de extensão em Libras – Língua de Sinais - para toda a 

comunidade escolar; 

•    parceria com o setor de Equoterapia, método terapêutico educacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

que utiliza o cavalo nos tratamentos; este setor é mantido pelo próprio 

câmpus,  em parceria com o CEREST- Centro de reabilitação  e com a 

Subsecretária do estado ambos do munícipio de Ceres. 

   Realizamos algumas ações pedagógicas com dois alunos, após ser diagnosticado 

necessidades de atendimento específicas.  Os dois casos apresentados a seguir, 

confirmam a importância no NAPNE no apoio e acompanhamento dos estudantes com 

necessidades educacionais específicas: 

     

Caso 1 

 

J. G. é surdo, tem 18 anos, cursa no 1º ano do Ensino Médio Técnico em Agropecuária, 

na infância morava na zona rural, no estado do Pará, só começou a frequentar a escola 

aos 9 anos de idade, após mudar-se para o estado de Goiás. Começou a aprender libras 

aos 11 anos, este atraso na inicialização da vida escolar e na aprendizagem da língua de 

libras, trouxe consequências, as quais J. G busca superação. Nesse caso o NAPNE, 

realizou uma flexibilização curricular, busca acompanhar o desenvolvimento do 

estudante, mantendo contato com a família através de visitas domiciliares e por telefone. 

Também acompanha o trabalho da interprete de Libras e dos docentes. Realiza a 



6	  

	  

capacitação dos professores para o uso de metodologias adequadas ao ensino de surdos, 

através de reuniões, cursos e palestras. Ao estudante oferece extracurricular, atendimento 

psicopedagógico e psicológico na própria instituição, e em parceria com a subsecretária 

estadual de educação oferece o curso de ensino e aperfeiçoamento em Libras. 

 

Caso 2 

 

J. F. possui 22 anos, cursa o 4º Período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

foi encaminhada ao NAPNE pela coordenação do curso por apresentar dificuldades de 

aprendizagem nas disciplinas que envolve cálculos, e por já está cursando pela terceira 

vez a disciplina de física. O caso de J.F. foi analisado pela  equipe multiprofissional, e o 

primeiro encaminhamento foi para avaliação psicopedagógico, neste foi confirmado 

hipótese de discalculia e encaminhado para avaliação com especialista da área de 

neurologia. Também foi realizado um plano de intervenção com o estudante com 

atividades de estimulo de concentração e memória e intervenção com o professor da 

referida disciplina, na qual uma mudança de metodologia e técnicas de ensino foram 

suficientes evitar o jubilamento da estudante. 

 

Considerações Finais  

  Todos nós somos responsáveis pela inclusão, portanto esta é uma realidade 

que não pode mais esperar melhores preparos por parte das instituições de ensino, como 

também dos responsáveis em promover a dignidade humana, buscando com isso os 

valores éticos para que todos tenham lugar e vez nos demais segmentos da sociedade.  

     O desafio da inclusão está presente em muitas escolas brasileiras, diante do 

enfrentamento dessa realidade educacional, na busca da concretização do principio 

constitucional de que a educação é um direito de todos. Neste contexto é importante 

considerar que as bases legais na educação inclusiva, não garantem que as mudanças 

ocorram por si só, mas oferece subsídios legais para uma ação coletiva e dialógica a partir 

da realidade local, contribuindo para que nenhum estudante tenha seu direito a educação 

negado. 

         O trabalho realizado pelo NAPNE propiciou o compartilhamento de 

conhecimentos e experiências de uma equipe que buscou viabilizar atividades que 
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envolvesse os alunos. A equipe multiprofissional trabalhou em conjunto com a parte 

pedagógica formada pelos servidores do Instituto, como o médico, enfermeira, assistente 

social, psicóloga, psicopedagoga, pedagoga e professores. Foram realizados diferentes 

atividades de acompanhamento e exercícios buscando a inclusão nas diferentes                                                                                                                                                              

áreas do ensino, com os alunos, surdo, com discalculia, dislexia e outras dificuldades 

cognitivas. 

         As possibilidades de superação são infindáveis e podemos concluir que é 

possível, desde que seja encarada como um processo de trabalho continuo e profícuo em 

conjunto com a comunidade escolar e a família, a partir de frequentes interações, 

discussões na buscas de ações e atividades que tenham resultados, propiciando ao aluno a 

formação do todo, para que consiga apropriar de técnicas e meios de ampliar seus 

conhecimentos com qualidade e produtividade, desenvolvendo potencialidades 

necessárias para sua vida profissional e pessoal. 
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