
 
 

 5 – Educação especial e inclusão 

 
 EDUCANDO PARA A INCLUSÃO – RELATO DE EXPERIÊNCIAS 

 
ALVES FILHO, Aníbal Sebastião.¹, SOUZA, Leigh Maria de.¹ 

¹Doutora em Educação/PUC-GO, Docente, IF Goiano CâmpusUrutaí, 
leighsouza@ifgoiano.edu.br 

¹Doutor/UFG-GO, Docente, IF Goiano CâmpusUrutaí,  
anibal.filho@ifgoiano.edu.br  

 
 
Resumo: 

O IF Goiano vem executando ao longo dos anos, ações que procuram, a partir de uma tomada 
de consciência cada vez mais evidente, incrementar as metodologias inclusivas, de modo a 
tornar a instituição cada vez mais democrática não apenas do ponto de vista do acesso quanto 
à permanência e êxito dos alunos com algum tipo de deficiência.A partir de meados do século 
XX, emerge, em nível mundial, a defesa de uma sociedade inclusiva, com a intensificação dos 
movimentos sociais de luta contra todas as formas de discriminação que impedem o exercício 
da cidadania das pessoas com deficiência. A partir da Declaração de Salamanca (1994), o 
conceito de necessidades educacionais especiais passou a ser amplamente disseminado e 
discutido. Porém, as políticas educacionais colocadas em práticas não alcançaram o objetivo 
de levar a escola a assumir o desafio de atender as necessidades educacionais de todos os 
estudantes com necessidades especiais. Este relato tem como objetivo apresentar o Projeto de 
inclusão em andamento no IF Goiano, com base nos relatórios encaminhados de atendimentos 
realizados e exposições das experiências, apresentadas no I Seminário sobre Experiências 
Exitosas em Inclusão ocorrido no mês de dezembro de 2015.No delineamento dessa pesquisa 
de matriz metodológica qualitativa, além do referencial teórico foram utilizados como 
procedimentos para a base empírica: análise documental, questionários e relatos das práticas 
inclusivas desenvolvidas dentro do espaço escolar. Constatou-se por meio desse levantamento 
que apesar de alguns indicadores de sucesso o processo de inclusão em desenvolvimento no 
IF Goiano, ainda há muito por ser feito, para garantir o acesso permanência e êxito escolar 
dos estudantes com necessidades Especiais. 
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l. Introdução 
 

Educar para a diversidade é formar pessoas para conviver com as diferenças. A 

educação inclusiva é um direito e o ensino é um instrumento para o exercício desse direito, 

pois constitui em um espaço privilegiado de construção de saberes, de interações, de 

negociações e de multiculturalidade. A inclusão deve ser trabalhada de todos os sentidos, 

visando à preparação não só dos portadores de necessidades especiais, mas também das 



 
 

pessoas que irão acolhê-las, sendo fornecidas condições físicas, sociais e estruturais para que 

ela ocorra (MANTOAN, 2003). 

Ao estudar a história do atendimento às pessoas com deficiência, observamos que o 

conceito de deficiência sempre esteve fortemente atrelado ao conhecimento científico 

disponível na época e às condições de vida social e cultural de cada sociedade, que estabelecia 

normas de convivência com aquelas pessoas que, por algum motivo, diferenciavam-se 

substancialmente das demais. Na história da organização da sociedade humana, identifica-se 

um processo contínuo de criação e recriação de categorização das pessoas. Tal processo, 

descrito a partir das atividades humanas, é elaborado considerando fatores econômicos, 

sociais, culturais e históricos (MATTOS, 2002). 

O termo deficiência é um conceito em evolução, resultante da interação entre pessoas 

com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e 

efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas. Esta interação é fundamental para a efetivação do direito constitucional de 

acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, em ambientes que maximizem 

o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes, de acordo com a meta de inclusão 

plena.  

O conceito de deficiência é, em geral, baseado em crenças, com forte componente 

cultural que, passadas às gerações, são desprovidas de descrição e, nem sempre, estão 

relacionadas às definições. A definição, por sua vez, pretende descrever e dar significado ao 

fenômeno, estabelecendo relações entre as condições antecedentes (que causa) e os 

desempenhos observados (respostas). Está atrelada aos avanços tecnológicos que subsidiam 

diagnósticos, tratamentos e atendimentos, pautados em normas legais e princípios éticos.

 A inclusão dos alunos com necessidades Educacionais Especiais, nas escolas regulares 

de ensino, é uma exigência das Leis, mas, o que fazer para que nossas escolas se tornem 

verdadeiramente inclusivas e as necessidades desses alunos sejam atendidas? Mas, o que é 

educação inclusiva? É uma educação centrada no aluno, que não faz acepção de cor, raça, 

religião, situação econômica, sexo, diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais. Que procura 

ensinar a todos respeitando as suas particularidades e atender as suas necessidades. É uma 

educação que se preocupa na prática com a qualidade do ensino aprendizagem, não apenas 

para uns, mas, para todos.  



 
 

Analisando o nosso contexto educacional, percebe-se que diante as exigências das leis, 

as matrículas nas escolas públicas tem crescido, porém ainda longe de exercer uma política 

inclusiva. Há uma grande resistência e descrença por parte dos “educadores e gestores” em 

relação à efetivação eficaz do processo de inclusão, até porque falta a eles uma capacitação 

nessa área. Embora esteja perceptível a necessidade de mudança em todo o processo 

educacional, as escolas resistem à mudança e continuam realizando as mesmas ações, 

excluindo, excluindo, e quase nada é feito para reverter à situação. Porém, acredita-se que por 

meio da matrícula, amparada por Lei, dos alunos especiais nas escolas públicas, todos serão 

beneficiados, havendo, portanto uma possibilidade de mudança. Vale ressaltar que só o fato 

de matricular não significa que se esteja incluindo, é preciso que o aluno participe das 

atividades desenvolvidas pela escola e tenha a possibilidade de desenvolver sua aprendizagem 

no seu ritmo, do seu jeito, mesmo que esta não seja a aprendizagem ideal para a escola.  

A educação inclusiva é proveniente de várias lutas sociais que ocorreram em todo o 

contexto histórico mundial. Sendo amparada por várias leis, tanto internacionais quanto 

nacional. A saber, temos: Documentos orientadores no âmbito internacional.Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), que assegura às pessoas com deficiência os mesmos 

direitos à liberdade, a uma vida digna, à educação, ao desenvolvimento pessoal e social e à 

livre participação na vida da comunidade.  

A Conferência Mundial de Educação para Todos (Jomtien, 1990), chama a atenção 

dos países para os altos índices de crianças, adolescentes e jovens sem escolarização. Como 

um dos signatários desse documento, o Brasil assumiu, perante a comunidade internacional, o 

compromisso de erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental no país e 

assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível com a meta de inclusão plena, 

quando da realização da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência outorgada 

pela ONU em 20061. Porém, em pleno século XXI é possível identificar a continuidade de 

discursos e de práticas tradicionais que tentam justificar a segregação em razão da deficiência 

e do suposto despreparo da escola ou dos professores para trabalhar com pessoas com 

necessidades especiais. São instituições historicamente desprovidas de investimentos 

necessários ao atendimento das especificidades educacionais, com estruturas segregativas.  
                                                             
1A emenda constitucional, por meio do decreto Legislativo 186/2008 e pelo Decreto Executivo 6949/2009 
ratifica esse compromisso e compromete-se com a eliminação dos modelos de sistemas paralelos e segregados de 
ensino às pessoas com deficiência e com a adoção de medidas políticas educacionais para a acessibilidade e o 
pleno acesso aos espaços comuns de ensino e aprendizagem. 



 
 

Para enfrentar esse desafio e cumprir com este compromisso, o Brasil tem criado 

instrumentos norteadores para uma ação educacional,por meio de documentos legais que 

normatiza e apoia a construção projetos capazes de superar os processos históricos de 

exclusão e a criação de sistemas educacionais inclusivos. As Pessoas com Necessidades 

Especiais são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, 

mental ou sensorial, as quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Esse relato apresenta os esforços empreendidos pelo IF Goiano no atendimento aos 

estudantes com necessidades especiais matriculados nos cursos profissionalizantes das várias 

modalidades que a instituição oferece. Para alcançar esse objetivo, os estudos foram ancorados 

na Política Nacional de inclusão,na Legislação da Educação Especial no Brasil e nas pesquisas 

de educação inclusiva no Brasil, Campos (2003); Fagundes(2002), entre outros pesquisadores que 

têm investigado o assunto. 

2. Desenvolvimento 

 Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes primarias e 

revisão de literatura sobre a temática em estudo, de forma a contextualizar a pesquisa e 

situarem relação às proposições já formuladas sobre a temática em estudo elevantar a 

discussão que está sendo feita na área da Educação Especial, no contexto maior das 

discussões na área da Educação, considerando que isto daria maior consistência à área da 

Educação Especial no cenário da Educação geral. Para Bogdan (1994), o objetivo da pesquisa 

qualitativa é contextualizar o objeto de estudo numa realidade social dinâmica, situando em 

seu bojo diverso tipologias, como: fenomenologia, etnometodologia, interacionismo 

simbólico, estudo de caso, dentre outras. No delineamento dessa pesquisa de matriz 

metodológica qualitativa, foram utilizados como procedimentos para a base empírica: análise 

documental, questionários e relatos das práticas desenvolvidas dentro do espaço escolar. 

 Para os pesquisadores, incluir e integrar tem significados muito parecidos, o que faz 

com que muitas pessoas utilizem esses verbos indistintamente. No entanto, no campo da 

educação inclusiva, os termos inclusão e integração representam filosofias totalmente 

diferentes, ainda que tenham objetivos aparentemente iguais, ou seja, a inserção de pessoas 

com deficiência na sociedade. 



 
 

De maneira geral as pessoas usam o termo inclusão quando, na verdade, estão 

pensando em integração. Para Werneck2as principais diferenças entre inclusão e integração: 

Inclusão: a inserção é total e incondicional (crianças com deficiência não precisam 
"se preparar" para ir à escola regular)  
Integração: a inserção é parcial e condicional (crianças "se preparam" em escolas ou 
classes especiais para estar em escolas ou classes regulares) 

Portanto, a integração é um movimento no qual,a Pessoa com Necessidades Especiais 

é quem tem que se adaptar à sociedade, e não necessariamente a sociedade é que deve criar 

condições para evitar a exclusão. No processo de inclusão pelo contrário, é o da valorização 

do aprendizado e da produção de conhecimento; é o respeitar o tempo do aluno em seu 

processo de desenvolvimento; é a estética da sensibilidade, seja artística ou social; é o tempo 

da solidariedade na construção subjetiva de cada cidadão. 

Portanto, no IF Goiano a tarefa de incluir tem sido uma meta constante, tendo em vista 

que, em cinco anos,triplicou o número de estudantes matriculados com algum tipo de 

necessidade especial. Hoje, a instituição atende 48 estudantes de variadas necessidades 

especial, distribuídos nos vários campi.  

 O Projeto “Educação Inclusiva no IF Goiano” pensado para ser um plano norteador 

que amparasse e orientasse o Atendimento Educacional Especializado, cumprindo com as 

exigências legais sob a nova política de educação especial na perspectiva da educação 

Inclusiva.Teve como objetivo: Proporcionar a efetivação legal e pedagógica do Atendimento 

Educacional Especializado no IF Goiano, agindo conforme a Política nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, para suprir as necessidades de acesso ao 

conhecimento; a participação dos alunos com deficiência, idosos e jovens adultos e das 

demais pessoas que são público-alvo da Educação Especial, que procuram a capacitação por 

meio da Educação Profissional e Tecnológica. 

 Na implementação do projeto algumas ações já se concretizaram no IF Goiano: 

Constituição e fortalecimento dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Específicas - NAPNE e designação de coordenadores em cada Campus; Realização decursos 

de Formação pedagogicas para professores como o de flexibilização (adaptação/adequação) 

curricular na educação profissional e tecnológica;Realização do Curso de formação 

Pedagógica para os professores com ênfase em avaliação inclusiva; Aquisição de 

                                                             
2WERNECK, Cláudia. Integração ou Inclusão? Conceitos básicos para usar este manual. Em: Manual da mídia 
legal 1: jornalistas e publicitários mais qualificados para abordar o tema inclusão de pessoas com deficiência na 
sociedade. – Rio de Janeiro: WVA, 2002, páginas 16 a 17. 



 
 

equipamentos (tecnologias assistivas3) para equipar as salas multifuncionais4para o 

atendimento das pessoas com Deficiência Visual foi adquirido: material didático, como jogos, 

bolas, lupas eletrônicas, e Scanner com voz outras materiais; também foram adquiridos 

equipamentos: softwares, leitores de tela, máquina de escrever em Braille, impressora, 

maquina fussora, além da contratação de pessoal de apoio; promoção da acessibilidade 

arquitetônica, curricular e de comunicação, por meio da conscientização e capacitação dos 

servidores. 

O campus Ceres realizou o II Seminário Institucional do Programa de Bolsas de 

Iniciação à Docência e I Fórum de Educação Inclusiva do Núcleo de Atendimento a Pessoas 

com Necessidades Específicas. A programação do II Seminário contou com atividades sobre 

educação inclusiva, libras, programas de Inclusão Digital (ID) do Governo Federal, políticas 

públicas de educação inclusiva e dificuldades e distúrbios de aprendizagem. 

No mês de Dezembro de 2015, foi realizado em Goiânia o I Seminário sobre 

Experiências Exitosas em Inclusão no IF Goiano, espaço que cada campus pode apresentar 

histórias de superação pessoal e de sucesso institucional no desenvolvimento de atividades de 

apoio a alunos com algum tipo de deficiência. Este foi proposto com intuito de dar 

visibilidade,difundir e disseminar a política de inclusão na comunidade, por meio das ações de 

inclusão no IF Goiano. Essa proposta teve como objetivo, além de socializar as conquistas, 

estimular e fertilizar a discussão sobre a educação inclusiva no âmbito institucional. Foram 

privilegiados no fórum os relatos de ações que garantiram, dentro do IF Goiano, o 

protagonismo dos estudantes com necessidades educacionais especiais. Embora, segundo 

Mantoan(2003), eles não sejam os únicos a serem beneficiados, pois, por meio da inclusão 

das pessoas com necessidades especiais no IF Goiano, tanto os docentes quanto os demais 

aprendem uma lição que a vida dificilmente ensinará respeitar as diferenças.  

Este seminário contou com a participação de gestores, coordenadores dos NAPNE, 

docentes, dentre outros. Além da apresentação dos casos de sucesso, foram apresentados os 

dados diagnósticos sobre o estado da arte da educação inclusiva em cada unidade presente no 

evento, manifestando documentalmente suas realidades e demandas. Uma outra ação, 

desencadeada dentro do projeto foi a formação de recursos humanos na Língua brasileira de 

sinais – Libras, objetivando facilitar os espaços educacionais para os estudantes com DA em 
                                                             
3Tecnologia Assistiva:termo utilizado para identificar todo o arsenal e Recursos e Serviços que contribuem para 
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover Vida 
Independente e Inclusão. 
4 Cinco maiores campus: Rio Verde, Urutaí, Iporá,Morrinhos e Ceres  



 
 

parceria com o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento ao 

Surdo - CAS. 

No tocante da preparação/formação de recursos humanos alguns campi ofertaram 

cursos de formação para atender as demandas relacionadas à inclusão de Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais. Esses relatos de experiências exitosas são os principais 

indicadores de sucesso dos projetos têm a ver com as mudanças atitudinais e do envolvimento 

da comunidade escolar diante da inclusão.  

Outras ações está sendo propostas nesse ano de 2016, como a implantação do 

Atendimento Educacional especializado - AEE: adaptação da infraestrutura física, redesenhos 

curriculares, contratação de pessoal especializado, adoção de novas rotinas, estabelecimento 

de parcerias, desenvolvimento de projetos, dentre outros, que se espera que contribua cada 

vez mais para a consolidação da política de atendimento a estes estudantes e principalmente, 

garanta oportunidades de acesso, permanência  e êxito por meio de uma proposta pedagógica 

que lhes permita um desenvolvimento satisfatório de suas potencialidades.  

 

3.Considerações finais 

Nossas crenças, conceitos e valores em relação à pessoa com deficiência e à 

deficiência podem mudar a partir da aquisição de informações e da convivência com eles. 

Porém, é preciso refletir sobre o conceito que se tem sobre esse assunto para que possamos 

adotar práticas mais assertivas e auxiliar no desenvolvimento humano das pessoas que se 

encontram nessa condição. 

Os preceitos legais expõem que a inclusão deve considerar a necessidade especial de 

cada estudante. As diversas áreas institucionais (ensino, pesquisa e extensão) devem atender 

às necessidades identificadas por seu corpo discente. Ainda há uma longa estrada a ser 

percorrida até que o IF Goiano atenda plenamente aos estudantes com necessidades especiais 

e faça as adaptações necessárias que proporcionem igualdade de condições a todo estudante 

que nele ingresse, embora tenha investido conhecimento, alternativas, quebra de barreiras no 

sentido de criar uma cultura de respeito ao aluno, o seu tempo e o seu espaço, pensando os 

lugares como espaços de aprendizagem. São atitudes que demandam disposição, tempo e 

compromisso de toda equipe pedagógica. 

Dentre algumas considerações, observou-se que formação de professores teve boa 

aceitação entre os participantes, pois proporcionou momentos em que puderam compartilhar 



 
 

ideias e trocar experiências. A formação de professores tem gerado resultados pedagógicos 

positivos, em grande parte pelo posicionamento teórico adotado e pela discussão de conceitos 

científicos de modo transdisciplinar, evitando o dualismo entre as áreas de conhecimento da 

pedagogia e da psicologia. A junção dos conceitos e o amplo diálogo resultam em 

qualificação profissional e melhoria substancial na qualidade dos atendimentos. O AEE torna-

se, realmente, um atendimento especializado. Os indicadores de sucesso aparecem também 

atrelados ao cumprimento dos planos de ação dos sistemas de ensino e dos campi, 

individualmente. Salienta-se que os as experiências apresentadas, com novas propostas de 

organização do trabalho pedagógico,diferenciado no fazer, integrado com a equipe 

pedagógica foram situações desafiadoras que possibilitaram transpor as dificuldades 

pedagógicas e administrativas, na direção da inclusão.  

Entretanto, ainda são muitos os desafios a serem enfrentados para que o IF Goiano se 

torne uma referência em Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva.Pretende-se com esse 

relato provocar a reflexão sobre os aspectos constitutivos da educação especial, gerando 

elementos impulsionadores de debates entre a comunidade possibilitando o aperfeiçoamento e 

a qualificação do trabalho nesta modalidade de ensino. Espera-se que haja sensibilidade para 

que haja continuidade dessas atividades inclusivas. 
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