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Resumo 

A inclusão educacional e social da pessoa com deficiência tem sido um assunto bastante 
discutido nos tempos atuais, especialmente, a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LBD/1996) e da Declaração de Salamana (1994). O presente 
relato de experiência traz uma reflexão sobre a criação de reserva de vagas para pessoas com 
deficiência no IFS/SE, entendendo que a educação profissional tem como finalidade 
promover o desenvolvimento das potencialidades desses indivíduos, objetivando favorecer o 
exercício pleno da cidadania. Portanto, é necessário que as instituições responsáveis pela 
preparação para o trabalho recebam pessoas com deficiência, pois essa abertura poderá 
proporcionar a implantação de medidas concretas que minimizem a exclusão social e 
facilitem o acesso das mesmas ao mundo do trabalho.       
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Abstract 

 

The educational and social inclusion of disabled people has been a subject much discussed in 
recent times, especially after the promulgation of the Law of Directives and Bases of National 
Education (LBD/1996) and the Declaration of Salamana (1994). This experience report 
presents a reflection on the creation of quota system for people with disabilities in the IFS/ 
SE, understanding that professional education is intended to promote the development of the 
potentialities of these individuals, aiming to promote the full exercise of citizenship. 
Therefore, it is necessary that the institutions responsible for preparation for work to receive 
people with disabilities, as this could provide the opening introduction of concrete measures 
to minimize social exclusion and facilitate their access to the world of work. 
 
Key-words: inclusion,IFS/SE, quota system  

 

 

 

 

                                                           

1 Mestre em Educação Especial, Professora Assistente do Departamento de Educação da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho/Itabaiana-SE. isaanjos@yahoo.com.br. Membro 
do Grupo de pesquisa em Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência (NUPIEPED). 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 2 

Introdução  

 

                  Na história da Educação Especial sempre estiveram presentes os sentimentos e 

atitudes de segregação, de discriminação, preconceitos e outros com relação aos indivíduos 

com deficiência. Durante vários séculos, as pessoas com deficiência viveram isoladas, à 

margem da sociedade. A exclusão era total, por serem considerados inválidos, sem utilidade 

para a sociedade e incapazes para o trabalho. Essas características eram atribuídas 

indistintamente a todos que tivessem algum tipo de deficiência.  Deste modo, para se chegar 

às várias conquistas vivenciadas pela educação especial atualmente, como o movimento da 

inclusão, é relevante destacar que os indivíduos com deficiências foram vistos e tratados 

como inferiores e de forma diferenciada pela sociedade de maneira geral. 

                  Na antiguidade, por exemplo, os indivíduos com algum tipo de deficiência eram 

considerados como algo ruim para a sociedade e por isso eram abandonados, exterminados 

por apresentarem deformações que não condiziam com o padrão esperado socialmente. Com o 

Cristianismo surge uma outra concepção de vida, na qual todos os indivíduos com deficiência 

eram vistos como sofredores, pecadores e, portanto, estavam pagando por algo de ruim que 

cometeram. 

                 A história da educação especial realmente começou a ser traçada no século XVI, 

com médicos e pedagogos, que passaram a acreditar nas possibilidades educacionais de 

indivíduos antes considerados ineducáveis. E só a partir do século XVIII é que se começa a 

educar os deficientes, procurando torná-los preparados para exercerem algumas atividades, 

embora em isolamento completo. 

                   No século XIX, tem-se o declínio dos esforços educacionais e o início do 

processo de institucionalização em asilos e manicômios com o objetivo de "tratar" os 

desviantes da sociedade. Neste processo surgiram também casos de crianças que não 

avançavam na escola regular e que eram encaminhadas para as classes especiais nas escolas 

públicas. 

                   Somente no século XX, surge a consolidação dos principais componentes da 

educação especial que seriam: um corpo teórico-conceitual, algumas propostas pedagógicas e 

políticas para a organização de serviços educacionais. Neste sentido, a educação especial foi 

desde a sua origem se constituindo como um sistema paralelo à educação geral. 

                   No início da década de 60 com os movimentos sociais pelos direitos humanos, 

que conscientizou e sensibilizou a sociedade sobre os prejuízos da segregação e 

marginalização dos indivíduos com deficiência, foram criadas diversas instituições 
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especializadas: escolas especiais, centros de habilitação, centros de reabilitação, oficinas 

protegidas de trabalho.  Porém, somente no final da década de 60 é que o movimento pela 

integração social começou a inserir essas pessoas nos sistemas sociais gerais como a 

educação, o trabalho, a família e o lazer.  

                   Assim, originou-se destes movimentos a base moral para a proposta de integração 

escolar, as bases racionais que é a possibilidade de fornecer ambientes de aprendizagem mais 

desafiadores, as bases empíricas que são as evidências científicas (pesquisas educacionais) e 

as ações políticas de diferentes grupos organizados como: grupos dos próprios indivíduos com 

deficiência, dos pais e dos profissionais com o objetivo de garantir os direitos e evitar 

discriminações. O termo integração passou a significar na prática, a mera colocação de 

pessoas com deficiência juntamente com pessoas não deficientes na mesma escola.  

                  Nesse contexto, o princípio da inclusão chega ao nosso meio com a divulgação da 

Declaração de Salamanca (1994), cujas linhas de ação definiram os princípios, a política e a 

prática educativa para as pessoas com necessidades educacionais especiais, bem como ações 

no sentido de atender às minorias. 

                   A inclusão educacional e social da pessoa com deficiência tem sido um assunto 

bastante discutido nos tempos atuais, especialmente, a partir da promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD/1996) e da Resolução nº 02/01 do Ministério 

da Educação (MEC) juntamente com a Secretaria de Educação Especial (SEESP). Essas leis e 

ações pretendem concretizar na prática a política de inclusão adotada pelo Governo Federal. 

 Mantoan (1997) afirma que a noção de inclusão institui a inserção de uma forma 

mais radical, completa e sistemática, tendo como meta principal não deixar ninguém no 

exterior do ensino regular. Para ela, as escolas inclusivas propõem um modo de se constituir o 

sistema educacional que considere as necessidades de todos os alunos e que seja estruturada 

em virtude dessas necessidades. 

 Percebemos aí uma mudança de sentido educacional, visto que não se restringe a 

ajudar somente aos alunos que apresentam alguma dificuldade na escola, mas a professores, 

alunos, técnicos-administrativos, enfim, todos os envolvidos no processo ensino-

aprendizagem, com o objetivo de ter sucesso na corrente educativa geral.  Portanto, a 

educação inclusiva vem sendo uma proposta de aplicação prática ao campo da educação de 

um movimento mundial denominado como inclusão social, atrelado a construção de uma 

sociedade democrática, de resistência contra a exclusão social de qualquer minoria 

(MRECHC, 1999). 
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                   Os ideais de igualdade de direito e respeito à diversidade defendidos no século 

XX fundamentaram as discussões que questionaram a segregação dos alunos com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular e as tendências pedagógicas passaram a 

buscar um caráter mais educacional ao atendimento destas pessoas. Nesta perspectiva, o foco 

educacional deixa de enfatizar somente a deficiência do aluno e os estudos recaem também, 

sobre as situações sociais em que ele está inserido, onde a intervenção ou tratamento procura 

o todo de que a pessoa faz parte (MAZZOTTA, 1996). 

                   Pode-se dizer que esse direito decorre de alguns princípios consagrados na 

Constituição. Em primeiro lugar, os objetivos da República Federativa do Brasil, expostos no 

artigo 3º da Lei Maior, em seus incisos I, III e IV, quais sejam, a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das 

desigualdades sociais e a promoção do bem comum, livre de qualquer forma de 

discriminação. 

                  De acordo com Bueno (1999), para que a educação inclusiva ofereça processos de 

escolarização com qualidade, é necessário que o governo organize um sistema de 

acompanhamento e supervisão dos alunos incluídos no ensino regular. É necessário também 

que a inclusão de crianças deficientes nos sistemas regulares de ensino seja um processo 

gradativo, continuo sistemático e planejado. 

                   Este autor acrescenta que o processo deve ser gradativo, pois é necessário que 

tanto os sistemas de educação especial como os de ensino regular possam se adequar às novas 

tendências, construindo práticas políticas, institucionais e pedagógicas que envolvam não só 

alunos deficientes, mas todos os alunos. Deve ser também, contínuo, para uma ampliação 

constante dos processos de inclusão. 

                  Desta forma, não adianta haver a inclusão pautada somente na quantidade de 

alunos incluídos, é importante que o incremento gradativo, contínuo e consistente da inclusão 

tenha qualidade.  Para Ainscow (2005) inclusão é a transformação do sistema educacional, de 

forma a encontrar meios de alcançar níveis que não estavam sendo contemplados. Para ele, a 

inclusão é um processo que envolve três níveis: o primeiro é a presença, o que significa estar 

na escola. Mas não é suficiente o aluno estar na escola, ele precisa participar. O segundo, 

portanto, é a participação. O aluno pode estar presente, mas não necessariamente 

participando. É preciso, então, dar condições para que o aluno realmente participe das 

atividades escolares. O terceiro é a aquisição de conhecimentos, o aluno pode estar presente 

na escola, participando e não estar aprendendo. Portanto, inclusão significa o aluno estar na 

escola, participando, aprendendo e desenvolvendo suas potencialidades.   
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                  Para Sassaki (1997), inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para 

poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 

simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. Portanto, esta 

definição nos deixa claro que a escola deve se adaptar às necessidades individuais de cada 

aluno, e não se pautar em paradigmas pré-estabelecidos a respeito dos processos de 

aprendizagem.  

                  Percebemos que a inclusão, portanto, é um processo que contribui para a 

construção de um novo tipo de sociedade através de transformações de pequeno ou grande 

porte nos ambientes físicos (espaços internos e externos, equipamentos, aparelhos e utensílios, 

mobiliário e meios de transporte) e na mentalidade de todas as pessoas, portanto, também da 

pessoa com deficiência.  

                  Um outro aspecto da inclusão é identificar e sobrepujar as barreiras que impedem 

os alunos de adquirir conhecimentos acadêmicos. Essas barreiras podem ser: a organização da 

escola, o prédio, o currículo, a forma de ensinar e muitas vezes as barreiras que estão na 

mente das pessoas. 

                   Para Oliveira (2007) a implantação de uma “política de inclusão” traz inerente a 

idéia de uma população excluída. Véras (1999) ao abordar a questão da “exclusão social” no 

Brasil, esclarece que o tema não é novo e nem originalmente nacional. Relacionam-se às 

discussões sobre marginalidade social e pobreza, freqüentes no país desde os anos 1960 e na 

produção européia. 

                   Para Mendes (2003) a inclusão escolar no Brasil ainda é uma perspectiva a ser 

buscada, e nossa preocupação tem sido a não de reforçar um simulacro, pois o debate 

acirrado, o crescente volume de pesquisas sobre o tema e as propagandas desenfreadas das 

políticas educacionais podem estar criando a ilusão de que a inclusão de crianças e jovens 

com necessidades educacionais especiais esteja de fato chegando em nossas escolas.                   

Acreditamos que na verdade podemos estar produzindo e alimentando o “fantasma” da 

inclusão, o que paradoxalmente, pode reforçar a sensação de ameaça e a resistência do 

sistema às mudanças. 

                   Enfim, concordamos com Rodrigues (2006) quando afirma que neste inicio do 

século XXI, parece que nunca a desigualdade entre os homens foi tão grande. Não 

encontramos solução plausível nem previsível para injustiças e conflitos que proliferam e 

preenchem o nosso cotidiano de informação. Portanto, é  num terreno complexo, controverso, 

desigual que a inclusão (seja social ou educativa) procura prevalecer. Nesse aspecto, poder-

se-ia dizer que, quanto mais a exclusão social efetivamente cresce, mais se fala em inclusão.  
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Implantação no NAPNE: criação de reserva de vagas 

 

O interesse em realizar pesquisa na área de educação inclusiva surgiu no decorrer 

da minha trajetória profissional como pedagoga e professora atuando na área da Educação 

Especial, tendo origem em um processo pessoal de busca e troca de experiências, sentindo a 

necessidade de discutir, analisar e refletir sobre as situações vividas e questões do cotidiano. 

Um conjunto de fatos e situações contribuíram neste percurso através de reflexões e 

inquietações necessárias para constituição de uma pesquisa.     

 Em 1995 ingresssei como Técnica em Assuntos Educacionais no Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Sergipe (CEFET/SE), instituição da rede federal de educação 

tecnológica, atualmente denominada Instituto Federal de Educação, Ciência e  Tecnologia de 

Sergipe (IFS/SE). Nessa instituição tive a oportunidade de trabalhar em setores que tinham 

como objetivo criar, desenvolver e implantar programas de atendimento aos discentes, com o 

objetivo da melhoria de sua qualidade de vida, priorizando as populações mais carentes por 

intermédio de ações que extinguissem práticas assistencialistas e paternalistas. Algumas ações 

foram desenvolvidas no sentido de propiciar reflexões acerca de concepções ultrapassadas que 

geram preconceitos e discriminações negativas em relação aos grupos ditos minoritários. 

 Em 2001 tive a oportunidade de implantar o Programa TEC NEP (Educação, 

Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais) no 

CEFET/SE, como também estabelecer a reserva de vagas para pessoas com deficiência, 

momento em que foi instituído o Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidades Educativas 

Especiais (NAPNE) da instituição, do qual fui coordenadora até 2003.  No início de 2003, fui 

convidada a assumir o cargo de gestora estadual do Programa TEC NEP em Sergipe, no qual 

permaneço até hoje. O NAPNE tem como objetivo desenvolver ações que facilitam o 

processo de ensino-aprendizagem, disponibilizando recursos pedagógicos necessários que 

viabilizem a inclusão e a permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais no 

ambiente escolar.            

 O CEFET-SE, desde o ano de 2002, vinha estabelecendo um percentual de reserva 

de 5% do total de vagas dos cursos ofertados para candidatos com algum tipo de deficiência, 

no entanto, em 2008, foi retirada essa reserva.       

 O meu interesse em estabelecer reserva de vagas para pessoas com deficiência 

surgiu a partir da constatação de que o IFS/SE, sendo uma instituição de referência na 

educação profissional nunca acolheu esse tipo de aluno. Entendemos que a educação 

profissional para pessoas com deficiência tem como finalidade promover o desenvolvimento 
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das potencialidades desses indivíduos, objetivando favorecer o exercício pleno da cidadania. 

Portanto, é necessário que as instituições responsáveis pela preparação para o trabalho 

recebam pessoas com deficiência, pois essa abertura poderá proporcionar a implantação de 

medidas concretas que minimizem a exclusão social e facilitem o acesso das mesmas ao 

mundo do trabalho.           

 Em um país de tantas desigualdades sociais, a inclusão de pessoas com deficiência 

em programas de educação para o trabalho supõe a ampliação dos espaços de presença dessas 

pessoas em escolas de ensino médio e profissionalizantes, inclusive nas Instituições Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia (IFS).         

 

Cotas para pessoas com deficiência 

 

                  Dados da ONU indicam que as pessoas portadoras de deficiência são cerca de 10% 

da população mundial, surgindo então a necessidade de políticas públicas capazes de propiciar 

igualdade material de condições para a vida em sociedade, garantindo a estas pessoas 

tratamento especial.  

                  No Brasil, é incontestável o reduzido número de pessoas com deficiência que têm 

acesso à educação, formal ou informal. Como alternativa para minorar esse problema 

surgiram as denominadas ações afirmativas, comumente chamadas de “reserva de vagas”, 

“política de cotas” e “ação compensatória”. 

                  O termo ação afirmativa teve origem nos Estados Unidos e chega ao Brasil 

assumindo uma enorme diversidade de sentidos. Gomes (2004) o define como um conjunto de 

políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas 

com vistas à discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem 

como para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, 

tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso aos bens 

fundamentais como a educação e o emprego.  

                  Moehlecke (2002) considera que a ação afirmativa assumiu formas como: ações 

voluntárias, de caráter obrigatório, ou uma estratégia mista; programas governamentais ou 

privados; leis e orientações a partir de decisões jurídicas ou agências de fomento e regulação. 

Silva (2004) conceitua ações afirmativas como ações públicas ou privadas, temporárias, de 

caráter compulsório, voluntário ou facultativo dirigidas à eliminação e/ou mitigação de 
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discriminações injustas e de suas respectivas conseqüências, rumo à concretização da efetiva 

igualdade, sempre baseando-se no sentido de pertença a grupos, portanto específicas.  

                   Além desses aspectos, a ação afirmativa também envolveu práticas que 

assumiram diversos cenários. O mais conhecido é o sistema de cotas, que consiste em 

estabelecer um determinado número ou percentual a ser ocupado em área específica por 

grupo(s) definido(s), o que pode ocorrer de maneira proporcional ou não, e de forma mais ou 

menos flexível. (MOEHLECKE, 2002). 

                    Portanto, entendemos que ação afirmativa é oferecer a um determinado grupo de 

pessoas um tratamento diferenciado para compensar as desvantagens devidas à sua situação 

de discriminação e exclusão. 

                     Entretanto, têm-se várias opiniões acerca da justeza do sistema de cotas dentro 

da sociedade. Os contrários à política de cotas afirmam basicamente que fundamental seria a 

melhoria substancial da educação dispensada às pessoas com deficiência para garantir a 

igualdade de condições entre estas e os que não têm qualquer tipo de deficiência. Para os que 

defendem o fim da política de cotas, o princípio constitucional da igualdade significa tratar a 

todos da mesma forma, dando a todos as mesmas oportunidades e condições. Este argumento 

faz  parte do discurso comum, daqueles que se pronunciam contrários ao sistema de cotas e 

aguardam a melhoria do ensino há décadas, mas não oferecem propostas para minimizar os 

efeitos da exclusão, que permanece sempre firme ao longo dos anos.  

                   Os favoráveis ao sistema de cotas afirmam que o princípio da igualdade (art. 5º, 

inciso I da CF/88) consiste exatamente em tratar de forma igual os iguais e de forma desigual 

os desiguais. Entendo que não há como oferecer as mesmas condições às pessoas se não 

levarmos em consideração as suas diferenças e limitações, sejam elas de ordem material, 

educacional ou física, como no caso específico das pessoas com deficiência.  

                  Pode-se dizer que esse direito também decorre de alguns outros princípios 

consagrados na Constituição, mas não menos importantes, quais sejam: o princípio da livre 

locomoção (art. 5º, XV), do atendimento aos ditames da ordem econômica (art. 170, VII), da 

assistência social e da promoção da integração de pessoas portadoras de deficiência à vida 

comunitária (art. 203, IV). 

                  A reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiências nos concursos públicos 

é, portanto, valioso progresso no sentido de evitar a exclusão social, buscando assim a 

redução das desigualdades e dos preconceitos, além da promoção da cidadania, da liberdade, 

da justiça e da solidariedade (art. 37, inciso VIII da CF/88 regulamentado pelas Leis nº 

7.853/89 e 8.112/90 e pelo Decreto nº 3.298/99).  
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                  A questão da reserva de vagas para segmentos específicos da população no 

ingresso às universidades públicas está na ordem do dia das discussões sobre Educação no 

país. Analogamente, pode-se afirmar que a questão não está somente ligada à entrada das 

pessoas com deficiência através do sistema de cotas. É necessário a melhoria da capacitação 

dessas pessoas para que sejam bons profissionais e o acompanhamento dessas pessoas após a 

sua entrada no mercado de trabalho ou na rede pública de ensino. 

                   Mello (1995) afirma que o principio da igualdade perante a lei, como encontramos 

na Constituição Brasileira, não se restringe a nivelar os cidadãos diante da norma legal, mas 

exige que a própria lei não pode ser editada em desconformidade com a isonomia. O principio 

da igualdade restringe um tratamento desuniforme às pessoas, mas como observa o autor, é 

próprio da lei dispensar tratamentos desiguais, pois as normas legais nada mais fazem que 

discriminar situações, à moda que as pessoas compreendidas em umas ou em outras vêm a ser 

colhidas por regimes diferentes. 

 

Considerações 

 

No campo prático, são várias as controvérsias de quais seriam as melhores 

soluções para minimizar a exclusão das pessoas com deficiência, já que a situação de 

discriminação tem se mostrado inalterada, segundo dados, por várias décadas. 

No entanto, podemos perceber nessa experiência prática no IFS/SE que essa 

discussão em relação à reserva de vagas situa-se simultaneamente numa perspectiva crítica e 

otimista. Crítica em relação a esse modelo de educação atual, que não satisfaz às 

necessidades, nem dos alunos nem da sociedade. Crítica também em relação ao imobilismo 

que continua, em muitos casos, a ser a força dominante, procurando desculpar e justificar o 

que é inaceitável. Crítica, ainda, em relação a diversas leis referentes à educação especial e 

que estão longe de serem cumpridas. Otimista, porque na sociedade está cada vez mais 

presente a idéia de que a educação tem que evoluir de forma a passar a ser um fator de 

progresso humano e social e de inovação, voltada para o desenvolvimento potencial de todos 

os alunos e da sociedade. Otimista porque a verdadeira inclusão implica essencialmente a 

interiorização e vivência de sentimentos e atitudes de respeito ao outro como cidadão, 

fundamentando-se nos direitos da pessoa humana, estimulando o respeito mútuo entre os 

indivíduos, na base do reconhecimento dos direitos coletivos de todos os povos.   

 A condição de igualdade surge como regra de equilíbrio entre as pessoas. A 
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igualdade é afirmada no plano da dignidade humana e está intimamente vinculada ao Estado 

de Direito Democrático. Nós, seres humanos, não somos iguais, seja quanto as nossas 

capacidades físicas, intelectuais. Porém, somos todos iguais na nossa natureza humana. E é 

nessa condição humana de igualdade que devemos reconhecer que os Seres Humanos 

possuem histórias de vida diferentes, características pessoais diferentes, enfim, cada um é 

diferente do outro.  

Invoco finalmente, as palavras de Montesquieu:  

"O princípio da democracia corrompe-se quando se perde o espírito da igualdade". 
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