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Resumo 
 
Falar em inclusão significa, prioritariamente, respeitar um princípio básico da Constituição e 
condição primordial para que o processo democrático possa de fato existir, qual seja: “todos 
são iguais perante a lei independente de cor, sexo, raça, religião, condição social etc.” O 
presente artigo tem como objetivo colaborar para uma reflexão quanto ao processo de 
inclusão escolar proporcionado pelo Instituto Federal de Sergipe, Campus Aracaju. Para isso 
constará um relato de experiência entre professor e aluno. As propostas aqui apresentadas 
apontam para mudanças que se fizeram necessárias para efetivação da prática de uma 
educação inclusiva na instituição e para a necessidade de repensar as questões que tratam da 
diversidade e do direito de todos a uma educação pública de qualidade.  
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Abstract 

 Talking about inclusion means, mainly, respect a basic principle of Constitution, and 

primary condition for the democratic process may, in fact, exist, which is: “all people are 

equal before the law regardless of  color, sex, race, religion, social status etc.” This paper, 

therefore, aims at contributing to a broader reflection about the process of school inclusion 

provided by the Instituto Federal de Sergipe, Campus Aracaju. For this, a report of experience 

between teacher and student will be included. The proposals presented here point to changes 

that are necessary to accomplish the practice of inclusive education in the institution and the 

need to rethink the issues dealing with diversity,  respecting everyone's right to a quality 

public education. 
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Introdução 

 

A nova LDB reserva um capítulo exclusivo à educação especial, o que pode reafirmar 

o direito à educação pública e gratuita dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

No entanto, a realidade desse processo INCLUSIVO é bem diferente do que se propõe na 

legislação e requer muitas discussões relativas ao tema. As instituições de ensino que foram 

constituídas para promover modelos de relações sociais continuam a se mostrar como espelho 

reprodutor da lógica das sociedades, pois, conforme já havia sido teorizado por Foucault 

(1987), trata-se de um lugar legitimado socialmente onde se produzem e reproduzem relações 

de saber-poder. 

De acordo com a professora do Programa de Pós Graduação em Educação Especial da 

UFSCar, Enicéia Mendes: 

a discussão sobre o movimento de inclusão vem ocorrendo no Brasil há mais 
de uma década, mas a grande maioria do alunado com necessidades 
educacionais especiais ainda está fora da escola, poucos estão inseridos em 
escolas e classes especiais ou estão alocados em salas de aula do ensino 
regular sem qualquer preparo do professor para recebê-los (Mendes 2002a, 
p.64). 

 

Ou como se pode perceber: 

 

De um lado, liderados pelas escolas especiais e redes como APAE, estão os 
defensores do processo de inclusão gradual com acompanhamento de uma 
equipe especializada. De outro lado, estão as ONGs, que defendem a 
inclusão obrigatória e a diminuição da rede especial. Para elas, só com a 
entrada em massa das crianças e jovens na rede regular é que o sistema se 
adaptará e passará a acolhê-los (Jornal O Estado de São Paulo – 08/09/2009). 

 

É preciso quebrar alguns paradigmas já estabelecidos na cultura da maioria das 

escolas, desconstruir o discurso dos que entendem a inclusão como simples ajuda humanitária 

e começar a construir novas práticas e políticas de reconhecimento do humano que, de um 

lado,  faz-nos semelhantes e, por outro lado, faz- nos distintos, uma vez que somos todos 

ímpares, cada um com  sua deficiência, cada um enquanto ser especial. 

O presente artigo, portanto, tratará principalmente do processo de inclusão no Instituto 

Federal de Sergipe, apontando possíveis medidas que poderão ser tomadas no sentido de 

melhor direcionar, organizar e conduzir tal processo, a fim de que não apenas a instituição 

possa mostrar-se ciente do trabalho proposto, mas, reúna amplas condições de acolher com 
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segurança e espírito de igualdade todos os portadores de necessidades educativas especiais 

que tiverem garantido seu acesso e o direito de integrar o quadro discente da mesma. 

 

O que é mesmo Inclusão 

 

De acordo com o dicionário Aurélio, o verbo incluir apresenta vários significados, 

todos eles com o sentido de algo ou alguém inserido entre outras coisas ou pessoas. Em 

nenhum momento essa definição pressupõe que o ser incluído precisa ser igual ou semelhante 

aos demais aos quais se agregou.  

A palavra inclusão, segundo Houaiss, é “o estado daquilo ou de quem está incluso, 

inserido, metido, compreendido dentro de algo, ou envolvido, implicado em; introdução de 

uma coisa em outra, de alguém em um grupo etc.” 

Incluir, do Latim 'includere', verbo transitivo direto que significa compreender, 

abranger; conter em si, envolver, implicar; inserir, intercalar, introduzir, fazer parte, figurar 

entre outros; pertencer juntamente com outros. 

Vejamos, então, o que tem sito defendido por alguns autores e estudiosos do assunto 

quanto à tentativa de definir o que de fato pode vir a ser considerado como 'inclusão': 

Para a educadora Maria Teresa Mantoan (2005), uma das maiores defensoras da 

educação inclusiva no Brasil, inclusão relaciona-se à capacidade que um ser humano tem de 

entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com 

pessoas diferentes de nós. 

Nesse sentido Mantoan (2005), sugere que incluir implica lidar com culturas, desejos e 

emoções os mais variados, não se tratando somente de números. Implica trabalhar a 

afetividade, modificar vidas, realidades, e não personagens fictícios. É um conceito amplo, 

porém explica a necessidade de aceitar o outro respeitando sua singularidade e sua história de 

vida. 

Segundo a Dra. Leny Magalhães Mrech (2003), professora da Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo, inclusão é: 

- Atender aos estudantes portadores de necessidades especiais nas vizinhanças da sua 

residência; 

- Propiciar a ampliação do acesso destes alunos às classes comuns; 

- Propiciar aos professores da classe comum um suporte técnico; 
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- Perceber que as crianças podem aprender juntas, embora tendo objetivos e processos 

diferentes; 

- Levar os professores a estabelecer formas criativas de atuação com as crianças portadoras de 

deficiência; 

- Propiciar um atendimento integrado ao professor de classe comum. 

A psicopedagoga Karla Wunder (2009), professora da Escola Estadual Especial Cristo 

Redentor, Porto Alegre - RS, acrescenta que podemos, portanto, conceituar inclusão, antes de 

tudo, como um processo educacional gradual e interativo. É um movimento que respeita as 

singularidades de cada ser humano, oferecendo respostas às suas necessidades e particularidades. 

Prossegue ainda a mesma autora afirmando que a perspectiva primordial da inclusão é a 

certeza de que não existem pessoas iguais e são exatamente as diferenças entre os seres humanos que 

os caracterizam. O aluno é então entendido como um ser único, singular e social, com uma história de 

vida, constituindo-se então em um ser histórico diferente.  

 

Educação Inclusiva: 

 

A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante com 

deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os superdotados, para todas 

as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo. Para a educadora 

Maria Teresa Mantoan (2005), na escola inclusiva professores e alunos aprendem uma lição 

que a vida dificilmente ensina: “respeitar as diferenças”. Esse é o primeiro passo para 

construir uma sociedade mais justa. 

Como afirma a professora e gestalt-terapeuta Elisabeth Salgado (2007), uma escola 

pode ser considerada inclusiva, quando não faz distinção entre seres humanos, não seleciona 

ou diferencia com base em julgamentos de valores como “perfeitos e não perfeitos”, “normais 

e anormais. 

Prossegue a mesma professora defendendo que ao falamos de uma sociedade 

inclusiva, pensamos naquela que valoriza a diversidade humana e fortalece a aceitação das 

diferenças individuais. É dentro dela que aprendemos a conviver, contribuir e construir juntos 

um mundo de oportunidades reais (não obrigatoriamente iguais) para todos. Nas escolas que 

já praticam a inclusão, é possível observar diferenças: novos desafios, esforços para que os 

objetivos se realizem e novas perspectivas de vida para todos os alunos. Isso implica numa 
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sociedade em que cada um é responsável pela qualidade de vida do outro, mesmo quando esse 

outro é muito diferente de nós. (Mantoan 2005) 

Segundo MENDES (2002), a educação inclusiva é uma proposta de aplicação prática 

ao campo da educação de um movimento mundial, denominado de inclusão social, o qual é 

proposto como um novo paradigma e implica a construção de um processo bilateral no qual as 

pessoas excluídas e a sociedade buscam, em parceria, efetivar a equiparação de oportunidades 

para todos. 

Nas palavras da professora Maria Lúcia Sartoretto (2008), a escola inclusiva é a escola 

do aluno que pensa, faz e cria, realiza atividades, resolve problemas, e não do aluno que ouve, copia, 

anota, decora e reproduz na prova. E pensar, fazer e criar, cada um pode fazê-lo a seu modo, no seu 

ritmo, e sem moldes pré-determinados. Numa sala inclusiva, o aluno não presta atenção ao professor: 

o professor é que deve prestar atenção ao aluno. 

 

Base Legal 

 

Com a Resolução n.2/2001 que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, houve um avanço na perspectiva da universalização e atenção à 

diversidade, na educação brasileira, com a seguinte recomendação: os sistemas de ensino 

devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos 

educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias 

para a educação de qualidade para todos. 

O marco histórico da inclusão escolar foi em junho de 1994, com a Declaração de 

Salamanca, na Espanha, realizado pela UNESCO na Conferência Mundial Sobre 

Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, assinado por 92 países, que tem 

como princípio fundamental: "todos os alunos devem aprender juntos, sempre que possível, 

independente das dificuldades e diferenças que apresentem". 

No Brasil, a partir da regulamentação da LDB, lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - de 20 de dezembro de 1996, instituíram-se algumas mudanças na 

educação brasileira, principalmente frente a educação especial, que deveria ser oferecida, 

preferencialmente, na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

educativas especiais, com recomendação para que esses alunos sejam matriculados na Rede 

Regular de Ensino. 
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Somente esta lei já seria suficiente para que as instituições escolares passassem a 

repensar a educação como um direito inegável a todos, independentemente de suas 

deficiências, pois, não só garante o acesso e permanência na escola, mas acrescenta que é 

dever do Estado prover o acesso desses educandos preferencialmente nas escolas públicas. 

 

Instituto Federal De Sergipe - IF-SE 

 

 No ano de seu centenário, a rede federal está vivenciando a maior expansão de toda a  
sua história. Desde 29 de dezembro de 2008, 31 Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFETs), 75 Unidades Descentralizadas de Ensino (UNEDs), 39 Escolas Agrotécnicas, 7 
Escolas Técnicas Federais além de 8 escolas vinculadas a universidades que deixaram de 
existir para formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 São 38 institutos federais presentes em todos os estados, oferecendo ensino médio 
integrado, ensino técnico subsequente, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas. 
Também integram os institutos as novas escolas que estão sendo entregues dentro do plano de 
expansão da rede federal. 

 Essa rede ainda é formada 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 e uma universidade tecnológica. 

          O Ministério da Educação já entregou à população várias unidades das 214 previstas no 

plano de expansão da rede federal de educação profissional. Além disso, outras escolas foram 

federalizadas. 

 Todas as unidades em obras serão concluídas até o final de 2010. O MEC está 

fazendo um investimento na ordem de R$ 1,1 bilhão na expansão da educação profissional.  O 

número de escolas ultrapassará, ainda este ano, as 354 unidades previstas e serão ofertadas 

500 mil vagas em todo o país. 

Esse enorme crescimento no número de instituições federais de educação profissional 

e tecnológica no país, aliado a diferentes possibilidades de atuação que apresentavam outras 

propostas político-pedagógicas, exigiram uma nova institucionalização: a criação dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET. 

Com isso, a inserção dos alunos portadores de necessidades especiais em nosso 

instituto, aconteceu, principalmente, na última década, resultado das várias medidas adotadas, 

destacando-se, dentre elas: os decretos promulgados pelo governo federal como os 

implementados pela nova LDB, Lei de Diretrizes e Base da Educação; as exigências 
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reclamadas pelas famílias, conscientes de que seus filhos (PNE) podem e devem inserir-se 

socialmente por meio da educação; e a abertura que o próprio Instituto vem construindo para 

receber todos que atendam aos requisitos de avaliação exigidos para o acesso ao mesmo. 

Com objetivo único de mediar e oferecer subsídios que facilitem o processo de ensino-

aprendizagem, disponibilizando recursos pedagógicos necessários à viabilização da 

permanência e da inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais no ambiente 

escolar, o Instituto Federal de Sergipe criou o NAPNEE, Núcleo de Apoio aos Portadores de 

Necessidades Educacionais Especiais. 

O NAPNEE, no IF-SE, é responsável, atualmente, por trinta alunos assim distribuídos: 

seis nos cursos integrados, quinze nos cursos técnicos, cinco em cursos tecnólogos e quatro 

em cursos superiores. De acordo com a necessidade, podemos assim categorizá-los: quatro 

alunos com necessidades visuais, três com necessidades auditivas e vinte e três com 

necessidades físicas. 

 

Os Números Falam Mais Alto: 

 

No Brasil, há 503.570 alunos matriculados com necessidades especiais: deficiências 

visual, auditiva, física e mental. Do total, cerca de 30% frequentam escolas que oferecem o 

ensino regular; em 1998, eram somente 13%. O restante desse número está matriculado em 

escolas ou salas especiais. 

A inclusão de crianças deficientes em escolas regulares vem crescendo no país. O 

número de matriculados cresceu 229% nos últimos cinco anos, segundo o Censo Escolar do 

Ministério da Educação. Passou de 43.923 alunos em 1998, quando o censo analisou pela 

primeira vez a situação dos alunos especiais, para 144.583 estudantes no ano passado. 

Pesquisa feita pela USP, sob encomenda do Ministério da Educação, com 18.599 

estudantes, pais e mães, professores e funcionários da rede pública do país, mostrou que 

96,5% deles têm preconceito e querem manter distância de pessoas com deficiência. 

Levantamento do Ibope, encomendado pela Fundação Victor Civita, apontou que 96% 

dos professores se dizem despreparados para a inclusão, e, 87% deles nunca receberam 

qualquer tipo de treinamento. 

 

Da Teoria à Prática: 
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“A preparação adequada de todo pessoal da educação constitui um fator-chave na 

promoção do progresso em direção às escolas inclusivas”, isto, pelo menos, é o que está 

previsto, como destaque, em um trecho da Declaração de Salamanca. No entanto, tal proposta 

não deve ser entendida como uma forma de depositar na figura do professor a única 

possibilidade de dias melhores para o processo de inclusão na educação brasileira. 

Visto que se preconiza ser a educação um 'direito de todos', não dá mais para esperar 

pela construção e definitiva implantação de escolas inclusivas, sustentadas por uma ampla 

reforma em sua gestão e em seu projeto político pedagógico, fundamentada na atenção à 

diversidade e no acesso à educação por parte de todos os indivíduos. 

Eis aí uma provável mudança de paradigma, em que a escola assume total 

responsabilidade no trato com as dificuldades apresentadas pelo aluno, e deixa de lado o 

irrelevante papel de ser mera encaminhadora de alunos-problema para outras instituições. 

Passo a narrar, então, a experiência que vivi como professor do Instituto Federal de 

Sergipe, Campus Aracaju, na turma do 2º período de Serviços Hoteleiros, na disciplina Inglês 

Instrumental II. Antes, porém, ressalto que havia cerca de um mês que me dirigia a essa turma 

para ministrar a aula de inglês. 

Para diversificar um pouco as atividades que desenvolvíamos em sala de aula, fizemos 

uma sessão de leitura. Foi solicitado a cada aluno que esse um trecho do texto que havia sido 

previamente entregue, a fim de que verificássemos a pronúncia e nos familiarizássemos mais 

com o vocabulário. Atividade simples, mas o suficiente para detectar diversas situações. 

A sequência da leitura transcorria normalmente até chegar a vez da aluna Kátia2 que se 

recusou a ler. Insistir para que ela o fizesse, cheguei mesmo a falar mais alto para persuadi-la, 

ameacei deixá-la sem a nota do bimestre, mas nada disso foi suficiente para que ela mudasse 

de posição. 

Kátia permanecia calada, quase indiferente a tudo que lhe havia sido solicitado. Fui 

derrotado pela indiferença da aluna, ao menos era assim que eu julgava sua postura. Só ao 

final da aula fui saber do que se tratava: Kátia só possuía 10% da visão e, para ler, era 

necessário que o texto estivesse na fonte 28 e não em fonte 12 como estávamos acostumados 

a trabalhar. 

                                                           

2 O referido nome é fictício 
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A história de Kátia, apesar de se constituir em episódio lamentável, constrangedor, está 

longe de representar o cerne do problema da inclusão, pois, caracteriza-se por ser remediável 

e, para resolvê-lo, bastaria que o professor fosse previamente informado sobre a presença de 

um portador de pequena deficiência visual em sua sala, o que poderia ter sido sanado com o 

aumento da fonte que lhe oferecesse condições de leitura. 

No entanto, se a história de Kátia, por um lado, serve apenas para ilustrar uma 

situação, por outro lado chama atenção para um dos problemas mais cruciais no que se refere 

a tentativa de lidar com a tão sonhada educação inclusiva: o total despreparo dos professores 

para lidar com público diferente do habitual, ou seja, com uma clientela diferente, composta 

por portadores de necessidades educativas especiais, inseridos em salas de alunos ditos 

'normais'. 

Não dá para negar que o acesso dos portadores de necessidades educativas especiais às 

escolas cresce a cada ano, porém, há que se considerar, em contra-partida, outro fator 

fundamentalmente importante: ainda são precárias as instalações físicas, a oferta de material 

didático-pedagógico e a capacitação de professores para o atendimento desses alunos nas 

escolas ditas 'regulares'. 

Deve-se, então, exigir a formação de uma equipe interdisciplinar e interinstitucional 

capaz de pensar o trabalho educativo a partir das diferentes áreas do conhecimento, de dar 

suporte, acompanhar e interagir plenamente com todo o corpo docente, isto, se realmente 

quisermos sonhar com uma prática educativa inclusiva. 

 

Considerações Finais 

 

O processo de inclusão escolar, quer no Instituto Federal de Sergipe, quer em qualquer 

outra instituição de ensino, traz como exigência maior a mobilização da sociedade no que se 

refere a um novo olhar frente às diferenças humanas, transformando-as em um valor a ser 

assumido por todos, partindo do princípio de que a principal característica do ser humano é a 

pluralidade, e não a igualdade ou a uniformidade. 

O paradigma da inclusão vem, ao longo dos anos, buscando a não exclusão escolar e 

propondo ações que garantam o acesso e permanência do aluno portador de deficiência no 

ensino regular. No entanto, o paradigma da segregação é mais forte e, por estar enraizado nas 
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escolas, cria dificuldades para enfrentar os desafios e acaba por reforçar o desejo de manter 

esses alunos em espaços ditos 'especializados'. 

Com muita frequência, observa Marilu Mourão Pereira (2008), verificamos a 

resistência de professores, pedagogos e diretores, manifestada através de questionamentos e 

queixas, ou, até mesmo, das expectativas de que alguém lhes possa apresentar soluções 

mágicas, de aplicação imediata, o que causa certa decepção e frustração, visto que tais 

soluções, na realidade, não existem. 

A maioria dos estudiosos concorda com a necessidade de se investir na capacitação e 

sensibilização de profissionais da educação para que ocorra a diminuição gradativa da 

exclusão escolar. Logo, é preciso que os professores tomem para si responsabilidade de 

promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais e partilhe tal postura 

com toda a estrutura organizacional da escola, uma vez que somente o professor não dará 

conta de resolver o problema. 

A inclusão só é possível lá onde houver respeito à diferença e, 
consequentemente, a  adoção de práticas pedagógicas que permitam às 
pessoas com deficiência aprender e  ter reconhecidos e valorizados os 
conhecimentos que são capazes de produzir,  segundo seu ritmo e na 
medida de suas possibilidades”. (Sartoretto 2006, p.81) 
 

O Instituto Federal de Sergipe precisa, urgentemente, redefinir toda a sua base de 

estrutura organizacional a começar por destituir-se das famosas burocracias, reorganizando 

grades curriculares, proporcionando maior ênfase à formação humana dos professores, e 

afinando a relação família–escola, propondo uma prática pedagógica coletiva, dinâmica e 

flexível, para atender a esta nova realidade educacional. 

Portanto, não é preciso trabalhar com atitudes extremas e radicais, uma vez que estas 

não funcionam. É sabido que o objetivo deve basear-se no equilíbrio: de um lado, não 

determinar o total isolamento do aluno com necessidades especiais, colocando-o em uma sala 

distanciada de sua realidade; de outro, não querer incluí-lo na classe regular, passando por 

cima de suas características e do que precisa em relação tanto ao espaço físico quanto ao 

atendimento profissional especializado e multidisciplinar (SALGADO, 2007). 

O fato é que, por ora, tenho acreditado que os alunos “especiais” em escolas regulares, 

é que estão indiretamente preparando os professores. Todos, família e escola, precisam lidar 

com essa situação sem fugir da responsabilidade ou temer os deslizes que possam vir a 

acontecer. Para chegar à solução do problema, primeiro precisamos encarar os fatos. Do 
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contrário, estaremos longe de alcançar a resolução dos impasses que envolvem a solução para 

o problema inclusão, estaremos apenas fazendo um arranjo para continuar tratando os 

diferentes como iguais, perpetuando, dessa maneira, a política preconceituosa da exclusão. 
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