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Resumo
 
Neste estudo, busca-se compreender as relações existentes entre as políticas para Educação Profissional e o Programa
Educação, Tecnologia e Profissionalização para Alunos com Necessidades Educacionais Específicas (TEC NEP).
Parte-se de propostas oficiais e ações desenvolvidas nos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica,
para a inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Específicas (NEE). Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e
documental realizada por meio de uma coleta de dados na internet em espaços de domínio público. Os resultados
indicam que ocorreram avanços na sensibilização para uma educação inclusiva, mas que essa precisa ser ampliada
para garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos com êxito pelos alunos.
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Abstract
 
In this study, we seek to understand the relationship between policies for Education and the Education Program,
Technology and Professionalization for Students with Special Educational Needs (TEC NEP). This is based on official
documents and the actions developed in the Federal Institutes of Vocational and Technological Education, for the
inclusion of students with Special Educational Needs (SEN). It is a bibliographical and documentary research conducted
by collecting data on the Internet in the public domain spaces. The results indicate that there were advances in
awareness for inclusive education, but that this needs to be expanded to ensure access, permanence and completion of
the students successfully courses.
 
Key-words: public policy; Professional education; Special Education
 

1. INTRODUÇÃO
Neste estudo, objetiva-se compreender as relações existentes entre as políticas para Educação Profissional e
Tecnológica e o Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização para Alunos com Necessidades Educacionais
Específicas (TEC NEP). Para isto, parte-se de propostas oficiais e ações desenvolvidas nos Institutos Federais de
Educação Profissional e Tecnológica, para a inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Específicas (NEE) e
consulta-se estudos já realizados por ANJOS (2006), AZEVEDO (2007), MOTA (2008), ROSA (2011) e BORTOLINI
(2012) os quais apontam como resultado que essa política ainda se constitui como um desafio. Trata-se, nessa
perspectiva, de uma pesquisa bibliográfica e documental desenvolvida por meio de uma coleta de dados na internet em
espaços de domínio público.
De antemão, observa-se que o Brasil na tentativa de atender aos preceitos legais nacionais e mundiais quanto à
inclusão de pessoas com deficiência, bem como de criar uma cultura de profissionalização dessas pessoas, no ano
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2000 formou um grupo de trabalho na Secretaria de Educação Profissional – (SETEC) e na antiga Secretaria de
Educação Especial (SEESP) que apresentou uma proposta na qual eram estabelecidos os princípios gerais,
pressupostos e estratégias para uma Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva (EPTI) para o país e está foi
assumida pelas políticas públicas direcionadas para pessoas com necessidades educacionais específicas.
Assim, dentre as políticas para educação profissional e tecnológica no Brasil do Século XXI, se encontra o TEC NEP
que apesar de ter sido criado no ano 2000, sua implementação como política pública para a educação de alunos com
NEE ainda não se consolidou como tal.
Convém elucidar que o presente artigo está subdividido da seguinte maneira: inicialmente, em breves linhas, são
discutidas políticas públicas e políticas educacionais no Brasil; em seguida, historia-se um pouco a criação da Rede
Federal e o Programa TEC NEP como uma política de inclusão; desvela-se a Ação TEC NEP nos Institutos Federais por
meio de estudos já concluídos e as considerações finais.
 
 2. POLÍTICAS PÚBLICAS E POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL
 
O Brasil continua, neste século XXI, a buscar por soluções capazes de criar as condições políticas e pedagógicas para
superar os problemas ainda existentes na educação em todos os níveis de ensino. Problemas que já chegam à escola
demarcados por grandes desigualdades sociais e pela ausência de uma ação política de Estado para a educação no
país, que seja capaz de promover mudanças significativas no campo das políticas sociais. Esse contexto foi agravado,
nas últimas décadas, devido à crise que atingiu os Estados Nacionais, causados pelas transformações econômicas,
sociais e políticas vivenciadas na fase atual do capitalismo em crise em todo o mundo ocidental.
No campo das políticas sociais, as respostas dadas estão fundadas nos princípios do neoliberalismo, para o qual o
Estado mínimo seria a alternativa para a superação da crise. Contudo, foram insuficientes para imprimir mudanças no
quadro das desigualdades sociais, como no campo da educação, apresentando disparidades nas ofertas de ensino,
posto que se atinge a quantidade, mas a qualidade ainda é uma utopia.
Diante deste contexto, entende-se a política pública como um programa de ação, que demanda a construção coletiva da
representação de realidades e de problemas sobre os quais se deve intervir. Neste os atores sociais e políticos
envolvidos devem prever soluções e definir suas propostas de ações, jamais esquecendo que integram o sistema
capitalista.
Contudo, segundo Azevedo (2010, p.29) “[...] a sociedade brasileira avançou, neste período, na consolidação de canais
de participação social e política e, por conseguinte, na elasticidade dos espaços democráticos que, assim se tornaram
mais permeáveis às demandas populares [...].” Mas, esta permeabilidade esconde uma aparente estabilidade que a
todo momento necessita ser retroalimentada, pois é instável em essência.
As lutas dos movimentos sociais em busca de uma educação, que seja capaz de possibilitar a inclusão de sujeitos, que
por anos ficaram à margem do ensino regular, da participação da proposição de políticas que possam modificar a
realidade vivenciada por eles continuam. Nesse sentido, este estudo esta inserido na interseção de duas modalidades
de ensino a educação profissional e a educação especial, que apresentam em sua história, uma perspectiva
assistencialista, destinada aos desvalidos da sorte. Uma das categorias humanas invisibilizadas pelas demandas
capitalistas.
No âmbito da inclusão social das pessoas com deficiência, a conquista de direitos vem se consolidando como resultado
da organização social, na luta pelo fim da tutela, vinculada ao protagonismo histórico desses sujeitos e no fortalecimento
do movimento de controle social das políticas públicas. Segundo Dutra (2007)
[...] vivemos um momento histórico fecundo. Percebe-se uma tomada de posição da sociedade civil que, ao rever o
conceito de democracia participativa, estabelece dialogo franco com o poder público na tentativa de construir juntos
ações capazes de gerar autonomia e sepultar a concepção de que toda pessoa com deficiência deva ser tutelada por
profissionais, amigos e familiares. Nessa esteira, surgem os Conselhos de defesa dos direitos das pessoas com
deficiência na década de 1990. A maior responsabilidade de tais órgãos concentra-se no poder de mobilização social no
momento de definição, elaboração e controle social das políticas públicas de atenção ao segmento da população que
representa. Por sua vez, os gestores públicos, ao estabelecer a comunicação direta com a sociedade civil, desenvolvem
um novo aprendizado, inédito em nossa cultura (DUTRA, 2007, p. 117 e 118).
 
Todavia, a relação existente entre políticas públicas, implementação dessas políticas e mudança social, é conflituosa e
demandante de acionamento de direitos sociais, mesmo se reconhecendo que nas sociedades capitalistas modernas,
as políticas públicas estabelecem um importante veículo de lutas por melhorias, mas ora vincula-se aos processos de
conservação e ora aos de transformação da sociedade. Conforme discute, Gomes (2011).
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As políticas públicas podem servir à manutenção da atual desigualdade de poder social existente entre os grupos e
classes sociais, ou ainda, que pode servir à transformação social alterando a distribuição de poder social entre grupos e
classes sociais. Isto porque é importante que lembremos o entendimento de que as políticas públicas de educação é
campo de múltiplas determinações que opera e compõe, em dimensão espaço- temporal, a contextura fundamental das
disputas sociais que exprimem a distribuição poder social, o que nos leva a argumentar, em consequência, que toda
política pública é fundamentalmente uma forma de preservação ou de (re-) distribuição do poder da sociedade (GOMES,
2011, p. 28).
 
 
Nesse sentido, ao se retomar o debate sobre o tema política educacional, considerando os aspectos destacados por
Gomes (2011) observa-se que, embora tenham ocorrido alguns avanços nesse campo, a situação continua marcada por
dificuldades, tanto no que diz respeito ao acesso de parte significativa da população ao sistema educacional,
principalmente nos níveis mais avançados de ensino, quanto no que se refere à qualidade da educação ofertada.
As desigualdades no atendimento são marcadas ainda, pelas desigualdades das condições regionais das diferentes
regiões do país, como sustenta Frigotto (2010) apud Neto (2012, p.10), “a inexistência de um sistema nacional de
educação, a desigualdade abissal de bases materiais e de formação, as indesejáveis condições de trabalho e a má
remuneração dos professores têm resultado em uma pífia qualidade da educação para a maioria da população”. Os
aspectos destacados por Frigotto (2010) refletem-se no sistema educacional brasileiro e nas diferentes modalidades de
ensino, inclusive naquelas destinadas às pessoas com NEE.
Nas políticas instituídas no país, voltadas para a educação, verifica-se a carência de uma política pública de Estado,
seja para a educação básica, seja para a educação profissional, ou para a educação especial. Nesse sentido, com base
em Grabowski e Ribeiro (2010), no campo da educação profissional faz-se necessário, construir com toda a sociedade,
uma proposta de política pública de educação profissional e tecnológica, embasada numa concepção de mundo,
homem e sociedade como sujeitos, e não, como objetos do mercado capitalista, voltada para um projeto de nação
soberana e independente que não pode ser postergada.
 
2.1 A CRIAÇÃO DA REDE FEDERAL E O PROGRAMA TEC NEP COMO UMA POLÍTICA DE INCLUSÃO
 
No ano de 1909, no Governo do presidente Nilo Peçanha, pode-se dizer que teve início a história da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil. Essa iniciativa governamental criou 19 escolas de Aprendizes
e Artífices, por meio do Decreto 7.566 de 23 de setembro. Essas escolas eram subordinadas ao Ministério dos Negócios
da Agricultura, Indústria e Comércio e tinham como foco o atendimento das classes menos favorecidas
economicamente (BRASIL, 2010).
Na década de 50 do século XX, no ano de 1959, as Escolas Industriais e Técnicas foram transformadas em autarquias,
com autonomia didática e de gestão, e passaram a ter o nome de Escolas Técnicas Federais. Neste ano, ocorreu à
reforma do ensino industrial e a legislação unificou o ensino técnico no Brasil (BRASIL, 2010).
No ano de 1978, por meio da Lei n° 6.545 três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro)
foram transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica. Apenas em 1994, com a Lei n° 8.948, de 8 de
dezembro, é que foi instituído o Sistema Nacional de Educação Tecnológica,que transformou gradativamente, as
Escolas Técnicas Federais (ETFs) e as Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs) em  Centro Federal de Educação
Tecnológica (CEFETs). A referida Lei determinou que a expansão da oferta da educação profissional somente deveria
ocorrer em parceria com Estados, Municípios e Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais,
que seriam responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.
Nos anos de 1990, observa-se um cenário de profundas mudanças e polêmicas no contexto brasileiro, com a
intensificação da aplicação da tecnologia e uma nova configuração do processo de produção. No Brasil o processo de
reestruturação produtiva teve origem nas reformas implantadas ao longo dessa que possibilitaram as condições
fundadas em uma política econômica de inserção subordinada à globalização que marcou a introdução do projeto
neoliberal no país.
No âmbito da educação profissional, observa-se uma intensificação da dualidade histórica entre ensino médio e
educação profissional. Na LDB 9.394/96, a educação brasileira é estruturada em dois níveis (educação básica e
educação superior) consolidando a dualidade de forma clara, por não contemplar objetivamente a educação profissional.
Esse movimento foi efetivado no Governo de Fernando Henrique Cardoso, por meio do Decreto n° 2.208/1997que
separou o ensino médio da educação profissional. Contudo, no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Decreto n°
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5.154/2004 retoma a integração do ensino técnico de nível médio com o ensino médio. (MOURA, 2010).
Em 2008, foram criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), pela Lei nº 11.892/2008 que,
institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, agregando nesta Rede as antigas Escolas
Técnicas Federais e Centros Federais de Educação entre outras escolas de excelência como espaços educativos.
A Rede Federal está em franca expansão e além dessa política, os Institutos buscam através do processo de
verticalização do ensino, proporcionar a inserção de todos os indivíduos que buscam formação profissional, tornando-se
um modelo em atendimento universalizado no Brasil. Assim, dentre os cidadãos atendidos estão incluídos todas as
pessoas que de uma forma ou de outra estão excluídas da sociedade. Essa política de inclusão na Rede Federal de
Educação Profissional, desenvolvida pela SETEC/MEC vem ao encontro da proposta de educação pública federal, de
qualidade e para todos, visando favorecer também os menos favorecidos e excluídos socialmente, reconhecendo na
diversidade uma forma de contribuir para a inclusão de todos os segmentos da sociedade (BRASIL, 2010 apud
BORTOLINI, 2012).
Diante desse contexto, o Programa TEC NEP surge na tentativa de atendimento aos preceitos legais nacionais e Às
recomendações internacionais para a inclusão de pessoas com deficiência a partir dos processos de inclusão no ensino
fundamental, iniciados em meados dos anos 1990, e que na última década começaram a chegar à Rede Federal, para
fortalecer a criação de uma cultura de profissionalização.
No ano 2000, por meio de uma ação integrada de duas secretarias do Ministério da Educação (MEC), a Secretaria de
Educação Profissional (SETEC) e a Secretaria de Educação Especial (SEESP), hoje Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) foi criada a proposta e elaborado o documento que
estabeleceu os princípios gerais, pressupostos e estratégias para uma Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva
(EPTI), base do TEC NEP.
O TEC NEP é uma política pública de âmbito nacional, que ocorre nos Institutos Federais de Educação Profissional e
Tecnológica, tem como objetivo, incluir pessoas com Necessidades Educacionais Especiais NEE (pessoas com
deficiência, altas habilidades e com transtornos globais do desenvolvimento) em cursos de Educação Profissional nas
modalidades de formação inicial e continuada, técnicos, tecnológicos, licenciatura, bacharelados e pós- graduações da
Rede Federal em parceria com sistemas estaduais e municipais.
O TEC NEP tem por finalidade instrumentalizar a Rede Federal, dando o apoio necessário para que as instituições
tenham condições de efetivar ações como: adequações de materiais, de procedimentos didático-pedagógicos, quebra
de barreiras (arquitetônica, educacional e de comunicação), formação de recursos humanos, uso de tecnologias sociais
e assistivas, buscando a interação de todas as partes envolvidas com a educação e o crescimento desses alunos.
(BRASIL, 2010).
Em sua proposta são previstas a criação de Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais
Especiais (NAPNEs). Estes tem como função articular as pessoas e os setores para o desenvolvimento de ações de
implantação da Ação TEC NEP no âmbito interno das instituições, no intuito de preparar a instituição para receber esses
alunos. Busca assim, a criação de uma cultura de educação para a convivência, aceitação da diversidade e a quebra de
barreiras arquitetônicas, educacionais, procedimentais e atitudinais na instituição, de forma a promover inclusão de
todos na educação.
Os NAPNEs devem ser formados por um coordenador que é designado por portaria do Diretor-geral e deve ser apoiado
por outros profissionais, como sociólogos, psicólogos, docentes, técnicos, e também, por alunos bolsistas ou
estagiários, ou ainda, por ações de voluntariado, inclusive de pais de alunos. Os NAPNEs devem articular estratégias de
inclusão, permanência e saída exitosa para o mundo do trabalho e para o mercado de trabalho de pessoas com
necessidades específicas (PNEs). Cabe a cada NAPNE também se articular com os diversos setores da Instituição para
promover atividades relativas à inclusão, definindo prioridades, buscando parcerias com entidades de atendimento aos
alunos especiais, incentivando e promovendo quebra de barreiras arquitetônicas e de comunicação. (BORTOLINI,
2012).
 
2.2  AÇÃO TEC NEP E OS NAPNES NOS INSTITUTOS FEDERAIS
 
          O Programa TEC NEP no ano 2010 passou a ser denominado de Ação TEC NEP por meio dos NAPNES que
procuram articular pessoas e setores para o desenvolvimento das ações de implantação da Ação TEC NEP nos
Institutos Federais. Ainda em 2010, ocorreu a publicação da Portaria nº 29 SETEC/MEC, de 25 fevereiro de 2010,
disciplinando a forma de operacionalização da Ação Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com
Necessidades Educacionais Especiais – TEC NEP, que tem por objetivo a inclusão, permanência e conclusão com êxito
deste público-alvo em cursos de formação inicial e continuada, técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e
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pós-graduação no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica[1].
          No ano de 2011, foram realizados encontros regionais dos coordenadores dos NAPNES, visando à ampliação dos
Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas em toda a Rede Federal e realização do II
Seminário Nacional da Ação TEC NEP.  Em 2013, no mês de junho as ações de Inclusão, Gênero e Diversidade
passaram definitivamente para a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI).
A ação TEC NEP vem sendo ampliada na Rede Federal, por meio do aumento do número de NAPNES, que, segundo
dados do Relatório TEC NEP - Final 2013[2], passou de 89 unidades em 2006 para 408 em 2013. A ação TEC NEP tem
desenvolvido: centros de treinamento de cães-guia, centros de equoterapia, núcleos de desenvolvimento de tecnologias
assistivas (NDTA) e aquisição de tecnologias assistivas para os NAPNEs.
Nas pesquisas desenvolvidas por Anjos (2006), Azevedo (2007), Mota (2008), Rosa (2011) e Bortolini (2012)
destacam-se elementos facilitadores para a inclusão e mudanças que ocorreram dentro das instituições com a
implantação da Ação TEC NEP. Os autores comungam da ideia que ocorreu um avanço na sensibilização da
comunidade escolar e ampliação da divulgação das ideias de inclusão.
Em sua dissertação Anjos (2006) indica como fatores de mudança: aquisição de equipamentos e material didático
específico, recursos de tecnologias assistivas, mudanças na estrutura física com a quebra de barreiras arquitetônicas e
preconceitos.
Azevedo (2007) destaca na sua dissertação, a importância de serviços para adaptação dos exames seletivos às
necessidades especiais dos candidatos e a instalação física dos NAPNES.
Rosa (2011) indica em sua tese, a existência em alguns profissionais, de um verdadeiro fascínio pelo trabalho inclusivo,
pela importância da troca de experiências e o estabelecimento de parcerias.
Os autores indicam ainda as dificuldades para implantação da Ação TEC NEP na Rede Federal, Anjos (2006) destaca o
baixo número de matrículas de alunos com NEE na Rede, refletido por dificuldades de acesso, no processo seletivo
existente para o ingresso de novos alunos e o debate sobre a reserva de vagas. Um desafio para que a Ação TEC NEP
se desenvolva e garanta a permanência desses alunos, está relacionada à formação e capacitação dos recursos
humanos da instituição.
Já Azevedo (2007) destaca que o quadro de profissionalização das pessoas com NEE no Brasil ainda é bastante
restrito. O autor aponta o amplo desconhecimento dos atores sociais sobre o que vem a ser a cultura educacional de
inclusão, inclusive dentro da Rede que assumiu a Ação TEC NEP.
Em Mota (2008) observa-se a coexistência de diferentes paradigmas, pois a autora destaca a necessidade da quebra de
velhos paradigmas para uma nova proposta pedagógica na perspectiva inclusiva. Ela aponta a existência de uma visão
preconceituosa em relação ao trabalho com NEE e o baixo conhecimento dos professores para um trabalho inclusivo,
sendo necessária formação para os professores, corroborando os achados de Anjos (2006).
Rosa (2011) faz uma crítica à implantação e cumprimento da lei na Ação TEC NEP, com mais de 10 anos do programa
e a criação dos NAPNEs, a falta de institucionalização da Ação TEC NEP na Rede parece constituir-se como uma regra
geral. Em relação às condições de trabalho nos NAPNES, o autor aponta a existência de problemas de infraestrutura
física, falta de recursos materiais, humanos e financeiros, e ainda a falta de um Projeto Político Pedagógico com
princípios e práticas para a educação inclusiva, bem como um baixo preparo dos IFs para o atendimento ao aluno com
NEE. Segundo o autor, estas necessidades deveriam ser supridas pelo Estado e pela gestão local das escolas da Rede.
Têm-se ainda o estudo de Bortolini (2012) que indica como desafio para Ação TEC NEP uma necessária mudança
comportamental da comunidade acadêmica para que a instituição possa se afirmar como inclusiva. 
Estes são os estudos disponibilizados na internet e de domínio público que tiveram como campo empírico o TEC NEP
hoje, Ação TEC NEP e que dão o tom e o rumo de como tem sido implementada esta política pública para educação de
pessoas com NEE na Rede Federal.
 
 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na relação entre a educação profissional e a educação especial foi considerado que a preparação para o trabalho de
alunos com necessidades educacionais específicas vem sendo discutida partindo- se do pressuposto de que o trabalho
é um caminho para a integração social, mas é mister que compreenda-se que apenas profissionalizar não é suficiente,
posto que vivemos em um mundo capitalista.
 Diante das análises realizadas nas dissertações e tese estudadas, observou-se que as ações implantadas e descritas
no relatório final 2013, utilizado como referência, ainda não garantem uma prática educativa efetivamente inclusiva,
sendo assim, fica mais distante ainda, a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho.
A Ação, segundo os autores necessita de maior atenção por parte dos gestores para que responda adequadamente as
demandas da sociedade. A instituição precisa se adequar a exigência do cumprimento de toda a legislação referente à
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acessibilidade e permanência e a SETEC deve comprometer-se com a fiscalização das ações realizadas.
Os resultados indicam que ocorreram avanços na sensibilização para uma educação inclusiva, mas que precisa ser
ampliada a garantia do acesso, da permanência e da conclusão com êxito dos alunos da Rede. Para esse fim, são
necessárias uma revisão dos procedimentos pedagógicos e políticos realizados pelos gestores da Ação e da Rede,
notadamente daqueles que assumiram participar da execução da Ação nos NAPNEs.
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