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RESUMO 

 
 
 
Esta investigação realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Paraíba – IFPB, Câmpus João Pessoa objetivou analisar o processo de inclusão 
de estudantes com deficiência nos cursos superiores a partir da implantação da 
Ação Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades 
Educacionais Especiais (Ação TEC NEP). Inicia com a discussão a respeito da 
educação profissional e da educação especial numa perspectiva inclusiva, voltada 
para pessoas com deficiência, no contexto histórico dessas duas modalidades de 
educação, considerando o cenário mundial e a política educacional brasileira 
vigente. Apresenta a Ação TEC NEP no âmbito nacional e local, através da análise 
dos documentos oficiais com o propósito de conhecer e avaliar o processo de 
inclusão escolar no IFPB Câmpus João Pessoa. O referencial teórico utilizado 
contribuiu na análise das políticas voltadas para a inclusão nas instituições de 
ensino superior da rede federal de educação profissional. A metodologia empregada 
apresenta uma abordagem qualitativa dos dados, através do método Estudo de 
Caso, utilizando como instrumento de coleta de dados a observação espontânea, 
entrevistas e análise documental, tendo como participantes alunos com deficiência 
dos cursos superiores do IFPB Câmpus João Pessoa atendidos pelo NAPNE. Os 
resultados a partir dos dados analisados apontam para a constatação de que os 
alunos participantes dessa pesquisa avaliam positivamente seu processo de 
inclusão escolar na instituição investigada apesar das dificuldades e entraves 
especialmente das barreiras arquitetônicas. Conclui-se que a criação do Núcleo de 
Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNE), 
através da Ação TEC NEP teve fundamental importância para pautar na instituição a 
discussão acerca da inclusão dando maior visibilidade às demandas dos alunos com 
deficiência para facilitar o acesso, a permanência e o sucesso acadêmico desses 
alunos no IFPB câmpus João Pessoa. 
 
Palavras-chave: Alunos com Deficiência; Educação Profissional, Ação TEC NEP, 
Inclusão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The current research developed in the Federal Institute of Paraíba – IFPB, João 

Pessoa Câmpus, aimed at analyzing the inclusion of students with disabilities in 

undergraduate courses based on the TEC NEP Action. It departs from the discussion 

about professional and special education in an inclusive perspective, focusing on 

people with disabilities, in the social context of these two modalities of education, 

considering the world scenario and the current Brazilian educational policy. It 

discusses the TEC NEP Action within the national and local context through the 

analysis of the official documents with the objective of getting familiarized and 

evaluating the process of educational inclusion in the IFPB João Pessoa Câmpus. 

The theoretical reference used contributed to the analysis of the policy which focused 

on inclusion in federal undergraduate institutions for professional education. The 

methodology used presents a qualitative analysis, having as subject of the research 

students with disabilities from undergraduate courses in the IFPB João Pessoa 

Câmpus who are supported by NAPNE. The results based on the analyzed data 

show that volunteer students from this research evaluate their process of inclusion in 

the appointed institution as positive, in spite of challenges specially the ones related 

to architectural barriers. It is concluded that the foundation of the House for 

Supporting People with Special Education Needs – (NAPNE) through the TEC NEP 

Action had crucial importance in the basis for the discussion about inclusion in the 

institution, widening the vision towards the demands of students with disabilities in 

order to facilitate access, permanence and academic success of these students. 

 

Key words: Students with Disabilities; Professional Education; TEC NEP Action; 

Inclusion 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A igualdade de oportunidades educacional para preparação para o trabalho e 

inserção1 produtiva no meio social das pessoas com deficiência constitui-se um 

desafio no atual mundo competitivo, e a Educação Profissional está no centro dessa 

discussão, por ser uma condição necessária para que se supere esse desafio 

(BRASIL, 2010). 

A educação para o trabalho é fundamental para o processo de inclusão de 

pessoas com deficiência2 por ser uma afirmação do direito à igualdade de 

oportunidades e possibilitar uma melhor preparação para inserção produtiva no 

mercado de trabalho (SÁNCHEZ, 2005).  

Os anos 80 e começo dos anos 90 foram marcados por diversos movimentos 

internacionais e nacionais em prol da educação inclusiva nas instituições regulares, 

de modo a proporcionar uma educação para todos, inclusive para as pessoas com 

deficiência. Esses movimentos buscavam a superação dos modelos de segregação 

e o estabelecimento da inclusão de todos, independente de suas características ou 

especificidades. 

Na década de 90 foram alcançadas diversas conquistas no âmbito da 

inclusão, dentre elas as de ordem legal, como o compromisso - assumido por 155 

países, incluindo o Brasil, na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em 

Jomtien, Tailândia - de oferecer educação para a toda sociedade, inclusive para os 

grupos historicamente excluídos como os pobres, as minorias étnicas, as mulheres e 

as pessoas com necessidades educacionais especiais. (UNICEF, 1991) 

A Declaração de Salamanca, fruto da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, realizada pela UNESCO, 

em Salamanca (Espanha), em junho de 1994, teve como objetivo específico de 

discussão a atenção educacional aos alunos com necessidades educacionais 

especiais; destacou que todos que fazem parte da comunidade escolar são 

responsáveis pelo êxito ou fracasso de cada aluno, sendo que o corpo docente da 

                                                           
1 No intuito de preservar o teor dos documentos e legislações citadas, mantivemos as terminologias utilizadas 

afim de evidenciar os pensamento expresso no momento de sua histórico da elaboração.  
2 Adotamos nesse trabalho a terminologia pessoa com deficiência, em conformidade com a Convenção sobre os 

Direitos das pessoas com Deficiência (BRASIL, 2007) para designar aquelas pessoas que tem impedimentos de 

longo prazo, de natureza física, intelectual, auditiva ou visual que em face às diversas barreiras podem restringir 

sua plena participação na sociedade. Outros termos poderão aparecer no texto, vez que preservamos as 

terminologias que os documentos oficiais trouxeram ao longo do tempo. 
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escola deverá partilhar a responsabilidade do ensino ministrado a crianças com 

necessidades especiais (UNESCO, 1994).  

A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra Pessoas Portadoras de Deficiência realizada na Guatemala, 

em 28 de maio de 1999, reafirmou que as pessoas com deficiência têm os mesmos 

direitos e liberdades fundamentais que outras pessoas, e que estes direitos emanam 

da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano (BRASIL, 2001b). 

No Brasil a legislação também tem contribuído para garantir a inclusão da 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A Constituição Federal de 1988 

assegura que nenhuma pessoa deve ser discriminada, tornando crime a percepção 

de salários menores em função da deficiência. Por meio da lei de cotas, a Lei Nº 

8213/91, é assegurada a educação especial articulada à educação profissional para 

oferecer suporte ao ingresso do aluno com deficiência no mercado de trabalho, fato 

constatado também no Art. 59 da Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira (BRASIL, 1988, 1991b; 1996). 

Todo esse marco legal tem por base o crescente número de pessoas com 

deficiência no Brasil. A Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com deficiência, 

produzida pelas Secretaria de Direitos Humanos da Presidência (SDH) e Secretaria 

Nacional de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD), evidencia os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que apontam aumento 

na população com deficiência no país: de 24.600.256 (vinte e quatro milhões, 

seiscentos mil, duzentas e cinquenta e seis), 14,5%, em 2000, para 45.606.048 

(quarenta e cinco milhões, seiscentos e seis mil e quanta e oito), 23,9%, em 2010. 

Constata também que 32.609.022 (trinta e dois milhões, seiscentos e nove mil e 

vinte e dois) de brasileiros com deficiência na faixa etária entre 15 e 64 anos, idade 

de maior concentração de pessoas economicamente ativas. (SDH/SNPD, 2012).  

Destacamos que o trabalho, para essa grande parcela da população 

brasileira, é condição fundamental para o pleno exercício da cidadania, dessa forma, 

corroborando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), com a 

Constituição Brasileira (1988), com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência (2006), dentre outros documentos legais, que garantem o direito ao 

trabalho às pessoas com deficiência, proibindo discriminações e assegurando 

condições de acessibilidade no trabalho,  
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Apesar de todo esse aparato legal, a participação da população com 

deficiência no mercado de trabalho ainda é inferior quando comparada com os 

dados da população sem deficiência. Em 2010, no Brasil, 86,4 milhões de pessoas 

com dez anos ou mais estavam ocupadas, dessas 20,4 milhões possuíam 

deficiência, como havia 44.073.377(quarenta e quatro milhões, setenta e três mil, 

trezentas e setenta e sete), nessa idade, conclui-se que 23,7 milhões não estavam 

ocupadas. (SDH/SNPD, 2012) 

O Relatório Mundial sobre a Deficiência destaca que a falta de acesso a 

educação e treinamento podem ser fatores de exclusão do mercado de trabalho, 

assim como o ambiente e a natureza do trabalho. Enfatiza também que serviços de 

reabilitação, capacitação profissional, aconselhamento, assistência na procura de 

emprego e colocação podem desenvolver ou restaurar a capacidade de as pessoas 

com deficiência competirem no mercado de trabalho. (ONU, 2012) 

Diante deste contexto, no âmbito brasileiro, a Rede de Educação Profissional 

e Tecnológica - que nesse trabalho será denominada apenas de Rede - da qual os 

Institutos Federais fazem parte, vem ampliando e fortalecendo essa discussão 

acerca da inclusão desde 2000 em nível nacional na tentativa de atender aos 

preceitos legais e de criar uma cultura de profissionalização da população com 

deficiência no mercado de trabalho, levando a Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica, SEMTEC, e a Secretaria de Educação Especial – SEESP, atuais 

Secretarias de Educação Profissional - SETEC e Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, a apresentarem uma 

proposta de ação integrada. 

O trabalho dessas secretarias do MEC culminou com a elaboração do 

Documento-base que criou o Programa TEC NEP – Educação, Tecnologia e 

Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais em 

2001, hoje transformado em uma ação da SECADI, Ação TEC NEP.   

A Ação TEC NEP orienta que em cada unidade da Rede seja implantado um 

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Especiais – NAPNE, com o 

objetivo de criar na instituição a cultura da "educação para a convivência", aceitação 

da diversidade buscando quebrar as barreiras arquitetônicas, educacionais e de 

comunicação (BRASIL, 2010). 
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Essas secretarias realizaram um levantamento na época acerca da 

quantidade de matrículas de alunos com deficiência na Rede, obtendo os seguintes 

dados: 

 
Tabela 1 Alunos com deficiências matriculados na Rede de Educação 

Profissional, no ano de 2000, conforme Documento Base da Ação TEC NEP  

Tipo de estabelecimento da Rede Quantidade de Alunos 
Matriculados 

Escolas Agrotécnicas Federais 153 

Escolas Técnicas Federais 17 

Centros Federais de Educação Tecnológica 97 

TOTAL 267 

Fonte: BRASIL, 2010 

 

Devemos considerar que esse levantamento inicial de 267 (duzentas e 

sessenta e sete) matrículas incluía, também, os alunos nos cursos de qualificação 

profissional de nível básico, não sendo explicitada a quantidade de alunos por nível 

de ensino (básico, técnico e tecnológico).  

Podemos perceber que a quantidade de alunos com deficiência matriculados 

na Rede é muito pequena, levando-se em consideração um universo de 323.399 

(trezentos e vinte e três mil, trezentos e noventa e nove) alunos com deficiência 

matriculados no Brasil e de 28.724 (vinte e oito mil, setecentos e vinte e quatro) 

alunos com deficiência matriculados na educação profissional em todos os níveis, 

conforme censo da educação básica (INEP, 2012), o que representa, em termos 

percentuais, 0,075% das matrículas de alunos com deficiência no Brasil e 0,92% dos 

alunos com deficiência na educação profissional do país. Diante desses números, 

podemos deduzir que a maior parte da profissionalização das pessoas com 

deficiência, em 2001, era realizada fora das iniciativas da esfera governamental, 

possivelmente sendo realizada pelo “Sistema S” ou pelas oficinas protegidas para 

profissionalização de pessoas com deficiência. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) vem demonstrando um significativo crescimento do número de matrículas na 

educação profissional de nível médio, conforme constatamos na tabela 2 que segue:  
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Tabela 2 Número de alunos com deficiência na Educação Profissional em 

Classes Comuns 

Ano Número de alunos 

2007 395 

2008 546 

2009 718 

2010 1.096 

2011 1.361 

2012 1.659 

                                    Fonte: MEC/INEP/Deed, 2013 

 

 Com relação a educação profissional de nível superior, podemos constatar 

que os dados são apresentados diluídos dentro das informações relativas à 

educação superior, não possuindo informações específicas acerca da rede de 

educação profissional, quanto a alunos com deficiência. 

 Consideramos que os dados relativos a pessoas com deficiência no ensino 

superior ainda não possuem destaque nos censos realizado pelo INEP, posto que os 

dados acerca desses alunos passaram a constar na Sinopse da Educação Superior 

apenas a partir de 2011 e constituem-se apenas de uma única planilha, com 

informações do quantitativo de alunos classificados por deficiência e distribuídos nas 

unidades de federação, sem dados referentes a tipo de curso, áreas do 

conhecimento e instituições. Além disso, no Resumo Técnico do INEP de 2011 

constam apenas dados referentes às condições de acessibilidade das instituições e 

ao tipo de deficiência, sem constar dados acerca de número de matrículas 

(BRASIL,2011b). 

Essa falta de detalhamento referente à inclusão de pessoas com deficiência 

no ensino superior dificultou o desenvolvimento dessa pesquisa, na medida em que 

não pudemos elaborar um retrato da realidade dos Institutos Federais. Isto pode ter 

sido também o motivo pelo qual outros estudos que serviram de referencial para 

esta pesquisa não contemplem essas informações. Em virtude disso, apresentamos 

os dados referentes à educação superior como um todo. 

 A Tabela 3 a seguir ilustra os quantitativos de matrículas no ensino superior 

no Brasil, com ênfase na região nordeste e no estado da Paraíba, considerando o 

foco do nosso estudo: 
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Tabela 3 Número de alunos matriculados no ensino superior em 2012 

Unidade 
da 

Federação 

Dependência 
administrativa 

Total de 
Matrículas 

Matrículas nos 
IFs e CEFETs 

Número de 
matrículas de 
alunos com 
deficiência 

Brasil 

Total 7.037.688 111.639 27.143 

Pública 1.897.376 111.639 8.201 

Privada 5.140.312 - 18.942 

Nordeste 

Total 1.434.825 36.355 5.632 

Pública 553.508 36.355 2.706 

Privada 881.317 - 2.936 

Paraíba 

Total 119.799 722 1.790 

Pública 70.163 722 1.507 

Privada 49.636 - 283 

                                    Fonte: MEC/INEP/Deed, 2012 

 

 Essas informações apresentam um panorama geral da inclusão no ensino 

superior em 2012, denotando que existem 27.143 (vinte e sete mil, cento e quarenta 

e três) alunos com deficiência. Dados do IBGE 2010 que apontam para a existência 

de 32.309.022 (trinta e dois milhões, trezentos e nove mil e vinte e duas) pessoas 

com deficiência entre 15 e 64 (faixa etária predominante dos alunos nos cursos 

superiores), dessa forma, demonstram que o número de pessoas com deficiência 

fora do ensino superior é muito grande. 

 Apesar dessa constatação, os dados do INEP mostram o crescimento do 

número de matrículas, vez que em 2011 foram matriculados 23.250 (vinte e três mil, 

duzentos e cinquenta) alunos com deficiência no Brasil, 4.330 (quatro mil trezentos e 

vinte) no nordeste e 1.497 (um mil, quatrocentos e noventa e sete) na Paraíba, ao 

passo que, em 2003, as matrículas de alunos com deficiência no ensino superior Np 

Brasil não passavam de 5.078 (cinco mil e setenta e oito). 

Com relação ao grande quantitativo de pessoas com deficiência, excluídas do 

ensino superior, Melo e Gonçalves (2013) destacam que os processos seletivos para 

esse nível de ensino são por natureza excludentes, podendo se acentuar ainda mais 

para as pessoas com deficiência, caso não sejam viabilizados os recursos e apoios 

necessários para realização da prova de seleção por esses candidatos. 

Diante da constatação do visível crescimento das matrículas na educação 

profissional nos anos que se seguiram à implantação da Ação TEC NEP, 

considerando esta ser uma realidade ainda recente no contexto brasileiro, a 

presente pesquisa levanta as seguintes indagações: como se apresenta o cenário 
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da inclusão de alunos com deficiência do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba - IFPB após a implantação da Ação TEC NEP? como os 

alunos com deficiência analisam seu processo de inclusão a partir da implantação a 

Ação TEC NEP no IFPB? quais as fragilidades e pontos fortes da ação TEC NEP no 

IFPB? 

Esses questionamentos nos motivaram a investigar se a Ação TEC NEP está 

cumprindo, realmente, com sua proposta inclusiva na Rede Federal, 

especificamente no locus investigado em questão. A intenção, nessa pesquisa, é dar 

voz aos alunos com deficiência, principais atores nesse processo, posto que a 

maioria das pesquisas na área - Moreira (2005), Anjos (2006), Mota (2008), Rosa 

(2011), Silva (2011) e Cunha (2011) - analisam a situação a partir da ótica dos 

gestores e professores. Destacamos, porém, que em sua maioria esses estudos 

sobre a rede não se debruçam sobre as estatísticas desses alunos, em especial 

sobre estatísticas dos cursos superiores de tecnologia; apenas acerca da forma de 

desenvolvimento da Ação. 

Acreditamos que, ao analisar o processo de inclusão, no contexto da 

educação profissional, na perspectiva dos alunos com deficiência no IFPB, a partir 

de suas experiências, pudemos avaliar em que medida a Ação TEC NEP está 

contribuindo ou não para o acesso e permanência desse alunado com vistas a sua 

formação profissional.  

Ressalta-se que o interesse em investigar esse tema começou a partir da 

nossa participação em diversos cursos e eventos acerca da inclusão realizados 

enquanto professora, do município de Cajazeiras – PB, entre 2003 e 2006, os quais 

nos deram uma primeira visão do cenário enfrentado pelos alunos com deficiência 

no ensino regular. 

Durante esses cursos, percebemos a lacuna existente durante a formação 

inicial que recebemos, durante o Curso de Magistério de nível médio, concluído em 

1998 e a graduação no Curso de Pedagogia, concluído em 2003, posto que, mesmo 

tendo participado dessas formações já durante o período de vigência da Lei de 

Diretrizes de Bases da Educação Nacional, Lei Nº 9394/96, pouco se discutiu acerca 

da problemática da educação especial. 

A constatação dessa lacuna nos fez buscar novas informações que 

aprofundassem os conhecimentos nessa área. Além disso, no ano de 2004, como 

integrante da equipe de apoio pedagógico da Secretaria Municipal de Educação do 
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município de Cajazeiras, em interação com o setor de suporte ao atendimento 

educacional especializado, pudemos ampliar a discussão e conhecer de forma mais 

profunda a legislação acerca da educação de alunos com deficiência. 

No ano de 2007, ao ingressar no serviço público da Rede, no cargo de 

pedagoga do então Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba - 

CEFETPB, Câmpus João Pessoa, nos deparamos com a insegurança e o estado de 

tensão vivido por servidores, em sua maioria professores, ao receber alunos com 

deficiência em suas salas de aula. Situações conflitosas e confissões de despreparo 

e desconhecimento dificultavam ainda mais o processo de inclusão desses alunos. 

Numa tentativa de adquirir maiores conhecimentos e intervir positivamente 

sobre inclusão de alunos com deficiência, mais especificamente sobre educação 

profissional inclusiva, participamos de uma especialização promovida pela Ação 

TEC NEP, em parceria com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato 

Grosso – CEFETMT, no ano de 2008. Essa especialização foi de grande 

importância, uma vez que além de proporcionar conhecimentos sobre o trabalho 

pedagógico com pessoas com deficiência, pautou essa discussão dentro das 

especificidades da educação profissional. Essa especialização nos trouxe, também, 

maior conhecimento sobre o trabalho do TEC NEP nas instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica e sobre o processo de inclusão do 

CEFETPB. 

A especialização promovida pela Ação TEC NEP possibilitou uma grande 

troca de experiência, visto que participaram desse curso profissionais da rede de 

todo o Brasil, especialmente do Norte e Nordeste, formando uma rede de apoio na 

internet que ainda hoje funciona como um canal aberto de partilha de 

conhecimentos, experiência e ajuda mútua. 

Baseados nos conhecimento adquiridos, propusemos à direção geral do 

CEFETPB o projeto de implantação do Núcleo de Apoio às Pessoas com 

Necessidades Especiais através da Diretoria de Programas Especiais, que foi 

aprovado em dezembro de 2008. E com a transformação de CEFETPB em Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, fomos convidadas a 

assumir a Coordenação de Educação Especial na reitoria. 

A frente da Coordenação de Educação Especial, pudemos vivenciar o 

processo de inclusão da instituição e situações concretas de problemas 

evidenciados junto aos docentes e alunos que nos levaram a decidir por aprofundar 
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essa discussão com uma proposta de pesquisa no mestrado da Pós-Graduação em 

Educação da UFRN, tendo como objetivo geral analisar a contribuição da Ação TEC 

NEP para inclusão de estudantes com deficiência nos cursos de graduação do IFPB, 

a partir de sua implantação. 

Como objetivos específicos, buscamos identificar e analisar das ações 

desenvolvidas no IFPB a partir da implantação da Ação TEC NEP; descrever a 

opinião dos estudantes com deficiência dos cursos graduação do IFPB quanto ao 

seu processo de inclusão no IFPB e identificar as fragilidades e aspectos positivos 

relacionados à Ação TEC NEP no IFPB. 

 Metodologicamente, nossa pesquisa adota uma abordagem qualitativa, por 

meio do método Estudo de Caso em consonância com os objetivos propostos e por 

considerarmos ser o mais adequado dentre os tipos de pesquisa existente para nos 

aprofundarmos numa realidade. 

No que diz respeito a fundamentação do estudo, utilizamos como referencial 

teórico: Castells (1976, 1999), Marx (1979, 2002), Schultz (1973), Adorno (1995), 

Frigotto (1999), Gramsci (1978), Jannuzzi (2004), Mazzotta (2005), Mantoan (2006), 

Carvalhos-Freitas (2007), dentre outros. 

Quanto à organização, o texto dissertativo apresenta a seguinte configuração: 

capítulo 1, onde descrevemos a introdução, capítulo 2 abordando a interface 

inclusão e educação profissional, seus percursos históricos com os principais 

marcos e momentos de interação, além da discussão acerca dos sentidos do 

trabalho na pós modernidade, como se dá a inclusão no ensino superior no Brasil e 

a apresentação das pesquisas realizadas analisando essa interface; o capítulo 3 

apresenta a Ação TEC NEP, seus princípios, objetivos e organização em âmbito 

nacional e também sua implantação e atuação no IFPB Câmpus João Pessoa, no 

capítulo 4 é apresentado o percurso teórico-metodológico adotado, apresentando os 

participantes, o lócus da pesquisa, os instrumentos utilizados, assim como os 

procedimentos de coleta e análise dos dados sobre a inclusão de alunos com 

deficiência nos cursos superiores do IFPB a partir da implantação da Ação TEC 

NEP. O capítulo 5, trata da análise e discussão dos resultados e, por fim, são 

tecidas algumas considerações finais, destacando questões que suscitam 

discussões, bem como apresentando novos desafios e possibilidades a inclusão de 

alunos com deficiência na educação profissional e tecnológica. 
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2.  A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO NO BRASIL 

 

Esse capítulo está organizado a partir de quatro eixos, considerados centrais 

para discussão da relação entre educação profissional e inclusão de pessoas com 

deficiência: os sentidos do trabalho na pós-modernidade; organização da educação 

profissional e o mundo do trabalho; inclusão e ensino superior e a pessoa com 

deficiência a partir das pesquisas. 

 No primeiro eixo discutiremos as mudanças na estrutura da sociedade num 

mundo globalizado e suas consequências na economia e, portanto, na concepção 

de mercado e trabalho. No segundo eixo, abordaremos a constituição da educação 

profissional como entendemos hoje, através do seu percurso histórico e os desafios 

que ora enfrenta; no terceiro eixo analisaremos o processo inclusivo de estudantes 

com deficiência no ensino superior e no quarto eixo analisaremos como a pessoa 

com deficiência está inserida nesse mundo do trabalho e na educação profissional 

através dos estudos realizados por Bortolini (2012) Cunha (2011), Rosa (2011), Silva 

(2011), Rodrigues (2010), Borba (2010), Maia (2008), Mota (2008), Azevedo (2007), 

Carvalho-Freitas (2007), Moreira (2005), Anjos (2006), dentre outros autores que 

contribuíram para esse trabalho, dando destaque aos que relacionam a educação 

profissional e a Rede.  

 

2.1 OS SENTIDOS DO TRABALHO NA PÓS-MODERNIDADE 

 

Para iniciar a discussão acerca do trabalho é preciso destacar que o trabalho 

na sociedade capitalista é reduzido a uma mercadoria a serviço do capital (MARX 

2002). Adorno (1995) acrescenta ainda que, nessa perspectiva, o trabalho esvazia-

se de seu caráter emancipatório e torna-se mecanismo de manutenção e de 

adaptação do homem ao modo de produção capitalista. 

As mudanças no século XIX acerca do trabalho se caracterizam por uma nova 

divisão social do trabalho marcada pela venda da mão de obra pelos operários aos 

donos dos meios de produção. No século XX – com a existência de grandes 

capitais, que passaram a definir as forças de trabalho para o aumento do capital – a 

competitividade, o individualismo e a busca por maior produção foram exacerbados, 

exigindo profissionais cada vez mais qualificados. (BRAVERMAN, 1987; HARVEY, 

2010) 
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Atualmente, o núcleo da economia global é formado principalmente por EUA, 

Japão e Europa Ocidental, no qual fica concentrada a base de 

informação/conhecimentos da economia, tornando as demais economias, como a da 

América Latina, subordinadas a esse núcleo. Nessa perspectiva, podemos perceber 

que a economia brasileira é uma das desiguais do mundo com renda extremamente 

concentrada nas camadas mais ricas, e a maioria da população recebendo salários 

baixíssimos.  

Essa desigualdade é sentida em toda sociedade, mas é sobre o trabalhador 

mais pobre que as dificuldades de se manter atualizado e competitivo se avolumam. 

A baixa escolaridade e a pouca oferta de empregos mais valorizados fazem com que 

esses trabalhadores assumam postos cada vez menos valorizados e abram mão de 

direitos trabalhistas historicamente conquistados através da prestação de serviços 

terceirizados. 

Essa transformação de paradigmas produtivos tem seu surgimento a partir de 

uma nova economia em escala global, em que a produtividade é gerada e a 

concorrência é feita em escala global; essa economia é fruto da conexão entre a 

base de informação/conhecimentos da economia, seu alcance global e a Revolução 

Tecnológica (CASTELLS, 1999). 

Consequências desse fenômeno é o aumento do desemprego, inclusive 

daqueles socialmente mais valorizados, a precarização dos postos de trabalho e o 

aumento da exigência de formação profissional para ingresso no mundo trabalho. 

Para Castells (1999), apesar de a economia ser global o mercado de trabalho 

não é global, posto que os países ou blocos econômicos ricos buscam manter 

pessoas originárias de áreas empobrecidas fora de seu mundo, e, 

consequentemente, de seu mercado de trabalho. Desse modo, os trabalhadores das 

regiões mais pobres enfrentam a concorrência com os profissionais de regiões ricas, 

mas as barreiras protecionistas dessas regiões ricas os impedem de concorrer lá 

também. 

Marx (1979) enfatiza que o trabalho é a condição natural da existência 

humana, elemento constituinte dos seres humanos e transformador da natureza, 

fornecendo componentes fundamentais para a compreensão da realidade social e 

material. 

A subordinação ao capital estrangeiro em nosso país não traz consequências 

meramente econômicas, traz, sobretudo, consequências sociais e imprime alteração 
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de valores. A responsabilização dos indivíduos por seu próprio fracasso – aquele 

que tem capital se esforçou mais, trabalhou mais, estudou mais, sacrificando o lazer 

por um lazer futuro (FRIGOTTO, 1999) – desconsiderando toda a problemática 

neoliberal do sistema capitalista, é uma amostra da tentativa de mudança de valor. 

Sob a justificativa de que o investimento no capital humano incentiva o 

aparecimento de oportunidades e gera abundância econômica (SCHULTZ, 1973), 

essa ótica mascara o descaso dos governos com a elevação econômica, 

educacional e cultural das camadas mais pobres; veicula a ótica da classe 

interessada na mudança das relações sociais de produção vigente. 

 Para Frigotto (1999), o fracasso do indivíduo é influenciado por diversos 

fatores, não apenas a capacidade individual. Imputar o sucesso ou fracasso de um 

indivíduo a sua própria capacidade retira do governo e da economia toda 

responsabilidade de garantir a todos a possibilidade de desenvolver todo o seu 

potencial, ou seja, ter educação de qualidade.  

Mantoan (2006) enfatiza que para existir educação de qualidade é preciso 

que as escolas tornem-se aptas a responder às necessidades de todos os alunos, 

uma vez que cada um possui suas especificidades. 

A educação, portanto, é de suma importância para que o cidadão possa ser 

capaz de apresentar um melhor desempenho nesse novo espaço de trabalho. 

Frigotto (1999) afirma que a escola é um espaço contraditório e dual, articulando uns 

valores e desarticulando outros, servindo como ferramenta ao capital ou contribuindo 

para a emancipação do indivíduo. Althusser (1998) reforça essa afirmação, 

apontando que a escola funciona como aparelho ideológico do Estado, acentuando 

as desigualdades de classe. Na escola coexistem a adaptação do indivíduo ao 

capital e a possibilidade de emancipação desse mesmo indivíduo. (ADORNO, 1995)  

Segundo Dejours (2003), o trabalho pode gerar a alienação, mas pode ser o 

também mediador da emancipação. Assim, é pelo trabalho que o homem constrói 

sua relação com o mundo, com a natureza e com os outros homens. 

Gramsci (1978) afirma que o homem, a partir de sua busca pela satisfação de 

suas necessidades, encontra no trabalho a única forma de humanizar-se. Afirma, 

dessa forma, que o homem se distingue dos animais pelo “trabalho”. 

Destacamos, entretanto, que, conforme Snyders (1981), a luta de classes 

dentro da escola pode conferir-lhe possibilidade de fornecer ao indivíduo a 

apropriação da cultura e de conhecimentos necessários para a transformação social.  
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Para Adorno (1995), não podemos conceber a educação como um processo 

de modelagem ou de mera transmissão de conhecimento, posto que educação 

pressupõe a produção de uma consciência, contrapondo-se a essa ideia. 

Diante desse cenário, a educação e em especial a educação profissional 

apresenta-se como uma das responsáveis para dar respostas às diversificadas 

demandas de um mundo competitivo, fator que pode alavancar o desenvolvimento 

tecnológico, por possibilitar a formação de recursos humanos com maior agilidade 

para pensar, agir e criar dentro desse cenário (TINOCO, 2006). 

Concordamos com Lancillotti (2003), para quem a dificuldade de inserção no 

mundo do trabalho não acomete apenas as pessoas que tradicionalmente são 

excluídas, mas que esse é um problema para todos os trabalhadores. Entretanto, 

segundo a Federação Brasileira dos Bancos (BRASIL, 2006a), a baixa qualificação 

da população com deficiência é o principal obstáculo para o processo de inclusão no 

mercado de trabalho, visto que, dos trabalhadores com deficiência empregados, 

78,7% possuem até sete anos de estudo. Corroborando com essa informação, o 

Boletim de Indicadores do Mercado de Trabalho Nº 03, do Observatório do Mercado 

de Trabalho Nacional do Ministério do Trabalho e Emprego, aponta que 70% dos 

trabalhadores com deficiência possuem o ensino médio, mostrando-nos que a baixa 

formação é fator decisivo para ocupação de postos no mercado de trabalho e grande 

entrave à inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, visto que 

essa população ainda não tem conseguido chegar, em grande número, em níveis 

mais elevados de ensino. 

Nesse contexto, percebemos que a educação torna-se ferramenta para 

diminuir a dificuldade de inclusãoão no mundo do trabalho, mas apesar dos esforços 

para atender às diretrizes da Conferência Mundial de Jomtien, o Brasil ainda 

enfrenta uma grande dificuldade para universalizar a educação de qualidade para 

toda sua população. 

Del Masso e Araújo (2008) enfatizam que a escola deve cumprir seu papel ao 

orientar o indivíduo com deficiência, para a sua futura inserção na sociedade, 

integrando-o ao meio social e ao meio profissional, que a sociedade em geral deve 

desenvolver ações permanentemente para favorecer o acesso e o atendimento de 

qualidade à pessoa com deficiência nos serviços regulares de saúde, de educação, 

de esporte, de lazer e de trabalho, bem como a implantação de serviços que possam 

atender às suas necessidades. 
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 Portanto, é de extrema importância que a oferta de educação profissional 

para toda população e, mais significativamente, para população com deficiência seja 

ampliada como forma de combater a discriminação e o preconceito do competitivo 

mundo do trabalho. É importante, também, que a educação profissional esteja 

aberta a essa demanda e, principalmente, preparada com recursos humanos, 

materiais e tecnológicos para atender às necessidades dos alunos com deficiência 

numa perspectiva emancipatória e de superação das barreiras que, historicamente, 

foram impostas a essa população.  

   

2.2 ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - PERSPECTIVA 

INCLUSIVA 

 

O surgimento da educação profissional no Brasil é reflexo da revolução 

burguesa e da implantação de uma nova forma de produção no país, que contava 

com uma economia baseada nas relações rurais e pré-capitalistas, a qual carecia 

grandemente de trabalhadores, para repor a mão de obra escrava que acabara de 

ser abolida e para fazer funcionar as indústrias que começavam a se instalar. 

O processo de oficialização da educação profissional no Brasil percorreu um 

longo caminho até a criação das escolas de educandos artífices, instituições oficiais 

destinadas à formação profissional dos desvalidos da sorte, conforme anuncia 

Manfredi (2002), 

 

Entre 1840 e 1856, foram fundadas as casas de educandos artífices 

por dez governos provinciais, que adotaram o modelo de 

aprendizagem de ofícios vigentes no âmbito militar, incluindo os 

padrões de hierarquia e disciplina. Crianças e jovens em estado de 

mercancia eram encaminhados para essas casas, onde recebiam 

instrução primária [...] e aprendiam alguns dos seguintes ofícios: 

tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria, 

etc. (MANFREDI, 2002, p. 76). 

 

Concomitante a criação das primeiras escolas de educandos artífices, foram 

criados o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin 

Constant e o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje Instituto Nacional 
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de Educação de Surdos. Para Mazzotta (2005, p.29), “em ambos os institutos, algum 

tempo depois da inauguração foram instaladas oficinas para aprendizagem de 

ofícios”. 

Para pessoas com deficiência intelectual, tidos na época como 

incompetentes, não havia mecanismos oficiais de profissionalização. Somente em 

1904 é que foi fundado, pelos médicos Juliano Moreira e Fernando Figueira, o 

Pavilhão Bournevelli, anexo ao Hospício da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. 

Nesse pavilhão, as crianças eram mantidas em vigilância constante e realizavam 

atividades lúdicas, recebendo também instruções sobre bons hábitos e trabalhos 

manuais (JANNUZZI, 2004). 

Sassaki (2003) aponta, entretanto, que até o início do Século XIX o trabalho 

de pessoas com deficiência era considerado uma exploração, uma crueldade, e a 

fundação dessas escolas pretendia romper com essa ideologia protecionista. 

Em 1906 foi realizado o Congresso de Instrução, visando à promoção do 

ensino prático industrial, agrícola e comercial, prevendo a criação de campos e 

oficinas escolares para suprir a carência de mão de obra e ampliar a industrialização 

no país. Além disso, nesse mesmo ano, a comissão de finanças do senado aprovou 

o aumento de recursos destinados aos estados para instituírem escolas profissionais 

elementares (BRASIL, 2009). 

Fruto da pressão feita pela sociedade civil, essas iniciativas do governo 

brasileiro de criar instâncias educativas de aprendizes e artífices concretizaram-se 

nos anos de 1900, quando, o então presidente da República, Nilo Peçanha, criou, 

inicialmente, dezenove Escolas de Aprendizes Artífices, subordinadas ao Ministério 

dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, através do Decreto Nº 7.566, de 

23 de setembro de 1909. O texto do referido decreto justifica que é necessário não 

só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo 

técnico e intelectual, como também fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, 

que os afastarão da ociosidade ignorante do vício e do crime. (BRASIL, 2009) 

A pesquisadora Jannuzzi (2004) deduz que as crianças cuja limitação física, 

sensorial ou intelectual não comprometia o exercício de atividade manual eram 

encaminhadas para as casas de educandos artífices, enquanto os mais 

comprometidos permaneciam confinados em casas para doentes e alienados.  

O texto do decreto de criação dessa escola corrobora com Jannuzzi (2004), 

quando expressa claramente no Art 6º, alínea b, que serão aceitos aqueles que não 
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apresentem defeitos que impeça o aprendizado de uma profissão. Dessa forma, 

essas escolas passaram a receber um pequeno número de pessoas com deficiência 

que se enquadravam nos perfis e exames exigidos para o ingresso.  

A criação dessas escolas de aprendizes e artífices é considerada como sendo 

o momento de criação da Rede de Educação Profissional e Tecnológica em nosso 

país, rede essa que é a principal responsável, atualmente, pela oferta da educação 

profissional em níveis básico, técnico e tecnológico. 

Essa abertura das escolas de aprendizes e artífices para pessoas com 

deficiência é reflexo da incorporação dos princípios de liberdade e igualdade da 

Revolução Francesa, que trouxe uma alteração da visão que se tinha sobre as 

pessoas com deficiência, ultrapassando a visão religiosa, e incorporando os 

conhecimentos da saúde, em virtude das concepções racionais da época, que 

buscavam explicações para as deficiências, iniciando a criação de hospitais 

psiquiátricos e outros locais de confinamento para depositar estas pessoas. 

Entretanto, destacamos que esse ensinamento profissional para pessoas com 

deficiência em nosso país iniciou-se fragmentado e segregado do processo de 

profissionalização dos demais indivíduos e que esse processo somente passou a ser 

discutido no Brasil por influência e interesses de pessoas particulares com 

experiências na França, culminando na criação das primeiras instituições para 

confinar pessoas com deficiência. 

Torna-se importante destacar também outro fator que impulsionou a 

necessidade de qualificar profissionalmente as pessoas com deficiência: o alto 

número de soldados que voltavam mutilados das guerras, que, para poderem 

garantir um trabalho remunerado e qualidade de vida, necessitavam de reabilitação 

e de uma nova profissão. 

Para enfatizar essa necessidade, a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) lançou duas recomendações, em 1923 e 1944, para que os países obrigassem 

as empresas públicas e privadas a contratar pessoas com algum tipo de deficiência. 

(BRASIL, 2009) 

Concordamos com Manfredi (2002), quando ela afirma que as escolas de 

aprendizes e artífices tinham como missão formar os desvalidos da sorte, pessoas 

que eram formadas por práticas profissionais e ensino técnico. Essa formação 

evidente era de interesse do Estado, que queria minimizar os impactos sociais 

causados pelo reflexo da pobreza.  
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Foi separando pessoas por classe, tendo como parâmetro a riqueza e a 

pobreza, que se iniciou no Brasil o processo de profissionalização para os pobres 

desvalidos da sorte, grupo no qual estavam incluídos, dentre outras minorias, as 

pessoas com deficiência, tornando a educação mais um dispositivo de reforço das 

desigualdades. Dubet (2003) confirma esta ação separatista entre classes quando 

afirma que: 

 

A organização das desigualdades unicamente ao redor das classes 

sociais aparece como um fenômeno historicamente contingente em 

razão da empresa da sociedade industrial, da manutenção das 

barreiras e das distâncias “aristocratas” e de organização da vida 

política em termos de representações mais ou menos grosseiras dos 

interesses de classes (DUBET, 2003. p.46).  

 

De acordo com Anjos (2006), as escolas de aprendizes e artífices sempre 

foram alvos de discriminação por parte do sistema tradicional de ensino, possuindo 

um caráter assistencialista e de proteção da sociedade, com a contenção da 

pobreza. Assim, esse modelo de instituição surgiu com o objetivo de amenizar os 

problemas sociais que se desencadeavam nas cidades que iniciavam o 

desenvolvimento, tendo em vista muito mais a crescente urbanização do que 

propriamente formar para o trabalho.  

Em 1927, o projeto de Fidélis Reis previa a oferta obrigatória do ensino 

profissional no país, em instituições oficiais, com financiamento. Para fiscalizar essa 

expansão, em 1930 foi criada, no Ministério da Educação e Saúde Pública, a 

Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, transformada, em 1934, em 

Superintendência do Ensino Profissional. (BRASIL, 2009) 

Grande avanço quanto à regulamentação e a oferta da educação profissional 

foi sua incorporação na Constituição Federal de 1937, como dever primeiro do 

Estado. Nesse mesmo ano, foi assinada a Lei Nº 378, que transformava as Escolas 

de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais, destinados ao ensino profissional, 

de todos os ramos e graus. (BRASIL, 2009) 

A partir de 1942 foi instituído, no Brasil, um conjunto de Leis Orgânicas da 

Educação Nacional e publicadas as Leis Orgânicas do Ensino Secundário, através 

dos Decretos-lei Nº. 4.244 e Nº 4.073, referentes ao Ensino Industrial e que 
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transforma os Liceus profissionais em Escolas Industriais. Em 1943, foi publicada a 

Lei Orgânica do Ensino Comercial, através do Decreto-lei Nº. 6.141. Em 1946, foram 

publicadas as Leis Orgânicas do Ensino Primário, através do Decreto-lei Nº. 8.529, 

do Ensino Normal, pelo Decreto-lei Nº. 8.530, do Ensino Agrícola, através do 

Decreto-lei Nº. 9.613, que configuraram a chamada Reforma Capanema. (BRASIL, 

2009)  

As principais mudanças trazidas para a educação profissional por essa 

reforma foi a equiparação do ensino profissional ao ensino secundário, a 

necessidade de exames de admissão para ingresso nas escolas e a divisão dessa 

educação em níveis básico e de nível técnico (BRASIL, 2009). Essa equiparação 

tenta retirar da educação profissional o estigma de educação de segunda classe.  

Goffman (1988) define estigma por característica considerada de cunho 

negativo e depreciativo que leva à discriminação. Nessa perspectiva, as pessoas 

com deficiência que ingressavam em escolas profissionalizantes precisavam romper 

com dois estigmas: o da deficiência em si e o da educação profissional como sendo 

para pessoas de menos valor na sociedade. 

Nesse mesmo período se intensificaram as iniciativas de profissionalização de 

pessoas com deficiência com a criação da Sociedade Pestalozzi, em 1940, em 

Minas Gerais, e em 1948, graças aos esforços de Helena Antipoff, no Rio de 

Janeiro, ofertando oficinas pré-profissionalizantes para jovens com deficiência 

mental (MAZZOTA, 2005).  

Ainda em 1948, a ONU lança a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

destacando a igualdade entre todas as pessoas e, inclusive, o direito ao trabalho em 

condições justas e favoráveis e proteção contra desemprego. Com base nos 

princípios defendidos pela Declaração na década de 50 tem início o movimento de 

integração da pessoa com deficiência, movimento que visa a adaptação dessas 

pessoas à sociedade para que sejam incluídas. Baseado nesse movimento, em 

1954 foi fundada no Brasil a primeira Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE no estado do Rio de Janeiro. (MAZZOTTA, 2005) 

Nessa mesma década, após os efeitos das Leis Orgânicas, um fato de grande 

relevância foi, sem dúvida, a transformação, em 1959, das Escolas Industriais e 

Técnicas em autarquias, que passaram a ser denominadas de Escolas Técnicas 

Federais.  
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A partir de então, a educação profissional passa a assumir novos contornos 

revestindo-se de um caráter de excelência e tecnicismo, sendo mais valorizada em 

virtude do momento econômico pelo qual passa o país. Assim, as pessoas com 

deficiência não mais puderam ser incluídas nesse contexto por não se adaptarem ao 

regime de excelência exigido, sendo que entre 1950 e 1980 as escolas especiais, os 

centros de habilitação, as oficinas protegidas de trabalho e os centros ou núcleos de 

profissionalização tiveram significativa importância na colocação profissional das 

pessoas com deficiência (ANJOS, 2006). 

Essas oficinas segregadas de trabalho constituíram-se a base da formação 

profissional para pessoas com deficiência até a década de 90. Apesar da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB Lei Nº 4.024/61 trazer um capítulo 

dedicado à educação do excepcional e em seu art. 88 preconizar que essa 

educação deva ocorrer preferencialmente no sistema geral de ensino, e a LDB Nº 

5.692/71 sinalizar que essa educação deve ser direcionada ao ensino regular, é 

apenas com a promulgação LDB Lei Nº 9394/96 os sistemas de ensino são 

impulsionados a incluir alunos com deficiência em todos os níveis, inclusive na 

educação profissional. (BRASIL, 1961; 1971; 1996) 

A década de 80 trouxe uma grande mobilização acerca da inclusão de 

pessoas com deficiência, tanto que essa década foi estabelecida como a Década 

Internacional da Pessoa com Deficiência e o ano de 1981 como o Ano Internacional 

da Pessoa com Deficiência pela ONU, com o lema “Participação Plena e Igualdade”. 

Isso gerou maior discussão sobre o assunto e resultando no Programa Mundial de 

Ação para Pessoas com Deficiência, em Dezembro de 1982, dando destaque ao 

trabalho como requisito para superação da pobreza e necessário a plena inclusão. 

(ONU, 1992) 

A Constituição Brasileira de 1988, chamada de Constituição Cidadã, enfatiza 

em seu art. 60, dentre outros, a educação e o trabalho como diretrizes sociais e, no 

art. 227, define como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar o direito 

à profissionalização (BRASIL, 1988). Esse é um marco nacional para que iniciativas 

federais fossem criadas no sentido da profissionalização da pessoa com deficiência, 

além de garantir a não discriminação de qualquer ordem, inclusive salarial, em 

virtude da deficiência. 

Vários outros documentos foram formulados no âmbito internacional no 

sentido de assegurar os direitos às pessoas com deficiência, dentre eles ao trabalho 
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e profissionalização na década de 90, notadamente destacamos: as Normas sobre a 

Equiparação de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência (ONU, 1993); a 

Declaração de Salamanca, em 1994, sobre Educação Especial (BRASIL, 1994); a 

Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, em 1999 (BRASIL, 2001b); a 

Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, em 2006 (BRASIL, 

2008). 

A Declaração de Salamanca tem fundamental importância para a educação 

profissional, apontando que os jovens com necessidades educacionais especiais 

devam ser auxiliados no sentido de realizarem uma transição efetiva da escola para 

o trabalho e que as escolas deveriam auxiliá-los a se tornarem economicamente 

ativos e provê-los com as habilidades necessárias ao cotidiano da vida, oferecendo 

treinamento que correspondam às demandas sociais e de comunicação e às 

expectativas da vida adulta. (BRASIL, 2009) 

A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, em 2006, é 

o mais amplo reconhecimento dos direitos humanos das pessoas com deficiência, 

proibindo todas as formas de discriminação no emprego, estimulando acesso ao 

treinamento profissional e oportunidades para trabalhar por conta própria, além de 

enfatizar a necessidade de realização de serviços profissionais de reabilitação e 

emprego – capacitação profissional, aconselhamento, assistência na procura de 

emprego e colocação e incentivando a mudança das atitudes no ambiente de 

trabalho. (BRASIL, 2007) 

Destacamos, também, a Convenção OIT 159, no artigo 1º, onde consta que os 

países membro deverão considerar que a finalidade da reabilitação profissional é a de 

permitir que a pessoa com deficiência obtenha, conserve um emprego e progrida no 

mesmo (BRASIL, 1991a). 

No Brasil, respaldados pelos documentos internacionais, foram criados vários 

dispositivos legais, como: a Lei Nº 8.213/91, chamada lei de cotas, por estabelecer 

cotas de contratação de pessoas com deficiência para empresas com mais de cem 

empregados; a Lei Nº 9394/96, segundo a qual a educação especial para o trabalho 

deve ser ofertada, preferencialmente, nas instituições regulares de educação; e a Lei 

Nº 7.853/89, que estabelece a Política Nacional para Integração das Pessoas 

Portadoras de Deficiência que além de conceituar a deficiência, assegura a inclusão 

dessas pessoas na sociedade e no trabalho. (BRASIL, 1988, 1991b, 1996) 
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Em 8 de dezembro 1994 é promulgada a Lei 8.948, que institui o Sistema 

Nacional de Educação Tecnológica (hoje extinto), que, gradativamente, foi 

permitindo a transformação das Escolas Técnicas Federais e as das Escolas 

Agrotécnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica, os 

chamados CEFETs. (BRASIL, 1994) 

Miranda (2001) considera que o Brasil dispõe de uma das mais avançadas 

legislações mundiais de proteção e apoio à pessoa com deficiência. Contudo, 

destaca que há uma grande lacuna na sua aplicação prática, ainda arraigada de 

preconceitos e barreiras à sua integração no mercado de trabalho. 

A discussão acerca de inclusão de pessoas com deficiência na Rede de 

Educação Profissional e Tecnológica, da qual os Institutos Federais fazem parte, era 

muito insipiente, e os poucos alunos que conseguiam ingressar não dispunham de 

mecanismos que possibilitassem sua permanência e êxito nesses cursos. Essa 

discussão começa a ser pautada apenas partir do ano de 2000, com a criação do 

Programa TEC NEP, atual Ação TEC NEP. 

Relacionado os marcos regulatórios nacionais inclusivos com a Rede, 

destacamos o Decreto Nº 5.478/2005, que institui, no âmbito das instituições 

federais de educação tecnológica, o Programa de Integração da Educação 

Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA), alterado pelo Decreto Nº 5.840/2006, que inclui a possibilidade de oferta 

de cursos na forma concomitante e integrada ao médio e prevê a conclusão dos 

estudos e a respectiva certificação a qualquer tempo, desde que demonstrado o 

domínio dos conteúdos do nível de ensino (BORTOLINI 2012), tornando-se 

alternativa para os jovens e adultos com deficiência em situação de distorção idade-

série de concluírem o ensino médio aliado a uma formação profissional que auxilie 

na busca de emprego. (BRASIL, 2005a;  2006) 

Em 28 de dezembro de 2008 foram criados os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia compostos pelos CEFETs, as Escolas 

Agrotécnicas, as Escolas Técnicas Federais e parte das escolas técnicas vinculadas 

às universidades, através da Lei 11.892. Precisamos enfatizar que essa lei, em seu 

Capítulo II, Seção II, apresenta, como finalidade primeira, a oferta de educação 

profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e 

qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 
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nacional. Dessa forma, consideramos que o foco dos institutos federais é a 

promoção da justiça social, da equidade, do desenvolvimento sustentável com vistas 

à inclusão social (BRASIL, 2008c). 

Após a criação dos IFs, a Rede vem experimentando um grande crescimento 

através da terceira etapa do plano de expansão III, que contou com a abertura 208 

novos câmpus nos 26 estados e no Distrito Federal. (BRASIL, 2009) 

A Lei N° 12.513, de 2011, que instituiu o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), em seu § 2º, do Art. 2º, prevê a 

estimulação da participação das pessoas com deficiência nas ações de educação 

profissional e tecnológica e no Art.4º a estimulação à oferta de vagas para as 

pessoas com deficiência, inclusive com a articulação das Instituições Públicas 

Federais, Estaduais e Municipais de Educação. 

Consideramos que, apesar da demora em se institucionalizar essa discussão, 

percebe-se o esforço por parte do governo em efetivar uma política de inclusão de 

pessoas com necessidades especiais na rede de educação profissional. A Ação 

TEC NEP está presente em todos os IFs do país, e a prova disso são os 388 

núcleos implantados por todo o território nacional. 

No IFPB, todos os câmpus possuem o NAPNE instalado, porém, sabemos 

que essa instalação não garante que os alunos não encontrem dificuldades ou que a 

educação ofertada seja de qualidade. Entretanto, possuir esse núcleo ramificado em 

todo o IFPB demonstra o empenho em ampliar essa discussão em todo o seu 

território. 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR 

  

A educação brasileira vem passando por uma substancial mudança motivada 

pela educação inclusiva compreendida como um processo além da simples 

matrícula. O número de estudantes com deficiência no ensino superior é cada vez 

maior, tendo em vista as garantias legais na educação brasileira, requerendo das 

Instituições de Ensino Superior (IES) e, consequentemente de toda comunidade 

universitária uma grande transformação. 

A educação especial é uma modalidade de ensino definida pela Política 

Nacional de Educação Especial (BRASIL, 2008b) como transversal a todos os 

demais níveis, modalidade e etapas de ensino objetivando a disponibilização de 
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recursos e serviços para o atendimento de alunos com necessidades educacionais 

especiais em consonância com a política de educação inclusiva em vigor. 

Esse compromisso implica na adoção de medidas de apoio específicas para 

garantir a acessibilidade necessária, a participação e autonomia de estudantes com 

deficiência, não restringindo sua participação a determinados ambientes e atividades 

com base na deficiência. As instituições de educação de nível superior também têm 

esse compromisso de incluir, em seus cursos, alunos com deficiência. (PROGRAMA 

INCLUIR, 2013) 

A inclusão desses alunos nos cursos superiores deve prever adequações 

durante o acesso e a permanência, de modo a garantir o êxito na sua formação e no 

ingresso no mundo do trabalho. (MELO e GONÇALVES, 2013). Atualmente, essas 

adequações vêm sendo efetivadas por meio do Atendimento Educacional Especial 

(AEE) que, em seu Decreto Nº 7.611/2011, prevê a criação e estruturação dos 

núcleos de acessibilidade que visam à eliminação de barreiras físicas de 

comunicação e de informação. (BRASIL, 2011; NUNES e ARAÚJO, 2013) 

 Os núcleos de acessibilidade podem melhorar o acesso das pessoas com 

deficiência aos espaços, ambientes e possuem ações que buscam articular as 

atividades para a sua inclusão educacional e social. Na Rede, esses núcleos são 

denominados de NAPNEs e fazem parte da Ação TEC NEP. 

Na tentativa de garantir as condições de inclusão de estudantes com 

deficiência no ensino superior, o Ministério da Educação, pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), adicionou aos critérios de avaliação das 

Instituições de Ensino Superior para autorização, reconhecimento e credenciamento, 

questões que abordam a acessibilidade, através da Portaria Nº 3.284/2003. 

Entretanto, é preciso enfatizar que a realidade do acesso ainda está longe de 

corresponder às necessidades de estudantes com deficiência. (BRASIL, 2003) 

Para Andrade, Pacheco e Farias (2006), na atual realidade educacional, a 

permanência na graduação é mais uma barreira a ser enfrentada pela pessoa com 

deficiência, uma vez que demanda adaptações no currículo vivenciado pelos alunos 

com deficiência, na preparação dos professores e funcionários para o atendimento 

desse aluno em sala de aula e demais setores e serviços da instituição. 

Dessa forma, cremos que não é suficiente assegurar apenas o acesso do 

estudante com deficiência ao Ensino Superior, mas também é necessário garantir a 
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permanência e a terminalidade com êxito, reconhecendo o direito de cada um ao 

ensino superior. 

 

2.4 O MUNDO DO TRABALHO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA A PARTIR 

DAS PESQUISAS 

 

Visando uma melhor compreensão da educação para o trabalho de pessoas 

com deficiência, especialmente acerca da educação profissional na Rede de 

Educação Profissional a partir da Ação TEC NEP, buscou-se explicitar alguns 

estudos desenvolvidos na pós-graduação stricto sensu, que se dedicaram a 

investigar a recente temática em questão.  

As dissertações e teses que foram analisadas neste trabalho trataram, de 

maneira geral, da avaliação do processo de implantação da Ação TEC NEP na Rede 

Federal como: Bortolini (2012), Cunha (2011), Rosa (2011), Silva (2011) Rodrigues 

(2010), Borba (2010), Maia (2008), Mota (2008), Azevedo (2007), Carvalho-Freitas 

(2007), Anjos (2006) e Moreira (2005). 

Em sua dissertação, Bortolini (2012) se propôs a investigar as ações em 

curso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

(IFRS). Realizou sua pesquisa com gestores, professores, servidores técnico-

administrativos e alunos com necessidades educacionais especiais, com o propósito 

de conhecer e avaliar o processo de inclusão escolar no IFRS - Câmpus Bento 

Gonçalves (BG).  Em seu estudo, pode constatar o processo de inclusão na 

instituição investigada, percebendo que uma série de mudanças vem ocorrendo, 

favorecendo a proposta inclusiva, mesmo que esse processo passe por uma série 

de dificuldades, e que o NAPNE é fundamental para facilitar o acesso, a 

permanência e o sucesso acadêmico dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais. 

Cunha (2011), em seu trabalho de mestrado, procurou caracterizar as 

percepções dos alunos com deficiência e dos profissionais do Colégio Universitário 

(COLUN) sobre a educação profissional dos alunos com deficiência. Sua pesquisa 

possuiu como participantes 3 (três) alunos com deficiência que concluíram o curso 

técnico e 11 (onze) profissionais do COLUN, que relataram aspectos positivos e 

negativos acerca da inclusão de estudantes com deficiência. Concluiu que a 

educação profissional para pessoas com deficiência não deve se restringir a 
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adaptação de recursos, métodos e técnicas. Ao contrário, deve ser vista como um 

processo histórico e numa perspectiva crítica do sistema educacional, em prol de 

uma educação mais humanizada para todos os alunos. Destacou também que os 

alunos, participantes da pesquisa, consideram a qualificação profissional técnica e o 

ingresso em cursos de graduação como fundamentais para inclusão no mundo do 

trabalho e para elevação da autoestima.   

Na sua tese, Rosa (2011) investiga, a partir da implantação da Ação TEC 

NEP na Rede, a evolução histórica dos direitos das pessoas com deficiência. Os 

sujeitos de sua pesquisa foram os coordenadores dos NAPNEs, gestores estaduais 

e regionais e algumas pessoas com deficiência atendidas pelo TEC NEP. Rosa 

(2011) pode constatar que, apesar da existência de políticas públicas para a 

inclusão, as condições ofertadas pelo Estado e pelas instituições componentes da 

Rede são precárias, fator que considera prejudicial ao trabalho da Ação TEC NEP. 

Ainda em 2011, Silva, em seu trabalho doutoral, buscou examinar as razões 

para a oferta de um sistema diferenciado de escolarização, especialmente no que 

diz respeito à formação para o trabalho, para as pessoas com deficiência. Sua 

pesquisa conclui que a segregação educacional das pessoas com deficiência é 

decorrente do modo de organização econômica, cultural e política do Estado 

Capitalista, posto que essa organização define as posições sociais em função da 

classe em que o sujeito se situa, de diferenças raciais, étnicas e de suas condições 

físicas, sensoriais e cognitivas. Essa autora aponta, ainda, que a universalização 

das políticas é um aspecto essencial na efetivação dos direitos da pessoa com 

deficiência ao acesso, permanência e sucesso na escola, posto que diferenciação 

escolar não se restringe à educação de pessoas com deficiência, mas abrange a 

organização da escola na sociedade capitalista. 

A dissertação de Rodrigues (2010) levanta elementos para (re)pensar as 

ações de inclusão do IFRN, trazendo as vozes dos alunos que tecem a inclusão 

escolar do IFRN, intencionando analisar a trajetória de vida de alunos com 

deficiência visual na busca de caminhos para atuação do NAPNE, em sua 

instituição. Esse trabalho conclui que são necessárias ações conjuntas entre os 

alunos com deficiência, os profissionais do NAPNE e de toda a instituição para a 

oficialização nos documentos da instituição de elementos que favoreçam o direito à 

plena inclusão desses alunos.  
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Borba (2010) teve por objetivo compreender e analisar de que maneira os 

jovens enfrentam os desafios na relação que se estabelece entre educação inclusiva 

e trabalho, na sociedade contemporânea, possuindo por sujeitos alunos com 

deficiência matriculados nos cursos noturnos da educação de jovens e adultos da 

cidade de Camboriú, Santa Catarina. Constatou que o emprego é o aspecto que dá 

mais sentido às vidas dos jovens com deficiência que estão inseridos no mercado de 

trabalho. Essa autora ainda aponta que, pelo fato de a pessoa com deficiência ter 

determinada limitação, o mercado de trabalho dificulta o ingresso e a permanência 

em alguns postos de trabalho. 

Maia (2008) buscou compreender as formas de inclusão produtiva de pessoas 

com necessidades especiais, percebendo as expectativas e dificuldades 

encontradas no mercado de trabalho, através de levantamentos de dados no 

Sistema Nacional de Empregos (SINE) e Superintendência Regional do Trabalho do 

Ceará, e da análise da inclusão de pessoas com deficiência em empresas privadas 

da região metropolitana de Fortaleza. A pesquisadora constatou que o 

desconhecimento por parte da população, empresários e professores acentua o 

preconceito acerca das pessoas com deficiência e que isso aponta que a nossa 

sociedade não é adequadamente inclusiva, ainda que sejam constatados muitos 

avanços para a efetivação da inclusão. 

A dissertação de Mota (2008) discorre sobre pesquisa desenvolvida com 

professores, alunos e diretores de três Escolas Agrícolas na Bahia, objetivando 

avaliar as condições para desenvolvimento de ações inclusivas e a possibilidade de 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino 

profissionalizante. Os dados revelam que as escolas investigadas estavam em 

processo de criação de estratégias inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais e enfatiza que o baixo número desses estudantes nos cursos 

das instituições pesquisadas tornava esse processo moroso.  

Azevedo (2007) teve por objetivo principal analisar os resultados da 

implantação do Programa TECNEP no CEFETPE em sua dissertação. A partir dos 

dados coletados junto aos alunos (com e sem deficiência), docentes e gestores do 

CEFETPE, bem como parceiros do programa. Constatou que o desenvolvimento do 

Programa TEC NEP aponta para a superação do assistencialismo, por se tratar de 

uma política pública, representando uma evolução da rede de educação profissional.  

O pesquisador também elencou várias premissas com vistas à melhoria do 
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Programa, como a criação de espaços para difusão das experiências adquiridas, 

buscar na Rede experiência exitosas, valorização e expansão do Programa, dentre 

outros. 

Em sua pesquisa doutoral, Carvalho-Freitas (2007) investigou a relação entre 

a forma como a deficiência é vista pelos gestores e pessoas responsáveis pela 

inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, às ações de 

adequação das condições e práticas de trabalho e a qualidade de vida no trabalho 

por parte das pessoas com deficiência. Foram analisadas 18 empresas e uma 

instituição de serviços, na qual realizou um estudo de caso. Sua pesquisa revelou a 

satisfação dos funcionários com deficiência em fatores relacionados a remuneração 

e oportunidade de crescimento profissional e a necessidade de maior conhecimento 

sobre a potencialidade de trabalhadores com deficiência, além do conhecimento 

acerca das adaptações e práticas de recursos humanos necessárias para que esse 

profissional possa desenvolver seu trabalho.  

Objetivando averiguar quais os aspectos psicológicos que estão relacionados 

à inclusão social de indivíduos no sistema de ensino profissionalizante em uma 

escola particular, Moreira (2005), em sua dissertação, analisou quatro grupos de 12 

estudantes (1º, 2º e 3º anos do ensino médio e 4º ano do ensino técnico). A autora 

procurou contribuir para o conhecimento de quais aspectos psicológicos estão 

envolvidos no processo inclusivo de jovens em uma escola particular de ensino 

médio/técnico, além de subsidiar futuras propostas de atuação junto aos estudantes. 

O estudo de Anjos (2006) objetivou revelar a percepção que os 

coordenadores de núcleos têm sobre a Ação TEC NEP, avaliando diretrizes nele 

propostas e sua implementação, no intuito de garantir o acesso, a permanência e o 

sucesso de alunos com necessidades educacionais especiais nos cursos 

profissionalizantes das escolas da rede federal. O estudo revelou, a partir dos dados 

coletados com 29 coordenadores NAPNEs de vários IFs do Brasil, o baixo número 

de alunos com necessidades especiais matriculados na Rede e a necessidade de 

implantar serviços de apoio, adequações curriculares e o envolvimento de toda a 

comunidade acadêmica para execução de um projeto pedagógico inclusivo, além da 

necessidade de uma maior organização, acompanhamento e avaliação maiores das 

ações propostas pelo Programa TEC NEP para que ele realmente cumpra seu 

objetivo. 
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3. A AÇÃO TEC NEP NA REDE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Esse capítulo tem o intuito de desvelar a Ação TEC NEP – Tecnologia, 

Educação, Cidadania e Profissionalização para Pessoas com Necessidades 

Especiais, que se constituiu numa ação conjunta da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica e da antiga Secretaria de Educação Especial, hoje 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI), ambas pertencentes ao Ministério da Educação. 

Essa Ação TEC NEP objetiva criar uma rede de apoios para incluir pessoas 

com necessidades especiais, notadamente aquelas com deficiência, nas instituições 

de educação profissional que constituem a Rede Federal de Educação Profissional 

através de cinco momentos: mobilização e sensibilização; consolidação dos grupos 

gestores, dos NAPNEs; formação de recursos humanos; utilização e 

desenvolvimento de tecnologia assistiva e, por fim, acompanhamento, avaliação e 

implementação.  

Esse capítulo está organizado em três tópicos: princípio da ação TEC NEP; 

reestruturação da Ação TEC NEP no MEC e IFPB e a Ação TEC NEP. A sequencia 

de tópicos a serem descritos tem como propósito melhor esclarecer as implicações 

da Ação TEC NEP na rede de educação profissional, especificamente no IFPB. 

 

3.1 PRINCÍPIOS DA AÇÃO TEC NEP 

 

Reconhecendo o desafio que é incluir na educação profissional alunos com 

deficiência em virtude das desigualdades regionais nessa área e objetivando 

aproximar a relação entre educação profissional e educação especial as Secretárias 

de Educação Especial (SEESP) e a Secretaria de Educação Média e Tecnológica 

(SEMTEC), atualmente denominadas, respectivamente de SECADI e SETEC, 

assinaram, em 02 de abril de 2001, um termo de compromisso visando ao 

planejamento de ações conjuntas para o desenvolvimento e implantação do 

Programa de Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com 

Necessidade Especiais - Programa TEC NEP. (VIEGAS, 2003). 

Partindo dessa proposta, foi elaborado um documento que estabeleceu 

princípios gerais, pressupostos e as estratégias para uma Educação Profissional e 
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Tecnológica Inclusiva – EPTI no sentido de promover a efetivação do Programa, 

articulando as duas secretarias.  

Esse documento subsidiou o primeiro Documento-base que instituiu, naquele 

mesmo ano, o então Programa TEC NEP – Educação, Tecnologia e 

Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, no 

âmbito das instituições federais de educação profissional e tecnológica. Atualmente 

esse programa foi transformado numa ação. 

O objetivo do então programa era a sensibilização e conscientização das 

instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, promovendo o 

fortalecimento da política de inclusão de pessoas com necessidades especiais nos 

cursos das instituições federais de educação profissional no país (BRASIL, 2010). A 

partir da oficialização desse programa foram realizados quatro Seminários Regionais 

com a participação de gestores e servidores em geral (docentes, técnicos, 

pedagogos, etc) o que fomentou a abertura de debates entre as instituições da 

Rede.  

A estrutura inicial proposta para a Ação TEC NEP era composta por Gestores 

Nacionais, Gestores Regionais, Gestores Estaduais e Coordenadores de NAPNES, 

de forma a articular todas as ações da Rede. Atualmente, todos os estados da 

federação fazem parte da Ação TEC NEP, entretanto, nem todas as unidades da 

Rede possuem NAPNEs, em muitos casos, esses núcleos ainda não funcionam 

adequadamente, carecendo de maior apoio das instituições para seu efetivo 

funcionamento. 

A Ação TEC NEP orienta que em cada unidade da Rede, seja implantado 

NAPNE, que é o responsável pela articulação de pessoas e setores para o 

desenvolvimento das ações de inclusão, criando na instituição a cultura da 

"educação para a convivência", da aceitação da diversidade e, principalmente, 

buscando a quebra das barreiras arquitetônicas, educacionais e de comunicação. 

A Ação TEC NEP e seus NAPNEs vem sendo o ponto focal das discussões 

acerca da inclusão na Rede, constituindo-se como relevante ferramenta para a 

inclusão de pessoas com deficiência na Rede. A implantação dos NAPNEs é um 

grande avanço em instituições centenárias que, ao longo desses cem anos, 

abandonou o caráter inclusivo, substituindo-o pelo tecnicismo. Eles representam um 

alento aos muitos alunos com deficiência que ingressam na educação profissional. 
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No ano de 2006, o então Programa TEC NEP começou a articular a formação 

de recursos humanos para melhorar o atendimento prestado aos alunos com 

deficiência através de parceria com o Instituto Benjamin Constant (IBC). Ocorreram, 

no Brasil, alguns cursos de formação inicial e continuada, abrangendo áreas de 

atendimento especializado e confecção de materiais adaptados, além de cursos de 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e Braille. 

Esses cursos serviram de base para o projeto piloto de um curso de 

especialização Lato Sensu, na modalidade à distância, intitulada educação 

Profissional e Tecnológica Inclusiva, sendo ofertadas 250 (duzentas e cinquenta) 

vagas para os profissional docente e técnicos da Rede, especialmente para aqueles 

relacionados aos NAPNEs. 

Para uma adequação de nomenclatura, em 2008, o Programa TEC NEP 

passou a se chamar Ação TEC NEP visando a possibilitar sua continuidade em 

diversos governos (BRASIL, 2010) e com a reforma nos ministérios federais 

executada em 2011 passou a ser executada na Secretaria de Educação Continuada, 

alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 

Consideramos, portanto, que apesar da demora em realizar ações inclusivas, 

as instituições da Rede começam a pensar na pessoa com deficiência como 

cidadãos, que de fato o são, conferindo-lhes o respeito que merecem através da 

oferta de uma educação profissional de qualidade, que representa importante 

ferramenta para a plena inclusão na sociedade. 

 

3.2  REESTRUTURAÇÃO DA AÇÃO NO MEC 

 

A Ação TECNEP, passou por uma grande mudança estrutural no ano de 

2011, com a reestruturação das Secretarias no MEC promovidas pela gestão da 

presidenta Dilma Rousseff, sendo retirada do âmbito da Rede de Educação 

Profissional dentro da estrutura da SETEC/MEC e alocada na SECADI, deixando de 

possuir uma gestão central própria.  

Essa reestruturação, publicada no Diário Oficial da União de 17 de maio de 

2011, ocorre também com a extinção da SEESP, sendo que suas ações, assim 

como as do TEC NEP, foram incorporadas à SECADI, através da criação da 

Diretoria de Educação Especial. 
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A mudança gerou inquietação e insatisfação na comunidade que compõe a 

Ação TEC NEP, pois a desarticulação da gestão central trouxe grande insegurança 

acerca da continuidade dos trabalhos dessa Ação. Diante do exposto, os Gestores 

Estaduais, Regionais e Coordenadores dos NAPNEs locais elaboraram um 

documento, encaminhado à SETEC e à SECADI, evidenciando essa preocupação e 

solicitando a manutenção da Ação TEC NEP na Rede e na SETEC. 

Posterior a esse documento, a SETEC encaminhou um memorando aos 

gestores da Ação TEC NEP, designando uma servidora para responder pela 

Educação das Relações Étnico-Raciais, Educação Escolar Indígena, Direitos 

Humanos e pela Ação TEC NEP.  

Atualmente, a Ação TEC NEP, vinculada à SECADI, vem desenvolvendo seu 

trabalho de modo semelhante ao que ocorria antes da mudança, exceto pelo fato de 

não existir mais um grupo gestor específico, mas uma diretoria que acumula 

diversas outras funções. Diante dessa nova realidade, consideramos cedo para 

avaliar se essa mudança se constitui um avanço ou um retrocesso em relação à 

atuação da Ação TEC NEP, tema que com certeza poderá ser analisado a partir de 

investigações futuras.  

 
 
3.3 IFPB E A AÇÃO TEC NEP 

 

O processo de discussão sobre inclusão efetiva no IFPB de alunos com 

deficiência começou em 2004, no então CEFET-PB, quando uma equipe da 

Instituição participou do Curso de Capacitação em Procedimentos Básicos para a 

Inserção, Permanência e Saída com Sucesso de Pessoas com Necessidades 

Especiais na Rede Federal de Educação Tecnológica, realizado pelo Programa TEC 

NEP na cidade Natal-RN. Essa capacitação da equipe de profissionais do IFPB 

desencadeou a constituição do primeiro projeto de implantação de um núcleo 

denominado, na época, pelo Programa TEC NEP de Núcleo Educacional dos 

Portadores de Necessidades Especiais (NUPNE) que, apresentado à direção, 

impulsionou a formação de uma comissão para instituir esse Núcleo, no âmbito do 

CEFETPB, Unidade de João Pessoa 

Mesmo com a designação de membros, em sua maioria da Coordenação 

Técnica Pedagógica, para esta comissão através de portaria, não houve uma 
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sistematização dos trabalhos nem sua efetiva implantação; e, com a transferência de 

alguns membros desta comissão para outros setores, aumentou a desarticulação, 

ficando a atuação reduzida a ações pontuais de suporte aos alunos que começaram 

a ingressar a partir do ano de 2006. 

Até então, o IFPB não dispunha de legislações internas específicas voltadas 

ao atendimento de alunos com deficiência. Esse marco legislativo só foi 

contemplado na construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), em 

dezembro de 2006, no qual se preconizou que a Instituição participaria do Programa 

TEC NEP e que manteria o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidade 

Especiais, cujo objetivo principal seria “criar na Instituição a cultura da ‘educação 

para convivência’, aceitação da diversidade e principalmente a quebra de barreiras 

arquitetônicas, educacionais e atitudinais.” (PDI/CEFETPB, 2006, p.55). 

Esse documento revela as discussões do ano de 2006, que apontavam para a 

efetivação da implantação deste núcleo, mas, como citado anteriormente, não houve 

um trabalho sistemático, apenas atendimentos específicos, carecendo de um 

esforço institucional conjunto para que os alunos com deficiência pudessem ser 

atendidos adequadamente. 

Desse modo, em 2008 há uma retomada das discussões acerca da inclusão 

após participação de uma servidora do Câmpus João Pessoa em uma 

especialização em Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva, promovida pela 

Ação TEC NEP, participação esta impulsionada pelo ingresso de um número 

expressivo de alunos com deficiência, através de reserva de cotas para pessoas 

com deficiência. Antes desse ano, mesmo com imposição legal da reserva de vagas 

para pessoas com deficiência desde 1991, Lei Nº 8.213/91, os CEFETs não vinham 

atendendo a esse preceito legal (BRASIL, 1991b). Os alunos com deficiência que 

ingressaram anteriormente se submeteram ao processo de ampla concorrência e, 

por falta de maior apoio da instituição, acabaram, em sua maioria, se evadindo. 

Em dezembro de 2008 foi criado o Núcleo de Apoio às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais – NAPNE, através da Resolução do conselho 

Diretor Nº 19/08, de 22 de dezembro de 2008, no Câmpus João Pessoa atendendo a 

uma orientação da Ação TEC NEP, mas vinculado ao Departamento de Programas 

Especiais. 
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No ano de 2009, com a “transformação” do CEFET-PB em IFPB, Lei Nº 

11.892 de 29 de dezembro de 2008, fez-se necessária a construção de um novo PDI 

à luz dos objetivos do recém-criado Instituto, onde se incluiu um capítulo sobre o 

atendimento às pessoas com deficiência, com base na política educacional inclusiva 

em vigor no país, orientando todos os câmpus do Instituto quanto às obrigações 

legais e ao atendimento desses alunos, além de criar uma Coordenação de 

Educação Especial, na Diretoria de Articulação Pedagógica (DAPE) no âmbito da 

Reitoria com atuação sistêmica. 

Nesse PDI o IFPB assume cinco compromissos formais em relação à inclusão 

dos alunos com deficiência: a criação dos NAPNEs, a contratação de pessoal 

qualificado para atendimento aos alunos com deficiência, a adequação da estrutura 

arquitetônica, formação/capacitação de servidores e estabelecimento para parcerias 

com empresas para inserção desses alunos no mercado de trabalho (PDI/IFPB 

2010-2014, 2010). 

Dessa forma os NAPNEs foram sistematicamente implantados em todos os 

câmpus. Os primeiros a criarem esse núcleo foram os câmpus de João Pessoa e 

Câmpusna Grande. Entretanto, são poucos os servidores contratados para esses 

núcleos, pois a maioria dos profissionais especializados, como intérpretes de 

LIBRAS, transcritores de Braille, acompanhantes entre outros, são contratados por 

empresa terceirizada, não possuindo um vínculo empregatício com o IFPB, 

constituindo uma forma precarizada de inclusão, na medida em que não provê a 

instituição dos profissionais básicos para colaborar no processo de educação 

inclusiva. 

 Atualmente, o IFPB possui 18.974 (dezoito mil, novecentos e setenta e 

quatro) alunos matriculados, sendo 136 (cento e trinta e seis) com deficiência, 87 

(oitenta e sete) nos cursos superiores e 49 (quarenta e nove) nos cursos técnicos. O 

Câmpus João Pessoa possui 7.890 (sete mil, oitocentos e noventa) alunos, destes 

103 (cento e três) possuem alguma deficiência, sendo que 56 (cinquenta e seis) 

estão matriculados no ensino superior e 47 (quarenta e sete) nos cursos técnicos, 

como podemos observar no Gráfico 1, que segue.  
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GRÁFICO 1 – Número de alunos com deficiência no IFPB e no Câmpus João 

Pessoa. 

 

Fonte: Pesquisador Institucional (IFPB, 2012) 

 

Podemos perceber que o Câmpus João Pessoa possui grande parte dos 

alunos com deficiência do IFPB, sendo responsável por 75% da inclusão destes 

alunos. Também foi o primeiro a implantar o NAPNE, que hoje possui duas 

servidoras efetivas, sendo que a coordenadora passou a fazer parte do quadro 

apenas em setembro de 2013; e vinte profissionais contratados por uma empresa 

terceirizada, entre eles intérpretes de LIBRAS, transcritores de Braille e 

acompanhantes que atendem a vinte e um alunos com deficiência cadastrados no 

setor, sendo sete (07) do ensino superior e quatorze (14) dos cursos técnicos. 

Em 2013, todas as nove (9) unidades do IFPB possuíam o NAPNE instalado e 

com servidor responsável por sua atuação. Entretanto, percebemos a distância entre 

o número de pessoas com deficiência na Paraíba (um dos estados com maior 

número dessas pessoas, com uma taxa de 27,76% da população, taxa maior que a 

média nacional, que é de 23,9%) e o percentual de alunos incluídos no IFPB, os 

quais representam 1,39% das matrículas, considerando todos os níveis de ensino. 

Esse dado denota a necessidade de ações de incentivo para que a população 

com deficiência consiga chegar até as salas de aula do IFPB e ter acesso à 

educação profissional, onde se pode oferecer-lhes ferramentas para competir no 

mundo do trabalho. 
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4. CAMINHOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS ADOTADOS 

 

Nossa pesquisa adotou uma abordagem qualitativa do tipo Estudo de Caso 

pela necessidade de um olhar mais aprofundado do pesquisador com a situação 

pesquisada, para compreender, interpretar e descobrir, uma vez que tal abordagem 

consista numa ação sistemática e controlada, desenvolvida pelo próprio pesquisador 

(YIN, 1989).  

O Estudo de Caso tem por objetivo reunir dados relevantes sobre o objeto de 

estudo para conseguir um conhecimento mais amplo sobre esse caso singular, 

esclarecendo dúvidas e questões pertinentes. É um estudo que não visa 

generalizações, mas que pode revelar realidades universais. (CHIZZOTTI, 2013) 

O campo da pesquisa deve ser entendido como o recorte espacial, que diz 

respeito à abrangência e ao recorte teórico acerca da investigação. Em outras 

palavras, é o imergir-se na realidade analisada, é o momento em que o pesquisador 

adentra em seu objeto de pesquisa. (MINAYO, 2009) 

Nessa perspectiva, adotamos a abordagem qualitativa, que apresenta como 

princípios básicos: o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento; os dados coletados serão preponderantemente 

descritivos; a preocupação com o processo é maior do que com o produto; o 

significado que as pessoas dão às coisas é um dos pontos de atenção especial; a 

análise dos dados tende a seguir um processo mais indutivo que dedutivo.  

Conforme Chizzotti (2013), os pesquisadores que enveredam pela pesquisa 

qualitativa não se furtam ao rigor e à objetividade, mas reconhecem que a 

experiência humana ultrapassa os limites monotéticos para analisá-la e descrevê-la 

adequadamente. Para Minayo (2009), na pesquisa qualitativa a interação entre os 

sujeitos da pesquisa e o pesquisador é essencial. 

Também adotou-se a análise documental, “fase indispensável para elaborar 

as primeiras noções que orientou a definição da unidade que foi tomada como 

‘caso’” (CHIZZOTTI, 2013, p. 139), utilizada para fundamentação teórica que servirá 

de ponto de discussão sobre os dados obtidos. 

A análise documental iniciou-se em 2012, com a leitura e fichamento dos 

documentos internos do IFPB, sendo analisados os Planos de Desenvolvimento 

Institucional 2000-2009 e 2010-2014, buscando-se verificar a política de inclusão da 

Instituição, o Estatuto, o Projeto de Criação do NAPNE, alguns planos de cursos 
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superiores, como o do Curso Superior de Tecnologia (CST) em Construção de 

Edifícios e da Licenciatura em Química, que estavam disponíveis para consulta no 

site da instituição, além de portarias e atos normativos internos. Selecionamos esses 

materiais no intuito de perceber como o IFPB tem construído as políticas de inclusão 

no âmbito a instituição. 

Concordamos com Lüdke e André (1986), quando afirmam que a análise 

documental é uma técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvendando 

aspectos novos de um tema ou problema, vez que essa técnica permitiu-nos ter um 

panorama do quanto as políticas nacionais e internacionais sobre a inclusão de 

pessoas com deficiência estão incorporadas aos princípios do IFPB. 

Detemo-nos, em seguida, na comparação da política de inclusão do IFPB 

com a política nacional e internacional acerca do tema. Foram utilizadas leis, 

decretos, portarias, além dos textos das principais convenções e tratados acerca do 

direito das pessoas com deficiência, em especial no tocante ao direito ao trabalho e 

à educação profissional, e à Ação TEC NEP. 

Documentos que tiveram especial relevância nesse estudo foram os censos 

escolares da educação básica e superior promovidos pelo INEP (BRASIL, 2012a; 

2012b), além dos dados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010 

(IBGE, 2010). 

Por fim, realizamos a leitura das teses e dissertações desenvolvidas acerca 

da temática pelos programas de pós graduação strictu sensu, no contexto brasileiro . 

Usamos o banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), onde filtramos as pesquisas acerca da Ação TEC NEP e da 

inclusão na educação profissional e no ensino superior. Das teses e dissertações 

encontradas selecionamos aquelas compreendidas entre os anos de 2006 e 2012 e 

que possuíam maior aproximação com o objeto de nossa pesquisa. 

Com base nesses critérios, encontramos 9 (nove) dissertações de mestrado: 

Bortolini (2012), Cunha (2011), Rodrigues (2010), Borba (2010), Maia (2008), Mota 

(2008), Azevedo (2007), Moreira (2005) e Anjos (2006) e três teses de doutorado: 

Carvalho-Freitas (2007), Rosa (2011) e Silva (2011), que serviram de valiosos 

subsídios para fundamentação dessa pesquisa, considerando o foco do nosso 

estudo. 
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Concomitante ao processo de análise documental, iniciamos os primeiros 

contatos com a direção geral do Câmpus João Pessoa e com o NAPNE no intuito de 

esclarecermos os objetivos da nossa pesquisa, apresentação da nossa proposta de 

estudo e de autorizar sua realização. Foram realizadas também cinco observações 

do cotidiano do NAPNE em seu setor de trabalho, inclusive de reuniões com os seus 

servidores no ano de 2013 (as observações duraram em média uma hora), e quatro 

entrevistas com alunos com deficiência matriculados nos cursos de nível superior. 

 Essa pesquisa não se propôs a solucionar os problemas relativos à inclusão 

no IFPB Câmpus João Pessoa, mas seu intuito foi dar voz aos alunos com 

deficiência nos cursos superiores para que pudessem analisar o seu processo de 

inclusão, levantando pontos positivos e as dificuldades que encontraram nesse 

processo, verificando se as condições são propícias para que se considerem parte 

integrante da comunidade escolar. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Antes de iniciar o processo de coleta de dados a pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) – resolução Nº 196/96 – 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – para apreciação, tendo 

sido aprovada em 13/12/2013 sob Parecer Nº 578.957 (ANEXO 1), assim como 

autorizada pelos participantes, por meio do termo de consentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICE, II). 

Adotamos como instrumentos de coleta de dados a observação participante e 

a entrevista do tipo semiestruturada, uma vez que o trabalho de campo permite uma 

aproximação do pesquisador com a realidade sobre a qual elaborou questões e 

pretende investigar. 

Minayo (2009) aponta que na observação participante, o pesquisador se 

coloca como um observador de uma situação social com o objetivo de realizar uma 

investigação científica, ficando em interlocução direta com os interlocutores num 

espaço social. 

Foram realizadas cinco observações livres entre maio e dezembro de 2013. 

Observou-se situações do cotidiano do NAPNE do Câmpus João Pessoa, reuniões 

com o grupo de servidores desse setor, além de conversas com seus integrantes e 
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participação em eventos promovidos por esse setor com duração em média uma 

hora, e quatro entrevistas com alunos matriculados nos cursos de nível superior. 

A entrevista é uma forma privilegiada de comunicação e de coleta de 

informações, sendo a estratégia mais utilizada no processo de estudo de campo 

(MINAYO, 2009) com o objetivo de conseguir informações pertinentes ao objeto da 

pesquisa. Ser do tipo semiestruturada implica dizer que o pesquisador pode fazer 

perguntas livres e específicas, deixando que o entrevistado responda de acordo com 

o seu entendimento (GIL, 1999).  

Duarte (2004) aponta que a entrevista permite ao pesquisador fazer uma 

espécie de mergulho em profundidade, apontando indícios de como cada um 

daqueles participantes percebe e significa sua realidade, dessa forma, relevando 

informações que permitam compreender as relações que se estabelecem no interior 

de um grupo. 

Foram entrevistados dois alunos dos cursos de engenharia elétrica, um do 

curso de tecnologia de gestão ambiental e um aluno do curso de bacharelado em 

administração. As quatro entrevistas realizadas favoreceram um aprofundamento 

das questões de estudo propiciando o maior conhecimento sobre como esses 

alunos avaliam seu processo de inclusão no IFPB, bem como as condições que 

essa instituição oferece para garantir o acesso, permanência e êxito dos alunos com 

deficiência. 

As entrevistas foram gravadas com a autorização dos alunos e realizadas 

individualmente nas dependências do Câmpus João Pessoa, em diversos ambientes 

que estavam disponíveis e seguindo um roteiro semiestruturado baseado nos 

estudos de Rosa (2011) e Cunha (2012).  

O roteiro possuiu 18 questões abertas que buscam desvelar como os alunos 

avaliam o próprio processo de inclusão, o quanto conhecem da Ação TEC NEP e do 

NAPNE e os aspectos positivos e que dificultam o processo de inclusão no IFPB 

Câmpus João Pessoa. 

Após a coleta dos dados por meio das entrevistas, procedeu-se suas 

transcrição e uma leitura detalhada das respostas. Os dados coletados na pesquisa 

foram analisados e categorizados à luz do referencial teórico de Bardin(1979), no 

que se refere à análise de conteúdo, e dos objetivos da investigação. 
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4.2 LÓCUS DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve como campo empírico o Câmpus João Pessoa do Instituto 

Federal da Paraíba - IFPB, uma instituição de educação profissional básica, técnica 

e tecnológica da Rede Federal de Educação Profissional, de direito público, de 

âmbito nacional, localizada na região nordeste do Brasil, mantida e administrada 

pelo Governo Federal, que defende projetos educativos voltados para a 

emancipação do trabalhador-cidadão.  

O IFPB é hoje a instituição de maior capilaridade da Paraíba, possuindo 10 

(dez) câmpus, 06 (seis) centros de referência em educação profissional e 14 

(quatorze) polos de educação à distância, atendendo a uma demanda por 

qualificação profissional de níveis básico, técnico e tecnológico. Atua também com 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

A assessoria especial da reitoria disponibilizou, em 2012, um relatório on line 

de viabilidade de cursos na Paraíba. Esse estudo apresenta a atuação do IFPB, 

cobrindo todo espaço geográfico desse estado, conforme FIGURA 1 que segue: 

 

FIGURA 1 – Municípios de atuação do IFPB, apresentando abrangência de 

50km de raio 

 

Fonte: IFPB, 2012 

 

O município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, está localizado na 

porção leste do estado e é terceira cidade mais antiga do país. Possui 723.515 

(setecentos e vinte e três mil, quinhentos e quinze) habitantes, representando 
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aproximadamente 21% da população do estado, e possui uma economia baseada 

na prestação de serviços (74,48%) e na indústria (25,39%), possuindo um setor 

agropecuário muito pequeno, representando menos de 1% da sua economia e uma 

população eminentemente urbana (IFPB, 2012). 

 

FIGURA 2 – Localização do município de João Pessoa no estado da Paraíba 

 

Fonte: http://www.de.ufpb.br/~cbsf2014/local_evento.html 

O Câmpus João Pessoa é o primeiro e mais antigo do IFPB, desenvolvendo 

suas ações desde 1909, quando foram criadas as Escolas de Aprendizes e Artífices. 

Funcionou, até a década de 1960, num prédio na Avenida João da Mata, no bairro 

de Jaguaribe, centro de João Pessoa, quando se instalou definitivamente na 

Avenida Primeiro de Maio, no mesmo bairro. 

 

FIGURA 3 – Fachada do Câmpus João Pessoa 

 

Fonte: www.ifpb.edu.br 
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Em 2012, o Câmpus João Pessoa ofertava à população 09 (nove) cursos de 

tecnologia, 02 (dois) bacharelados, 01 (uma) licenciatura, 06 (seis) cursos técnicos 

de nível médio na modalidade integrada e 06 (seis) cursos técnicos de nível médio 

na modalidade subsequente, totalizando 24 (vinte e quatro) cursos distribuídos nos 

três turnos, e possuía um corpo de servidores composto por 351 (trezentos e 

cinquenta e um) professores e 174 (cento e setenta e quatro) técnicos 

administrativos em educação para dar suporte às suas ações. 

 Possuí 7.890 (sete mil, oitocentos e noventa) alunos regularmente 

matriculados, desses, 4.686 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis) estão 

matriculados em cursos de nível superior, e deste total, 56 (cinquenta e seis) 

possuem alguma deficiência declarada, mas nem todos são apoiados pelo NAPNE 

em suas atividades acadêmicas.  

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Considerando que o Instituto Federal da Paraíba – IFPB, já tinha autorizado o 

estudo (APÊNDICE 1), solicitamos, por meio do NAPNE do Câmpus João Pessoa, a 

relação dos alunos atendidos com a discriminação do curso ao qual o aluno está 

vinculado, bem como seus contatos telefônicos e de e-mail. A coordenação do 

NAPNE nos retornou o e-mail com uma relação de vinte e um alunos que estavam 

sendo atendidos pelo referido setor, em 2013, destes 7 (sete) são de cursos 

superiores e 14 (quatorze) de cursos técnicos (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Número de alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

cadastrados no NAPNE, Câmpus João Pessoa em 2013 

Nível do Curso Quantidade de 
Alunos 

Técnico  14 

Superior 07 

Total 21 

                              Fonte: NAPNE, Câmpus João Pessoa,2013 
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Quanto ao tipo de deficiência3 dos alunos atendidos pelo NAPNE, foi 

constatado que a 56% possui deficiência auditiva, 29% possui deficiência física e 

19% deficiência visual e que nenhum possuía deficiência intelectual ou múltipla. 

 

Gráfico 2 – Caracterização dos alunos com deficiência do Câmpus João Pessoa por 

tipo de deficiência 

 

Fonte: NAPNE, Câmpus João Pessoa, 2013 

 

Delimitamos os participantes de nossa pesquisa definindo como critério de 

inclusão/exclusão os alunos com deficiência matriculados em cursos superiores 

desde 2009, ano em que ocorreu a implantação do NAPNE no IFPB e que estejam 

sendo apoiados por esse serviço dentro da instituição. A escolha dos critérios acima 

nos leva a crer que esse grupo de alunos possivelmente já tem uma certa vivência 

institucional com a questão da inclusão e, portanto, podem analisar de forma mais 

crítica esse processo em seu contexto acadêmico. 

Como o foco da nossa pesquisa são os alunos dos cursos superiores, 

definimos como participantes de nosso estudo os 7 (sete) alunos listados pelo 

NAPNE. Destes 5 (cinco) possuem deficiência física, 1 (um) possui deficiência visual 

e 1 (um) possui deficiência auditiva. Quanto ao sexo, 6 (seis) são do sexo masculino 

e 1 (um) do sexo feminino, com faixa etária variando entre 19 (dezenove) e 34 (trinta 

e quatro) anos. 

O Gráfico 3, abaixo situado, demonstra que apenas 14% dos alunos com 

deficiência dos cursos superiores são atendidos pelo NAPNE. 

 

                                                           
3 Nessa caracterização não pretendemos realizar conceituações de ordem médica ou legal, destacamos apenas as 

características físicas dos participantes da pesquisa por consideramos que sua condição, necessidade de apoio e 

adaptações, interfere diretamente na sua avaliação quanto ao processo de inclusão. 

29%

19%

52%

Física

Visual

Auditiva
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GRÁFICO 3 – Número de alunos com deficiência nos cursos superiores do 

Câmpus João Pessoa atendidos e não atendidos pelo NAPNE 

 

Fonte: NAPNE, Câmpus João Pessoa, 2013 

 

Dos 7 (sete) alunos com deficiência atendidos pelo NAPNE, quatro 

participaram efetivamente da pesquisa. Em relação aos outros, dois dos três 

participantes não entrevistados foram contatados através de ligações telefônicas, 

mensagem de texto no telefone celular e e-mail, mas não deram respostas às 

tentativas de entrevista, e o terceiro sujeito não possuía contatos atualizados 

cadastrados no NAPNE, não sendo, portanto, possível o contato para realização da 

entrevista. Em conversas com integrantes do setor, descobrimos que dois haviam 

abandonado o curso. 

Os 4 (quatro) alunos entrevistados possuem deficiência física, 2 (dois) faziam 

uso de cadeira de rodas, 1 (um) possui sequela de paralisia cerebral e 1 (um) possui 

assimetria dos membros superiores e inferiores e má formação da coluna vertebral. 

Com relação ao sexo, a pesquisa foi realizada com uma mulher e três homens com 

idades entre 20 e 30 anos. 

Foi solicitada a autorização de estudo e assinatura dos participantes no termo 

de consentimento livre esclarecido (Apêndice 2), bem como autorização para 

gravação de voz (Apêndice 3). 

 Quanto a dependência das escolas em que os alunos cursaram o ensino 

médio, constatamos que 3 (três) os alunos realizaram ensino médio em escolas 

privadas e 1 (um) concluio o ensino médio no próprio IFPB. Quanto a forma de 

ingresso, 3 (três) ingressaram no IFPB Câmpus João Pessoa através do Exame 
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Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 1 (um) ingressou através de processo seletivo 

especial entre as vagas para graduados. Destaca-se que 2 (dois) alunos estavam 

numa segunda graduação, destes 1 (um) possui uma graduação cursada na mesma 

instituição e 1 (um) possui graduação cursada em outra instituição de nível superior. 

           

                    Tabela 5 – Curso dos alunos entrevistados 

Curso Quant. de Alunos 

Bacharelado em Engenharia Elétrica 02 

Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Ambiental 

01 

Bacharelado em Administração 01 

Fonte: NAPNE, Câmpus João Pessoa, 2013 

 

 Observando a Tabela 5 percebe-se que os participantes entrevistados 

cursavam bacharelados e cursos de tecnologia. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS – TRATAMENTO DAS 

INFORMAÇÕES 

 

A análise dos dados qualitativos foi realizada por meio da técnica da análise 

de conteúdo. A análise de conteúdo pode ser definida como um conjunto de técnicas 

de comunicação que visa obter, por procedimentos sistemáticos, indicadores que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos a condições de produção e 

recepção das mensagens (HAGUETTE, 1987). 

 Para BARDIN (1979), a análise de conteúdo é 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações que, 

através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, visa obter indicadores (quantitativos ou 

não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção e de recepção destas mensagens (p. 47). 

 

A análise de conteúdo pode ser usada para analisar profundamente as 

expressões específicas de uma pessoa ou grupo, ou seja, investigar o 

comportamento, opinião ou ideias de pessoas expressas de forma oral ou escrita, 
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essa técnica permite a análise do conteúdo destas informações e propicia a 

obtenção destas informações resumidas, organizadas. 

Para Bardin (1979), a análise do conteúdo se faz em três momentos: 

 

1. Pré-análise – onde o pesquisador organiza o material, escolhe os documentos a 

serem analisados, formula hipóteses ou questões norteadoras e elabora indicadores 

que fundamentem a interpretação final.  

2. Escolha de material – é o momento da codificação onde os dados são 

organizados e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição das 

características pertinentes do conteúdo.  

3. Tratamento do resultado – o pesquisador analisa os dados obtidos e extraí os 

resultados, estando atento aos marcos teóricos, pertinentes à investigação, pois a 

relação entre os dados obtidos e a fundamentação teórica é que dará sentido à 

interpretação. (BARDIN, 1979). 

A análise dos dados foi realizada buscando elucidar as questões que 

nortearam esse estudo, procurando estabelecer articulações entre a teoria e a 

prática. A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa dos dados, com a intenção 

de que os alunos com deficiência pudessem analisar o seu processo de inclusão, 

bem como de analisar a atuação do NAPNE enquanto instância executora da Ação 

TEC NEP na instituição. 

Dessa forma, os dados coletados foram agrupados em categorias definidas, 

conforme o propósito desse estudo e considerando a quantidade de ocorrências 

para cada fala e também pontos de vista, partindo-se em seguida para uma 

interpretação a luz da bibliografia utilizada. A partir desse trabalho foi realizada a 

triangulação entre análise das entrevistas, dados obtidos na análise documental e as 

observações. Essa triangulação permitiu-nos compreender como os alunos dos 

cursos superiores do IFPB Câmpus João Pessoa analisam seu próprio processo de 

inclusão. 

 Por fim, procedeu-se a uma apresentação das anotações e de todo material 

coletado em forma de análise descritiva-interpretativa, culminando num documento 

apresentando um panorama do processo de inclusão de estudantes com deficiência 

nesse Câmpus, bem como demandas de melhorias e adequações do setor descrito 

no capítulo que segue. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Nesse capítulo discutimos os dados obtidos durante o processo de nossa 

pesquisa através dos instrumentos e estratégias que elegemos como pertinentes em 

virtude da nossa temática. 

 Analisando os documentos oficiais do IFPB, buscamos elementos que 

dessem suporte à prática inclusiva na instituição, confrontando com as observações 

realizadas. Percebemos que o estatuto e os projetos pedagógicos dos cursos 

superiores disponíveis no site da instituição ratificam as premissas encontradas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2010-2014, posto que esse 

documento referencia os princípios, os objetivos e a missão do IFPB. Com base no 

exposto, destacaremos alguns achados.  

 Também analisamos o projeto de criação do NAPNE, no Câmpus João 

Pessoa, elaborado no ano de 2008, pelo Departamento de Programas Especiais, 

Formação Geral e Docente. Esse documento oportunizou a implantação do NAPNE, 

apresentando os objetivos e as metas desse núcleo e o Documento Base da Ação 

TEC NEP. Essa discussão será inserida nos tópicos de análise do PDI como forma 

de verificar sua efetiva execução, por considerarmos as prerrogativas do PDI mais 

amplas. 

Cremos que, como o Documento Base da Ação TEC NEP foi construído em 

2001, o seu escopo traz a necessidade daquele momento. Assim, as principais 

preocupações que percebemos é a de formar uma rede de apoios nos IFs, identificar 

os alunos com deficiência matriculados, bem como a existência de profissionais que 

já atuam junto a esses alunos, a capacitação de profissionais e, também, aproveitar 

a experiência da Rede para o desenvolvimento de tecnologias assistivas.  

 Por fim, realizaremos a análise das entrevistas com os participantes dessa 

pesquisa. 

  

5.1 ANALISANDO A REALIDADE A LUZ DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DO 

IFPB 

  

 Com relação às políticas internas do IFPB acerca da inclusão, é preciso 

destacar a existência de um capítulo específico sobre o tema no Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2010-2014. Esse documento foi construído 
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coletivamente por todos os seguimentos da instituição, em 2009, sendo aprovado 

em 23 de janeiro de 2010 (PDI/IFPB 2010-2014, 2010).  

 Esse Plano tem por fundamento 

 

[...] a gestão democrática e descentralizada, na autonomia 

administrativa, financeira e didático-científica, na defesa do ensino de 

qualidade, público e gratuito, na indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão interligados com seu compromisso social, no 

desenvolvimento sustentável, na igualdade de condições de acesso 

e permanência do discente na Instituição e no fortalecimento dos 

convênios, acordos de mútua cooperação, contratos e diálogos com 

a sociedade urbana e rural. (PDI/IFPB 2010 p. iv) 

 
A elaboração desse documento atendeu ao dispositivo da Lei Nº 11.892, de 

29 de dezembro de 2008 que cria os Institutos Federais (IFs) e é o documento 

norteador, onde são expressos os princípios, objetivos, missão e a visão de cada IF. 

O processo de elaboração do PDI 2010-2014 do IFPB foi realizado por uma 

comissão central que organizou o processo de consulta em toda a comunidade, 

sendo criadas subcomissões para tratar das políticas e princípios filosóficos que 

balizam as atividades do Instituto (BRASIL, 2008b; PDI/IFPB, 2010). 

Esse documento contempla os princípios inclusivos em vários de seus 

capítulos e possui, como já enunciado, o Capítulo 10, que trata especificamente do 

atendimento às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. É nesse 

capítulo que o IFPB assume 5 compromissos formais com a inclusão de alunos com 

deficiência e destaca a Educação Inclusiva e Emancipatória como um dos seus 

princípios (PDI/IFPB, 2010.) 

Para um maior esclarecimento das premissas do PDI IFPB 2010-2014 quanto 

ao processo inclusivo optamos por selecionar alguns pontos que consideramos 

chave para essa análise: 

 

I - Políticas de Acesso e permanência 

 

O documento apresenta que a Instituição tem o compromisso com a 

formulação de uma prática de acesso e permanência de sujeitos em situação de 

exclusão, considerando esse compromisso como uma diretriz pedagógica, cujo foco 
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é o atendimento às necessidades e características desta população excluída 

(PDI/IFPB, 2010). 

 Esse compromisso demonstra o reconhecimento da instituição de que 

políticas de acesso e permanência são necessárias para que a população que 

historicamente foi excluída pela sociedade possa ter uma educação de qualidade e 

preparação para inclusão no mercado de trabalho. É mister destacar que esse 

compromisso vem sendo efetivado no IFPB através da reserva de vagas em seus 

processos seletivos de níveis médio e superior, bem como na oferta de condições 

especiais para realização das provas. 

 A política de acesso está de acordo com a Lei Nº 8213/91, que estabelece 

que sejam reservadas vagas para pessoas com deficiência nos concursos públicos 

bem como com os preceitos legais que solicitam que sejam disponibilizados 

sistemas de apoios para realização desses concursos (BRASIL, 1991b). 

 O Documento Base da Ação TEC NEP e o projeto de Criação do NAPNE não 

traçam estratégias para ampliar a oferta de vagas ou fortalecer essas políticas, mas 

reconhecem o direito a educação das pessoas com deficiência e se propõem ao 

atendimento dessa demanda para que esses alunos permaneçam e obtenham êxito 

em seus estudos.  

Esse primeiro documento apresenta como premissa a mobilização de 

parcerias com famílias, outros sistemas de ensino, empresários e órgãos 

empregatícios na busca pela ampliação das condições de acesso, permanência e 

saída com sucesso de alunos com necessidades especiais (PDI/IFPB, 2010), 

entretanto não são traçadas estratégias para ampliar esse acesso. Acreditamos que 

essa referência quanto ao acesso se deve ao fato de que, no ano de criação dessa 

Ação, muitos dos IFs ainda não reservavam vagas em seus processos seletivos 

para pessoas com deficiência. 

 O Projeto do NAPNE afirma que o IFPB visa contribuir para a convivência, 

aceitação da diversidade e principalmente, busca da quebra das barreiras 

arquitetônicas, educacionais e atitudinais, numa parceria com a Ação TEC NEP 

(IFPB, 2008), e apresenta metas e estratégia de atendimento aos alunos, não 

trazendo referências a ampliação ou garantia de vagas reservadas para pessoas 

com deficiência em seus processos seletivos. 
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II - Acessibilidade física 

 

Nesse aspecto, o PDI apresenta como premissa à inclusão desses alunos a 

adequação da estrutura arquitetônica, de equipamentos e de procedimentos que 

favoreça à acessibilidade nos câmpus, através da construção de rampas com 

inclinação adequada, barras de apoio, corrimão, piso tátil, elevador, sinalizadores, 

alargamento de portas, além da aquisição de mobiliários adaptados às diferentes 

necessidades. 

Enfatizamos que o acesso a prédios públicos é obrigação legal e que a 

previsão de adaptações à estrutura física e de mobiliário das instituições públicas 

estão presentes nas Leis de Nº. 10.048/2000 e de Nº. 10.098/2000 e sua 

regulamentação, através do Decreto Nº. 5.296/04, que estabelece normas e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, e no Decreto Nº. 3.298/99, que regulamenta a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. (BRASIL,1999b; 

2000a; 2000b; 2004a) 

Constatamos nas observações que, apesar do amparo legal nacional e do 

IFPB, os câmpus desta instituição que tiveram suas sedes construídas em períodos 

anteriores a essas legislações possuem sérias dificuldades à acessibilidade. Em 

especial, os câmpus de João Pessoa (1960), Sousa (1959) e Cajazeiras (1994) não 

possuem estruturas físicas que facilitem o processo de inclusão, obedecendo às 

normas da ABNT – NBR 9050, que determina parâmetros de acessibilidade, 

obedecendo ao desenho universal, para todas as novas construções. (ABNT, 2004). 

 Especificamente, o Câmpus de João Pessoa possui o principal acesso ao 

pavimento superior feito por uma rampa com uma inclinação de 11% com e um 

lance a ser percorrido de 12,36 metros, enquanto que a NBR 9050, temos que ter 

uma inclinação máxima de 8,33%, um lance máximo a se percorrido de 9,15 metros 

(ABNT, 2004), dificultando o acesso de alunos que fazem uso de cadeiras de rodas 

ou que possuem a mobilidade reduzida, conforme FIGURA 4: 
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FIGURA 4 – Rampa de acesso ao piso superior do Câmpus João Pessoa 

 

Fonte: Acervo do pesquisador 

 

As imagens 5 e 6 mostram setores do Câmpus João Pessoa, que possuem 

acesso exclusivo através de escadas, impossibilitando o acesso de alunos com 

mobilidade reduzida ou cadeirantes. 

 

FIGURA 5 – Acesso as salas localizadas acima do Ginásio 1 – IFPB Câmpus 

João Pessoa 

 

Fonte: Acervo do pesquisador 
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FIGURA 6 – Acesso aos banheiros do Ginásio 1 – IFPB Câmpus João Pessoa 

 

Fonte: Acervo do pesquisador 

 

  O Câmpus João Pessoa possui dois elevadores localizados no bloco dos 

laboratórios de informática e na biblioteca, esses equipamentos são antigos e 

possuem um difícil manuseio por possuir uma barra que deve ser levantada e 

abaixada para que o elevador funcione, não dando respaldo às necessidades dos 

alunos que possuam algum comprometimento dos membros superiores, conforme 

observamos nas imagens 7 e 8 abaixo, que mostram o elevador da Biblioteca Nilo 

Peçanha – IFPB Câmpus João Pessoa. 

 

FIGURA 7 

FIGURA 8 

  

 

AF 

 Fonte: Acervo do pesquisador           Fonte: Acervo do pesquisador 

 

  

Barra que o 

usuário do elevador 

deve levantar para 

entrar e abaixar 

para que o elevador 

funcione. 
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Os espaços físicos destinados aos NAPNEs muitas vezes não atendem aos 

requisitos de acessibilidade que esses núcleos requerem e, por vezes são 

realizados improvisos de adaptações que, no dia-a-dia, podem constituir-se em 

entraves reais à inclusão.  

No Câmpus João Pessoa, a sala destinada ao NAPNE é pequena para a 

quantidade de profissionais e para o atendimento a alunos; além disso, é o único 

espaço do Câmpus no qual esses alunos têm um atendimento especializado, e não 

possui todas as condições de acessibilidade. 

 

FIGURA 9 – Sala do NAPNE Câmpus João Pessoa 

 

FIGURA 10 – Sala do NAPNE Câmpus João Pessoa 

 

 

Percebemos que o aspecto físico e de mobiliário requer uma atenção maior 

por parte dos gestores para que possa se cumprir as determinações legais. Nesse 

ponto, é preciso destacar, inclusive, que o Programa Incluir do MEC destina 

recursos que podem ser utilizados para acessibilidade física nas instituições de 

ensino superior, mas, infelizmente, os câmpus do IFPB, ainda não conseguiram 

adequar suas estruturas.  

 Pensar em acessibilidade exige um planejamento de longo prazo. A realidade 

vivida pelo IFPB também se faz presente em outro IFs, como observamos nas 
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pesquisas de Anjos (2006), Mota (2008), Rodrigues (2010) e Bortolini (2012).  Como 

essas instituições trabalham em rede, consideramos necessária uma tomada de 

postura em âmbito nacional para que essa situação seja sanada, considerando a 

obrigatoriedade exigida por lei, até porque, o governo federal disponibiliza recurso 

para sanar esse problema através de programas, como o Programa Incluir, citado 

anteriormente, também o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAE), 

criado pelo Decreto Nº 72324/2010 no segundo parágrafo do artigo terceiro, aponta 

que seus recursos podem ser destinados também para garantir o acesso, 

participação e aprendizagem de alunos com deficiência e o Programa Implantação 

de Salas de Recursos Multifuncionais destina recursos para a implantação dessas 

salas. (BRASIL, 2010). 

Por fim, é preciso destacar que, em instituições de educação básica, como os 

institutos federais, que possuam núcleos de acessibilidade e que realizam o AEE, os 

alunos com deficiência podem ter uma dupla matrícula, gerando um acréscimo no 

orçamento que deve ser destinado às adaptações físicas, pedagógicas e materiais 

para darem suporte à inclusão desses alunos (BRASIL, 2011). 

Além disso, a acessibilidade em seus diversos espectros, particularmente a 

acessibilidade física, é requisito para avaliação dos cursos superiores nos processos 

de autorização e de reconhecimento de cursos de acordo com a Portaria Nº 

2384/2003. Dessa forma, consideramos ser um grande desafio que o IFPB Câmpus 

João Pessoa deve enfrentar para dar plenas condições de inclusão aos seus alunos. 

O documento base da Ação TEC NEP não prevê um plano de ações voltadas 

às adequações da estrutura arquitetônica, apenas denota que devem ser feitas 

adequações nas instalações físicas; enquanto que o Projeto de criação do NAPNE 

Câmpus João Pessoa revela essa necessidade, ao apontar como uma ação 

necessária à plena inclusão de alunos com deficiência a adequação do espaço 

físico, reconhecendo as limitações arquitetônicas do câmpus. 

As dificuldades das instalações físicas do IFPB Câmpus João Pessoa foram 

enfaticamente evidenciadas nas entrevistas que realizamos, como poderão ser 

constatadas posteriormente.  
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III - Orientações Pedagógicas 

 

Várias são as passagens do PDI que ressaltam a necessidade dos 

profissionais de educação adaptarem os currículos às demandas dos alunos, 

sempre que se fizerem necessárias. Essas passagens não se referem 

especificamente aos alunos com deficiência, mas se reportam à necessidade de se 

viabilizar uma prática pedagógica coerente através da adoção de recursos didáticos 

diversificados, de se realizar uma avaliação processual e formativa, amparadas em 

aprendizagens significativas, atendendo à diversidade de níveis de estrutura 

cognitiva, resultado das diferentes condições de vida e de motivações dos 

estudantes. (PDI/IFPB 2010) 

Esse documento assume uma postura consonante com a premissa 

pedagógica da inclusão presente nos documentos internacionais, que é o de 

possibilitar a todos as condições necessárias para aprender, premissa que podemos 

encontrar na Declaração Mundial de Educação para Todos e no Plano de Ação para 

Satisfazer às Necessidades Básicas de Aprendizagem (1990), na Declaração de 

Salamanca (1994), na Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra Pessoas Portadoras de Deficiência (2001b), na 

Constituição Federal Brasileira (1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996), dentre outros. 

Destacamos, também, o empenho da Instituição, expresso no PDI, em 

atender à política de ações afirmativas de inclusão, destacando, porém, que a 

implementação de uma estrutura curricular flexível em substituição ao modelo de 

grade, com vistas a possibilitar aos alunos a ampliação dos seus horizontes de 

conhecimento e da aquisição de uma visão crítica que lhes permitam extrapolar a 

aptidão específica de seu campo de atuação profissional, é um desafio a ser 

enfrentado (PDI/IFPB, 2010). 

Outro aspecto importante refere-se à contratação de profissionais que deem 

suporte às atividades acadêmicas de alunos com deficiência. O primeiro dos cinco 

compromissos formais que o IFPB assume com esses alunos é criação e 

estruturação física e profissional dos NAPNEs. Todos os câmpus do IFPB possuem 

um NAPNE instalado, mas consideramos que a estruturação física e profissional não 

tem se constituído da melhor maneira possível. 
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São poucos os profissionais contratados de maneira efetiva para dar suporte 

às ações inclusivas do IFPB. Há um contrato celebrado entre a Reitoria e a 

Associação de Deficientes e Familiares (ASDEF) que supre a demanda de 

interpretes de LIBRAS, transcritores de Braille e outros profissionais necessários à 

inclusão de alunos, mas a rotatividade desses profissionais é grande, ocasionando 

uma descontinuidade das ações entre outros problemas.  

Torna-se necessário dizer que a contratação de mais profissionais, 

notadamente intérpretes de LIBRAS em virtude do grande número de alunos surdos 

matriculados, é uma condição importante para o sucesso do NAPNE. O 

compromisso para essa ampliação do quadro é enfatizado pelo PDI, em 

consonância com diversos outros dispositivos que apontam essa necessidade, a 

exemplo do Viver sem Limites – Plano Nacional dos Direitos das pessoas com 

Deficiência, lançado pelo Governo Federal em 2011. Enfatizamos que muitos 

profissionais também podem receber qualificação para atuarem junto a esse setor, 

em especial, técnicos como: psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e 

professores. (BRASIL, 2011c) 

Com relação à contratação de profissionais, é mister destacar que o MEC 

também tem um importante papel para estimulá-las, posto que a liberação dos 

códigos de vagas para esses profissionais muitas vezes é dificultado, mesmo para 

os intérpretes de LIBRAS, cuja contratação é prevista em lei. 

Especificamente no câmpus João Pessoa, apenas no final de 2012 foi 

destinado um profissional efetivo para coordenar as ações do NAPNE que foi criado 

em 2009. Durante esse tempo a Coordenação de Educação Especial, setor da 

reitoria, assumiu junto com um dos profissionais contradados pela ASDEF as 

demandas do setor; dessa forma, as ações do NAPNE nesse período foram 

minimizadas, restringindo-se muitas vezes à organização da escala de interpretes e 

outros profissionais, à execução de cursos de LIBRAS para alunos e servidores e à 

transcrição de textos para Braille. 

Quanto ao cumprimento das exigências do Decreto 5.626/05, que trata, dentre 

outros temas, da inserção da LIBRAS como disciplina obrigatória nos cursos de 

licenciaturas e no curso de fonoaudiologia, e como disciplina optativa nos demais 

cursos, o PDI também demonstra compromisso com o cumprimento dessa 

legislação e verdadeiramente constatamos que os Projetos Pedagógicos dos Cursos 
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(PPC) superiores analisados contemplam esse compromisso e esses docentes 

estão presentes em todos os câmpus (BRASIL, 2005b). 

A preocupação com a contratação ou qualificação de servidores é uma das 

metas apresentadas pelo Projeto de criação do NAPNE, posto que sem o 

conhecimento necessário, pouco pode ser efetivamente feito para melhorar as 

condições de inclusão do Câmpus, o que requer ainda mais atenção dos gestores, 

pois o NAPNE não possui autonomia administrativa para realizar suas contratações. 

O Projeto também prevê a necessidade de elaboração de materiais didáticos 

adaptados, equipamentos e materiais específicos para o atendimento a essa 

população. 

O projeto do NAPNE também prevê articulação com a família e com outras 

instituições que possuem maior experiência no atendimento desses alunos para que 

possam dar subsídio ao Núcleo para construção de rede de apoios. 

 Destacamos, porém, que no final de 2013 ocorreu admissão de nova gestão 

da coordenação do NAPNE, vez que a coordenadora antiga foi convidada a assumir 

outra função na Instituição. Essa troca trouxe várias mudanças, especialmente no 

tocante ao desenvolvimento de ações de sensibilização da comunidade acadêmica, 

dando mais evidência ao setor. 

 

IV - Promoção de uma Cultura Inclusiva e de Respeito à Diversidade  

 

Consideramos que o conhecimento é uma importante ferramenta para a 

quebra de barreiras atitudinais. Dessa forma, acreditamos que o compromisso do 

IFPB de promover formação/capacitação aos professores para atuarem nas salas 

comuns que tenham alunos com necessidades especiais é de suma importância 

para criação de uma cultura de aceitação e respeito às diferenças. 

Momentos de sensibilização para alunos e professores estão sendo 

realizados pelo NAPNE em conjunto com a Coordenação de Apoio ao Estudante 

(CAEST) e a Coordenação Pedagógica (COPED) do Câmpus João Pessoa como: 

recepção aos estudantes recém-ingressos com apresentação dos serviços do 

NAPNE, encaminhamento dos estudantes com deficiência, cursos de LIBRAS, 

criação da Semana da Inclusão, dentre outras ações. 

Essas ações estão sendo de grande importância e corroboram com o 

compromisso de formação e capacitação. Ponderamos que essas ações devam ser 
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mantidas e fortalecidas para que a política definida pela instituição seja vivenciada 

por todos. 

É mister ressaltar que as capacitações e momentos de sensibilização devem 

extrapolar os limites do NAPNE procurando abranger toda a comunidade e setores 

para que a instituição como um todo possa participar desse momento, esse aspecto 

é ressaltado no Documento Base da Ação TEC NEP e no Projeto de criação do 

NAPNE. 

Esses momentos de sensibilização realizados pelo NAPNE são de extrema 

importância, posto que no dia-a-dia é difícil mudar práticas já consolidadas pelos 

professores em suas aulas e que, quando começam a perceber que tem que efetuar 

mudanças em sua prática pedagógica, de modo a concretizar conteúdos de maior 

complexidade, bem como adequar atividades, principalmente as elaboradas em 

laboratórios, criam barreiras e dificuldades. (BORTOLINI, 2012) 

 
V - Encaminhamento ao emprego 

 

O encaminhamento ao emprego numa instituição de educação profissional 

pode ser considerado como a culminância do trabalho educativo, dessa forma 

estabelecer parcerias com as empresas para à inclusão dos alunos com deficiência 

nos estágios curriculares e no mercado de trabalho é compromisso assumido pelo 

IFPB, mas ao mesmo tempo constitui-se um desafio na sociedade em que vivemos, 

baseada na competitividade. 

Apesar da previsão desse encaminhamento no PDI, percebemos tímidas as 

iniciativas do IFPB quanto ao encaminhamento ao mercado de trabalho dos alunos 

como um todo, inclusive daqueles com deficiência, fato que destacamos também 

que essa preocupação não está presente no Documento Base da Ação TEC NEP 

nem no Projeto de criação do NAPNE. Alguns editais para seleção de bolsistas para 

atuação no NAPNE e abertura para estágio são as principais iniciativas que 

pudemos observar. 

Anjos (2006) também constatou que são poucas as iniciativas de 

encaminhamento ao emprego nas instituições que investigou, denotando a 

importância de maior atenção para essas áreas nas instituições da Rede. 

A política de acompanhamento do egresso para verificar a taxa de 

empregabilidade dos alunos que concluem os cursos não tem sido efetiva, apenas 
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há cerca de um ano a Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) criou uma ferramenta on-

line para acompanhar os alunos egressos da instituição. Portanto, os dados 

coletados sobre os alunos após a conclusão do curso são escassos, carecendo 

certamente de um maior investimento nessa área. 

 

 5.2 ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

 

 Nesse capítulo analisamos o conteúdo das entrevistas realizadas junto aos 

alunos, participantes de nossa pesquisa, as entrevistas realizadas foram gravadas 

com autorização dos alunos, e realizamos a transcrição dessas falas para facilitar o 

processo de análise. Para preservar a identidade dos participantes da pesquisa 

nomeamos a todos pelo termo aluno seguido por um numeral. 

 Agrupamos as falas em seis categorias na busca de alcançar os objetivos 

dessa pesquisa e responder as questões que nortearam nosso estudo: ações 

desenvolvidas pelo NAPNE; como os alunos avaliam as ações do NAPNE; pontos 

fortes e fragilidades do processo inclusivo do IFPB; expectativas quanto ao mercado 

de trabalho; como alunos avaliam as condições de inclusão do IFPB e conhecimento 

da Ação TEC NEP. 

  

5.2.1. Ações desenvolvidas pelo NAPNE 

 

O NAPNE vem passando por uma profunda transformação no IFPB Câmpus 

João Pessoa, com uma mudança na coordenação ocorrida em setembro de 2013, 

que está gerando alteração na sua forma de atuação. Desse modo, percebemos que 

a fala dos estudantes entrevistados4 revelam mais as atividades que já vinham 

sendo realizadas em momentos anteriores a essa mudança. 

Entre as atividades realizadas pelo NAPNE os estudantes entrevistados 

destacaram o auxílio na resolução de problemas, principalmente quanto à 

distribuição das salas de aula, uma vez que todos os entrevistados possuem 

deficiência física e necessitam de sala de aula com todos os critérios de 

acessibilidade atendidos. A importância das questões relacionadas à acessibilidade 

e a alocação de salas ganharam uma visibilidade maior, como pode ser visto na fala 

                                                           
4 Entrevistas realizadas em setembro de 2013, nas dependência do IFPB 
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que segue: “...participo mais quando vou buscar algo de que preciso, [...] o apoio 

que eu estou precisando o NAPNE já sabe, mas a instituição ainda não conseguiu 

providenciar que é uma sala de laboratório do curso a qual eu não tenho acesso.” 

(Aluno 2)  

O Aluno 2, por ser cadeirante, não consegue superar as barreiras 

arquitetônicas impostas até chegar no bloco de salas de aula do seu curso. A 

chegada ao bloco é feita através do estacionamento de carros, que não possui 

calçadas para o trânsito de pedestres, podendo gerar situações de perigo à vida dos 

alunos. 

   Essa condição é um contrassenso a todo o discurso inclusivo expresso nos 

documentos que analisamos e uma afronta aos preceitos legais sobre 

acessibilidade, requerendo medidas urgentes para sanar esse problema e 

denotando que a gestão do Câmpus João Pessoa ainda não conseguiu encontrar 

caminhos para tornar-se uma instituição acessível. 

 A acessibilidade é questão recorrente nas falas dos alunos e percebemos que 

é uma preocupação do NAPNE, também, tanto que há uma busca por equipamentos 

que superem essa dificuldade, como é caso da disponibilização de cadeiras de 

rodas motorizadas que auxiliam os alunos cadeirantes a superar a subida da rampa 

de acesso ao piso superior que, como informamos, está fora das normas da ABNT. 

Essas cadeiras foram adquiridas com recursos advindos de um projeto aprovado 

junto à CAPES, através do Programa de Educação Tutorial (PET5) do curso de 

Engenharia Elétrica e foram entregues ao NAPNE, que faz o gerenciamento do 

empréstimo para beneficiar os alunos que têm aulas no piso superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Programa de Educação Tutorial (PET), que apoia atividades acadêmicas que integram ensino, pesquisa e 
extensão criado em 1979 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e era 
denominado Programa Especial de Treinamento, esse programa foi repassado para a Secretaria de Educação 
Superior em 1999, em 2004 recebeu essa denominação. 



77 
 

FIGURA 11 – Cadeiras de rodas motorizadas 

 

Fonte: Acervo do pesquisador 

 

A importância do empréstimo dessas cadeiras para a superação das 

dificuldades que o espaço físico do prédio impõe é evidenciado na fala do Aluno 2 : 

“a instituição disponibiliza duas cadeiras de rodas motorizadas. Nenhuma instituição 

que eu fui tinha disponibilidade de nenhuma cadeira.” 

 Outra ação de destaque do NAPNE, segundo os entrevistados, é a 

proximidade e o acompanhamento dos alunos na tentativa de mantê-los na 

instituição: 

[...] eu vou ao NAPNE eu sei que eles fazem tudo junto das pessoas 

com deficiência, mas o NAPNE é muito importante principalmente 

para pessoas que são cadeirantes, são surdas, são cegas, então é 

um arcabouço muito proveitoso para instituição. (Aluno 1)  

 

[...] todos que estão envolvidos lá (no NAPNE), tanto os intérpretes 

como os coordenadores procuram sempre ajudar. (Aluno 2)  

 

O NAPNE acompanha os alunos e vai atrás do que é necessário 

para manter o aluno na instituição, fazer as adaptações que são 

necessárias, sejam físicas ou com relação a profissionais mesmo. 

(Aluno 3) 

  

Esse acompanhamento é considerado pelos entrevistados como uma ação 

positiva do NAPNE e, certamente, contribui para a permanência dos alunos na 

instituição, pois os auxilia, intermediando suas demandas junto à instituição, seja 

com a coordenação dos cursos dos alunos, seja com a coordenação de turno, que 
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faz a alocação das salas, ou até mesmo junto à diretoria de desenvolvimento de 

ensino. 

Foi citada, também, como ação do NAPNE a disponibilização de profissionais 

de apoio aos alunos, como intérpretes de LIBRAS, como podemos observar na fala 

do Aluno 2: “[...] tem uma assistência muito boa em relação aos surdos, eles têm 

bastante intérpretes aqui.” 

Em nossas observações pudemos constatar o empenho do setor para definir 

uma escala para que todos os alunos surdos pudessem ter um intérprete a sua 

disposição e o trabalho de tradução de textos e provas para alunos cegos do 

Câmpus. Ressaltamos, também que o NAPNE do Câmpus João Pessoa, por ser 

mais antigo e estar mais bem estruturado, auxilia outros câmpus do IFPB, traduzindo 

textos para o Braille ou emprestando intérpretes de LIBRAS, sendo que esse último 

é um dos mais significativos serviços prestados pelo NAPNE. Acreditamos que, pelo 

fato de não ter nenhum aluno surdo no rol dos participantes dessa pesquisa, esse 

serviço não foi tão evidenciado. 

Lembramos que os profissionais intérpretes de LIBRAS e transcritores de 

Braille são, em sua maioria, contratados através de empresa terceirizada para 

realizar esse serviço como apontamos anteriormente. Essa terceirização acaba 

precarizando o trabalho desses profissionais, posto que não existe estabilidade, e 

eles podem ser substituídos com facilidade, provocando, sempre que isso acontece, 

descontinuidade do trabalho e, consequentemente, um novo período de adaptação 

dos alunos ao profissional que chega e a demora para admissão deste novo 

profissional sobrecarregando aqueles que o substituem interinamente.  

Essa descontinuidade gera, ainda, mais problemas pelo fato de que muitos 

termos utilizados nas aulas das áreas técnicas não possuírem um sinal específico na 

LIBRAS e os alunos junto aos seus intérpretes criam alguns sinais para facilitar o 

entendimento e a cada mudança esses sinais precisam ser repassados, causando 

um atraso na comunicação, que é feita em tempo real na sala de aula e não pode 

esperar o repasse dessa informação, sob pena de perda no conteúdo ministrado 

pelo professor.  

O NAPNE também auxilia os alunos com dificuldade de escrita, como vemos 

na fala do Aluno 4: “Auxílio em transcrição de dados para documentos internos, 

auxílio em provas escritas, sempre voltadas para a dificuldade que eu tenho na 

escrita.” 
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Esse serviço não se restringe à transcrição de dados, que é feita por qualquer 

profissional que esteja presente no NAPNE no momento da necessidade, posto que 

não há um escriba no quadro de profissionais do setor, mas também são realizadas 

conversas com professores para que liberem o uso de computadores ou outras 

tecnologias assistivas em suas aulas, principalmente no momento da prova. 

É preciso destacar que a ausência de um escriba obriga que outros 

profissionais do setor, em especial os coordenadores e os intérpretes de LIBRAS, 

acabem realizando esse serviço. Consideramos que é necessária a contratação de 

um profissional escriba, posto que existem alunos que requerem esse serviço de 

forma profissionalizada. Cremos na boa vontade de todos em auxiliar naquilo que for 

preciso, mas o improviso nem sempre traz os resultados esperados. Além disso, a 

escola deve encontrar respostas educativas para as necessidades de seus alunos 

(MANTOAN, 1997). Destacamos que essas respostas não devem ser dadas não 

apenas para alguns, os mais brilhantes e aptos, mas para todos. (MELO e 

MARTINS, 2006) 

Outra atividade inclusiva desenvolvida no IFPB, que não foi citada nem pelos 

alunos entrevistados nem pelos membros do NAPNE, mas que em conversas com 

professores pudemos encontrar, foi a educação física adaptada, que iniciou no 

Câmpus João Pessoa em agosto de 2013, na busca de atender às solicitações dos 

alunos com deficiência. Os alunos são estimulados a participar de atividades como 

musculação, bocha, natação em piscina e no mar, entre outras. 

Todos esses serviços realizados pelo NAPNE são avaliados pelos alunos na 

categoria que segue, onde os alunos têm a oportunidade de expressar suas 

opiniões. 

 

5.2.2. Como os alunos avaliam as ações do NAPNE  

  

A avaliação que os alunos fazem do trabalho realizado pelo NAPNE se faz 

principalmente ao apontarem a importância de se ter um setor específico para atuar 

junto aos alunos com deficiência e ao reconhecimento que o trabalho precisa e deve 

evoluir.  

Quanto à importância do NAPNE para a instituição, destacamos o que afirma 

o aluno: 

 



80 
 

 O NAPNE [...] é um ponto de apoio muito forte [...] porque além de 

ter essa questão da inclusão, ele acaba atraindo outra gama de 

investimentos, o pessoal do PET de elétrica fez para o NAPNE vários 

projetos [...], então, o NAPNE acabou mobilizando toda a estrutura 

do IF para que se adequasse aos portadores de deficiência. (Aluno 

1) 

 

Essa fala destaca que a institucionalização do atendimento aos alunos com 

deficiência mobilizou vários setores do IFPB Câmpus João Pessoa, que começaram 

a desenvolver projetos para equipar o NAPNE. O PET do curso de Engenharia 

Elétrica conseguiu recursos para a compra de cadeiras motorizadas para os alunos 

cadeirantes, a Comissão Permanente de Concursos (COMPEC) adquiriu uma 

impressora BRAILLE para imprimir suas provas e disponibilizar para o uso do 

NAPNE, dentre outros. 

O NAPNE dá visibilidade a esses alunos, sensibiliza a comunidade 

acadêmica quanto à importância de respeitar os limites pessoais de cada um e 

estimula a criação de novas formas de se pensar o cotidiano, as aulas e as demais 

atividades acadêmicas desenvolvidas, trazendo maior diversidade e ampliando a 

criatividade.   

 Dessa forma, quando perguntados sobre como avaliam a atuação do NAPNE, 

percebemos que as respostadas são muito positivas, apresentando um setor 

preocupado com o bem estar dos alunos e se colocando sempre como um ponto de 

apoio ao qual podem recorrer quando tem dificuldades: “Me cadastrei (no NAPNE), 

mas participo mais quando vou buscar algo de que preciso. Eu acredito que o 

NAPNE, ele está tendo uma atuação muito boa.” (Aluno 2); “Ótimo” (Aluno 4) 

Apesar da avaliação positiva, alguns alunos enfatizaram que é preciso 

melhorar cada vez mais: “O NAPNE eu creio que ainda tem muita coisa a melhorar” 

(Aluno 1); “[...] acho que tem algumas coisas a melhorar, mas no geral eu acho que 

é bom.” (Aluno 3) 
Percebemos nas entrevistas que as críticas ao NAPNE são decorrentes da 

impossibilidade de gerenciar as demandas de acessibilidade do prédio do Câmpus 

João Pessoa, da comunicação com outros setores e do fato de que a maioria dos 

profissionais que atuam no NAPNE é de uma empresa terceirizada e que, na ótica 
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dos entrevistados, nem sempre possuem o conhecimento exigido para atuar junto a 

essa demanda. Essas críticas podem ser evidenciadas nas falas a seguir:  

 

No momento [...] eu estou sem esse acesso aos laboratórios [...], é 

no piso superior e eu não tenho acesso, mas é de conhecimento do 

NAPNE e eles estão buscando algo, mas ainda não foi possível. 

(Aluno 2) 

 

A alocação de salas adaptadas... às vezes as salas existem, os 

laboratórios existem, mas por uma questão de a pessoa que 

organiza os horários não ter o conhecimento da existência de um 

cadeirante na turma, ele aloca uma sala que não é adaptada. (Aluno 

3) 

 

Bem, eu acho um pouco complicado, primeiro que há uma 

discrepância de profissionalismo de uns para outros. (Aluno 1)  

  

O NAPNE não possui recursos financeiros próprios, dessa forma fica 

impossibilitado de gerenciar adaptações necessárias à estrutura física do prédio do 

Câmpus João Pessoa para que se adeque às normas da ABNT e à legislação 

vigente acerca da acessibilidade de edifícios públicos. 

Rosa (2011) aponta, também, que mesmo com a existência de políticas 

públicas para a inclusão existe uma precariedade de condições ofertadas pelo 

Estado e pelas instituições componentes da Rede, o que acaba por prejudicar ou 

mesmo inviabilizar o trabalho da Ação TEC NEP. 

Torna-se necessário destacar que, em nossas observações, percebemos que, 

apesar de serem destinados recursos através de programas governamentais para 

prover as condições para os núcleos realizarem suas ações, esses recursos não 

chegam, nem minimamente, ao NAPNE, nem mesmo o setor é consultado sobre 

qual a destinação mais adequada a esse recurso. Assim, acreditamos que falta uma 

articulação maior entre a Diretoria de Administração e Planejamento do Câmpus 

João Pessoa, responsável pelo gerenciamento do orçamento, e o NAPNE para que 

esses recursos realmente tragam benefícios aos alunos incluídos. Essa ainda é uma 

luta a ser encampada pelo NAPNE: ter destinado ao setor recursos para suprir as 

demandas dos alunos. 
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Apontamos, também, que a falta de comunicação com outros setores 

essenciais ao bom desenvolvimento das atividades dos alunos com deficiência 

constitui-se um entrave ao sucesso do NAPNE. É preciso criar uma rede de apoios: 

COMPEC, responsável pelo ingresso; Coordenação de Controle Acadêmico, 

responsável pela matrícula; Coordenação de Turno, responsável pela destinação 

das salas; COPED/CAEST, responsáveis pela acolhida e acompanhamento dos 

alunos; Direção de Desenvolvimento de Ensino, responsável pelas políticas de 

ensino; Direção de Administração e Planejamento, responsável pelo orçamento; 

Direção Geral, responsável maior do Câmpus; além do próprio NAPNE, dentre 

outros, deve estar em extrema sintonia para que o processo inclusivo realmente 

tenha êxito.  

Relacionando essa necessidade, Damasceno (2010) destaca que é 

importante que a instituição integre suas ações no intuito de favorecer um espaço de 

troca, uma rede colaborativa de trabalho, que atue em conjunto no desenvolvimento 

das ações, considerando as demandas existentes. Posto que, como afirma Rosa 

(2011), o NAPNE não é o único responsável pela inclusão e sucesso dos alunos 

com deficiência, mas é dele a função de articular os diversos setores da instituição 

nas variadas atividades relativas à inclusão. 

 

 
5.2.3.  Pontos fortes e fragilidades do processo inclusivo do IFPB 

 

Além dos tópicos que discutimos na categoria anterior, percebemos nas falas 

dos alunos os pontos fortes e as fragilidades que encontram no trabalho do NAPNE 

e no processo inclusivo do IFPB Câmpus João Pessoa. Esses aspectos são 

evidenciados nos tópicos a seguir.  

 

5.2.3.1 Pontos fortes 

  

 Os aspectos que os alunos entrevistados mais evidenciaram nas suas falas 

foram relacionados à implantação de uma política de inclusão efetiva no IFPB, de 

propiciar uma atmosfera de amizade, coleguismo e ajuda mútua, bem como de 

estabelecer parcerias e de se consolidar como local de referência para os alunos 

com deficiência, que buscam uma educação de qualidade.  
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 Exemplificando essa informação, o Aluno 2 afirma que não tinha encontrado 

nos outros estabelecimentos de ensino que frequentou um setor de apoio como o 

NAPNE: “[...] é o primeiro lugar onde eu encontrei (um núcleo).” 

 Ao passo que o Aluno 4 considera que a política de inclusão do IFPB atende 

as suas expectativas, considerando-a muito eficiente: “A política de inclusão dentro 

do IFPB é muito forte e eficiente” . 

Ter um setor ao qual recorrer, onde podem buscar ajuda, onde encontram 

outras pessoas que sabem, por experiência própria, os problemas que dificultam seu 

processo de ensino, onde tem pares com quem partilhar dificuldades e vitórias, é 

fundamental para um sentimento de pertença à instituição.  

 

Eu creio que eu recebo apoio na questão de coleguismo, de você 

está precisando de uma sala, como no caso de hoje, ou está 

precisando de uma informação, eles ajudam você de boa. (Aluno 1) 

 

Além dos profissionais, é preciso destacar como um ponto forte do NAPNE o 

estímulo à cooperação mútua. Em muitos momentos, alunos dos cursos superiores, 

ou mesmo que possuem maior facilidade em algumas áreas do conhecimento, são 

convidados a serem monitores de outro com maior dificuldade, como percebemos 

nas falas: “[...] eu fui durante uns três meses monitor de matemática lá no NAPNE 

[...] (Aluno 1); “eu participei do NAPNE como monitor de física para outros alunos 

com deficiência, no caso para o ensino médio.” (Aluno 3) 

Com essa atitude, os alunos podem ajudar uns aos outros e ainda podem 

experimentar um sentimento de valorização, elevando a autoestima e superando o 

estigma de incapazes de que muitas vezes são vítimas. De acordo com Goffman 

(1998), Carmo (1988) e Ribas 1989), o estigma decorre das relações sociais, como 

a manifestação impositiva e prática das relações de rejeição daqueles que possuem 

uma marca que os distingue, pejorativamente, das outras pessoas. Ao longo de suas 

vidas, as atitudes e comportamentos negativos têm um efeito adverso sobre as 

pessoas com deficiência, gerando baixa autoestima e menor participação na vida 

social. (SILVA E MARTINS, 2006) 

Segundo o Relatório Mundial sobre a Deficiência, as generalizações sobre as 

incapacidades ou sobre as pessoas com deficiência podem mascarar talentos e 

desconsideram as diferenças pessoais de cada um. (ONU, 2012) 
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 E por fim, um ponto forte evidenciado nas entrevistas refere-se à parceria com 

a ASDEF que, apesar das críticas que já mencionamos, trouxe também maior 

visibilidade das ações inclusivas do IFPB na comunidade das pessoas com 

deficiência, uma vez que essa associação divulga essa parceria em seu site e em 

impressos que distribui em toda a Paraíba: “confesso também que eu vi num 

jornalzinho da ASDEF que aqui estava com um projeto mesmo de atender mais os 

alunos com necessidades especiais” (Aluno 2) 

Essa divulgação traz cada vez mais pessoas que buscam instituições com 

maior empenho em tornar-se inclusiva e o Aluno 2 destaca bem a importância dessa 

parceria. 

 Por todos esses pontos fortes, podemos acreditar que a instalação do NAPNE 

no Câmpus João Pessoa foi de grande importância, pois trouxe a discussão acerca 

da inclusão para a comunidade do IFPB, dando maior visibilidade ao tema e, apesar 

das dificuldades enfrentadas, tem cumprido um papel de destaque na inclusão de 

alunos com deficiência, notadamente dos cursos superiores. 

 

5.2.3.2 Fragilidades do processo 

 

 Apesar dos alunos reconhecerem a significativa importância que tem o 

NAPNE para inclusão de alunos com deficiência, esse setor encontra muitas 

dificuldades para a realização de seu trabalho. Nas entrevistas, os alunos 

destacaram vários aspectos; entretanto, a inadequação do espaço físico ganhou 

grande destaque nas falas, e consideramos que a acessibilidade é premissa para o 

acesso, permanência e êxito escolar. 

 Os alunos reconhecem que uma das fragilidades do processo inclusivo do 

IFPB refere-se às barreiras arquitetônicas. O Aluno 2 enfatiza as dificuldades do 

prédio: “Por ser um prédio antigo ainda há as faltas em relação a acessibilidade, 

questão de rampas, elevadores, os blocos de gestão ambiental que não tem 

nenhum acesso, as vezes as rampas parecem ser mais improvisadas, [...] as normas 

da ABNT nas rampas, geralmente não são atendidas.”  

Corroborando com essa fala, o Aluno 4 enfatiza que uma das sugestões de 

melhoria para o Câmpus João Pessoa seria, justamente, a quebra das barreiras 

arquitetônicas: “Melhoria na estrutura para as pessoas cadeirantes.” 
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As falas desses alunos revelam uma realidade muito imperiosa no IFPB 

Câmpus João Pessoa, mesmo com toda a discussão acerca da inclusão, mesmo 

reservando vagas para pessoas com deficiência em seus processos seletivos, ainda 

existem laboratórios, salas de aulas e coordenações sem nenhuma previsão de 

acessibilidade aos seus pisos superiores para pessoas com deficiência, cujo acesso 

se dá exclusivamente por meio de escadas e após ultrapassar um estacionamento 

de paralelepípedos muito irregular e com pouca visibilidade para os motoristas, 

sendo visivelmente inseguro para cadeirantes, pessoas com marcha dificultada ou 

mesmo com mobilidade reduzida. 

Bortolini (2012) afirma que apesar de o PDI do IFRS não possuir um item que 

contemple a acessibilidade arquitetônica, especificamente, existe a preocupação 

com essas questões junto ao Setor de Engenharia, onde há a determinação de que 

todas as reformas ou ampliações já devem ser projetadas, obedecendo às normas 

da ABNT – NBR 9050, para que os alunos possam se sentir confiantes e seguros, 

ao se locomoverem nas dependências e no entorno do câmpus. Infelizmente, não 

encontramos essa mesma determinação dos setores nas observações que 

realizamos no IFPB. 

A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu artigo 9º, 

enfatiza expressamente que as condições de acessibilidade a prédios, 

especialmente públicos, além de uma determinação legal é condição fundamental 

para que essa população possa participar plenamente de todos os aspectos de suas 

vidas (BRASIL, 2007), e é perceptível que, nesse aspecto, o Câmpus João Pessoa 

ainda tem um grande caminho a percorrer. Porém, enfatizamos, é preciso empenho 

e planejamento para que esses entraves possam ser superados.  

Precisamos destacar que, após o início das entrevistas com os alunos, o 

bloco de laboratórios dos cursos de gestão ambiental começou a passar por uma 

grande reforma, que prevê a construção de uma rampa para acesso ao piso 

superior. Entretanto, a via de acesso ao bloco ainda é uma dificuldade, pois o 

principal acesso ao bloco é feito por escada e a alternativa de acesso é entre os 

carros, numa esquina do estacionamento e sem calçadas, como observamos nas 

imagens a seguir. 
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FIGURA 12 – Principal acesso ao bloco de laboratórios do curso de gestão 

ambiental 

 

Fonte: Acervo do pesquisador 

 

FIGURA 13 – Acesso alternativo ao bloco de laboratório do curso de gestão 

ambiental 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador 

 

Durante o período das entrevistas e até o primeiro semestre letivo de 2014, 

esse aluno do Curso de Gestão Ambiental, cadeirante, não teve acesso aos blocos 

destinados aos laboratórios e salas de aulas de seu curso e semestralmente tem 

que fazer uma peregrinação na coordenação do curso, na diretoria de 

desenvolvimento de ensino, na coordenação de turno e no NAPNE para conseguir 

que as aulas sejam ministradas em salas nas quais possa entrar, e como os 

laboratórios não podem ser transferidos para outro local, o aluno não está 

frequentando as aulas práticas fundamentais a seu curso. 

A Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Art. 24, afirma que 

os Estados Partes deverão assegurar que as pessoas com deficiência possam ter 
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acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua 

vocação (BRASIL, 2007). A não frequência desse aluno às aulas laboratoriais priva-

o das práticas fundamentais para o desenvolvimento das habilidades essenciais ao 

seu curso, podendo gerar um profissional não qualificado, que certamente terá ainda 

mais dificuldades no mercado de trabalho.   

Incluir pessoas com deficiência na educação superior bem como na educação 

básica requer que lhes sejam assegurados o direito à participação na comunidade 

acadêmica, às oportunidades de desenvolvimento social e profissional. Assim, a 

acessibilidade arquitetônica também deve ser garantida em todos os ambientes com 

segurança e autonomia, de acordo com o disposto no decreto Nº 5.296/2004. 

(PROGRAMA INCLUIR, 2013; BRASIL, 2004a) 

 Outro aspecto relevante nessa fala é a afirmação de que algumas medidas 

estão sendo tomadas para facilitar o acesso, mas que essas são feitas de improviso 

sem observar as normas da ABNT. Isso pudemos verificar in loco, em nossas 

observações: rampas estreitas e muito inclinadas, em locais inapropriados e/ou de 

materiais não permanentes, como madeira, setores sem acessibilidade ao piso 

superior, balcões de atendimento muito altos, poucos banheiros adaptados, dentre 

outras inúmeras dificuldades físicas (ABNT, 2004). 

 Algumas dessas inadequações podem ser vistas nas imagens que seguem: 

FIGURA 14 e 15 – Rampa de acesso à piscina 

 

Fonte: Acervo do pesquisador                

 

Fonte: Acervo do pesquisador 
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FIGURA 16 – Rampa de madeira na porta do auditório 

 

Fonte: Acervo do pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador 

 
FIGURA 17 – Tapete emborrachado  
que dificulta a passagem de cadeira 
de rodas em porta estreita de setor 
administrativo 

 
FIGURA 18 – Tapete emborrachado 
dificultando a passagem de cadeira de 
rodas em corredor 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador 

Fonte: Acervo do pesquisador 

 

Quanto aos banheiros, o Aluno 3 também enfatiza as dificuldades pelas quais 

passa:  

 

O IF não tem muitos banheiros adaptados e às vezes quando esse 

banheiro está passando por alguma manutenção ou reforma fica 

complicado. Na verdade, aqui no IF a gente só tem um, então eu 
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tenho que reduzir o meu horário aqui para não ficar sem ir ao 

banheiro. (Aluno 3) 

 

Um aluno deixar de assistir às aulas por falta de um banheiro acessível ou por 

falta de um acesso a sala de aula é, inclusive, uma afronta a todos os preceitos e 

legislações que versam sobre a inclusão e carece de medidas urgentes por parte 

dos gestores para a eliminação dessas barreiras. 

 Apesar de o NAPNE não ter gerência sobre os investimentos em melhoria da 

infraestrutura, essas falas denotam que é preciso uma tomada de decisão do IFPB 

Câmpus João Pessoa no sentindo de dar ao setor, que é o mais apropriado por 

conhecer bem as demandas e as legislações pertinentes, a autonomia de priorizar a 

aplicação dos recursos destinados pelo governo federal à acessibilidade em 

articulação com o setor de arquitetura e engenharia. 

Outra fragilidade do NAPNE citada é seu próprio espaço físico, que é 

constituído de uma única sala e que já não comporta a quantidade de profissionais 

que nele atuam e de alunos que o frequentam, como afirma o Aluno 1: “o NAPNE, 

pela quantidade de profissionais que ele embarca é um espaço muito pequeno, o 

NAPNE merece um espaço mais privilegiado.”  

Um espaço pequeno dificulta e muito o trabalho do NAPNE, haja vista que 

nos momentos de conversa com profissionais, nas avaliações, na transcrição de 

texto para o Braille, a privacidade e o silêncio são fundamentais. 

Mais ainda, outro aspecto que ganhou destaque na fala dos entrevistados é a 

demora em se obter algum serviço ou ter uma demanda atendida, seja uma 

demanda dos alunos ou do próprio NAPNE, como as falas a seguir revelam:  

 

[...] mas uma (necessidade) que eu acho que é prioritária mesmo é a 

questão da burocracia que ainda é muito grande, [...] leva há uma 

demora na resolução dos problemas, que, no final das contas, 

acarreta em mais problemas, por que esses problemas viram uma 

bola de neve, e às vezes à medida que se toma pra resolver é uma 

medida paliativa, não é a correta. (Aluno 3) 

 

Não que a instituição não dê importância, mas a burocracia que eu 

vejo para conseguir profissionais para o NAPNE é uma coisa que 
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beira o absurdo, [...] eu não sei se é uma questão burocrática em si 

ou se é uma indisposição da instituição em ajudar. (Aluno 1) 

 

Melo e Martins (2006) afirmam que para que a escola possa ser considerada 

um espaço inclusivo, ela precisa abandonar a condição de instituição burocrática, 

apenas cumpridora das normas estabelecidas pelos níveis centrais. Para isso, deve 

tornar-se um espaço de decisão respondendo aos desafios que se apresentam. 

É notório que, a burocracia é uma mazela do serviço público brasileiro, mas é 

preciso destacar que algumas necessidades não podem esperar por um processo 

extremamente burocratizado. Requer que aqueles que podem resolver uma situação 

o façam com presteza e da forma adequada, como no caso do reduzido número de 

banheiros adaptados a cadeirantes ou da realização de uma aula prática em local 

não acessível: se houver demora na solução desses problemas, o dano já está feito, 

não há como remediar, pois os alunos já perderam importantes momentos de 

aprendizado. 

Reforçando, essa é uma situação que requer medidas urgentes, sob pena da 

Instituição incorrer em ilegalidades e ser responsabilizada administrativa e civilmente 

pela não observância da legislação. 

Os alunos destacam como mais uma fragilidade a pouca divulgação que os 

outros setores fazem do NAPNE e de encaminhamento dos alunos com deficiência 

para serem atendidos:  

 

Em relação a conhecimento do NAPNE, eu só tive mesmo por conta 

de uma aluna, que ela me viu, falou do NAPNE e me levou lá para 

apresentar, [...] então eu acho que no ato da matrícula o aluno com 

necessidade especial poderia já ser informado da existência do 

NAPNE. (Aluno 2) 

 

Mais uma vez revelamos a importância de todos os setores trabalharem em 

articulação para dar respaldo às ações inclusivas no IFPB Câmpus João Pessoa, 

pois o desconhecimento das ações dos diversos setores leva a um atendimento 

inadequado, ou ao repasse de informações errôneas e, mais ainda, ao não repasse 

de informações importantes.  
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 E por fim, a necessidade de ampliar a oferta de vagas, não apenas para 

ingresso, mas também para estágios é evidenciada na fala do Aluno 4, quando este 

faz sugestões ao NAPNE: “[...] aumento na oferta de estágios com vagas para 

portadores de necessidades especiais.”  

Como já enunciamos anteriormente, o estágio, a vivência das atividades que 

os alunos exercerão quando concluírem seus cursos é muito enriquecedor para 

todos os alunos e é requisito para conclusão dos seus cursos. Assim é 

imprescindível, ampliar a reserva de vagas principalmente considerando as 

demandas dos alunos com deficiência nesses espaços de estágios para garantir 

participação e autonomia desse alunado nas atividades acadêmicas a serem 

exigidas. 

 

5.2.4. Expectativas quanto ao mercado de trabalho 

 

Com relação às expectativas que os alunos entrevistados têm quanto ao 

ingresso no mercado de trabalho, foram unânimes ao afirmarem que estão 

confiantes sobre este aspecto, como podemos constatar a seguir: 

 

Eu creio que na iniciativa privada o meu talento seria melhor 

aproveitado e eu deixaria uma contribuição maior para humanidade, 

que é uma das minhas metas de vida, que é deixar um livro, um 

produto ou qualquer coisa que ajude o próximo, seja ele portador de 

alguma deficiência ou não. (Aluno 1)  

 

Boas expectativas, mas eu viso à questão de concurso público, tanto 

pela existência das cotas como também pela estabilidade de 

trabalho. (Aluno 2)  

 

Eu espero que tenha um futuro profissional bacana, um futuro 

profissional que corresponda as minhas expectativas, por que a 

formação aqui é boa, o mercado de trabalho aos poucos está 

começando a receber pessoas com necessidades especiais, e eu 

sou um pouco otimista em relação a isso. (Aluno 3)  
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As melhores possíveis porque vou sair preparado para concorrer 

com qualquer pessoa. (Aluno 4) 

 

Mesmo otimista quanto ao ingresso no mercado de trabalho, o Aluno 2 

revelou que existe preconceito para uma pessoa com deficiência conseguir um 

emprego, especialmente para aqueles que possuem deficiências que trazem mais 

limitações:  

Existe ainda muito preconceito, existe a lei de cotas, mas o que se 

observa, o que já vi também numa pesquisa, é que as empresas, as 

instituições que tem que cumprir essas metas acabam, de alguma 

maneira, burlando por que acaba ficando com deficiências mais 

leves, então aqueles que tem um deficiência mais grave são 

excluídos na maioria das vezes.(Aluno 2)  

 

Melo e Martins (2006) destacam o que a pesquisa de Carvalho (1999) aponta, 

que é a existência de uma contradição entre o discurso e a prática, pois mesmo com 

a exigência de cumprimento da legislação, enquanto a consciência universal dos 

direitos humanos é cada vez mais forte, paradoxalmente, seus direitos são mais 

desrespeitados. 

A fala do Aluno 2 corrobora com o Relatório Mundial sobre a Deficiência, 

quando este revela que a taxa de empregabilidade varia muito para pessoas com 

diferentes tipos de deficiência, com uma menor taxa de empregabilidade para 

aqueles que têm problemas mentais ou deficiências intelectuais. (ONU, 2012) 

O IFPB Câmpus João Pessoa ainda não conseguiu avançar muito nesse 

aspecto, como avançou o IFRS Câmpus Bento Gonçalves, que através da 

Coordenadoria de Integração Escola-Comunidade mantém centenas de empresas 

cadastradas para a realização de estágios curriculares em mais de municípios do 

RS e outros estados. (BORTOLINI, 2012) 

 E, como destaca Borba (2010), é preciso considerar que a educação e o 

trabalho são condicionantes da construção das identidades dos alunos, e 

principalmente num instituição de educação profissional o cuidado com essa 

formação deve ser realizado com maior empenho. 
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5.2.5. Como alunos avaliam as condições de inclusão do IFPB 

 

Quando os alunos avaliam o IFPB Câmpus João Pessoa como um todo, 

percebemos que a avaliação é tão positiva quanto à avaliação que os alunos fizeram 

do trabalho desenvolvido pelo NAPNE. Ressaltamos, porém, que os alunos 

avaliaram o IFPB tomando como parâmetro as outras instituições escolares nas 

quais tiveram experiências anteriores. 

Apesar da avaliação positiva que os alunos demonstraram quanto às 

condições de inclusão no IFPB Câmpus João Pessoa e dos entrevistados 

conhecerem a legislação quanto aos seus direitos, percebemos nesses alunos uma 

falta de clareza quanto à exigência do cumprimento desses direitos. Os alunos 

conhecem os direitos, sabem que nem todos estão sendo cumpridos, mas tratam 

com benevolência os desrespeitos que vivenciam, uma vez que comparando com as 

outras experiências que tiveram, o IFPB está em melhores condições. 

Essa comparação demonstra que, apesar das dificuldades vivenciadas no 

IFPB Câmpus João Pessoa, essa instituição de ensino ainda é considerada pelos 

alunos como uma das mais inclusivas na qual estudaram, como podemos perceber 

nas falas do Aluno 1: “O que motivou a estudar no IFPB foi o apoio que o IF dá. O IF 

particularmente em comparação a outros.”; “A instituição disponibiliza duas cadeiras 

de rodas motorizadas. Nenhuma instituição que eu fui tinha disponibilidade de 

nenhuma cadeira.”(Aluno 2). 

O Aluno 3 destacada essa comparação em sua fala: 

 

Acho que ainda tem que melhorar muito, mas assim, se comparado 

com outras instituições que eu estudei... comparando a estrutura 

física já está bem avançado e na parte de pessoal eu acho que o IF 

tem um potencial muito grande porque, apesar da estrutura não está 

muito preparada, existe uma boa vontade, uma intenção de que seja 

feito. (Aluno 3) 

 

Mesmo considerando a avaliação positiva, essas falas revelam também a 

importância de o IFPB continuar investindo em estruturação, pois só quando 

superados os entraves, especialmente quanto à acessibilidade, é que essa 

instituição poderá ser considerada realmente inclusiva. Maia (2008) e Borba (2010) 
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destacam em suas pesquisas que a sociedade e, principalmente, a escola, ainda 

não estão plenamente preparados para a inclusão de pessoas com deficiência, mas 

conseguem identificar avanços na sociedade atual. Portanto, a fala dos alunos 

mostra claramente que o IFPB Câmpus João Pessoa ainda tem um longo caminho a 

ser trilhado, como aponta o Aluno 1:  

 

Diria que ele (IFPB) está se preparando, não está totalmente 

preparado, devido à questão da estrutura física, devido também a 

consciência de muitos profissionais que trabalham na instituição 

desde o pessoal da limpeza até os professores com doutorado. 

(Aluno 1) 

 

O Aluno 1 percebe que todos os setores, todos os servidores e prestadores 

de serviços, precisam estar envolvidos no processo de inclusão, uma vez que sem a 

participação de todos nesse processo sempre teremos entraves à plena inclusão.  

Torna-se mister destacar, porém, que, mesmo depois das Leis 10.048/2000 e 

10.098/00 (BRASIL, 2000a;2000b), que estabelecem normas e critérios básicos para 

a promoção da acessibilidade, da criação de uma Coordenação de Educação 

Especial na reitoria do IFPB e da implantação do NAPNE no Câmpus João Pessoa, 

foram construídos blocos de salas de aulas e laboratórios sem a devida 

acessibilidade, como constatado pelo Aluno 1:  

 

Com a questão do acesso melhorou muito, fizeram algumas 

adaptações nos banheiros, mas eu vejo que, ironicamente, depois da 

questão do NAPNE, fizeram os blocos de engenharia e não fizeram 

acessibilidade dos blocos, acho que houve uma falta de 

comunicação dos projetistas com a instituição, tem que se pensar 

nisso aí, porque é com nosso dinheiro que é pago isso aqui. (Aluno 

1) 

 

A FIGURA 19 mostra o acesso ao bloco de aulas e laboratórios do curso 

superior em automação industrial e do curso técnico de mecânica que é um dos que 

possui acesso exclusivamente feito por escadas, e é importante destacar que esse 

bloco é uma construção recente iniciada no ano de 2011 e mesmo assim não está 

em conformidade com a legislação vigente. 
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FIGURA 19 – Escada de acesso ao piso superior do bloco de aulas e laboratórios do 

curso superior em Automação Industrial e do curso técnico de mecânica 

 

Fonte: Acervo do pesquisador 

 

Diante dessas falas, percebemos que, além de cumprir a lei quanto a reserva 

de vagas, é de fundamental importância para o IFPB Câmpus João Pessoa realizar 

as adequações necessárias em sua estrutura física e humana para que os alunos 

com deficiência não apenas ingressem, mas permaneçam e obtenham êxito, como 

apregoa o Documento Base da ação TEC NEP (BRASIL, 2010), da qual esse 

instituto faz parte. 

Além disso, Anjos (2006) destaca que é preciso que os órgãos responsáveis 

pela Ação TEC NEP planejem, acompanhem e avaliem a implementação das suas 

orientações e propostas, posto que só assim podemos assegurar o cumprimento de 

suas prerrogativas. 

 

5.2.6 Conhecimento da Ação TEC NEP 

 

Quando questionados se conheciam a Ação TEC NEP, nenhum dos alunos 

entrevistados conhecia ou já tinha ouvido falar. 

Esse desconhecimento revela a necessidade de um maior investimento da 

SECADI em divulgar a Ação TEC NEP e estimular seu fortalecimento, posto que 

como enfatizamos anteriormente, a transferência dessa Ação da SETEC para 

SECADI trouxe uma instabilidade entre os membros nos estados, carecendo da 
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realização de momentos de exposição das novas diretrizes e de religação das redes 

que foram abaladas com essa mudança.  

Desde o período da implantação da Ação TEC NEP, percebe-se uma busca 

pela criação de uma rede de apoio, principalmente através de encontros regionais 

presenciais e da criação de grupos de discussão por e-mail, na internet; e como 

havia um grupo gestor, o contato com alguém do grupo era mais facilitado, posto 

que sempre tínhamos alguém do grupo para solicitarmos algum apoio. 

Acreditamos que a mudança para SECADI e a centralização da gestão da 

Ação TEC NEP trouxe uma desmobilização dos grupos existente, fazendo com que 

os gestores estaduais e regionais ficassem sem maiores subsídios para auxiliarem 

aos NAPNEs. 

Também acreditamos que os coordenadores dos NAPNEs, que estão sendo 

implantados, não vivenciaram os momentos em que a gestão central da Ação TEC 

NEP estava mais próxima e, portanto, mais presente nas ações cotidianas. Isso 

pode estar gerando um desconhecimento por parte das coordenações do que 

realmente é a Ação que gerou os NAPNEs, contribuindo assim para o 

desconhecimento por parte dos alunos que são atendidos pelos núcleos.  

Sugerimos que novas investigações sejam realizadas para analisar essa nova 

estruturação da Ação TEC NEP e os avanços, e possíveis retrocessos trazidos por 

esse novo cenário. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nossa sociedade contemporânea vem sendo marcada por um contínuo 

processo de inovação tecnológica e organizacional, fazendo surgir uma nova forma 

de produção e organização do trabalho, trazendo mudanças nas formas de emprego 

e exigindo profissionais cada vez mais capacitados para enfrentar as novas 

exigências do trabalho (COSTA, PEREIRA E SOLINO, 2006). 

Há uma profunda mudança nas expectativas acerca do trabalhador. É 

necessário que este possua uma sólida educação básica e profissional para adquirir 

outras habilidades. A formação, a qualificação e o treinamento tornam-se essenciais 

para que o empregado melhore seu desempenho (TINOCO, 2006). 

A importância da educação profissional para a plena inclusão de pessoas com 

deficiência na sociedade é evidenciada na Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2008a), visto que incluir pessoas 

com deficiência nos cursos profissionalizantes é ampliar a possibilidade de 

colocação dessas pessoas no competitivo mercado de trabalho e essa educação 

com vistas ao mundo trabalho é uma prerrogativa legal. 

Considerando a evolução histórica dos direitos sociais, procurou-se neste 

trabalho analisar a inclusão dos estudantes com deficiência nos cursos superiores 

do IFPB a parir da implantação da Ação TEC NEP. Essa análise nos levou a 

constatar que a legislação internacional e brasileira e a política educacional, 

notadamente da educação profissional, bem como os documentos internos do IFPB 

encontram-se num movimento inclusivo que pretende acolher a diversidade dos 

alunos, contemplando a heterogeneidade da população brasileira numa tentativa de 

superação das desigualdades sociais e econômicas reproduzidas na escola de 

modo que os alunos com deficiência estejam incluídos nesse processo. 

Porém, cabe salientar que mesmo com todo o amparo legal, muitas vezes a 

permanência de alunos com deficiências na instituição é dificultada por diversos 

fatores, cabendo às políticas educacionais e aos sistemas de ensino assegurarem o 

ingresso e apoiar a permanência, visando o maior aproveitamento e desempenho 

acadêmico e social. Para isso, é preciso que a instituição realize um trabalho de 

sensibilização da comunidade, de orientação e capacitação do corpo docente e 

técnico, de orientação ao corpo discente e de adequação de seu espaço físico, 
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buscando prevenir situações adversas que possam surgir no decorrer do período em 

que o aluno estiver em suas salas de aula. 

Nossa investigação pode constatar que a implantação da Ação TEC NEP no 

IFPB Câmpus João Pessoa foi de grande importância para dar maior visibilidade aos 

alunos com deficiência que ingressaram na instituição, ampliando a discussão e 

mobilizando setores acerca da inclusão, bem como para proporcionar aos 

estudantes um ponto de referência para buscar maior apoio, conhecimento e 

respeito aos seus direitos e de incentivo ao coleguismo, através do NAPNE. 

Identificamos que o NAPNE vem ao longo de cinco anos de existência 

ampliando sua atuação para melhor atender aos alunos com deficiência, procurando 

sempre dar respostas às suas necessidades, através do acompanhamento escolar, 

da disponibilização de profissionais de apoio, como intérpretes de LIBRAS e 

transcritores de Braille e de equipamentos, das ações de formação e sensibilização 

da comunidade acadêmica através de cursos, palestras, conversas e orientações e 

da busca constante por melhorias na estrutura física do prédio do Câmpus João 

Pessoa, sendo principal responsável por pautar, dentro da instituição, a discussão 

acerca da inclusão. 

Percebemos, após esse estudo, que a implementação dos NAPNEs 

colaborou com a quebra das barreiras arquitetônicas e atitudinais, na aquisição de 

equipamentos e materiais didáticos específicos, incentivou pesquisas e produção de 

tecnologia assistiva, além de possibilitar e ampliar as discussões sobre a educação 

inclusiva. 

Constatamos que os alunos percebem as ações realizadas pelo NAPNE e 

pelo IFPB Câmpus João Pessoa de maneira muito positiva, principalmente quando 

comparados às outras experiências educativas que tiveram ao longo de suas 

jornadas escolares, mas também reconhecem que é preciso continuar investido em 

melhorias para que a instituição possa ser realmente inclusiva. 

Tanto os profissionais do NAPNE quanto os alunos revelaram uma grande 

preocupação com a estrutura física do Câmpus João Pessoa, que se constitui como 

o principal entrave ao processo inclusivo dos seus alunos, como ilustramos no 

decorrer deste trabalho através de suas falas e das figuras. A situação encontrada 

nas observações e nas falas dos alunos e profissionais denota uma necessidade 

urgente, que é o maior investimento na adequação da estrutura física do prédio e a 

garantia de que novas construções não sejam feitas sem a devida previsão de 
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acessibilidade, como pudemos constatar com os blocos dos cursos de engenharia 

elétrica, automação industrial e mecânica, construídos após a NBR 9050, que data 

de 2004 (ABNT, 2004), e mesmo assim não cumprem os requisitos estabelecidos. 

Essa desobediência à legislação põe em risco todo o discurso inclusivo 

presente nos documentos que analisamos, especialmente do PDI, que traz 

orientações conceitualmente muito avançadas, que precisam ser incorporadas não 

só ao discurso, mas também às práticas cotidianas realizadas pelos diversos 

setores. 

Outro aspecto relevante, que dificulta o processo inclusivo em análise, é a 

falta de gerenciamento de recursos financeiros e a falta de comunicação do NAPNE 

com os setores de gerenciamento financeiro para que as demandas dos alunos 

possam ser atendidas com maior presteza e da maneira adequada, posto que é o 

NAPNE o setor especializado no apoio aos processo inclusivos. 

Destacamos, também, que é preciso ampliar a comunicação com os setores 

de atendimento direto aos alunos, posto que muitas vezes, por desconhecimentos 

das situações diárias, como a distribuição das salas de aula, geram situações 

desagradáveis que interferem na qualidade de vida dos alunos.  

A revisão da literatura que realizamos foi de vital importância para subsidiar 

as análises e discussões ao longo desse trabalho. As pesquisas a que tivemos 

acesso, principalmente aquelas que tiveram como objetos de estudo a Ação TEC 

NEP, ampliaram tanto a visão quanto a compreensão que tivemos acerca da 

temática, além de apresentar que as realizadas em outros IFs possuíam aspectos 

semelhantes, que puderam colaborar com nosso estudo.   

 Apontamos, também, que outras pesquisas são necessárias para investigar a 

inclusão de estudantes no ensino superior e principalmente na educação profissional 

técnica e tecnológica, tendo em vista a escassez de estudos nessa área tão 

importante para a plena inclusão de maneira produtiva de pessoas com deficiência 

em todos os aspectos da sociedade. 

Nossa pesquisa não teve por intuito se constituir como uma crítica, mas sim 

objetivou analisar a situação da inclusão no IFPB Câmpus João Pessoa após a 

implantação da Ação TECNEP na Rede, para servir como subsídio para a 

elaboração de políticas e medidas concretas na busca de solução para os entraves 

encontrados e no fortalecimento das ações exitosas desenvolvidas. 
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APÊNDICE I 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Por ter sido informado verbalmente e por escrito sobre os objetivos e 

metodologia da pesquisa intitulada “Análise da Inclusão de estudantes com 

deficiência no Instituto Federal da Paraíba a partir da implantação da Ação TEC 

NEP”, coordenada pelo Prof. Dr. Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo, concordo 

em autorizar a realização da(s) etapa(s) pesquisa documental, observação e a 

entrevista com alunos nesta Instituição que represento. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima 

citada por um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações 

éticas propostas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar 

minha anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

___________________________________________________ 

Diretor-Geral do IFPB 
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APÊNDICE II 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Análise Inclusão de estudantes com deficiência no Instituto 

Federal da Paraíba a partir da implantação da Ação TEC NEP 

 
INVESTIGADORES: Profa. Rivânia de Sousa Silva 

     Prof. Dr. Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo 

OBJETIVO DO ESTUDO: O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, 

voluntariamente, de uma pesquisa que tem como objetivo analisar como ocorre a 

inclusão de estudantes com deficiência nos cursos de graduação do IFPB a partir da 

implantação da Ação TEC NEP. 

 
PROCEDIMENTOS: Os sujeitos da pesquisa serão submetidos a uma entrevista 

semi-estruturada a partir do roteiro constante do ANEXO IV, para analisar a 

influência da ação TEC NEP na inclusão de estudantes com deficiência em cursos 

superiores do IFPB Câmpus João Pessoa. 

 Todos os participantes são voluntários, sendo incluídos na pesquisa por livre 

e espontânea vontade, e qualquer participante poderá, a qualquer momento, desistir 

de participar desta pesquisa, sem ônus ou problemas. 

 
RISCOS: Esta pesquisa apresenta risco mínimo, visto que as informações serão 

obtidas por meio da aplicação de um roteiro de entrevista, particularmente podendo 

ser de ordem emocional, tendo em vista que a discussão de temas relacionados a 

deficiência pode gerar constrangimento, principalmente quando pessoas com 

deficiência tendem a falar sobre esse assunto no seu contexto de vida. Como forma 

de prevenir isso, você poderá ler antecipadamente o roteiro de entrevista, estando 

livre para tirar suas duvidas e decidir quais questões irá responder. Lembramos, 
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ainda, que você tem a opção de responder as perguntas do roteiro na presença de 

alguma familiar ou sozinho, caso se sinta mais à vontade e se, ainda assim, sofrer 

qualquer tipo de dano durante o preenchimento do mesmo, a pesquisa será 

interrompida imediatamente e terá direito a assistência psicológica oferecida pelo 

NAPNE. Porém o pesquisador responsável disponibilizará indenização caso haja 

dano comprovado ao participante desta pesquisa. 

 
BENEFÍCIOS: Nesta pesquisa todos os participantes poderão discutir aspectos 

relacionados com o processo educativo no qual estão inseridos, refletindo sobre 

aspectos positivos e negativos desse processo, podendo contribuir para sua 

melhoria. 

 
CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Os resultados da pesquisa serão 

divulgados sem a identificação dos indivíduos. 

 
Eu________________________________________________________declaro 

estar ciente e informado(a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, 

conforme explicitados acima, e aceito participar voluntariamente da mesma. 

Assinatura:________________________________________Data:____/____/___ 

 
Em caso de dúvida ou necessidade de entrar em contato com os pesquisadores: 

 
Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo 

Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova, Natal/RN. Departamento de 

Fisioterapia/UFRN. CEP 59078-970 

Telefone: (84) 3342 2501    e-mail: ricardolins@ufrnet.br 

 
Rivânia de Sousa Silva 

Endereço: Rua Pastor José Alves de Oliveira, s/n, CRPNM, Cabedelo - PB CEP 

58310-000 

Telefone: (83) 86802771 ou (83) 99435355 email: rivania@ifpb.edu.br 

 
Comitê de Ética 

Endereço: Praça do Câmpus Universitário, Caixa Postal 1666. Bairro Lagoa Nova, 

Natal – RN 

Telefone: (84) 32153135    email: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

mailto:rivania@
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APÊNDICE III 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

 

Eu,_________________________________________________________, depois 

de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Análise da Inclusão de 

estudantes com deficiência no Instituto Federal da Paraíba a partir da implantação da Ação 

TEC NEP” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a 

coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, 

AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo 

e Rivânia de Sousa Silva a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a 

nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1.    poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo e após 

esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

_____________________,_______de____________________ de 2013. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APÊNDICE IV 

Roteiro de entrevista – Estudantes com Deficiência 

 

Instruções gerais 

Este roteiro de entrevista tem como objetivo avaliar sua opinião sobre a Ação TEC NEP no 

âmbito de sua instituição. As respostas são confidenciais e em hipótese alguma serão 

divulgados nomes de pessoas ou o teor das informações que possam identificar a autoria 

das opiniões aqui expressas. 

 

Nome: (opcional) ___________________________________________________ 

Instituição: ________________________________________________________ 

Tipo de Deficiência: _________________________________________________ 

Data de Nascimento:____________ Ano de ingresso na Instituição:___________ 

Sexo: (    )M  (    )F   Estado Civil:________________ 

Forma de Ingresso:__________________________________________________ 

Curso que estuda:___________________________________________________ 

Período do curso:___________________________________________________ 

Tempo que esta na instituição:_________________________________________ 

 

1 - Você necessita de algum recurso de apoio para que possa lhe auxiliar/ajudar no 

desenvolvimento de suas atividades acadêmicas? Em caso afirmativo, qual(is)? 

2 - Faz uso de algum tipo de ortese? 

3 - O que lhe motivou a querer ingressar no IFPB? 

4 - Você recebeu alguma forma de atendimento diferenciado durante a seleção para 

ingresso no IFPB? Qual (is)? 

5 - Esse atendimento diferenciado foi solicitado por você ou foi oferecido pelo IFPB? 

6 - No IFPB existe algum setor responsável por desenvolver ações de apoio voltadas para 

pessoas com deficiência? Qual? 

7 - Caso exista esse setor de apoio, você participa dele? Em caso afirmativo, de que 

maneira participa? 

8 - Você já recebeu ou recebe algum tipo de apoio desse setor? Em caso afirmativo, qual 

(is)? Em caso negativo, por que não recebe? 

9 - Como avalia o atendimento prestado pelos profissionais do setor de apoio? 

10 - Você conhece a Ação TEC NEP? 

11 - Qual a importância da Ação TEC NEP para a educação inclusiva? 
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12 - Em sua opinião, a implantação da Ação TEC NEP no IFPB trouxe alguma mudança 

para seu processo de inclusão? Qual (is)? 

13 - Que ações o IFPB tem promovido/desenvolvido em prol do acesso e da permanência 

dos estudantes com deficiência? 

14 - Você enfrenta no IFPB algum tipo de dificuldade para participar de suas atividades 

acadêmicas? Qual (is)? 

15 - Acredita que o IFPB está preparado para receber/incluir pessoas com deficiência? Por 

quê? 

16 - Como você avalia a atuação do IFPB em termos de ações inclusivas? 

17 - Qual a sua expectativa em relação ao mercado de trabalho quando finalizar seus 

estudos no IFPB? 

18 – Sugestões para melhoria das ações do NAPNE em prol da inclusão do aluno com 

deficiência no IFPB? 

Outras observações que julgar importante. 
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APÊNDICE V 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Por ter sido informado verbalmente e por escrito sobre os objetivos e metodologia da 

pesquisa intitulada “Análise da Inclusão de estudantes com deficiência no Instituto Federal 

da Paraíba a partir da implantação da Ação TEC NEP”, coordenada pelo Prof. Dr. Francisco 

Ricardo Lins Vieira de Melo, concordo em autorizar a realização da(s) etapa(s) pesquisa 

documental, observação e a entrevista com alunos nesta Instituição que represento. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima citada por 

um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações éticas propostas na 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar minha 

anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

___________________________________________________ 

Joabson Nogueira de Carvalho 

Diretor-Geral do IFPB 
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APÊNDICE VI 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONCESSÃO 

 

 Eu, __________________________________________, Diretor-Geral do IFPB 

Câmpus João Pessoa, após ter recebido todos os esclarecimentos sobre os objetivos e 

procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa intitulada Análise da Inclusão 

de estudantes com deficiência no Instituto Federal da Paraíba a partir da implantação da 

Ação TEC NEP, coordenada pelo Prof. Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo, autorizo o 

manuseio dos Regimento Geral, Estatuto e Plano de Desenvolvimento Institucional, para 

coleta de dados em cumprimento a uma das etapas da citada pesquisa. 

 Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa em questão por 

um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações éticas propostas na 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

 O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar minha 

concessão a qualquer momento da pesquisa. 

 

_________________________, _______de______________ de 2013 . 

 

_____________________________________ 

Diretor – Geral do IFPB Câmpus João Pessoa 
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APÊNDICE VII 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 Mediante este termo eu, Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo e minha orientanda 

Rivânia de Sousa Silva, comprometemo-nos a guardar sigilo absoluto sobre os dados 

coletados no IFPB Câmpus João Pessoa que serão utilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa intitulada “Análise da Inclusão de estudantes com deficiência no Instituto Federal 

da Paraíba a partir da implantação da Ação TEC NEP”, durante e após a conclusão da 

mesma. 

 Asseguramos que os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a 

execução do projeto em questão. 

 Asseguramos, ainda, que as informações geradas somente serão divulgadas de 

forma anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam 

identificar os participantes da pesquisa e a Instituição. 

________________, _____de___________________ de 2013. 

 

_____________________________________ 

Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo 

Coordenador da Pesquisa 

____________________________________ 

Rivânia de Sousa Silva 

Orientanda/colaboradora da pesquisa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


