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Resumo As perspectivas de uma escola inclusiva, onde haja a participação de alunos e professores, 

significa que se deve considerar, dentre outros fatores, a visão ideológica de realidade construída 

sócio e culturalmente por aqueles que são responsáveis pela educação. Nesse sentido, percebe-se a 

resistência de vários segmentos dentro e fora da escola no sentido de se promover a inclusão, ora por 

falta de estrutura, ora por falta de informação. Nesse sentido, faz-se necessário que se promova a 

inclusão no contexto escolar no sentido de se estabelecer uma metodologia que favoreça a equidade. 

A inclusão dessas pessoas na escola, em qualquer nível de escolarização, significa propiciar condições 

de acesso, de permanência e de sucesso não só para elas, mas para todas as demais pessoas 

independentemente das suas condições gerais. A presença do aluno com deficiência e com 

necessidades educacionais especiais no ensino fundamental, médio e no ensino superior deve ser 

efetivada por meio de ações que promovam a sua inserção tanto quanto a sua permanência. E, quando 

se fala em inclusão no sistema educacional, remete-se a um dos fatos mais relevantes da década de 

90, que foi a Declaração de Salamanca, adotada pela Conferência Mundial sobre a Educação para 

Pessoas com Necessidades Especiais: acesso e qualidade, realizada em Salamanca, Espanha em 1994. 

Segundo a Declaração, o princípio da inclusão consiste no reconhecimento de oportunizar uma escola 

para todos, isto é, uma escola que aceite, respeite e se adapte às diferenças individuais de cada pessoa. 

Na educação profissional e tecnológica, o desafio aparece no sentido de que se objetiva também a sua 

inserção no mercado de trabalho. Diante disso, é preciso saber como as instituições que ofertam este 

nível de ensino estão se organizando para responder às reais necessidades dos estudantes. Contudo, 

isso se torna um processo que exige, para além das leis, ações efetivas dessas instituições de ensino. 

Nesse aspecto, o presente estudo pretendeu verificar em uma instituição de educação profissional e 

tecnológica, que se propõe inclusiva, os mecanismos adotados tanto no ingresso bem como na 

permanência de alunos com deficiência e com necessidades educacionais especiais em seus cursos. 

Pretendeu, ainda, verificar como o uso das tecnologias tem sido feito no sentido de se tornar uma 

estratégia de apoio à permanência desses alunos. Nesse caso, para definição efetiva do objeto e dos 

sujeitos do estudo pretendido, optou-se por se realizar uma pesquisa exploratória de caráter 



 

 

qualitativo, que tem como campo empírico as unidades da referida instituição. A partir desta, realiza-

se um estudo de caso. 
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