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Resumo A Educação Profissional no contexto da Educação Inclusiva Esta trabalho relata a 

experiência desenvolvida pela Senac São Paulo para a inclusão de alunos com deficiência nos cursos 

de formação profissional. Ao longo da sua história a instituição atendeu pontualmente alunos com 

deficiência em suas atividades, eram casos individualizados de pessoas que tinham superado barreiras 

e pleiteavam o direito e oportunidade de formação profissional. A transição do paradigma da inclusão 

educacional promoveu mudanças importantes no comportamento da instituição e desencadeou ações 

para a promoção de uma cultura inclusiva. As últimas pesquisas apontaram o aumento sugestivo de 

pessoas com deficiência nos postos de trabalho, indicando cerca de 325.300 de pessoas no mercado 

formal. No entanto, as empresas justificam a resistência de contratação com falta de qualificação dos 

profissionais e a baixa escolaridade. Este cenário apontou a necessidade das escolas de formação 

profissional ampliarem sua oferta de vagas e promoverem as adaptações necessárias para a formação 

de pessoas com deficiência. Projeto de Educação Inclusiva no contexto da Educação Profissional O 

projeto de educação inclusiva desenvolve ações de promoção da acessibilidade, hoje um conceito 

complexo, que propõe mudanças nas formas de comunicação, no desenvolvimento de metodologias, 

na oferta de recursos tecnológicos educacionais, na adaptação das instalações. O objetivo é subsidiar, 

orientar e apoiar ações educativas, a partir dos princípios da Educação Inclusiva, considerando o 

atendimento a diversidade, a inclusão de alunos com deficiência e as situações de vulnerabilidade 

social. O projeto se concentrou em 03 linhas de ações: Adaptações Arquitetônicas: investimento em 

alterações e novos projetos arquitetônicos com a remoção de barreiras físicas para o melhor 

atendimento aos alunos. Disponibilização de Tecnologias Assistivas: recursos didáticos (impressão 

em braille), metodologias, serviços (interprete de LIBRAS) que facilitam e potencializam a 

aprendizagem dos alunos. Formação em Educação Inclusiva para os agentes educativos: 

desenvolvimento de espaços formativos que promovam a discussão, a troca de Experiências, maior 

aprofundamento nas especificidades das pessoas com deficiência e a aprendizagem. Estas ações 

foram se ampliando e se aprimorando ao longo dos últimos anos, principalmente em virtude ao 

aumento gradual das pessoas com deficiência matriculadas na instituição. Impactos Os impactos 

destas ações apontam o aumento gradativo da matricula de pessoas com deficiências nas atividades 

desenvolvidas: • Em 2011 atendemos 1.111 alunos com deficiência; • Em 2012 atendemos 1.407 

alunos com deficiência. 



 

 

Consideramos que há um longo caminho a percorrer com maior investimento nas ações e encontro 

de novas possibilidades que possibilitem a inclusão. 
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