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EDUCAÇÃO INCLUSIVA  
NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Leigh Maria de Souza1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

RESUMO

A educação inclusiva visa a integração de educandos com diferen-
ças físicas e mentais no contexto escolar, para que os mesmos se 
sintam parte do processo de ensino-aprendizagem. O IF Goiano 
vem executando ao longo dos anos, ações que procuram, a 
partir de uma tomada de consciência cada vez mais evidente, 
incrementar as metodologias inclusivas, de modo a tornar a 
instituição cada vez mais democrática não apenas do ponto de 
vista do acesso quanto à permanência e êxito dos alunos com 
algum tipo de deficiência. A partir da Declaração de Salamanca 
(1994), o conceito de necessidades educacionais especiais passou 
a ser amplamente disseminado e discutido. Porém, as políticas 
educacionais colocadas em práticas não alcançaram o objetivo 
de levar a escola a assumir o desafio de atender as necessidades 
educacionais de todos os estudantes. Este relato apresenta os 
desafios da inclusão no IF Goiano, com base nos relatórios e 
exposições das experiências. No delineamento dessa pesquisa 
de matriz metodológica qualitativa, além do referencial teórico 

1 Email: leigh.souza@ifgoiano.edu.br
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foram utilizados como procedimentos para a base empírica: 
análise documental, relatos das práticas inclusivas desenvol-
vidas dentro do espaço escolar. Constatou-se por meio desse 
levantamento que apesar de alguns indicadores de sucesso o 
processo de inclusão em desenvolvimento no IF Goiano, ainda 
há muito por ser feito, para garantir o acesso permanência e 
êxito escolar dos estudantes com deficiência.

Palavras chave: Educação inclusiva, Educação Profissional e 
tecnológica, Ações de inclusão 

INTRODUÇÃO

Educar para a diversidade é formar pessoas para conviver com 
as diferenças. A educação inclusiva é um direito e o ensino é 
um instrumento para o exercício desse direito, pois constitui 
em um espaço privilegiado de construção de saberes, de inte-
rações, de negociações e de multiculturalidade. A inclusão deve 
ser trabalhada de todos os sentidos, visando à preparação não 
só dos portadores de necessidades especiais, mas também das 
pessoas que irão acolhê-las, sendo fornecidas condições físicas, 
sociais e estruturais para que ela ocorra (MANTOAN, 2003).

Ao estudar a história do atendimento às pessoas com defi-
ciência, observamos que o conceito de deficiência sempre esteve 
fortemente atrelado ao conhecimento científico disponível na 
época e às condições de vida social e cultural de cada sociedade, 
que estabelecia normas de convivência com aquelas pessoas 
que, por algum motivo, diferenciavam-se substancialmente 
das demais. Na história da organização da sociedade humana, 
identifica-se um processo contínuo de criação e recriação de 
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categorização das pessoas. Tal processo, descrito a partir das 
atividades humanas, é elaborado considerando fatores econô-
micos, sociais, culturais e históricos (MATTOS, 2002).

O termo deficiência é um conceito em evolução, resul-
tante da interação entre pessoas com deficiência e as barrei-
ras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena 
e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igual-
dade de oportunidades com as demais pessoas. Esta interação 
é fundamental para a efetivação do direito constitucional de 
acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 
em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e 
social dos estudantes, de acordo com a meta de inclusão plena.

O conceito de deficiência é, em geral, baseado em crenças, 
com forte componente cultural que, passadas às gerações, são 
desprovidas de descrição e, nem sempre, estão relacionadas 
às definições. A definição, por sua vez, pretende descrever e 
dar significado ao fenômeno, estabelecendo relações entre as 
condições antecedentes (que causa) e os desempenhos obser-
vados (respostas). Está atrelada aos avanços tecnológicos que 
subsidiam diagnósticos, tratamentos e atendimentos, pauta-
dos em normas legais e princípios éticos. A inclusão dos alunos 
com necessidades Educacionais Especiais, nas escolas regula-
res de ensino, é uma exigência das Leis, mas, o que fazer para 
que nossas escolas se tornem verdadeiramente inclusivas e 
as necessidades desses alunos sejam atendidas? Mas, o que é 
educação inclusiva? É uma educação centrada no aluno, que 
não faz acepção de cor, raça, religião, situação econômica, sexo, 
diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais. Que procura ensi-
nar a todos respeitando as suas particularidades e atender as 
suas necessidades. É uma educação que se preocupa na prática 
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com a qualidade do ensino aprendizagem, não apenas para uns, 
mas, para todos.

Analisando o nosso contexto educacional, percebe-se que 
diante as exigências das leis, as matrículas nas escolas públi-
cas têm crescido, porém ainda longe de exercer uma política 
inclusiva. Há uma grande resistência e descrença por parte 
dos “educadores e gestores” em relação à efetivação eficaz do 
processo de inclusão, até porque falta a eles uma capacitação 
nessa área. Embora esteja perceptível a necessidade de mudança 
em todo o processo educacional, as escolas resistem à mudança 
e continuam realizando as mesmas ações, excluindo, excluindo, 
e quase nada é feito para reverter à situação. Porém, acredita-se 
que por meio da matrícula, amparada por lei, os alunos espe-
ciais nas escolas públicas, todos serão beneficiados, havendo, 
portanto, uma possibilidade de mudança. Vale ressaltar que 
só o fato de matricular não significa que se esteja incluindo, é 
preciso que o aluno participe das atividades desenvolvidas pela 
escola e tenha a possibilidade de desenvolver sua aprendizagem 
no seu ritmo, do seu jeito, mesmo que esta não seja a aprendi-
zagem ideal para a escola.

A educação inclusiva é proveniente de várias lutas sociais 
que ocorreram em todo o contexto histórico mundial. Sendo 
amparada por várias leis, tanto internacionais quanto nacio-
nal. A saber, temos: Documentos orientadores no âmbito inter-
nacional. Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), 
que assegura às pessoas com deficiência os mesmos direitos à 
liberdade, a uma vida digna, à educação, ao desenvolvimento 
pessoal e social e à livre participação na vida da comunidade. 
Por exemplo, em 1990 na Conferência Mundial de Educação, 
ocorrida de 5 a 9 de março, em Jomtien, Tailândia (UNESCO, 
1990), quando foi aprovado o direito a educação para todos, 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA 
EDUCAÇÂO PROFISSIONAL

Leigh Maria de Souza



18

visando a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. 
O Brasil firmou o compromisso de lutar pela educação, presente 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 1997, 
p. 14). Em 1990 o Brasil participou da Conferência Mundial de 
Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, convocada pela 
UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco Mundial. Dessa conferência, 
assim como da Declaração de Nova Delhi – assinada pelos nove 
países em desenvolvimento de maior contingente populacio-
nal do mundo –, resultaram posições consensuais na luta pela 
satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para 
todos, capazes de tornar universal a educação fundamental e 
de ampliar as oportunidades de aprendizagem para crianças, 
jovens e adultos. A Conferência Mundial de Educação para Todos 
(Jomtien, 1990), chama a atenção dos países para os altos índi-
ces de crianças, adolescentes e jovens sem escolarização. Como 
um dos signatários desse documento, o Brasil assumiu, peran-
te a comunidade internacional, o compromisso de erradicar o 
analfabetismo e universalizar o ensino fundamental no país e 
assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis 
de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento 
acadêmico e social, compatível com a meta de inclusão plena, 
quando da realização da Convenção sobre os direitos das pesso-
as com deficiência outorgada pela ONU em 2006.

Ainda em 1991, através da Lei nº 8.213, de 24 de julho, mais 
conhecida como Lei de Cotas (BRASIL, 1991), foi fixado cotas 
percentuais, de acordo com o número de empregados. Prevê 
cotas para portadores de deficiência no mercado de trabalho. 
A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) - teve papel singu-
lar no planejamento e na implementação de políticas públicas 
indutoras de ações concretas capazes de garantir os diretos dos 
diferentes à educação.
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A implementação no Brasil se deu por meio da a Lei 
9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 
1996) no ano de 1996, em sua redação contempla muito do que 
se discutiu na elaboração da Declaração de Salamanca (UNESCO, 
1994), onde foi assumido o compromisso com a “Educação para 
todos” e o reconhecimento da educação para crianças, jovens 
e adultos com necessidades educacionais especiais, no sistema 
regular de ensino. (HEREDERO, 2011, p. 17).

Nessa Lei o Brasil reafirma o compromisso de garantir 
educação e atendimento especializado na rede regular de ensi-
no, sinalizando com os apoios necessários que fossem capazes 
de propiciarem, ou de pelo menos manter viva a chama de se 
construir uma educação verdadeiramente inclusiva. Na tentati-
va de cumprir suas pactuações, o Ministério da Educação (MEC) 
publicou em 1997 os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs 
(BRASIL, 1997) de 1ª a 4ª séries, em 1998, os de 5ª a 8ª séries, e em 
1999, os de ensino médio. No ano 2000, através da Lei nº 10.098, 
de 19 de dezembro (BRASIL, 2000), foram estabelecidas as 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibi-
lidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, além de sinalizar outras providências. A Lei nº 10.436 
de 24 de abril de 2002 (BRASIL, 2002) avança ainda que tardia-
mente, no reconhecimento como meio legal de comunicação e 
expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recur-
sos de expressão a ela associados. A partir de 2007, um Grupo de 
Trabalho nomeado pela Portaria nº 555/2007, prorrogada pela 
Portaria nº 948/2007, formulou a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2007) e 
que entregue ao Ministro da Educação em 07 de janeiro de 2008. 
No ano de 2008 foi publicado o Decreto nº 6.571 que dispunha 
sobre o atendimento educacional especializado, regulamentou 
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o parágrafo único do art. 60 da Lei 9394/96 e acrescentou dispo-
sitivo ao decreto n° 6.253, de 13 de novembro de 2007 (BRASIL, 
2008). Todavia esse decreto acabou sendo revogado na sua 
totalidade em 2011, pelo Decreto nº 7.611, de 17 de novembro 
(BRASIL, 2011) e que mais uma vez dispõe sobre a educação 
especial, o atendimento educacional especializado, além de dar 
outras providências. Porém, com esse aparato jurídico, criadas 
as bases legais para se exigir e implementar políticas públicas 
que fossem ao encontro das normas aprovadas, em pleno século 
XXI é possível identificar a continuidade de discursos e de práti-
cas tradicionais que tentam justificar a segregação em razão 
da deficiência e do suposto despreparo da escola ou dos profes-
sores para trabalhar com pessoas com necessidades especiais. 
São instituições historicamente desprovidas de investimentos 
necessários ao atendimento das especificidades educacionais, 
com estruturas segregativas.

Para enfrentar esse desafio e cumprir com este compro-
misso, o Brasil tem criado instrumentos norteadores para uma 
ação educacional, por meio de documentos legais que normatiza 
e apoia a construção projetos capazes de superar os proces-
sos históricos de exclusão e a criação de sistemas educacionais 
inclusivos. As Pessoas com Necessidades Especiais sãoaquelas 
que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, inte-
lectual, mental ou sensorial, as quais, em interação com diver-
sas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Esse relato apresentaos esforços empreendidos pelo IF 
Goiano no atendimento aos estudantes com necessidades espe-
ciais matriculados nos cursos profissionalizantes das várias 
modalidades que a instituição oferece. Para alcançar esse objetivo, 
os estudos foram ancorados na Política Nacional de inclusão,na 
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Legislação da Educação Especial no Brasil e nas pesquisas de 
educação inclusiva no Brasil, Campos (2003); Fagundes(2002), entre 
outros pesquisadores que têm investigado o assunto.

DESENVOLVIMENTO

Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a partir 
de fontes primarias e revisão de literatura sobre a temática em 
estudo, de forma a contextualizar a pesquisa e situarem rela-
ção às proposições já formuladas sobre a temática em estudo e 
levantar a discussão que está sendo feita na área da Educação 
Especial, no contexto maior das discussões na área da Educação, 
considerando que isto daria maior consistência à área da 
Educação Especial no cenário da Educação geral. Para Bogdan 
(1994), o objetivo da pesquisa qualitativa é contextualizar o 
objeto de estudo numa realidade social dinâmica, situando em 
seu bojo diverso tipologias, como: fenomenologia, etnometodo-
logia, interacionismo simbólico, estudo de caso, dentre outras. 
No delineamento dessa pesquisa de matriz metodológica quali-
tativa, foram utilizados como procedimentos para a base empí-
rica: análise documental, questionários e relatos das práticas 
desenvolvidas dentro do espaço escolar.

Para os pesquisadores, incluir e integrar tem significados 
muito parecidos, o que faz com que muitas pessoas utilizem 
esses verbos indistintamente. No entanto, no campo da educa-
ção inclusiva, os termos inclusão e integração representam 
filosofias totalmente diferentes, ainda que tenham objetivos 
aparentemente iguais, ou seja, a inserção de pessoas com defi-
ciência na sociedade.
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De maneira geral as pessoas usam o termo inclusão quan-
do, na verdade, estão pensando em integração. Para Werneck2 
as principais diferenças entre inclusão e integração:

Inclusão: a inserção é total e incondicional (crianças com defi-

ciência não precisam “se preparar” para ir à escola regular) 

Integração: a inserção é parcial e condicional (crianças “se 

preparam” em escolas ou classes especiais para estar em esco-

las ou classes regulares)

Portanto, a integração é um movimento no qual, a 
Pessoa com Necessidades Especiais é quem tem que se adaptar 
à sociedade, e não necessariamente a sociedade é que deve criar 
condições para evitar a exclusão. No processo de inclusão pelo 
contrário, é o da valorização do aprendizado e da produção de 
conhecimento; é o respeitar o tempo do aluno em seu processo 
de desenvolvimento; é a estética da sensibilidade, seja artística 
ou social; é o tempo da solidariedade na construção subjetiva 
de cada cidadão. A tarefa de incluir tem sido um desafio cons-
tante, tendo em vista que, em cinco anos, triplicou o número 
de estudantes matriculados com algum tipo de necessidade 
especial. Hoje, a instituição atende 48 estudantes de variadas 
necessidades especiais, distribuídos nos vários campi e espera 
que esse número aumente tendo em vista a Lei 13.409/20163, 

2 WERNECK, Cláudia. Integração ou Inclusão? Conceitos básicos para usar 
este manual. Em: Manual da mídia legal 1: jornalistas e publicitários mais 
qualificados para abordar o tema inclusão de pessoas com deficiência na 
sociedade. – Rio de Janeiro: WVA, 2002, páginas 16 a 17.
3 Lei 13.409/2016 estabelece que as pessoas com deficiência serão incluídas 
no programa de cotas de instituições federais de educação superior, que já 
contemplava estudantes vindos de escolas públicas, de baixa renda, negros, 
pardos e indígenas. 
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recentemente sancionada que institui cotas para pessoas com 
deficiência em universidades federais. 

O Projeto “Educação Inclusiva no IF Goiano” pensado 
para ser um plano norteador que amparasse e orientasse o 
Atendimento Educacional Especializado, cumprindo com as 
exigências legais sob a nova política de educação especial na pers-
pectiva da educação Inclusiva. Teve como objetivo: Proporcionar 
a efetivação legal e pedagógica do Atendimento Educacional 
Especializado no IF Goiano, agindo conforme a Política nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, para 
suprir as necessidades de acesso ao conhecimento; a participa-
ção dos alunos com deficiência e das demais pessoas que são  
público-alvo da Educação Especial, que procuram a capacitação 
por meio da Educação Profissional e Tecnológica.

Na implementação do projeto algumas ações já se concreti-
zaram no IF Goiano: Constituição e fortalecimento dos Núcleos de 
Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNEe 
designação de coordenadores em cada Campus; Realização de 
cursos de Formação pedagogicas para professores como o de flexi-
bilização (adaptação/adequação) curricular na educação profis-
sional e tecnológica; Realização do Curso de formação Pedagógica 
para os professores com ênfase em avaliação inclusiva; Aquisição 
de equipamentos (tecnologias assistivas4) para equipar as salas 
multifuncionais5 para o atendimento das pessoas com Deficiência 
Visual foi adquirido: material didático, como jogos, bolas, lupas 
eletrônicas, e Scanner com voz outras materiais; também foram 

4 Tecnologia Assistiva: termo utilizado para identificar todo o arsenal e 
Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habili-
dades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover 
Vida Independente e Inclusão.
5 Cinco maiores campus: Rio Verde, Urutaí, Iporá, Morrinhos e Ceres 
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adquiridos equipamentos: softwares, leitores de tela, máquina 
de escrever em Braille, impressora, maquina fussora, além da 
contratação de pessoal de apoio; promoção da acessibilidade 
arquitetônica, curricular e de comunicação, por meio da cons-
cientização e capacitação dos servidores. O IF Goiano investe na 
formação continuada dos professores por meio de dois projetos: 
“Proem Itinerante” que foi desenvolvido em cada campus no ano 
de 2016. Nessa formação, realizada em cada campus por meio de 
palestras e oficinas com todos os professores no qual foi abordado 
assuntos tais como: leis, direitos, metodologia, permanência e 
êxito. Outro projeto é o de formação para professores ingressan-
tes no instituto, que contou na programação, com um modulo 
de formação de educação inclusiva: dificuldades e distúrbios de 
aprendizagem: Políticas públicas voltadas para a inclusão: Quebra 
de barreiras; Procedimentos básicos de adaptação e adequa-
ção curricular. Atendimento específico; Tecnologia Assistiva e 
conclusão com êxito.

No mês de dezembro de 2016, foi realizado em Goiânia, 
o II Seminário sobre Experiências Exitosas em Inclusão no IF 
Goiano, espaço que cada campus pode apresentar histórias de 
superação pessoal e de sucesso institucional no desenvolvimen-
to de atividades de apoio a alunos com algum tipo de deficiên-
cia. Este foi proposto com intuito de dar visibilidade, difundir 
e disseminar a política de inclusão na comunidade, por meio 
das ações de inclusão no IF Goiano. Essa proposta teve como 
objetivo, além de socializar as conquistas, estimular e fertilizar 
a discussão sobre a educação inclusiva no âmbito institucional. 
Foram privilegiados no fórum os relatos de ações que garanti-
ram, dentro do IF Goiano, o protagonismo dos estudantes com 
necessidades educacionais especiais. Embora, segundo Mantoan 
(2003), eles não sejam os únicos a serem beneficiados, pois, por 
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meio da inclusão das pessoas com necessidades especiais no 
IF Goiano, tanto os docentes quanto os demais aprendem uma 
lição que a vida dificilmente ensinará respeitar as diferenças.

Este seminário contou com a participação de gestores, 
coordenadores dos NAPNE, docentes, dentre outros. Além da 
apresentação dos casos de sucesso, foram apresentados os dados 
diagnósticos sobre o estado da arte da educação inclusiva em 
cada unidade presente no evento, manifestando documental-
mente suas realidades e demandas. Outra ação, desencadea-
da dentro do projeto foi a formação de recursos humanos na 
Língua brasileira de sinais – Libras, objetivando facilitar os 
espaços educacionais para os estudantes com DA em parceria 
com o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de 
Atendimento ao Surdo - CAS.

Esses relatos de experiências exitosas são os principais 
indicadores de envolvimento e de sucesso dos projetos têm a 
ver com as mudanças atitudinais e do envolvimento da comu-
nidade escolar diante da inclusão. No tocante da preparação/
formação de recursos humanos alguns campi ofertaram cursos 
de formação para atender as demandas relacionadas à inclusão 
de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais.

Outras ações desenvolvidas neste ano de 2017: Aprovação 
do Regulamento do Atendimento Educacional especializado – 
AEE e Comitê de Políticas Inclusivas: com objetivo de subsidiar o 
Núcleo de Apoio Pedagógico e Inclusão Social e os NAPNE nas polí-
ticas inclusivas para as Pessoas com Necessidades Educacionais 
Especiais no IF Goiano; adaptação da infraestrutura física, rede-
senhos curriculares adaptados e contratação de pessoal especia-
lizado, dentre outras ações visando contribuir cada vez mais para 
a consolidação da política de atendimento a estes estudantes e 
principalmente, garantir oportunidades de acesso, permanência 
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e êxito por meio de uma proposta pedagógica que lhes permita 
um desenvolvimento satisfatório de suas potencialidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossas crenças, conceitos e valores em relação à pessoa com 
deficiência e à deficiência podem mudar a partir da aquisição de 
informações e da convivência com eles. Porém, é preciso refletir 
sobre o conceito que se tem sobre esse assunto para que possa-
mos adotar práticas mais assertivas e auxiliar no desenvolvi-
mento humano das pessoas que se encontram nessa condição.

Os preceitos legais expõem que a inclusão deve conside-
rar a necessidade especial de cada estudante. As diversas áreas 
institucionais (ensino, pesquisa e extensão) devem atender às 
necessidades identificadas por seu corpo discente. Ainda há 
uma longa estrada a ser percorrida até que o IF Goiano atenda 
plenamente aos estudantes com necessidades especiais e faça as 
adaptações necessárias que proporcionem igualdade de condi-
ções a todo estudante que nele ingresse, embora tenha investido 
conhecimento, alternativas, quebra de barreiras no sentido de 
criar uma cultura de respeito ao aluno, o seu tempo e o seu 
espaço, pensando os lugares como espaços de aprendizagem. 
São atitudes que demandam disposição, tempo e compromisso 
de toda equipe pedagógica.

Dentre algumas considerações, observou-se que forma-
ção de professores teve boa aceitação entre os participantes, 
pois proporcionou momentos em que puderam compartilhar 
ideias e trocar experiências. A formação de professores tem 
gerado resultados pedagógicos positivos, em grande parte pelo 
posicionamento teórico adotado e pela discussão de conceitos 
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científicos de modo transdisciplinar, evitando o dualismo entre 
as áreas de conhecimento da pedagogia e da psicologia. A junção 
dos conceitos e o amplo diálogo resultam em qualificação profis-
sional e melhoria substancial na qualidade dos atendimentos.  
O AEE torna-se, realmente, um atendimento especializado. Os 
indicadores de sucesso aparecem também atrelados ao cumpri-
mento dos planos de ação dos sistemas de ensino e dos campi, 
individualmente. Salienta-se que os as experiências apresenta-
das, com novas propostas de organização do trabalho pedagó-
gico, diferenciado no fazer, integrado com a equipe pedagógica 
foram situações desafiadoras que possibilitaram transpor as difi-
culdades pedagógicas e administrativas, na direção da inclusão.

Entretanto, ainda são muitos os desafios a serem enfren-
tados para que o IF Goiano se torne uma referência em Educação 
Profissional e Tecnológica Inclusiva. Pretende-se com esse relato 
provocar a reflexão sobre os aspectos constitutivos da educação 
especial, gerando elementos impulsionadores de debates entre a 
comunidade possibilitando o aperfeiçoamento e a qualificação do 
trabalho nesta modalidade de ensino. Espera-se que haja sensi-
bilidade para que haja continuidade dessas atividades inclusivas.
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RESUMO

A formação de professores para atuar com a educação espe-
cial e inclusiva torna-se ferramenta essencial para a garan-
tia do direito de permanecer e aprender de todos os alunos.  
O presente trabalho objetiva relatar a experiência de formação 
de pedagogos na disciplina de Educação Especial e Inclusão. 
Os procedimentos metodológicos envolveram revisão da lite-
ratura relativa à educação especial e inclusão, aulas expositi-
vas, microaulas e oficinas de educação especial para alunos 
com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação com as acadêmicas do curso 
de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás Câmpus Pires 
do Rio, entre os meses de abril a junho de 2017. Os resultados 
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mostram que é necessário proporcionar aos acadêmicos do 
curso de Pedagogia e à comunidade docente interna e externa 
as diferentes possibilidades do trabalho com alunos público alvo 
da educação especial e mudar o foco das dificuldades para as 
potencialidades dos alunos. O envolvimento, a participação e 
o aprendizado das acadêmicas pode ser mensurado pela quali-
dade dos planos de aula elaborados e dos recursos didáticos 
selecionados e confeccionados.

Palavras chave: Formação; Educação Especial e Inclusão; 
Pedagogia.

INTRODUÇÃO

O processo de formação do pedagogo perpassa por várias nuan-
ces, dentro do contexto da praxis de metodologias, didáticas e 
especificidades necessárias para o processo de um profissio-
nal, que terá em sua mãos, os mais variados universos, a serem 
descortinados e preparados para o mundo de forma satisfatória. 

Dentre todos os universos que cada indivíduo carrega, o 
universo da educação especial é o mais misterioso, repleto de 
dúvidas que muitas vezes paralizam o profissional diante do 
complexo desafio encontrado, isso lógico, se levado em consi-
deração a garantia do direito ao acesso e à aprendizagem. Esse 
direito está expresso na Lei de Brasileira de Inclusão 13.146/15, 
Art. 4º que diz “Toda pessoa com deficiência tem direito à igual-
dade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá 
nenhuma espécie de discriminação”. (p. 23). E no Art. 8º, 
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É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar 

à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à 

paternidade e a maternidade, à alimentação, à habitação, 

à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência 

social, à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à 

cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à 

comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à digni-

dade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comu-

nitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, 

da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiênciae 

seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que 

garantem seu bem-estar pessoal, social e econômico. (pág. 24)

E ainda de forma clara e explícita no Art. 27º,

A educação constituí direito da pessoa com deficiência, asse-

gurados sistema educaciona inclusivo em todos os níveis e 

aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o 

máximodesenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas caracte-

rísticas, interesses e necessidades de aprendizagem. (pág. 34)

Nessa perspectiva entendemos que, para a efetivação 
desse direito, em especial o de garantir o desenvolvimento dos 
talentos e habilidades dos alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
necessário e urgente se faz investir na formação dos professo-
res, sejam eles generalistas ou especialistas.

A esse respeito Bueno (1999) ao discutir sobre formação 
de professores generalistas ou especialistas define claramente 
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a necessidade de se conceber uma formação básica da docência 
que permita entender as dificuldades específicas de uma ou outra 
deficiência e uma formação específica para que as especificidades 
de cada deficiência seja considerada nos processos de ensino.

No que tange à formação do professor de educação espe-
cial Bueno (1999) define que é preciso pensar uma formação 
téorica sólida que permita pensar nos diferentes procedimentos 
pedagógicos; uma formação que permita aprimorar os proces-
sos de escolarização que deem respostas às diferenças; forma-
ção específica de acordo com as caracetrísticas de cada público 
alvo da educação especial e por fim uma formação que conside-
re as especificidades de formação de acordo com as diferenças. 

Portanto é explícito e assegurado por leis, quer seja na 
Consituição Federal/1988, ou na LBI 13.146/15, o direito das 
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-
mento, altas habilidades/superdotação de  estarem presentes 
em ambientes educacionais inclusivos. Sendo assim, o processo 
de formação dos docentes não pode ignorar, a presença desse 
público na comunidade escolar, ofertando uma formação inicial 
que contemple a diversidade presente em sala de aula.

Diante do direito a uma educação inclusiva, fica demons-
trado também a necessidades da existência de profissionais 
capacitados, para atuarem junto ao processo de aprendizagem 
dos indivíduos com necessidades educacionais especiais, haja 
visto a gama de especificidades de cada ser humano, diante do 
desafio dos processos de aprendizagem. Capacitar o profissional 
é essencial, Nóvoa, apud Bittencourt e Camerine, nos dizem:

Não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem 
inovação pedagógica, sem uma adequada formação de profes-
sores. Esta afirmação é de uma banalidade a toda prova. E, no 

OFICINAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CURSO 
DE PEDAGOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Tatiana Rettenmaier de Paula
Monica Isabel Canuto Nunes



34

enquanto, vale a pena recordá-la num momento em que o ensi-
no e os professores se encontram sob fogo cruzado das mais 
diversas críticas e acusações. (2016, p. 09)

De maneira insipiente e lenta as instituições de ensino supe-

rior, vêm inserindo em suas matrizes curriculares, disciplinas 

destinadas à  educação educaçãoi especial e inclusiva, obje-

tivando descortinar esse universo que até bem pouco tempo 

era desconhecido e desconsiderado.

A discussão sobre a formação de professores, para aten-
der os alunos público alvo da educação especial, é recorrente em 
vários estudos. Para Dall”Acqua (2007), no contexto da educação 
inclusiva, a formação dos professores torna-se cada vez mais 
necessária e complexa, no sentido da definição de seu papel, 
dos conhecimentos para o exercício da prática pedagógica e das 
condições de profissionalidade voltados a esta realidade. Melo 
e Ferreira (2009) também entendem que, o professor deve ter 
conhecimento em relação à deficiência, para que possa enten-
der as implicações desta condição quanto ao desenvolvimento 
e aprendizagem do aluno.

Gatti e Barreto (2009) colocam que, as transformações 
sociais penetram os muros da escola e pressionam-na, para que 
tenha concepções e práticas educativas capazes de contribuir 
para a consolidação de uma sociedade mais justa, democrática e 
moderna. Seguindo esse raciocínio sabemos que a permanência 
e o aprendizado dos alunos público alvo da educação especial 
está vinculada às necessárias adaptações que as escolas devem 
adotar, dentre elas curriculares, atitudinais e conceituais.

Nesse sentido a universidade não pode se furtar ao papel 
de formadora de professores que irão atuar com as diferenças 
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presentes em sala de aula, o que se exige pensar num currículo 
que ofereça uma formação sólida e eficaz para dar respostas 
aos desafios que eles irão encontrar no exercício da docência.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Relatar a experiência de formação de pedagogos na disci-
plina de Educação Especial e Inclusão.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Discutir o paradigma da educação especial e inclusão;-
Conhecer as especificidades e demandas individuais de acordo 
com as caraceterísticas das deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;

Perceber a importância de experiencias formativas para 
a consolidação do direito de aprender de todos os alunos.

DESENVOLVIMENTO

Na perspectiva da educação inclusiva, as práticas tradicionais 
de ensino, que homogeneízam as aulas, criando as mesmas 
expectativas de aprendizagem a todos, não têm mais espaço 
e não atendem a diversidade presente em sala. Sendo urgente 
se pensar e ofertar uma prática pedagógica, que considere as 
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diferenças, leva em consideração os diferentes ritmos, estilos 
de aprendizagem, as possibilidades e as limitações dos alunos.

Silva (2014) ao pesquisar a formação dos professores de 
AEE, esclarece que, mesmo sendo o Estado de Goiás pioneiro em 
relação à adesão ao movimento de inclusão, as universidades 
de Goiás não inseriram em seus cursos a formação voltada ao 
professor de educação especial. Entendemos que essa ausência 
de formação contribuirá de maneira importante para que as 
práticas pedagógicas adotadas não atendam às necessidades 
individuais dos alunos.

Ao discutir formação inicial Silva (2014) traz dados, advin-
dos das falas das professoras que atuam na educação especial, de 
que é preciso repensar a formação inicial que seja capaz de formar 
professores que possam exercer uma prática pedagógica que 
alcance a todos, independente de ter ou não alguma deficiência.

Sendo a formação do professor uma premissa essencial 
para atuar com todos os alunos, inclusive aqueles público alvo 
da educação especial, a disciplina Educação Especial e Inclusão 
contribui, inicialmente, para se pensar as diferentes possibili-
dades de atuar com esses alunos.

Essa disciplina contemplou o referencial teórico relativo 
ao direito à escolarização, às peculiaridades das deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/
superdotação e as práticas pedagógicas com suas especificida-
des. É importante considerar que a carga horária da disciplina 
é de 60 horas o que, de certa forma, impediu o aprofundamento 
das questões relativas às especificidades de cada deficiência.

Além do referencial teórico na perspectiva da educação 
inclusiva, o que se propôs foi articular com práticas que pudes-
sem descortinar um pouco o universo da educação especial, 
portanto, foi desenvolvido na Universidade Estadual de Goiás, 
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no Câmpus de Pires do Rio, uma Oficina de Educação Especial, 
que trazia propostas de metodologias, recursos e estratégias  
visando contribuir com uma melhor qualidade no ensino. 
Contemplando o público:

• Altas habilidades;
• Deficiência auditiva;
• Deficiência Intelectual;
• Deficiência Visual;
• Transtornos globais do desenvolvimento.

As caraceterísticas de cada público, acima elencado, 
foram cuidadosamente trabalhadas em sala de aula, com um 
vasto material teórico, disponibilizados para pesquisa e apro-
fundamento da temática. Seria importante que as acadêmicas 
compreendessem bem esse universo para propor atividades 
pedagógicas que contribuissem para a aprendizagem do públi-
co alvo da educação especial.

Logo após a fundamentação teórica, iniciou-se um proces-
so de pesquisa, seleção de estratégias, metodologias e recursos 
para a elaboração de planos de aula direcionados para a Educação 
Infantil e o Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Lembrando que 
as 22 acadêmicas foram dividas em grupos, sendo que cada grupo 
ficou responsável por uma deficiência, pelos transtornos globais 
do desenvolvimento e pelas altas habilidades/superdotação, tota-
lizando cinco espaços diferentes para as oficinas.

Ao serem divididas em grupos, as acadêmicas se organi-
zaram em encontros presenciais, fora da universidade, e cria-
ram um grupo no aplicativo do watsapp para se comunicarem, 
trocarem ideias e sugestões e verificar se não haviam atividades 
pedagógicas repetidas entre os membros do grupo.
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Foi necessário transpor um processo de pesquisa, que por 
mais que existisse material específico para cada necessidade, 
era preciso manter o foco de que nada deveria ser estático, pois 
deveria atender de fato as necessidades do educando e dentro 
deste conceito, além de fundamentação teórica, foi necessário 
amplos debates e adequações das didáticas e dinâmicas, para 
que as mesmas fossem realmente adequadas. Durante todo o 
processo se tornou imprescindível as orientações e elucida-
ções da professora regente da disciplina, bem como a troca de 
percepções e informações entre as discentes.

As orientações em relação aos planos de aula, em especial, 
à seleção de metodologias e recursos que estivessem adequados 
às necessidades específicas dos alunos ocorreram nos encontros 
presenciais, via e-mail e WhatsApp. Algumas acadêmicas tive-
ram muita dificuldade durante esse processo por não consegui-
rem selecionar atividades considerando as especificidades, o 
nível de dificuldade tanto para as crianças da educação infantil 
quanto para as do ensino fundamental, do que necessitavam, 
em suas especificidades, os alunos com necessidades especiais.

Nesse processo a docente, regente da disciplina que foi 
orientando a cada aluna, particularmente, e nos moldes de cada 
especificidade, com a disponibilização de textos científicos 
oficiais, e que contribuiu de forma eficiente para o entendimen-
to e aprofundamento nas deficiências destinadas ao grupo de 
discentes. Era preciso considerar, além das especificidades de 
cada público, os níveis de ensino para os quais seriam destinadas 
as atividades e isso gerou muitas dificuldades porque, muitas 
vezes, a criança apesar de estar matriculada em determinado ano 
ela não acompanha, em níveis de aprendizagem, os conteúdos e 
objetivos propostos portanto era preciso também considerar isso.

OFICINAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CURSO 
DE PEDAGOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Tatiana Rettenmaier de Paula
Monica Isabel Canuto Nunes



39

A formatação da oficina também apresentou aspectos 
muitos claros e objetivos, pois a base da mesma esteve cons-
tituída em micro aulas, com temas específicos, onde cada 
aluna, apresentava já com o material didático confeccionado 
previamente em casa, um plano de aula, voltado para o desen-
volvimento, especifico a uma das deficiências. Nesse momento 
era identificado para qual turma aquele plano de aula era desti-
nado, qual público, os objetivos daquela aula e posteriomente 
a aula era executada.

Nesse exercício caso fosse encontrado, uma necessidade 
de “arremate final” da oficina, algum componente ineficiente, 
ao plano ou mesmo às especificidades do público alvo, a docen-
te, juntamente com as outras dicentes, tentavam buscar juntas, 
uma melhor adequação e solução tanto em relação à adequa-
ção dos recursos e materiais pedagógicos quanto aos objetivos 
propostos que muitas vezes eram revistos.

É importante destacar que esse momento de execução 
das micro aulas foi extremamente importante para realizarmos 
uma reflexão à respeito da necessidade de considerar as poten-
cialidades do aluno e se determinada atividade pudesse exaltar 
as possibilidades de aprendizado ou reforçar as dificuldade, 
sendo que a premissa é sempre de estimular as potencialidades.

Após percorrido todo o processo de aperfeiçoamento 
da oficina, a mesma ocorreu no dia 20 de junho de 2017, na 
Universidade Estadual de Goiás, Campus Pires do Rio. Este even-
to foi aberto a todos os acadêmicos da instituição e também a 
todos os docentes da rede municipal local e das redes de ensino 
dos municípios circunvizinhos.

Entendemos ser importante o convite aos docentes das 
redes municipais uma vez que estão atuando com alunos público 
alvo da educação especial e enfrentam os desafios de encontrar 
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respostas à escolarização desses alunos e esse é um dos papeis 
da universidade, o de contribuir com a formação continuada dos 
professores em exercício.

Na sala destinada a Altas Habilidades e Superdotação, 
um grupo de 5 acadêmicas, apresentaram atividades e jogos 
destinados a alunos do Berçário, Maternal II, Jardim II e do 1º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental. Tais tarefas tinham como 
foco conceitual:

• Desenvolvimento da capacidade de concentração;
• Desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de 

montar estratégias, planejamento;
• Desenvolvimento cognitivo;
• Coordenação motora;
• Agilidade;
• Lateralidade;
• Interação social.

No espaço destinado a deficiência auditiva, as 04 discen-
tes lançaram mãos de jogos que poderiam ser aplicados ao 
grupo de alunos que compreendem os períodos da creche e da 
pré-escola como também à sala de AEE. Tais jogos tinham como 
foco de desenvolvimento conceitual:

• Desenvolvimento das diversas linguagens;
• Linguagem escrita e visual;
• Organização no espaço e tempo;
• Memória;
• Interação social;
• Ensino de LIBRAS.
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Na sala destinada as atividades para deficiência intelec-
tual, estavam responsáveis pelas atividades e jogos, que perme-
ariam as etapas do Maternal, Jardim I e II, como também o 1º e 
2º Ano do Ensino Fundamental. Para tal, um grupo de 05 alunas, 
se nortearam pelo foco de desenvolvimento conceitual de:

• Cores;
• Memória;
• Concentração e atenção;
• Raciocínio lógico
• Números e numerais;
• Linguagem oral e escrita
• Percepção visual;
• Coordenação motora ampla e fina;
• Lateralidade;
• Interação social.

Já no espaço destinado as deficiências visuais, o grupo 
composto por 04 alunas, manteve suas atividades e jogos volta-
das para as turmas de Maternal I e II, Jardim I, 1º, 2º e 4º ano 
do ensino fundametal, buscando desenvolver em sua tarefas:

• Percepção tátil e visual;
• Reconhecer as diferentes sensações e percepções relacio-

nadas ao tato com os pés;
• Noções espaciais;
• Estimulação sensorial; 
• Desenvolvimento motor;
• Noções de lateralidade;
• Memória e atenção;
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• Coordenação motora;
• Senso estético;
• Desenvolvimento cognitivo;
• Conhecimento matemático.

E no ultimo espaço se encontrava os transtornos globais 
do desenvolvimento, onde um grupo de 05 alunas, se fixaram 
em ações para turmas de Maternal, Jardim I e 1º ano do ensino 
fundamental. Todos os jogos e atividade foram voltadas para o 
desenvolvimento de:

• Lateralidade;
• Motricidade;
• Concentração;
• Atenção;
• Percepção visual;
• Cores;
• Coordenação motora fina.

No dia das oficinas houve uma fala inicial da regente da 
disciplina de Educação Especial e Inclusão objetivando apresen-
tar o paradigma da educação inclusiva, a legislação brasileira 
que garante o acesso das crianças com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação e 
a necessidade da adoção de práticas pedagógicas inclusivas, que 
deem respostas às dificuldades mas que considere as potencia-
lidades de todos os educandos.

O momento coletivo foi importante para que todos 
pudessem trocar experiências, em especial os professores que 
estão em regência, ao mesmo tempo em que os acadêmicos 
participantes pudessem ter uma ideia clara da articulação 
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entre o que se discute teoricamente e os desafios encontrados 
no chão da escola.

Ao final da fala os participantes, em torno de 150 pessoas, 
iniciaram a visitação às oficinas. Sendo todos orientados a entrar 
nas cinco oficinas que foram montadas, elas estavam identifica-
das nas portas das salas, e aproveitar ao máximo as exposições 
feitas pelas acadêmicas e visualizar e manusear os materiais 
pedagógicos que foram confeccionados.

Importante ressaltar que durante a visitação do público 
interno e externo às salas das oficinas, a maioria interagiu com 
as acadêmicas, elogiando, fazendo perguntas sobre os planos 
de aula, trocando experiências em relação ao atendimento do 
público alvo da educação especial e assistindo com interesse a 
apresentação de cada atividade planejada e dos recursos didá-
ticos confeccionados.

Havia ficado definido, entre a regente e as acadêmicas, 
que logo após a concretização das oficinas todo material confec-
cionado fosse distribuido entre as escolas que participaram do 
evento, o que foi feito posteriormente e as escolas receberam 
com muita positividade os recursos que foram confeccionados 
pelas acadêmicas.

CONCLUSÃO

Muitos são os desafios encontrados quando se está a frente de 
uma sala de aula, e tavez um dos maiores temores de qualquer 
docente, recem saído de sua vida acadêmica, seja o de se depa-
rar, com alunos público alvo da educação especial e experimen-
tar a sensação de despreparo, diante do desafio imposto.
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Dessa maneira acreditamos ser  preciso que futuro 
professor, tenha como lançar mão de conhecimentos adiqui-
ridos, durante a sua formação e foi justamente isso que essa 
oficina proporcionou às 22 discentes, juntamente com a docen-
te, conhecimento e ricas experiências.

Foi um projeto pensado e principalmente construído com 
bases sólidas de conhecimento científico, de união e empenho, 
que deixou claro, a importância da união de vários pensamentos, 
em prol de uma educação inclusiva, consciente e responsável.

Depois de trabalho construído e apresentado, é certo 
que todos saem dele com a sensação de saber por onde, e como 
começar diante da especificidade de cada ser que da nossa 
fonte vier dividir.

Os resultados mostram que é necessário proporcionar 
aos acadêmicos do curso de Pedagogia e à comunidade docen-
te interna e externa as diferentes possibilidades do trabalho 
com alunos público alvo da educação especial e mudar o foco 
das dificuldades para as potencialidades dos alunos. O envol-
vimento, a participação e o aprendizado das acadêmicas pode 
ser mensurado pela qualidade dos planos de aula elaborados e 
dos recursos didáticos selecionados e confeccionados.

Finalizando, aliás, iniciando porque em educação inclu-
siva estamos apenas começando a caminhada, defendemos não 
apenas o direito de todos os alunos a participar ativamente 
e a aprender, mas acima de tudo, defendemos a necessidade 
urgente de políticas de formação mais claras e específicas que 
considerem esse universo que é tão diverso e rico em infinitas 
possibilidades de aprender, que valorize o professor e o estimule 
a sempre buscar conhecimento e capacitação.

Educação inclusiva se efetiva com interesse político e 
com uma sociedade que reconheça a beleza das diferenças e 
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se proponha a acolher e dar respostas positivas para todas as 
pessoas, na construção de uma sociedade mais justa e iguali-
tária em oportunidades.
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RESUMO

A sociedade atual tem vivenciado um momento crítico em que a 
produção de lixo eletrônico (e-lixo) é muito grande já que tecno-
logias se tornam obsoletas rapidamente. O e-lixo, descartado na 
natureza de forma inadequada, contamina o solo e consequen-
temente os lençóis freáticos prejudicando o meio ambiente e os 
seres que nele vivem. O Núcleo Amazônico de Acessibilidade, 
Inclusão e Tecnologias - ACESSAR está desenvolvendo desde 
agosto de 2015 o Projeto Sementes Digitais, cujo objetivo supe-
rior é criar um modelo de inclusão digital sustentável e aces-
sível. Assim, além de contribuir para a inclusão das pessoas 
com deficiência, o projeto irá contribuir para a preservação do 
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meio ambiente. Neste sentido, foi realizado as seguintes etapas:  
1) Levantamento de máquinas obsoletas da UFRA, onde foi visto 
a possibilidade de reutilização; 2) Oferta de cursos de capacita-
ção nas áreas de inclusão e acessibilidade digital para os alunos 
dos cursos de Licenciatura em Computação e Bacharelado em 
Sistemas de Informação, para que possam capacitar pessoas 
com deficiência; 3) Oferta de cursos de informática básica e 
manutenção de computadores para pessoas com deficiência; 
4) Revitalização de máquinas e doação de equipamentos para 
instituições carentes, priorizando aquelas que atendem pessoas 
com deficiência. Assim, além de promover o descarte corre-
to do lixo eletrônico, o Projeto Sementes Digitais desperta na 
sociedade a importância da inclusão, consciência ecológica e 
responsabilidade social.

Palavras-chave: TI verde, Acessibilidade Digital, E-lixo.

INTRODUÇÃO

O século XXI está vivenciando uma crítica no que diz respeito ao 
lixo eletrônico que vem sendo descartado livre e indiscrimina-
damente por empresas ou pessoas que utilizam da tecnologia. 
Comprovadamente, o “e-lixo”, descartado inadequadamente, 
prejudica o meio ambiente, contaminando o solo e consequente-
mente os lençóis freáticos, impactando em todo meio ambiente.

No Brasil, iniciativas com o objetivo de proporcionar a 
destinação correta ao lixo eletrônico já são presentes, como 
por exemplo, no Rio de Janeiro, onde foram criadas as Fábricas 
Verdes, projeto da Secretaria de Estado do Ambiente, promo-
ve campanhas de arrecadação para quem pretende realizar o 
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descarte correto do e-lixo, onde fazem triagem, manutenção e em 
parceria com outras organizações realizam a doação dos equi-
pamentos em condição de uso. Em Belém-PA, trabalhos como 
o do CRC - Centro de Recondicionamento de Computadores, 
promovido pelo Movimento República de EMAÚS, onde são 
montados novos computadores, a partir de peças e equipamen-
tos inutilizados, e estes já em condições de uso, são doados para 
ONG ś e associações comunitárias.

O projeto Sementes Digitais surge da necessidade de 
aliar os conceitos e práticas de sustentabilidade, acessibili-
dade e inclusão digital. O projeto encara este desafio visando 
proporcionar oportunidades aos usuários de equipamentos 
e tecnologia (empresas, órgãos e consumidores e geral) em 
realizar o descarte correto do seu lixo eletrônico, imbuído do 
objetivo de estimular o processo de consciência e responsa-
bilidade social no tocante a conservação do meio ambiente, 
bem como promover práticas de inclusão digital considerando 
o acesso irrestrito às tecnologias.

Este artigo discorre acerca do trabalho desenvolvi-
do junto ao Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão 
e Tecnologia – ACESSAR na Universidade Federal Rural da 
Amazônia (UFRA) em Belém/PA, como forma de demonstrar os 
resultados adquiridos neste ano de 2016, através da promoção 
do Curso de Computação Básica, módulo 1, para pessoas com 
deficiência intelectual e manutenção de computadores.

PROJETO SEMENTES DIGITAIS

O Projeto Sementes Digitais está vinculado ao Núcleo Amazônico 
de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia – ACESSAR da 
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Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) em Belém/PA, 
pelo qual se desenvolve um trabalho de cunho socioeducativo, 
com o objetivo maior de fomentar ações de inclusão digital, atra-
vés de práticas de TI Verde, obedecendo aos fundamentos de 
acesso irrestrito ao uso de tecnologias.

O Projeto tem em seu bojo, receber equipamentos inuti-
lizados, que eventualmente seriam descartados de maneira 
inadequada, recicla e reutiliza-os, no intuito de promover 
cursos de computação básica. Vale ressaltar que, através dessa 
iniciativa, além de aumentar o tempo de vida útil destes equipa-
mentos, evitando seu descarte prematuro, possibilita às pessoas 
menos favorecidas acesso ao uso de tecnologias, contribuindo 
com meio ambiente e auxiliando no processo de inclusão social.

A partir dos conceitos apresentados, o objetivo deste traba-
lho é apresentar as contribuições do projeto sementes digitais 
na redução do lixo produzido na Universidade Federal Rural da 
Amazônia, a partir da adoção de práticas de sustentabilidade e 
TI verde aliado a capacitação de pessoas com deficiência para 
o uso de tecnologias. Como objetivos específicos, pretende-se:

• Estimular a responsabilidade social no âmbito do meio 
ambiente, empregando o conceito de Sustentabilidade;

• Aliar as áreas de computação e sustentabilidade, através 
das práticas de TI verde;

• Promover a inclusão digital sob a perspectiva do acesso 
irrestrito ao uso de tecnologias;

• Tornar acessível, reciclar e doar computadores obsole-
tos e fazer a reciclagem e manutenção de computadores 
contribuído, desta forma, para a sua inserção no mercado 
de trabalho.
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METODOLOGIA

Por consistir na adoção de práticas de sustentabilidade e 
inclusão por meio do desenvolvimento do Projeto Sementes 
Digitais, esta pesquisa pode ser considerada de intervenção, já 
que é de natureza qualitativa pois busca-se investigar formas 
de incluir as pessoas com deficiência e trabalhar o contexto 
da sustentabilidade, tentando compreender ou interpretar, 
os fenômenos em termos dos significados que as pessoas lhes 
conferem (DENZIN; LINCOLN, 1994).

Esta pesquisa também foi desenvolvida considerando a 
colaboração e cooperação, pois foi realizado um trabalho em 
conjunto entre os pesquisadores e professores durante o desen-
volvimento do projeto desde a fase de planejamento e imple-
mentação das metodologias utilizadas (COLE; KNOWLES, 1993). 

Foi realizado um levantamento das máquinas obsoletas 
da Universidade Federal rural da Amazônia, estas máquinas 
foram doadas ao Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão 
e Tecnologia (ACESSAR), onde foi feita a reciclagem e reutiliza-
ção das mesmas, proporcionando a adequação e instalação de 
tecnologias Assistivas.

Vale ressaltar que após a doação das máquinas foi reali-
zada nesta “e-lixo”, uma triagem ou seleção dos componentes, 
a fim de permitir que os equipamentos pudessem ser reutili-
zados. As oficinas de reciclagem foram aplicadas aos alunos 
da Escola Estadual de Referência em Deficiência Intelectual 
Yolanda Martins.

Considerando que as Pessoas com deficiência Intelectual 
aprendem vendo e fazendo, as metodologias utilizadas para 
ensinar os alunos deficiência foram: 1) metodologia baseada em 
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problema; 2) metodologia baseada em projeto; e 3) metodologia 
baseada em aprendizagem.

Após a reciclagem das máquinas, turmas foram oferta-
das para Pessoas com Deficiência Intelectual e pessoas sem 
Deficiência, visando a capacitação destas pessoas por meio 
do Curso Computação Básica. Para isso utilizou-se a mesma 
metodologia supracitada, pois possibilita a interação entre 
diferentes grupos o que facilita a independência, a autonomia 
e o empoderamento, que são os pilares do processo de inclu-
são. Contudo, não houve manifestação de interesse por partes 
das pessoas sem deficiência.

Deste modo foi possível executar a primeira fase do 
Projeto formando somente 1 (uma) turma com pessoas com 
deficiência Intelectual.

PARTICIPANTES

Professores e alunos do curso de Computação (Licenciatura) 
da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), que fazem 
parte de programas de iniciação à docência (PIBID); instituições 
privadas ou públicas que realizarão as doações dos equipamen-
tos em desuso; Associações ou Instituições selecionadas, aptas a 
receber os cursos e oficinas a serem ministradas, bem como os 
equipamentos a serem doados na fase final do Projeto; Núcleo 
Acessar que realiza a seleção de pessoas com deficiência para 
a participação dos cursos e oficinas, bem como disponibiliza a 
estrutura necessária para a realização do projeto.
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PROCEDIMENTO

O projeto é executado de forma multidisciplinar, sendo desen-
volvido por agentes de diversas áreas. Inicialmente consistiu 
da cooperação entre o grupo de alunos da turma LC2013 do 
Curso de Licenciatura em Computação e projetos já em execução 
no Núcleo Acessar, a fim de possibilitar maior abrangência no 
tocante à inclusão digital, privilegiando o acesso de pessoas 
com Deficiência Intelectual.

AMBIENTE

O projeto é executado nas dependências do Núcleo ACESSAR, 
de modo que através de um acordo de cooperação, instituições 
públicas de ensino podem encaminhar os alunos aptos a parti-
ciparem do cursos e oficinas.

O Núcleo ACESSAR tem papel fundamental na organiza-
ção, gerenciamento, e condução do Projeto. É o responsável por 
disponibilizar o espaço para coleta, triagem, reparo e distribui-
ção dos equipamentos, buscar os recursos necessários, realizar 
seleção entre as pessoas com Deficiência, atendidas pelo Núcleo, 
que fazem parte da execução do projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo dos cursos ofertados, utilizou-se a metodologia base-
ada em projeto na turma do curso de informática básica e a 
metodologia baseada em problema no curso de manutenção de 
microcomputadores. As metodologias, na forma como foram 
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implementadas consistia de várias fases que ia desde a apre-
sentação do problema pelo professor até o desenvolvimento e 
a efetivação da resposta consistente, culminando no desenvol-
vimento do projeto pelos próprios alunos.

Quando questionados, os alunos eram bastante pontuais 
nas suas colocações. Sendo assim, o resultado foi observado pela 
avaliação dos alunos e pelos projetos que os mesmos desenvol-
veram, que aprovaram a utilização da Aprendizagem Baseada 
em Problema no ensino de computação, de modo que este méto-
do pode ser relevante em seu aprendizado, pois percebeu-se 
satisfação subjetiva dos alunos e maior autonomia, independên-
cia e cooperação – aspectos fundamentais para que a inclusão 
aconteça de forma efetiva.

A maioria dos professores afirmou que o método tradicio-
nal de ensino, no qual o professor expõe o conteúdo e o aluno 
assimila, não é adequado para ensinar computação às pessoas 
com deficiência intelectual, pois estas aprendem observando 
e fazendo. Resultado semelhante foi observado em relação a 
opinião dos alunos.

O conjunto dos dados obtidos confirma que a utilização 
que a aprendizagem baseada em problema ou pesquisa são úteis 
na formação de alunos com deficiência, pois possibilitam a troca 
de experiência e trabalho em grupo.

O presente estudo também contribuiu de forma decisiva 
para a expansão do conceito de acessibilidade e sustentabilida-
de na UFRA. A relação entre os alunos do curso de computação 
e os alunos com deficiência contribuíram de forma positiva 
para a mudança de olhar dos futuros profissionais da área de 
computação. Os professores descreveram que a elaboração de 
bons problemas é fundamental quando se trabalha com pessoas 
com deficiência intelectual. O problema é a ferramenta que o 
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professor pode utilizar para motivar o aluno a resgatar conhe-
cimentos arquivados na memória, instigar dúvidas, integrar 
conhecimentos e dirigir o estudo.

Ao ser aplicada, a aprendizagem baseada em problema 
ativa os significados conceituais, melhorando o aprendizado e 
despertando o interesse pelos aprendizados relacionados.

Ao final do Curso de Computação Básica, Módulo I, apli-
cado durante o período de 3 (três) meses, utilizando o processo 
de ensino-aprendizagem baseado em problemas, o Projeto teve 
como resultado maior a formação de 11 (onze) alunos, pessoas 
com deficiência intelectual, cujos projetos foram apresentados.

CONCLUSÃO

O Projeto Sementes Digitais iniciou suas atividades com a pers-
pectiva de uma atividade extensionista sob a égide da aplicação 
de práticas de TI Verde estimulando o processo de inclusão 
digital e sustentabilidade. Ao longo do seu desenvolvimento 
foi possível observar, além do caráter acadêmico que o projeto 
contém, que os alunos formados por meio do curso de compu-
tação básica, destacando que todos são pessoas com deficiência 
intelectual, demonstraram desempenho positivo na execução 
das atividades propostas.

Respeitadas as suas limitações, porém potencializando 
suas habilidades, culminando assim na melhor aceitação do 
processo de aprendizagem, de seu conteúdo, bem como no bom 
relacionamento com os professores e os outros alunos, com isso, 
fomentando também o processo de inclusão social.

Através deste estudo é possível inferir que a aplicação 
metodológica do processo de ensino-aprendizagem baseada em 
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projetos ou problemas para o ensino de pessoas com deficiência 
intelectual é eficaz, quando são respeitadas as limitações destes 
alunos, com o foco voltado às suas habilidades.
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RESUMO

A realidade vivenciada pelos surdos no ambiente educacio-
nal vai muito além da inserção de um profissional tradutor e 
intérprete de Libras, englobando ainda a adaptação de recur-
sos didático-pedagógicos; tradução de vídeos e demais mate-
riais didáticos; interpretação de atividades extraclasse como 
palestras, seminários, congressos, entre outros. Por isso, faz-se 
necessário expor boas práticas para que as instituições e os 
profissionais que nela atuam possam adotar, promovendo a 
acessibilidade do aluno surdo. Assim, esse artigo tem como 
principais objetivos trazer uma reflexão acerca das formas de 
assegurar o acesso à comunicação por surdos no ensino supe-
rior, apresentando dispositivos legais que preveem o direito 
à acessibilidade comunicacional para esses sujeitos; desta-
car práticas atitudinais primordiais na relação entre docen-
tes, seminaristas, congressistas e outros, com o profissional 
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intérprete, frisando alguns casos experienciados por nós, em 
situações de atuação. Para isso, utilizamos como referenciais 
teóricos: Constituição Federal de 1988, Lei nº 10.436/02, Decreto 
nº 5.626/05, Lei nº 12.319/10, Quadros 2004, Souza 2007, Ferreira 
Brito 2003 e Queiroz, 2008. Esperamos assim, contribuir para 
que em um futuro não tão longínquo a sociedade como um todo 
possa ter consciência das especificidades dos sujeitos surdos e 
que a empatia pelo outro prevaleça.

Palavras-chave: Acessibilidade. Surdo. Ensino Superior.

INTRODUÇÃO

O direito à comunicação e a informação são direitos garanti-
dos aos cidadãos brasileiros, segundo a Constituição Federal 
de 1988, em seu artigo 5º, inciso IX quando afirma que “é livre 
a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença”, e no 
inciso XIV quando acrescenta que “é assegurado a todos o aces-
so à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando neces-
sário ao exercício profissional”. No entanto, as pessoas surdas 
nem sempre tiveram esse direito resguardado, pois, como fazem 
uso de uma língua de modalidade diferente da comunidade 
majoritária ouvinte, os mesmos sofrem diuturnamente com as 
barreiras comunicativas existentes na sociedade.

Em decorrência das lutas da comunidade surda, 2002 
foi o ano de um grande marco histórico, a promulgação da Lei  
nº 10.436, que reconhece a língua brasileira de sinais (Libras) 
como meio legal de comunicação e expressão da comunida-
de surda brasileira: “Art. 1o É reconhecida como meio legal de 
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comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e 
outros recursos de expressão a ela associados”. A despeito desse 
avanço, ainda hoje, as barreiras enfrentadas pelos surdos perma-
necem, pois, grande parte da população não domina essa língua.

Em consequência disso, destacamos um espaço que é de 
suma importância para o desenvolvimento social do cidadão - o 
ambiente educacional, que perpassa desde a educação básica ao 
ensino superior. No entanto, neste trabalho nos ateremos apenas 
ao direito de comunicação dos surdos no ensino superior, garan-
tido pelo decreto nº 5.626/05, que dispõe em seu artigo 14º que

[a]s instituições federais de ensino devem garantir, obrigato-

riamente, às pessoas surdas acesso à comunicação, à infor-

mação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e 

nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, 

etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil 

até à superior.

Entretanto, a realidade vivenciada pelos alunos surdos 
vai muito além da inserção de um profissional tradutor e intér-
prete de Libras. Por isso, faz-se necessário expor boas práticas 
para que as instituições possam adotar para promover acessi-
bilidade ao surdo.

Alçam-se como objetivos trazer uma reflexão quanto às 
formas de assegurar o acesso à comunicação por surdos no ensi-
no superior e, especificamente apresentar dispositivos legais 
que preveem o direito à acessibilidade comunicacional para 
esses sujeitos; destacar práticas atitudinais primordiais na rela-
ção entre docentes, seminaristas, congressistas e outros, com o 
profissional intérprete, frisando alguns casos experienciados 
por nós, em situações de atuação.
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Tendo em vista que a comunicação é uma via de mão 
dupla, necessitando de interação entre os indivíduos para que 
aconteça, os surdos nessas condições, em grande maioria, não 
compartilham efetivamente de uma comunicação eficiente 
(sem o uso da Libras) com a sociedade majoritária. Apesar de a 
Libras ser legalmente reconhecida, grande parte da população 
brasileira ainda não domina essa língua. Bom seria se todos 
se dispusessem a aprendê-la, assim seria possível reduzir as 
barreiras comunicacionais entre surdos e ouvintes, no entanto, 
a realidade destoa disso. Carecendo de uma mediação dada por 
um intérprete de Libras.

Portanto, nas situações em que surdos e ouvintes não 
conseguem comunicar-se, é necessário que haja a mediação 
de um intérprete. Essa profissão é regulamentada pela lei  
nº 12.319, de 1º de setembro de 2010: ”Art. 1o Esta Lei regulamen-
ta o exercício da profissão de Tradutor e Intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS”. Com o reconhecimento desse 
profissional, lei e objetiva promover a acessibilidade comuni-
cativa das pessoas surdas nos diversos contextos sociais, bem 
como em instituições de ensino; no sistema único de saúde (SUS) 
e nas empresas de serviços públicos de assistência à saúde; em 
edifícios públicos ou de uso coletivo; nos serviços de radiodi-
fusão de sons e imagens, entre outros.

No caso da acessibilidade comunicacional, essa só pode 
ser garantida respeitando a forma de comunicação e as línguas 
envolvidas, inclusive a Libras.
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INTÉRPRETE DE LIBRAS NO ENSINO SUPERIOR

É fundamental a presença do intérprete de Libras nas interações 
comunicativas entre falantes e não falantes dessa língua. Contudo, 
a presença desse profissional não é suficiente para garantir a aces-
sibilidade das pessoas surdas. Sabe-se que essas pessoas se comu-
nicam através de uma língua visuo-espacial, ou seja, expressa 
pelas mãos e produzida no espaço em frente ao corpo do sina-
lizante e percebida pelos olhos. Desse modo, existem algumas 
especificidades no processo de aprendizagem dos alunos surdos, 
uma vez que os mesmos participam das aulas visualmente.

Para que esse processo ocorra de forma eficiente, deve-
-se pensar na adaptação de recursos didático-pedagógicos, 
bem como legenda nos vídeos e janela do intérprete, por exem-
plo, e na tradução dos demais materiais didáticos que serão 
utilizados em sala de aula. Cabe lembrar que o processo de 
ensino-aprendizagem não se limita somente à sala de aula, o 
mesmo abrange todo o âmbito acadêmico, por meio de pales-
tras, seminários, congressos, entre outros.

Para tanto, elencamos algumas atuações, traduções e 
relatos de experiência vivenciados por nós, enquanto intér-
pretes de Libras, em vários contextos no ambiente universitá-
rio e listamos orientações acerca das especificidades do nosso 
trabalho e de como assegurar a comunicação e interação entre 
surdos e não surdos.

ADAPTAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS: VÍDEOS

Para assegurar a acessibilidade comunicacional para surdos no 
ambiente acadêmico, é primordial que seja feita a tradução/
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interpretação dos materiais didáticos utilizados no contexto 
de ensino pelo professor, bem como nas aulas, palestras etc. 
Os materiais didáticos aqui referidos são considerados aque-
les a partir da definição de Souza (2007) quando assevera que 
material didático é todo recurso “utilizado como auxílio no 
ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado 
pelo professor a seus alunos” (SOUZA, 2007, p. 111).

Faz-se necessário ressaltar que a presença do intérprete 
não dispensa outras adequações para atender as necessidades 
dos alunos surdos. Além da presença do profissional, é impor-
tante que recursos didático-pedagógicos atendam a alunos 
ouvintes e surdos, concomitantemente e, observando as pecu-
liaridades de cada público.

Nesse contexto, merece destaque situações como apre-
sentação de trabalhos/eventos, por professores ou alunos, 
quando fazem uso de vídeos para ilustrar determinado assunto, 
porém, em sua grande maioria esquecem de usar vídeos legen-
dados, o que compromete o acesso da pessoa surda à informa-
ção a qual se pretende transmitir. Nesses casos, acontece que 
o apresentador se direciona ao intérprete pedindo para que 
este faça a interpretação do vídeo, para torná-lo “acessível” – 
dependendo da qualidade do áudio e do conteúdo do vídeo, se a 
interpretação for simultânea, poderá apresentar muitas falhas, 
comprometendo a compreensão. Esquecendo-se que o surdo 
ao direcionar o olhar para o intérprete, perderá informações 
visuais apresentadas no vídeo, tão-pouco se este direcionar o 
olhar para o vídeo, ainda assim não o compreenderá, devido 
a sua inacessibilidade. Por mais que sua acuidade visual seja 
apurada, mesmo assim o surdo não conseguirá manter foco em 
duas entidades simultaneamente.
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Além disso, é importante ressaltar que mesmo o vídeo 
possuindo legenda ou janela com intérprete (no próprio vídeo), 
é necessário, sobretudo, atentar-se para a qualidade da imagem 
e para a iluminação do ambiente em que esse será transmiti-
do. Pois, quando se trata de vídeo para ouvintes, a qualidade 
da imagem estando boa ou não, estes ainda terão o auxílio do 
áudio que os ajudarão a compreender (menos que em partes) o 
que está sendo informado. Porém, quando se trata dos surdos, 
o contexto é diferente. Se a imagem não tiver boa resolução, 
serão prejudicados, pois diferentemente dos ouvintes, o áudio 
não os auxiliará.

Vale lembrar que a necessidade de adaptação de mate-
riais audiovisuais não se restringe apenas aos casos mencio-
nados acima, vai desde esses destaques, que ocorrem em aulas 
presenciais a cursos na modalidade de Educação a Distância, 
preferencialmente os de formação de professores, de nível 
médio e superior, devem dispor de sistemas de acesso à infor-
mação como janela com tradutor e intérprete de Libras - Língua 
Portuguesa e subtitulação por meio do sistema de legenda ocul-
ta, de modo a reproduzir as mensagens veiculadas às pessoas 
surdas (QUADROS, 2004).

RELATO EXPERIÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO 
DE LÍNGUA INDÍGENA

Um caso bastante desconfortável aconteceu durante uma 
aula na graduação, em que a docente apresentou exemplos 
aos alunos para ilustrar a classificação de palavras, e trouxe 
exemplos do português brasileiro e de uma língua indígena. 
Vale destacar que a docente não nos enviou o material da aula, 
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o qual sempre solicitamos para que o seja feito previamente, 
para que possamos transmitir os conteúdos aos alunos com a 
maior fidelidade possível.

No decorrer da aula a professora de repente coloca um 
áudio de conversas gravadas espontâneas na língua indígena. 
Naquele instante houve uma quebra, pois não foi possível fazer 
a interpretação devido ao nosso desconhecimento da língua em 
questão e, consequentemente, os alunos não tiveram acesso 
àquelas informações. A professora ao perceber a situação, muito 
constrangida, pediu-nos desculpas pelo ocorrido. Porém, em 
linhas gerais os mais prejudicados naquele cenário não foram 
os intérpretes, pelo contrário, foram os alunos surdos.

A atitude da professora mostrou que não foi uma ação 
proposital, pois, o ocorrido se deu pelo fato de a professora 
desconhecer que a interpretação da aula seria feita de Libras 
para o Português e vice-versa. Desse modo, é importante dizer 
que é notório que a parceria entre o docente e o intérprete é 
crucial para assegurar a acessibilidade comunicacional para 
surdos no contexto educacional.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO 
DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

No contexto atual, a maioria dos intérpretes das instituições de 
ensino fundamental e médio, bem como Instituições de Ensino 
Superior – IES atuam fazendo interpretação Português/Libras 
ou Libras/Português, o que não dá possibilidade de realizar 
interpretação de outra língua para Libras, seja uma língua oral 
auditiva ou visual espacial.
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Em um evento de grande porte, que envolvia várias IES foi 
solicitado intérpretes. Havia uma palestra em espanhol, porém, 
nenhum dos intérpretes atuantes no evento sabia que have-
ria essa palestra, pois, a comissão solicitante não nos passou 
essa informação. Diante da situação, fomos impossibilitados de 
realizar a interpretação da referida palestra, comprometendo 
a participação dos surdos presentes.

No evento ocorreu também outra situação desconfortável 
para os intérpretes; uma palestra em português de Portugal, e 
mesmo sendo uma língua comum à língua utilizada no Brasil, 
foi um entrave muito grande por apresentar variação linguísti-
ca e sotaque diferente do que é comumente percebido na fala do 
povo brasileiro. É importante mencionar isso, pois, esses fatores 
comprometem demasiadamente a interpretação, de tal forma 
que, um dos intérpretes presentes solicitou que a palestrante 
falasse de modo um pouco mais pausado para melhor compre-
ensão, todavia a solicitação foi atendida por poucos minutos, 
logo ela continuou a falar da mesma maneira inicial. A inter-
pretação não foi realizada de modo satisfatório.

Relatar essas situações é crucial para ilustrar a necessi-
dade de adequações para atender aos alunos com mais quali-
dade, considerando as necessidades individuais dos envolvidos.  
A relação do professor com intérprete ou palestrante e intérpre-
te acarreta consequências que podem ser negativas ou positivas, 
o nosso objetivo é que tenhamos cada vez mais consequências 
positivas e proveitosas.
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O ENVIO PRÉVIO DE MATERIAIS 
PARA O INTÉRPRETE

Na atual conjuntura, são extremamente restritos os números 
de profissionais intérpretes especializados em determinada 
área do conhecimento. Dessa maneira é indispensável o envio 
de material referente ao assunto que será interpretado para o 
profissional que irá atuar. Além de que é comum ocorrer o uso 
de termos técnicos, jargões, siglas, termos em latim ou outras 
línguas que possam ser desconhecidas pelo profissional intér-
prete e sem dúvida o acesso antecipado ao material o possibilita-
rá de fazer pesquisas de termos relacionados ou correlacionados 
para garantir uma melhor maneira de interpretá-lo naquele 
presente contexto. Dessa forma, o envio prévio dos materiais 
aos profissionais tradutores e intérpretes é imprescindível, 
quer seja por professores, palestrantes, seminaristas, enfim 
por qualquer orador.

BOAS PRÁTICAS: PROFESSOR 
OUVINTE E ALUNO SURDO

Algumas pequenas ações, que podemos denominar de “boas 
práticas”, fazem o ambiente tornar mais acessível. Diversos 
surdos relatam que os muitos professores quando vão conver-
sar com os alunos pedem para o intérprete falar com o aluno 
invés de direcionar a fala ao próprio aluno, além do mais, 
olham para o intérprete quando deveriam olhar para o aluno. 
Por exemplo: “Pergunta para ele se ele tem dúvida”, quan-
do poderia dizer ao próprio aluno “Você tem dúvida?”. Essa 
pequena prática pode possibilitar ao aluno a sensação de 

A GARANTIA DA ACESSIBILIDADE 
COMUNICACIONAL PARA O SUJEITO 

SURDO NO ENSINO SUPERIOR

Dhenny Kétully Santos Silva Aguiar
Jackeline Goulart de Oliveira
Leandro Viana Silva



69

igualdade de tratamento, a sensação de ser tão importante 
quanto os demais alunos. Visto que, no contexto educacional 
em que estão presentes pessoas diversas, é imprescindível ter 
equidade observando as idiossincrasias atendendo às especi-
ficidades dos sujeitos e manter a igualdade quando essa não 
trouxer prejuízo de direito aos envolvidos.

É válido ressaltar que, a simples atitude de não passar 
entre surdos quando estes estão interagindo entre si ou passar 
entre o surdo e o intérprete já contribui para informações não 
serem perdidas. Pois, além de não ser educado passar na frente 
dos surdos, atrapalha a comunicação.

Quando tiver contato com um surdo pela primeira vez, 
mesmo que não tenha um intérprete presente, tente estabele-
cer a comunicação de algum modo, escreva algo num papel, ou 
no celular. Mostrar interesse em atender o outro, é uma forma 
de contribuir para a inclusão e consequentemente garantir a 
acessibilidade. Não podemos deixar que os grandes projetos, 
as grandes ideias nos impeça de dar pequenos passos, realizar 
pequenas ações rumo ao grande objetivo. É através de pequenas 
ações que as grandes acontecem.

CONCLUSÃO

No decorrer dos anos os surdos têm ingressado nos diversos 
contextos sociais, consequentemente a demanda de acessibi-
lidade tem aumentado diuturnamente. O ensino superior, por 
exemplo, é um desses contextos com demandas crescentes.  
É válido ressaltar que os dispositivos legais existentes têm 
contribuído demasiadamente para diminuir diversos entra-
ves comunicacionais. Todavia, grande parte dos docentes que 
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lidam com esse público ainda são ignorantes quando se trata de 
acessibilidade, desconhecendo as especificidades dos sujeitos 
surdos.

Desse modo, é de extrema relevância a criação de ações 
que promovam a conscientização e formação continuada para 
docentes, no que diz respeito à língua de sinais, cultura surda 
e metodologias que atendam esse público promovendo de fato 
acessibilidade comunicacional.

Compreendemos que a garantia de acessibilidade infeliz-
mente é um processo gradativo, quiçá um dia não tenha necessi-
dade de falar sobre acessibilidade, mas que isso seja espontâneo 
em todos os sujeitos, como ocorre na tribo indígena Urubu-
Kaapor da região do Alto Turiaçu, no Maranhão que, na sua 
totalidade, comunica-se através de três línguas, a saber: a língua 
portuguesa, a língua Kaapor e a língua de sinais Urubu-Kaapor 
(criada pela própria tribo) - que surgiu devido ao grande percen-
tual de surdez na tribo (FERREIRA BRITO, 2003; QUEIROZ, 2008).

Esperamos que, no futuro não tão longínquo, a postura 
adotada pela referida comunidade indígena, possa servir como 
exemplo a ser seguido por um país inteiro e que a empatia pelo 
outro prevaleça.
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RESUMO

Atualmente as políticas de educação inclusiva têm possibilitado 
maior acesso e permanência dos alunos público-alvo da educa-
ção especial às salas de aula regulares. Com isso o professor 
enfrenta diferentes desafios para atender as demandas educa-
cionais especiais do referido público na escola comum. Nas aulas 
de Educação Física esta realidade não é diferente. Nesse senti-
do, alguns aspectos relacionados a formação inicial de profes-
sores, devem ser melhor discutidos. Este estudo identificou e 
descreveu como se dá a oferta da disciplina LIBRAS nos cursos 
de licenciatura em Educação Física. Para tanto, foi realizado o 
levantamento das grades curriculares de seis cursos de licen-
ciatura em Educação Física oferecidos em quatro instituições 
públicas do estado de São Paulo. A procura das disciplinas se deu 
pelo método de busca por radicais e os documentos foram anali-
sados com base na análise de conteúdo proposta por Bardin.  
Os dados revelaram que das seis instituições analisadas, quatro 



74

cursos atendem às recomendações do Decreto nº 5.626/05. 
Baseados nesses resultados, podemos sugerir que os cursos de 
licenciatura em Educação Física das instituições investigadas 
estão em vias de atender em sua totalidade a recomendação do 
decreto nº 5626/05.

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais, Formação de 
Professores, Educação Física 

INTRODUÇÃO

Os egressos do curso de licenciatura em Educação Física concen-
tram na educação básica seu campo principal de atuação, nesse 
aspecto se faz necessário discutir se esses professores recém-
-formados estão preparados para lidar com a diversidade que 
vão encontrar nas salas de aula e em seus diferentes espaços de 
atuação na escola. É sabido que, com o movimento em favor da 
Educação Inclusiva, nos deparamos com grupos cada vez mais 
heterogêneos nos espaços educacionais.

As Diretrizes Curriculares dos cursos de Licenciatura em  
Educação Física destacam que o licenciado desta área deve 
ser capaz de identificar os interesses, anseios e necessidades 
de crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiências, 
entre outros grupos e assim planejar, orientar e avaliar projetos 
e programas em suas diferentes áreas de atuação. Além disso, 
ressalta que questões relativas às necessidades dos alunos com 
deficiência deverão ser abordadas no processo de formação 
desses profissionais (BRASIL, 2004).

Façamos um recorte para o atendimento a um público-alvo 
específico da educação especial: o estudante com deficiência audi-
tiva. A inserção de disciplina Libras no Ensino Superior assumiu 
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relevância após a promulgação do Decreto Federal nº 5626/2005 
(BRASIL, 2005), que regulamentou a lei nº 10.436, de 24 de abril de 
2002 (BRASIL, 2002), responsável pela implementação da Libras 
como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 
professores e de fonoaudiologia. Desse modo, fica a critério das 
instituições de ensino superior adequarem suas grades curricula-
res a fim de atender a legislação em vigência e contemplar a oferta 
da referida disciplina nos cursos dessa natureza.

É fato, que não se pode atribuir à oferta dessa disci-
plina a possibilidade de domínio da língua, dados os limites 
de carga horária, porém, deve-se destacar que a partir deste 
decreto as diferenças linguísticas e socioculturais das comu-
nidades surdas passaram a receber alguma atenção nos cursos 
de formação de professores.

Sabe-se que a Educação Física foi um dos primeiros cursos 
a atender à recomendação da resolução 215/87 com oferta de 
conteúdos direcionados ao atendimento às pessoas com deficiên-
cia (BRASIL, 1987). Haja vista que nessa publicação especifica-se 
no parágrafo IV do artigo VI a importância de se formar profis-
sionais capacitados para trabalhar com pessoas com deficiência 
(BORELLA, 2010).

Nesse sentido, a Educação Física Escolar tem buscado 
trabalhar a inclusão do público-alvo da educação especial em 
escolas regulares com uma proposta denominada Educação 
Física Adaptada (WINNICK, 2004). A Educação Física Adaptada 
(EFA) surgiu com a participação de pessoas com deficiências 
em atividades esportivas e aulas de Educação Física nas escolas 
segregadas no período pós-guerra e nas décadas de 1950 e 1970, 
e se efetivou principalmente após a Resolução nº 03/87. Hoje 
esta disciplina já atinge grande importância nos currículos nos 
cursos de licenciatura, o que foi ocasionado por mobilizações 

A OFERTA DE LIBRAS NOS CURSOS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juliana Cavalcante de Andrade Louzada
Sandra Eli Sartoreto de Oliveira Martins



76

políticas que conseguiram reconhecer e legitimar essa área de 
estudo (SILVA e DRIGO, 2012).

Maueberg-Castro (2011) apontam a disciplina “Educação 
Física Adaptada” nos cursos de graduação, como meramen-
te instrutiva acerca da caracterização da(s) deficiência(s), e 
destacam que, por si só, tais informações não são suficientes 
para conduzir o processo de aprendizagem do público-alvo 
da educação especial. Corroborando aos achados dos autores 
(2011), concorda-se que esta temática tem sido tratada de modo 
insuficiente na formação do professor para conduzir a prática 
pedagógica com este público na escola. Muito embora, a EFA 
contemple conteúdos da educação especial, não exime os cursos 
de licenciatura em educação física de ofertarem a disciplina 
LIBRAS conforme preconiza o decreto nº 5626/05 (BRASIL, 2005). 

Com o intuito de verificar como se deu a implementação 
da disciplina Libras nas licenciaturas, Costa e Lacerda (2015) 
realizaram uma pesquisa bibliográfica no banco de teses da 
Capes e concluíram que, a oferta da disciplina Libras para os 
cursos de formação de professores é direcionada, em sua maior 
parte, aos objetivos da inclusão escolar, em detrimento dos 
objetivos da educação bilíngue, propriamente dita. Esses auto-
res destacam porem, que a inserção da disciplina Libras nas 
licenciaturas não resolve o problema da educação de surdos no 
Brasil, mas possibilita maior debate acerca da inclusão escolar 
de alunos surdos.

Partindo dessa premissa, interessa-nos saber como se dá 
a oferta da disciplina de LIBRAS nos cursos de licenciatura em 
Educação Física, uma vez que trata-se de um curso que já apre-
senta em sua proposta uma disciplina voltada ao atendimento 
do público-alvo da educação especial.
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OBJETIVOS

Identificar e descrever como se dá a oferta da disciplina LIBRAS 
nos cursos de licenciatura em Educação Física.

MÉTODOS

Constituíram o lócus de investigação desta pesqui-
sa quatro universidades públicas, localizadas no estado de 
São Paulo, a saber: Universidade de Campinas (UNICAMP), 
Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Os crité-
rios utilizados para a escolha das instituições participantes da 
pesquisa foram: ofertar cursos de licenciatura em educação 
física; estar localizada no estado de São Paulo e; pertencer ao 
sistema público de ensino.

Inicialmente foram selecionadas as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 
em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena 
(2001) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
graduação em Educação Física (2004), estes documentos são 
responsáveis por conduzir os cursos de graduação e graduação 
em Educação Física, definindo assim os princípios, as condi-
ções e os procedimentos para a formação dos professores. Nesse 
sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
graduação em Educação Física, devem destacar os conhecimen-
tos e habilidades que o egresso do curso deve ter contempla-
do em sua formação. Tais habilidades e competências devem 
ser concebidas em torno de eixos estruturantes que devem ser 
expressos nos currículos dos cursos de graduação em Educação 
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Física na forma de conhecimentos que se objetiva transmitir, 
as habilidades que se deseja desenvolver e as competências das 
quais se deve dotar o profissional.

A amostra compreendeu o levantamento das grades 
curriculares de seis cursos de licenciatura em Educação Física, 
representando o universo total da amostra dos cursos de licen-
ciaturas ofertados pelas universidades públicas localizadas no 
estado de São Paulo.

Por meio da consulta online aos sites das instituições, foi 
iniciado o trabalho de busca de disciplinas que abordavam sobre 
Libras (Língua Brasileira de Sinais). Tal busca ocorreu através 
do recolhimento das grades curriculares e dos planos de ensi-
no disponíveis nos links da graduação e/ou departamentos dos 
cursos que se caracterizavam enquanto proposta curricular do 
curso. Os dados recolhidos das grades dos cursos foram arma-
zenados num banco de dados em uma planilha do Excel, a partir 
da organização das informações, a saber: Unidade/Universidade; 
Local; Disponibilidade da Grade Curricular, bem como o ano de 
vigência da mesma; Nomenclatura/nome da disciplina; Carga 
horária/créditos da disciplina; Modalidade de oferta da disci-
plina (obrigatória e/ou optativa); Termo de busca utilizado para  
localizá-la; Contato da coordenação do curso; Identificação e 
oferta de disciplinas relacionadas ao tema do projeto.

A localização das informações contidas nos documentos 
citados foi realizada por meio da técnica de busca por radi-
cais, proposto por Mazo (2010) e utilizada nos trabalhos de 
Velden e Leite (2013). Tal proposta tem como objetivo favore-
cer a busca de informação agrupada por núcleo semântico e 
formal de uma palavra relacionada ao tema de pesquisa. Esta 
técnica visa dirimir o trabalho exaustivo que envolve a busca 
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por descritores em pesquisa bibliográfica e/ou documentária. 
Nas palavras das autoras

[...] o radical corresponde à raiz de uma palavra e que se 

mantém variável e atemporal, mesmo em função do gênero, 

da referência gramatical – singular e plural, por exemplo. 

Desta forma, o exame inicial de documentos pelo uso de 

radicais tem sido constituído uma ferramenta de pesquisa 

viável que permite a análise prévia da classificação rápida do 

material que será objeto do estudo do pesquisador, podendo 

abranger diversos enunciados correspondentes a um mesmo 

tema ou tópico (VELDEN e LEITE, 2013, p. 508).

A partir dos estudos de Velden e Leite (2013) foram utili-
zados para localizar nos títulos das disciplinas encontrados nas 
grades curriculares os descritores de busco conforme representa 
o Quadro 1. Esta descrição teve por objetivo identificar e quan-
tificar as disciplinas que atendem aos objetivos desta pesquisa.
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Quadro 1 – Descritores de busca de coleta 
de dados nas grades curriculares.

TEMAS RADICAL PALAVRAS

Decretos DEC Decreto 5626/05

LIBRAS LIB Libras

Língua LING
Mediador linguístico, tradutor-intérprete 
de língua de sinais, linguagem de 
sinais, língua brasileira de sinais,

Interlocutor INT Interlocutor, tradutor-intérprete 
de língua de sinais

Surdez SURD Surdez, Surdo, Surdo-cego

Deficiência DEF Deficiente Auditivo

Fonte: Dados da pesquisa.

Após a conclusão da localização de disciplinas na grade, 
procedeu-se ao levantamento e a organização dos planos de 
ensino. Vale mencionar que a maioria dos planos de ensino se 
encontrava organizados no mesmo formato, provavelmente em 
razão da sistematização de um mesmo formulário de plano de 
ensino para todos os cursos e uma padronização utilizada pelas 
instituições universitárias estudadas. Cabe ressaltar que nos 
casos em que o plano de ensino não se encontrava disponível 
em domínio público, foi encaminhado um ofício a coordenação 
de curso solicitando o envio do documento para continuidade da 
pesquisa. Para efeito de análise de conteúdo destes documentos 
foi elaborada uma planilha em Excel que contemplava os seguin-
tes tópicos: instituição; nome da disciplina; modalidade de ofer-
ta; carga horária; objetivos; conteúdos; metodologia e ementa.
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Os documentos recolhidos foram analisados conforme 
a técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011), 
essa técnica permite analisar os conteúdos recolhidos no estu-
do a partir da análise temática, visando atender aos objetivos 
propostos. Para dar início à análise temática, é preciso reali-
zar a categorização, uma operação de classificação dos elemen-
tos que constituem o conjunto de dados, por diferenciação e 
seguidamente, por um reagrupamento (BARDIN, 1977). A cate-
gorização é a passagem dos dados brutos a dados organizados 
(BARDIN, 1977).

Bardin (1977) define a análise temática como:

Transversal, isto é, recorta o conjunto das entrevistas através 

de uma grelha de categorias projetada sobre os conteúdos. Não 

se têm em conta a dinâmica e a organização, mas a frequência 

dos temas extraídos do conjunto dos discursos, considerados 

como dados segmentáveis e comparáveis (BARDIN, 1977).

Para Rocha e Deusdará (2005), a análise de conteúdo 
definida por Bardin (1977) como “conjunto de técnicas de análise 
das comunicações”,

aposta grandemente no rigor do método como forma de 

não se perder na heterogeneidade de seu objeto. Nascida de 

uma longa tradição de abordagem de textos, essa prática 

interpretativa se destaca, a partir do início do século XX, 

pela preocupação com recursos metodológicos que validem 

suas descobertas. Na verdade, trata-se da sistematização, da 

tentativa de conferir maior objetividade a uma atitude que 

conta com exemplos dispersos, mas variados, de pesquisa com 

textos (ROCHA E DEUSDARÁ, 2005, p. 308).
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A análise dos conteúdos das grades e dos planos de ensi-
no considerou 3 fases: 1) Pré-análise – organização dos docu-
mentos para que a análise pudesse ser realizada de modo mais 
orientado e sistemático, afinal, é nessa fase que podem surgir 
as primeiras hipóteses da pesquisa; 2) Exploração dos registros 
– definição dos eixos e categorias de análise e codificação do 
material, essa etapa possibilita identificar as características 
pertinentes ao conteúdo; 3) Análise e interpretação dos resulta-
dos - tratamento estatístico simples dos resultados, permitindo 
a elaboração de tabelas que condensam e destacam as informa-
ções fornecidas para análise (BARDIN, 1977).

RESULTADOS

O levantamento das grades curriculares obtidas revelou que 
os cursos das seis instituições que fizeram parte deste estudo 
(UNESP-Bauru, UNESP-Presidente Prudente, UNESP-Rio Claro, 
UFSCar, UNICAMP e USP) oferecem disciplinas relacionadas à 
educação inclusiva, como recomendam as políticas educacio-
nais vigentes, dos quais quatro cursos (UNESP-Bauru, UNESP-
Presidente Prudente, UNESP-Rio Claro, UFSCar) atendem o 
decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2005) que obriga a oferta da 
disciplina Libras para os cursos de pedagogia, demais licencia-
turas e de fonoaudiologia.

As grades curriculares dos cursos apontaram a oferta 
de 4 disciplinas relacionadas à “Libras”. O quadro 2 apresenta 
as informações referentes à instituição, cidade, título da disci-
plina, modalidade de oferta e carga horária, em conformidade 
com os dados selecionados nos planos de ensino dos cursos 
ofertados nas IES investigadas.
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Quadro 2 – Instituição, local e característica 
das disciplinas do eixo “Libras”.

INSTITUIÇÃO/
CIDADE

TÍTULO DA 
DISCIPLINA

MODALIDADE 
DE OFERTA

CARGA 
HORÁRIA

UNESP – Bauru
Introdução ao 
estudo da Língua 
Brasileira de Sinais

OB 60 horas

UNESP - Rio Claro Libras OB 30 horas

UNESP – 
Presidente 
Prudente

Libras OB 60 horas

UFSCar – São 
Carlos

Introdução à 
Língua Brasileira 
de Sinais

OB 30 horas

*OB – disciplinas oferecidas na modalidade obrigatória

Fonte: Dados da pesquisa.

Como se pode observar, temos a oferta de quatro discipli-
nas que atendem ao decreto nº 5.626/05 o que revela o cumpri-
mento dessa normativa na maior parte das IES investigadas. 
Isso se deve ao fato de que já se passaram dez anos da publicação 
desse decreto que previa que todos os cursos de licenciatura, 
nesse caso específico os de licenciatura em Educação Física, 
oferecessem em sua grade a disciplina de Libras na modalidade 
obrigatória, ou seja, o processo de implementação das discipli-
nas vem acontecendo ao longo dos anos e esta em vias de se 
efetivar em todas as IES. Em contrapartida, Giroto, et al. (2015) 
constataram que apenas 9% dos cursos de pedagogia, demais 
licenciaturas e fonoaudiologia de uma IES pública do estado de 
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são Paulo atendiam ao referido decreto no que diz respeito à 
oferta da Libras enquanto disciplina.

Estas disciplinas acima mencionadas foram agrupadas 
e identificaram-se três tendências temáticas de organização 
baseadas na mesma forma de análise proposta por Giroto, 
Martins e Lima (2016), a saber:

a. Ensino de Libras: apontou aspectos voltados para situações 
de apropriação e/ou ensino da língua, ainda que de forma 
instrumental, difusão da língua e práticas de comunica-
ção desta língua nas disciplinas;

b. Conteúdos sobre a Libras: abordou reflexões sobre o resgate 
histórico da Libras e a cultura surda. 

c. Políticas públicas e fundamentos da educação dos surdos: 
relacionada ao papel do educador nos processos de 
ensino e aprendizagem, no desenvolvimento de práti-
cas educativas e no uso de tecnologias de informação 
e comunicação aplicadas no contexto das políticas 
educacionais e linguísticas para a educação dos surdos;

Além dessas categorias, a análise dos dados possibilitou 
a identificação de subcategorias, considerando a análise, nos 
materiais recolhidos da ementa, do objetivo e do conteúdo dos 
planos de ensino. Essas subcategorias encontram-se explicita-
das nos Quadros 3, 4 e 5, apresentados a seguir, de forma a 
sistematizar as informações acerca das tendências, identifica-
ção e descrição das mesmas, seguidas de exemplos de trechos 
recortados dos planos de ensino obtidos, com vistas a facilitar 
a compreensão acerca das formas de análise dos dados obtidos:
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Quadro 3 – Apresentação das subcategorias e seus 
respectivos exemplos de recortes do plano de 
ensino para a categoria “Ensino de Libras”.

SUBCATEGORIA DESCRIÇÃO EXEMPLO

Práticas 
discursivas 
em Libras

Diferentes 
abordagens 
das práticas 
discursivas 
da Libras

“Aquisição de repertório lexical em 
Libras para o ensino de Educação 
Física; Estratégias de reprodução 
e aquisição de novos sinais”. 
(Trecho retirado do conteúdo 
do plano de ensino da disciplina 
Introdução ao Estudo da Língua 
Brasileira de Sinais do curso de 
Ed. Física - UNESP/Bauru). 

Fonte: Dados da pesquisa.

Quadro 4 – Apresentação das subcategorias e seus 
respectivos exemplos de recortes do plano de ensino 
para a categoria “Conteúdos sobre a Libras”.

SUBCATEGORIA DESCRIÇÃO EXEMPLO

História da 
Libras na 
sociedade

Discorre sobre o 
contexto histórico 
da Libras na 
sociedade

“Introdução à história da Língua 
Brasileira de Sinais” (Trecho 
retirado do conteúdo do 
plano de ensino da discipli-
na Introdução ao Estudo da 
Língua Brasileira de Sinais do 
curso de EF – UNESP/Bauru).

Aspectos 
linguísticos 
da Libras

Aspectos teóricos/
gramaticais envol-
vendo o estudo 
sobre a Libras

“Noções básicas sobre a 
estrutura linguística da Libras;” 
(Trecho retirado do conteúdo 
do plano de ensino da disci-
plina Libras do curso de EF – 
UNESP/Presidente Prudente).
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Aspectos 
políticos, 
Culturais e 
identitários 
da pessoa 
surda

Destaca aspectos 
relacionados à 
cultura e iden-
tidade surda

“Proporcionar formação sobre 
a realidade dos surdos na atua-
lidade, propondo uma ref lexão 
sobre sua cultura, sua identi-
dade e os impactos destas nas 
práticas educacionais” (Trecho 
retirado dos objetivos do 
plano de ensino da disciplina 
Introdução à Língua Brasi-
leira de Sinais do curso de 
EF – UFSCar/São Carlos).

Fonte: Dados da spesquisa.

Quadro 5 – Apresentação das subcategorias e seus respectivos 
exemplos de recortes do plano de ensino para a categoria 
“Políticas públicas e fundamentos da educação dos surdos”.

SUBCATEGORIA DESCRIÇÃO EXEMPLO

Educação 
Bilíngue

Aborda 
características 
e assuntos 
relacionados 
à educação 
bilíngue

“Identificar a diversidade linguís-
tica e cultural dos estudantes e 
estudar a proposta bilíngue;”. 
(Trecho retirado dos objetivos 
do plano de ensino da disciplina 
Libras do curso de EF – UNESP/
Presidente Prudente).

Políticas 
públicas 
educacionais 
e linguísticas

Destaca 
políticas e 
legislações 
relacionadas à 
Surdez e Libras

“Legislação de apoio a Língua 
Brasileira de Sinais”. (Trecho 
retirado do conteúdo do plano 
de ensino da disciplina Intro-
dução ao Estudo da Língua 
Brasileira de Sinais do curso 
de EF - UNESP/Bauru).

Fonte: Dados da pesquisa
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No tocante a análise dos planos de ensino, foi possível 
identificar os trechos dos planos de ensino que representam a 
identificação de categorias e subcategorias em cada disciplina 
ofertada nas IES, bem como local de recorrência no plano onde 
as subcategorias foram identificadas.

De posse desses dados, foi possível observar a presença da 
categoria “Ensino de Libras” nos quatro planos de ensino analisa-
dos e cabe destacar que a disciplina ofertada pela UFSCar destina 
maior ênfase às características relacionadas a apropriação e/ou 
ensino da língua como descreve a categoria, embora nos demais 
planos de ensino das disciplinas ofertadas nas três unidades da 
UNESP (Bauru, Presidente Prudente e Rio Claro) também apre-
sentem informações nesse sentido. UNICAMP e USP não oferecem 
nenhuma disciplina relacionada ao eixo Libras.

Quanto à categoria “Conteúdos sobre a Libras” identi-
ficaram-se também características desta nos quatro planos de 
ensino das instituições que apresentam disciplinas voltadas a 
esta temática (UNESP – Bauru, Presidente Prudente e Rio Claro e 
UFSCar), com destaque para a subcategoria “Aspectos linguísticos 
da Libras”. Pouca atenção foi dada acerca da categoria “Políticas 
públicas e fundamentos da educação de surdos” que discute as 
políticas públicas e educação bilíngue. Essas informações nos 
permitem sugerir que a inserção de disciplinas que abordam 
a Libras na Educação Superior nos cursos de Licenciatura em 
Educação Física apresentam maior preocupação em informar aos 
futuros docentes aspectos gramaticais, históricos e relacionados 
à prática discursiva da Libras, ainda que a carga horária para 
estas disciplinas seja incipiente para dar conta de todo o conte-
údo por trás da temática.

Os cursos de licenciatura em Educação Física oferecidos 
pelas três unidades da UNESP (Bauru, Presidente Prudente e 
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Rio Claro) e pela UFSCar ofertam a disciplina Libras obser-
vando as determinações do Decreto 5.626/05 (BRASIL, 2005) 
embora sejam adotadas inúmeras nomenclaturas. No entanto, 
a organização dessas disciplinas nos cursos é regulamentada 
pelas suas próprias diretrizes curriculares, e por este moti-
vo, não se observa um padrão de conteúdos, carga horária e 
interpretação do que deve ser ofertado nos cursos de formação 
de professores, no âmbito do ensino superior, uma vez que 
se defende uma recomendação mínima de conteúdos na área 
da educação dos surdos, sem ferir a autonomia universitária 
(GIROTO et. al., 2015).

Na medida em que os cursos de licenciatura têm como 
característica a formação de professores, cabe destacar duas 
categorias que exerceram maior influencia nesse processo 
de formação: “ensino de Libras” bem como sua subcategoria 
“práticas discursivas” e “conteúdos sobre a Libras”, com ênfa-
se na subcategoria “aspectos linguísticos da Libras”. Os planos 
de ensino das disciplinas ofertadas pelas as três unidades da 
UNESP e pela UFSCar apontam a presença dessas categorias e 
subcategorias, o que nos permite sugerir que no decorrer da 
disciplina esses aspectos serão discutidos com os alunos em 
formação. Por outro lado, Lodi (2013) reitera que tais tendências 
de formação se equivocam ao direcionar a responsabilidade do 
ensino da Libras aos tradutores e intérpretes em sala de aula 
comum, para os alunos matriculados nas educação infantil e 
ensino fundamental I, quando na verdade deveriam esclarecer 
que apenas é desejável a presença deste profissional somente a 
partir do 6º ano do fundamental II (Decreto 5626/05), que exer-
cerá a função de mediar a interação linguística entre surdos 
e ouvintes na escola. Ainda a esse respeito Giroto, et al. (2015) 
alertam que esta disciplina – ou seja, de ensino de Libras nesta 
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perspectiva, pode reforçar a ideia que professor da sala de aula 
comum seria capaz, a partir desta experiência, em parceria 
com o profissional da sala de recursos multifuncional na área 
da surdez, de contemplar a oferta de educação bilíngue para os 
alunos surdos, na escola (BRASIL, 2008; 2015)

Ainda ao observar os planos de ensino, é possível identi-
ficar a forma como se deu a distribuição das categorias (SILVA, 
2016), a partir das informações disponibilizadas nos planos de 
ensino, ou seja, em qual tópico do plano foram encontradas 
as informações referentes a essa categoria/subcategoria (obje-
tivos, conteúdos, ementa) em cada uma das instituições que 
ofertaram disciplinas voltadas à Libras. Lembrando que essas 
informações não foram observadas nos cursos ofertados pela 
UNICAMP e USP.

Ao observar os dados verifica-se que as categorias e 
subcategorias elencadas nesta pesquisa podem ser identificadas 
principalmente no conteúdo e na ementa dos planos de ensino, 
o que merece certo destaque, uma vez que se um determinado 
assunto consta na ementa de um plano de ensino e tem seus 
aspectos reforçados no conteúdo da mesma disciplina, a proba-
bilidade de que o mesmo seja de fato abordado em sala de aula é 
maior, visto que o professor não pode alterar a ementa de uma 
disciplina sem antes ter a anuência de instâncias superiores do 
departamento e do conselho de curso.

Embora tenha sido observada maior prevalência das 
informações no conteúdo e na ementa, cabe destacar que a 
subcategoria “políticas públicas educacionais e linguísticas” 
aparece apenas na ementa da disciplina ofertada pela UNESP-
Rio Claro, o que sugere que as outras IES (UNESP-Bauru e 
Presidente Prudente e UFSCar) não direcionam ações voltadas 
para esta temática. Ainda nesse aspecto, as unidades Bauru 
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e Rio Claro da UNESP não contemplam informações sobre a 
“educação bilíngue” na ementa de seus planos de ensino, suge-
rindo que está modalidade de ensino não tem tanta importância 
para esses cursos. Com base nesta análise, ao observar cuida-
dosamente o quadro pode-se inferir que a UNESP-Rio Claro é a 
IES que oferece a disciplina que mais abrange aspectos variados 
relacionados à Libras, enquanto que nas outras IES a tendência 
de abordagem não se apresenta de forma tão ampla. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos achados do presente estudo, podemos sugerir que 
os cursos de licenciatura em Educação Física das instituições 
públicas do estado de São Paulo estão em vias de atender em 
sua totalidade a recomendação do decreto nº 5626/05.

Em consideração ao que foi observado, parece que a oferta 
desta disciplina tem valorizado o ensino da Libras na formação 
do educador físico, convergindo com a tendência enfatizada no 
estudo de Giroto et al. (2016), ao investigarem a oferta desta nos 
cursos de licenciatura de uma universidade, pública do estado 
de São Paulo. Embora seja possível reconhecer que esta tendên-
cia não objetiva garantir a fluência necessária aos egressos para 
se comunicar nesta língua com os surdos, não se pode esquecer 
que ao valorizar o seu uso pelos docentes no contexto escolar, 
a interação com os surdos ocorrerá pela presença do tradutor 
intérprete de Libras, conforme defende o decreto 5626/05, acima 
do 6º ano do ensino Fundamental. Ao identificar a valorização 
desta tendência na formação do educador físico para as séries 
iniciais, sua oferta deve contribuir para esclarecer que a educa-
ção dos surdos seja ofertada em classes bilíngues, reiterando o 
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que propõe as políticas vigentes que defendem a inclusão dos 
surdos em sala na escola comum (BRASIL, 2005, BRASIL, 2014), 
com a presença de professores especializados fluentes nesta 
língua, considerando a presença do tradutor e intérprete de 
Libras, para acompanhar as aulas do educador físico em espaço.
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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo principal avaliar as condições 
de acessibilidade à edificações, mobiliário e espaços na Unidade 
Curvelo do CEFET/MG. Ela pretendeu ampliar a acessibilidade e 
promover a inclusão de alunos e demais usuários com necessi-
dades especiais às instalações escolares. O trabalho contou com 
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cinco etapas. A primeira etapa foi o levantamento bibliográfico 
a respeito de inclusão, acessibilidade e pressupostos da Norma 
NBR 9050:2015, visando a sua aplicação a edificações escolares. 
A pesquisa foi realizada em livros, manuais, legislações e publi-
cações científicas disponibilizadas na biblioteca do CEFET/MG 
e na internet. A segunda etapa foi composta da coleta de dados 
por meio de registros fotográficos, medições e elaboração de 
roteiros. A terceira etapa consistiu em transformar os dados 
coletados em um diagnóstico das condições de acessibilidade 
do Campus. Na quarta etapa foram elaboradas as especifica-
ções dos materiais a serem adquiridos e arquivos de texto com 
orientações para instalação desses materiais. A última etapa foi 
a elaboração de projetos de adequações a serem aplicadas na 
instituição e posterior acompanhamento das obras. As propos-
tas e projetos elaborados proporcionaram resultados positivos 
para instituição, tornando-a mais acessível.

Palavras-chave: acessibilidade, instituições de ensino, espaços 
físicos.

INTRODUÇÃO

A acessibilidade ainda é um tema pouco difundido apesar de 
sua inegável relevância. Considerando que gera resultados 
sociais positivos e contribui para o desenvolvimento inclusivo 
e sustentável, sua implantação é fundamental, dependendo, 
porém, de mudanças culturais e de atitude. Assim, as decisões 
governamentais, as políticas públicas e programas sociais são 
indispensáveis para impulsionar uma nova forma de pensar, de 
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agir, de construir, de comunicar e de utilizar recursos públicos 
para garantir a concretização dos direitos e da cidadania.

A acessibilidade no ambiente escolar traz importâncias 
significativas no processo de aprendizagem e inclusão de todos, 
principalmente entre alunos. Possibilitar o direito à acessibi-
lidade no CEFET/MG Unidade Curvelo estimularia o respeito 
mútuo, além de garantir um direito previsto em Constituição, 
fazendo com que a instituição amplie sua referência de insti-
tuição de qualidade em ensino. 

Sendo a Unidade Curvelo do CEFET/MG, uma instituição 
que busca excelência no ensino, satisfação de todos e confor-
midade com as normas e legislação, faz-se necessário estudos a 
respeito da acessibilidade que proporcionem melhor qualidade 
de vida aos seus alunos e usuários, assim como aos servidores e 
visitantes. Entende-se que é preciso que a edificação escolar seja 
coerente com os princípios de inclusão, por meio de instalações 
aptas aos usuários sem restrições, dialogando harmoniosamen-
te com as diferenças.

OBJETIVO

O presente trabalho se propôs a melhorar a acessibilidade na 
Unidade Curvelo do CEFET/MG, por meio de adaptações arqui-
tetônicas nos prédios e partes exteriores do mesmo, visando 
garantir aos alunos, funcionários e visitantes com necessidades 
especiais autonomia e o direito de compartilharem os espaços 
comuns da Unidade.
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REVISÃO DE LITERATURA

DEFICIÊNCIA

De acordo com o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
o conceito de três subdivisões para o conceito de deficiência:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura 

ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere inca-

pacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano;

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se esta-

bilizou durante um período de tempo suficiente para não 

permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, 

apesar de novos tratamentos; e

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capa-

cidade de integração social, com necessidade de equipamen-

tos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa 

portadora de deficiência possa receber ou transmitir infor-

mações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempe-

nho de função ou atividade a ser exercida. (BRASIL, 1999).

Ainda segundo o decreto nº 3298/99 em seu Artigo 4º, 
existem cinco tipos de deficiência. Uma pessoa é conside-
rada com deficiência se esta se enquadrar em alguma das 
seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou 

mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprome-

timento da função física, [...] exceto as deformidades estéticas 
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e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 

funções;

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de 

quarenta e um decibéis (dB) ou mais [...];

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é 

igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor corre-

ção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 

0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 

casos nos quais a somatória da medida do campo visual em 

ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência 

simultânea de quaisquer das condições anteriores;

IV - deficiência mental - funcionamento intelectual signifi-

cativamente inferior à média, com manifestação antes dos 

dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas 

de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuida-

do pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da 

comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, 

lazer e trabalho.

V - deficiência múltipla - Associação de duas ou mais 
deficiências. (BRASIL, 1999).

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), considerando a população residente no país, 
23,9% da população total têm algum tipo das deficiências estu-
dadas: visual, auditiva, motora e mental ou intelectual. 
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ACESSIBILIDADE

Conforme Almeida (2012), acessibilidade significa permitir que 
a pessoa com algum tipo de deficiência ou que tenha sua mobi-
lidade reduzida possa participar de atividades como o uso de 
produtos, serviços e informações tendo em vista a adaptação 
e locomoção sem limitações. É possível definir a acessibilida-
de como uma forma de inclusão social que permite todas as 
pessoas exercer suas escolhas individuais sendo, portanto, uma 
abordagem centrada na “pessoa” e nas suas condições e capa-
cidades físicas, sociais e econômicas.

INCLUSÃO

O termo incluir vem do latim includere que significa compreen-
der, abranger; conter em si, envolver, implicar; inserir, inter-
calar, introduzir, fazer parte, figurar entre outros; pertencer 
juntamente com outros. 

Quando se fala em sociedade inclusiva pensa-se em uma 
sociedade que valoriza, respeita as diferenças e oferece opor-
tunidades iguais para que cada pessoa seja autônoma. Assim a 
sociedade inclusiva reconhece todos os seres humanos como 
livres, iguais e com direito a exercer sua cidadania. Isso implica 
numa sociedade onde cada um é responsável pela qualidade de 
vida do outro, mesmo quando esse outro possa ser diferente dos 
demais (FUMEGALLI, 2012). 

Após a Declaração de Salamanca (1994), a Educação 
Inclusiva deixou de ser sonho e começou a se tornar realidade, 
trazendo uma nova perspectiva ao cenário nacional. Com ela os 
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países passaram a implantar políticas de inclusão nas escolas 
de ensino regular.

A tendência da política social das passadas duas décadas 

tem consistido em promover a integração, a participação e o 

combate à exclusão. Inclusão e participação são essenciais à 

dignidade e ao desfrute e exercício dos direitos humanos. No 

campo da educação, estas concepções refletem-se no desenvol-

vimento de estratégias que procuram alcançar uma genuína 

igualdade de oportunidades. A experiência em muitos países 

demonstra que a integração de crianças e jovens com neces-

sidades educativas especiais é atingida mais plenamente nas 

escolas inclusivas que atendem todas as crianças da respectiva 

comunidade. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 11).

Assim a inclusão concretiza novas formas de educação que 
podem transformar o processo de ensino em algo mais dinâmi-
co e criativo. Dessa maneira a inclusão aparece como forma de 
democratização da educação que rompe o paradigma de escola 
tradicional, baseada na homogeneidade (FÁVERO; COSTA, 2014).

No Brasil, existem políticas e normatizações educacionais 
que exigem a educação para todos, mas as escolas encontram-se 
despreparadas em sua estrutura física e também metodológica 
para colocar em prática a educação inclusiva conforme descrito 
por Glat (1998). 

A educação inclusiva é um desafio para o ensino e para 
toda a comunidade escolar à medida que ela quebra todos os 
paradigmas dominantes e o modelo tradicional de educação. Os 
ambientes da educação devem estar preparados para atender a 
todos os alunos em sua plenitude contemplando todos os níveis 
do processo educacional.
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LEGISLAÇÃO REFERENTE À 
INCLUSÃO NAS ESCOLAS

Conforme define a legislação brasileira, todas as pessoas têm 
direito ao acesso a educação, a saúde, ao lazer e ao trabalho. 
Assim consiste em direito dos cidadãos e dever do Estado zelar 
para que esses direitos sejam cumpridos.

O decreto 5.296/04 que regulamenta as Leis 10.048 e 
10.098 da à União, aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, 
o dever de melhorar as condições das pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida. 

Art. 24. Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, 

etapa ou modalidade, públicos ou privados, proporcionarão 

condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes 

ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, 

auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, 

áreas de lazer e sanitários (BRASIL, 2004).

Por meio dos Decretos nº 186/2008 e nº 6.949/2009, o 
Brasil assume o compromisso de assegurar o acesso das pesso-
as com necessidades especiais a um sistema educacional inclu-
sivo em todos os níveis e de adotar medidas que garantam as 
condições para sua efetiva participação, de forma que não 
sejam excluídas do sistema educacional em decorrência de 
alguma necessidade especial.

O Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 assegura 
que o Ministério da Educação prestará apoio técnico e financei-
ro para a adequação arquitetônica de prédios escolares, produ-
ção, elaboração e distribuição de recursos educacionais para a 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, 

MOBILIÁRIO E ESPAÇOS NA UNIDADE 
CURVELO DO CEFET/MG

Diéssica Barbosa Saraiva
Ângela Silveira Santos
Patrícia Bhering Fialho
Ana Cecília Estevão



104

acessibilidade, com o objetivo de viabilizar o acesso, participa-
ção e aprendizagem no ensino regular aos alunos com neces-
sidades especiais.

ABNT NBR 9050/2015

A Norma ABNT NBR 9050 foi formulada pelo Estudo de 
Acessibilidade em Edificações no Comitê Brasileiro de 
Acessibilidade. Ela estabelece os critérios e parâmetros técni-
cos que devem ser observados no que diz respeito ao projeto, 
construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de 
edificações às condições de acessibilidade. 

Esta Norma procura apresentar os itens da forma mais 
clara possível. Para isso ela utiliza imagens, tabelas e anexos além 
de usar como referencia normas nacionais e internacionais.  

Composta de 148 páginas tem como objetivo mostrar 
como os ambientes devem ser construídos e/ou reformados e 
como devem ser adaptados ou adquiridos o mobiliário e equi-
pamentos urbanos para que esses sejam considerados acessí-
veis. Englobando todos os tipos de deficiência, ela visa garantir 
o acesso a todos os ambientes e objetos por todas as pessoas, 
sendo elas com deficiência ou não.

Portanto para serem considerados acessíveis todos os 
espaços, edificações, mobiliários e equipamentos urbanos que 
vierem a ser projetados, construídos, montados, reformados ou 
ampliados, estes devem atender aos itens desta Norma.
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METODOLOGIA

LOCAL DE ESTUDO

A unidade de Curvelo funciona a pouco mais de sete anos, 
possuindo os cursos técnicos integrados de Eletrotécnica, 
Edificações e Meio Ambiente e o curso superior de Engenharia 
Civil. A Figura 1 apresenta uma imagem do refeitório e do prédio 
administrativo e a Figura 2 apresenta imagem do prédio escolar.

Figura 1 – Refeitório e Prédio administrativo da Unidade Curvelo.

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida panorâmica. Em primeiro plano, duas palmeiras em frente de um gramado. Ao 
fundo, prédio administrativo de arquitetura moderna e horizontal na cor branca, é composto por uma entrada principal 
e várias janelas. No canto esquerdo, refeitório de cor branca com carros estacionados a sua frente. [Final da descrição]

Figura 2 - Prédio escolar.

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida panorâmica. Prédio de arquitetura moderna com várias colunas e entrada 
principal ao centro. À sua frente, um gramado com carros estacionados em baixo de árvores. Na parte inferior, um 
painel de pinturas coloridas ocupa toda a base da fotografia. [Final da descrição]
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Neste estudo, foi utilizada a combinação de dois proce-
dimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica e de campo.  
A pesquisa se deu por meio de estudo observacional, utilizando 
da análise e percepção de itens que não estão em conformidade 
com a NBR 9050:2015. 

ETAPAS

A primeira etapa foi o levantamento bibliográfico sobre a inclu-
são, acessibilidade e pressupostos da Norma NBR 9050:2004, e 
posteriormente Norma NBR 9050:2015, visando a sua aplicação 
em edificações escolares. A pesquisa foi realizada em livros, 
manuais, legislações e publicações cientificas disponibilizadas 
na biblioteca CEFET/MG e na internet. 

A segunda etapa foi composta da coleta de dados por meio 
de registros fotográficos, medições e elaboração de roteiros, com 
itens a serem avaliados, tendo por base a norma da ABNT NBR 
9050:2004 e posteriormente revisados conforme NBR 9050:2015. 

A coleta de dados foi realizada de forma visual ou com 
uso de instrumentos como trenas, fotografias, croquis etc. Os 
recursos necessários ao projeto foram o espaço, equipamentos 
e mobiliários disponíveis na própria Unidade do CEFET/MG de 
Curvelo e os equipamentos utilizados foram:

• Um computador com AutoCAD para o armazenamento 
de dados, elaboração do relatório e confecção de plantas 
arquitetônicas.

• Trenas graduadas para possíveis verificações de medição.
• Máquina fotográfica disponível na Unidade Curvelo.
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A terceira etapa consistiu em transformar os dados cole-
tados em um diagnóstico das condições de acessibilidade do 
Campus. O diagnóstico feito contém os itens analisados, se eles 
se encontravam ou não em concordância com a norma e quais 
seriam as sugestões para alteração.

Na quarta etapa foram elaboradas as especificações 
dos materiais a serem adquiridos e em conjunto foram feitos 
arquivos de texto com maiores explicações acerca dos itens 
especificados. A última foi a elaboração de projetos de adequa-
ções a serem aplicadas na instituição e posterior acompanha-
mento das obras. 

RESULTADOS

Com o decorrer do trabalho foi verificado que existiam itens 
em conformidade e em não conformidade com requisitos da 
NBR 9050:2015.

AUDITÓRIO

O auditório foi uma das áreas que mais possuía itens adaptados, 
mas que não atendiam completamente as exigências da legisla-
ção. As áreas reservadas para pessoas em cadeira de rodas não 
estavam em quantidade compatível com o exigido e também 
não se encontravam sinalizados (Fig. 3). Foi proposta como solu-
ção a retirada de assentos para que fosse possível a inserção de 
mais um módulo de referência em local próximo a rotas acessí-
veis e que não seja isolado e que os mesmos fossem sinalizados. 
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Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia horizontal colorida. Cadeiras de 
auditório vermelhas enfileiradas com assentos levantados, à frente 
um espaço vazio. [Final da descrição]

Fonte: Acervo das 

autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia 
colorida em close de uma poltrona larga 
vermelha. [Final da descrição]

Outro item não conforme que merece destaque trata-se 
do assento para pessoa obesa (Fig. 4), ainda que existente e em 
quantidade mínima, não atendia a especificações da norma  
(Fig. 5). O Quadro 1 apresenta as medidas encontradas e espe-
radas para os assentos. Nota-se que os valores em nenhuma 
vertente, além da quantidade de assentos, estão em conformi-
dade com o exigido. Portanto a solução proposta foi a compra 
de novo assento que atendesse às exigências da Norma. 

Figura 3 - Área reservada para 
pessoa em cadeira de rodas.

Figura 4 - Assento 
para pessoa obesa.
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Figura 5 - Poltrona definida por norma.

Fonte: ABNT, 2015. 
[Descrição da imagem] A imagem apresenta dois desenhos técnicos de poltrona. À esquerda, vista lateral com as 
seguintes medidas: O assento de 0,47 a 0,51. A altura das pernas é de 0,41 a 0,45. A altura do braço de 0,23 a 0,27. À 
direita, vista superior com as seguintes dimensões: O assento 0,75 mín. Do braço direito até o braço esquerdo a medida 
é 0,79 mín. A profundidade está dividida em três medidas de um 1/3. Em uma linha que corta o centro da poltrona está 
escrito: Eixo de simetria. [Final da descrição]

Quadro 1 - Relação de medidas encontradas 
e esperadas - Assento P.O.

ITEM OBSERVADO MEDIDAS 
ENCONTRADAS MEDIDAS ESPERADAS

Quantidade 1 unidade 1 unidade

Largura 0,60m 0,75m

Profundidade 0,44m Entre 0,47m e 0,51m

Altura do assento 0,46m Entre 0,41m e 0,45m

Altura apoios 
de braço 0,22m Entre 0,23m e 0,27m

Fonte: Elaboração das autoras.

Foi observada também a inexistência de assentos para 
Pessoas com Mobilidade Reduzida - P.M.R e de assento para 
Pessoas com Deficiência Visual - P.D.V. e de espaço para cão 
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guia. As soluções propostas foram a compra de assento acessí-
vel a P.M.R., retirada de um assento comum para a inserção do 
espaço para cão guia e a devida sinalização de todos os assentos.

Foi verificado que o desnível entre o palco e a plateia (Fig. 6) 
encontra-se em não conformidade com a norma em alguns aspec-
tos como pode ser observado no Quadro 2. 

Figura 6 – Desnível entre o palco e a plateia

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal de palco com rampa paralela com o acesso à direita. Canto direito 
superior parte de bandeiras. Ao fundo duas mesas. [Final da descrição]

Quadro 2- Relação de medidas encontradas  
e esperadas – Desnível entre palco e plateia.

ITEM OBSERVADO MEDIDAS 
ENCONTRADAS MEDIDAS ESPERADAS

Largura 1,0m Mínimo de 0,90m

Inclinação 16,77% 16,66%

Altura 0,60m 0,60m

Guia de Balizamento Existente Inexistente

Fonte: Elaboração das autoras.

Verificou-se também que não havia local no palco destina-
do ao intérprete de libras ou sistemas auxiliares de comunicação.

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, 

MOBILIÁRIO E ESPAÇOS NA UNIDADE 
CURVELO DO CEFET/MG

Diéssica Barbosa Saraiva
Ângela Silveira Santos
Patrícia Bhering Fialho
Ana Cecília Estevão



111

ÁREAS EXTERNAS E ACESSOS

A calçada de acesso do lado do muro (Fig. 7) possui as 
larguras mínimas necessárias a circulação de pessoa em cadeira 
de rodas P.C.R., porém a placa de sinalização de ônibus diminui 
seu tamanho para 90cm tornando-a desconfortável para P.C.R. e 
um obstáculo para um deficiente visual. A calçada do outro lado 
também não possui as dimensões necessárias para passagem 
de cadeira de rodas (Fig. 8).

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida vertical de 
calçada, com placa de parada de ônibus e alambrado 
à direita.  [Final da descrição]

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida vertical de 
passeio público de terra batida, alambrado à esquerda 
e asfalto à direita.  Ao fundo poste de energia. [Final 
da descrição]

Figura 7 – Placa de 
sinalização na calçada.

Figura 8 – Calçada com 
dimensões inferiores 
às mínimas exigidas
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A solução proposta para a placa de sinalização em local 
inadequado foi a remoção com posterior realocação da placa 
em local adequado ainda foi sugerido colocar a mesma o mais 
próximo possível do meio fio.

Essa calçada citada não possuía rampa de acesso à faixa 
de pedestres (Fig. 9) e posteriormente foi feita uma travessia 
elevada (Fig. 10).

Figura 9 – Faixa de 
pedestres – antes. 

Fonte: Acervo das autoras
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal 
de close de listras brancas horizontais sobre asfalto, ao 
fundo meio-fio. [Final da descrição]

Fonte: Acervo das autoras
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal 
de plano geral de faixa de pedestres. Do lado esquerdo, 
rampa de acesso à calçada. [Final da descrição]

Na portaria, onde possuem catracas, foram observados 
degraus (Fig. 11) que impossibilitam a subida e a descida de 
cadeiras de rodas além de fornecer um perigo potencial para 
um deficiente visual.

Figura 10 – Travessia de 
pedestres – depois.
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Figura 11 – Acesso à 
portaria – antes 

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal. 
Vista frontal de acesso à portaria com um degrau. Ao 
fundo, três catracas. [Final da descrição]

Figuras 12 – Acesso à 
portaria – depois. 

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal. 
Vista lateral de rampa de acesso à portaria. [Final 
da descrição]

A solução proposta para o degrau foi a instalação de 
rampa com inclinação de 8,33% a fim de possibilitar o acesso 
de cadeirantes e diminuir o obstáculo para pessoas com defi-
ciência visual (Fig. 12). Também foi proposta a instalação de 
piso tátil no interior da portaria a fim de orientar pessoas com 
deficiência visual no seu interior e alertar obstáculos como as 
catracas por exemplo.

No interior do Campus percebe-se que praticamente todos 
os rebaixamentos de calçadas continham pequenos degraus  
(Fig. 13) que se mostravam uma dificuldade a mais para as P.C.R. 
Com isso, foi sugerida a “regularização” desta superfície com a 
aplicação de uma camada de argamassa respeitando a inclinação 
de 8,33% (Fig. 14).
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Figura 14 – Rebaixamento  
na calçada - depois.

Figura 13 – Rebaixamento  
na calçada - antes.

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal 
em close de meio-fio, com a calçada no mesmo nível 
da rua. [Final da descrição]

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida 
horizontal em close de meio-fio com abertura de 
acesso à calçada. [Final da descrição]

A calçada para acesso ao prédio escolar possui a dimen-
são especificada na norma, porém se localiza em um local alto 
sendo necessário um guarda corpo. Bem como é necessário 
para a rampa que dá acesso do prédio administrativo para 
o escolar. A solução proposta nesse caso foi a instalação de 
guarda-corpo associado ao corrimão e de piso tátil em toda a 
extensão das calçadas. Lembrando que a rampa de acesso ao 
prédio escolar deverá ter um corrimão intermediário por ter 
largura superior a 2,40m.

INTERIOR DOS PRÉDIOS ESCOLARES 
E ADMINISTRATIVOS

Os acessos aos prédios escolar e administrativo não possuíam 
pisos táteis, por isso foi sugerido a colocação deste como manei-
ra de possibilitar o acesso autônomo a pessoas com deficiência 
visual. Foi elaborado, conforme NBR 9050:2015, o projeto para 
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a alocação do piso (Fig. 15) e o acompanhamento da instalação 
e as instruções foram prestadas pelas autoras (Fig. 16 e 17). 

Figura 15 – Acompanhamento da instalação de piso tátil.

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal de planta baixa impressa em papel, sobre piso direcional na 
cor azul. [Final da descrição]

Figuras 16 e 17 – Acompanhamento e instalação do piso tátil.

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida vertical de mulher ajoelhada, vista de perfil, com trena aberta sobre piso 
alerta na cor azul. No canto inferior esquerdo, esquadro sobre peça de piso tátil. [Final da descrição]

A repercussão dessa intervenção foi positiva por desper-
tar interesse nos demais estudantes sobre a acessibilidade.
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SANITÁRIOS

Os sanitários acessíveis da instituição foram analisados, 
item a item, para avaliar se estes eram acessíveis ou não.

Os vasos sanitários analisados não possuem altura míni-
ma em concordância com a NBR 9050:2015 (Fig. 18). A bacia sani-
tária deve ter uma altura entre 0,43m e 0,45m do piso acabado, 
medidas a partir da borda superior sem o assento. Com o assen-
to, essa medida é, no máximo, 0,46m.

Figura 18 – Vaso sanitário 
do sanitário acessível do 
prédio administrativo. Figura 19 – Bacia com sóculo.

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida 
vertical de vaso sanitário com tampa abaixada 
sobre base elevada. [Final da descrição]

Fonte: ABNT, 2015.
[Descrição da imagem] Desenho técnico, com medidas 
representadas por setas, de vista lateral de vaso sanitário 
com barras de apoio. A altura máxima da bacia com assento 
é de 0,46m; a altura da bacia sem o assento é de 0,43 a 0,45 
e a distância da borda do sóculo até a coluna do vaso é de no 
máximo 0,05. [Final da descrição]

Foi sugerida a readequação dos vasos sanitários para que 
estes atendam às medidas estipuladas na NBR 9050:2015. A insta-
lação das bacias deve atender às NBR 15097-1 e NBR 15097-2.
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Os sóculos (base de alvenaria) de todos os sanitários 
analisados possuem arestas vivas (Fig. 18). Estes devem conter 
cantos arredondados e com sua projeção avançando no máximo 
0,05m, acompanhando a base da bacia (Fig. 19).

Alguns sanitários apresentam barras horizontais a uma 
distância superior a 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da 
barra (Fig. 20), o que impossibilita a transferência autônoma 
de uma pessoa com cadeira de rodas na utilização do sanitário. 
Constatou-se também, a ausência de barras verticais. É reco-
mendada a instalação de acordo com a Fig. 21, sendo os valores 
de A=0,75m, B=0,40m, C=0,46m e D=0,30m.

Figura 20 – Sanitário com barras com 
distância superior à recomendada.

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal de vista frontal de parte de um banheiro, com paredes revestidas 
de azulejos brancos, com barra de apoio fixadas nas laterais e piso com cerâmica de cor cinza. Da esquerda para direita: 
Suporte para papel higiênico fixado na parede, vaso sanitário, acima válvula de descarga fixada na parede de fundo, lixeira 
ao centro, e no último terço da imagem um vão. Na parte superior direita, porta-toalhas de papel. [Final da descrição]
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Figura 21 – Disposição de barras  
de apoio em sanitário acessível.

Fonte: ABNT, 2015.
[Descrição da imagem] Desenho técnico de quatro de vistas de banheiro:

Vista “a”: Vista lateral direita, indica com seta a altura da bacia com o assento, “C”, e acima desta, a barra a 0,11 da parede. 

Vista “b”: Vista frontal, com barra horizontal de 0,80 mín, e altura “A”; a distância entre a extremidade direita da barra 
e o meio do vaso é “D”. 

Vista “c”: Vista lateral esquerda de vaso sanitário e três barras de apoio: a primeira horizontal, na parede de fundo, 
com 0,11 de distância da parede; a segunda horizontal, na parede lateral, com 0,80 mín. de comprimento e altura “A”; 
a distância da sua extremidade direita ao início do vaso é 0,50. A 0,10 de distância acima dela, barra vertical de 0,70 
mín. a 0,30 de distância do início do vaso. 

Vista “d”: Vista superior de vaso sanitário com barra de apoio na parede de fundo e outra à esquerda, onde B é a 
distância entre esta barra e o meio do vaso sanitário. [Final da descrição]

As portas de todos os sanitários (Fig. 22) não apresentam 
pictograma correto para informar a presença do sanitário aces-
sível de acordo com sua utilização (Fig. 23, 24 e 25). As maçane-
tas também não estão em conformidade com a NBR 9050:2015, 
que devem ser do tipo alavanca.

As portas de sanitários e vestiários devem ter, no lado 
oposto ao da abertura da porta, puxador horizontal associado 
à maçaneta (Fig. 26).
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Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia vertical colorida 
frontal, de porta de madeira com placa centralizada no 
alisar superior, onde está escrito “Banheiro P.N.E.”; na 
porta, na parte superior, placa adesiva com pictograma 
de cadeirante; mais abaixo, à esquerda, maçaneta tipo 
alavanca. Do lado direito, na parte superior, extintor 
de incêndio e placa de sinalização fixados na parede. 
[Final da descrição]

Figura 23- Sanitário 
Feminino Acessível.

Fonte: ABNT, 2015.
[Descrição da imagem] Dois pictogramas: à 
esquerda, mulher, e à direita, cadeirante. [Final 
da descrição]

Figura 22 – Porta com pictograma 
e maçaneta em não conformidade 
com a NBR 9050:2015.

Figura 24- Sanitário 
Masculino Acessível.

Fonte: ABNT, 2015.
[Descrição da imagem] Dois pictogramas: à 
esquerda, homem, e à direita, cadeirante. [Final 
da descrição]

Fonte: ABNT, 2015.
[Descrição da imagem] Três pictogramas: à esquerda, 
mulher, ao centro, homem, e à direita, cadeirante. 
[Final da descrição]

Figura 25 - Sanitário 
Feminino e Masculino 
Acessível.

Constatou-se a ausência de barras de apoio em todos os 
lavatórios dos sanitários (Fig. 27). As torneiras também não 
são as recomendadas em norma (Fig. 28), onde “as torneiras 
devem ser acionadas por alavancas, com esforço máximo de 
23N, torneiras com sensores eletrônicos ou dispositivos equi-
valentes” (ABNT, 2015).
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Figura 26 – Representação de porta recomendada.

Fonte: ABNT, 2015.
[Descrição da imagem] Desenho técnico de vista frontal de porta com altura de 2,10; na parte inferior, revestimento 
resistente a impactos, com 0,40 de altura; a 0,50 acima deste, puxador horizontal, que mede 0,40, e está a 0,10 de 
distância da borda esquerda da porta; à direita, maçaneta cuja altura recomendada é entre 0,90 e 1,10. [Final da descrição]

Figura 28 – Em destaque, 
torneira em sanitário 
unissex do refeitório.

Figura 27 – Lavatório em  
sanitário unissex refeitório.

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida de vista 
lateral de bancada trapezoidal de canto, em granito 
escuro, com cuba oval embutida, na cor branca, e 
torneira de inox.  Acima da bancada, espelho; ao lado, 
tomada e interruptor. Paredes revestidas de azulejos 
brancos, piso de cerâmica cinza e ralo de inox. [Final 
da descrição]

Fonte: Acervo das autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida em close de 
torneira inox de rosca em bancada de granito escuro. 
[Final da descrição]
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A área de circulação de todos os banheiros acessíveis 
atende à norma, onde as dimensões devem garantir uma circu-
lação com giro de 360° e transferência lateral, perpendicular e 
diagonal para a bacia sanitária onde as dimensões do módulo 
de referência deve ser 1,20m x 0,80m.

CONCLUSÃO

Para uma pessoa com deficiência, existem ainda muitas barrei-
ras, além das físicas, a serem derrubadas. O preconceito é uma 
delas, que além de dificultar a interação e o convívio entre 
as pessoas, impede o aprendizado e a comunicação entre as 
pessoas que convivem no mesmo ambiente. O ambiente esco-
lar, principalmente por sua finalidade, deve estar preparado 
para receber a todos, alunos, pais, funcionários e visitantes, e 
proporcionar um ambiente que possibilite liberdade de locomo-
ção e autonomia para o uso do mobiliário, edificações e possi-
bilidade de comunicação e interação social.

A instituição analisada deve passar por mudanças em sua 
estrutura física, além de inserção de mecanismos para aten-
der o que está presente na NBR 9050:2015. Deficientes são as 
rampas, os mobiliários, os espaços e não as pessoas em questão. 
É de grande importância que engenheiros, arquitetos e urbanis-
tas projetem ambientes acessíveis, atendendo às necessidades 
de todos e garantindo esse direito.

A educação inclusiva e de qualidade, além de exigência, 
é uma obrigação moral de toda Instituição de ensino para com 
seus alunos e frequentadores. Trata-se de um caminho longo a 
ser percorrido, mas atitudes como as tomadas pelo CEFET/MG 
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como esse projeto e outros realizados no âmbito escolar desen-
volvem o pensamento inclusivo dentro da Instituição. 
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BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA: 
MEDIADORA NO ACESSO AO 
CONHECIMENTO CIENTÍFICO 
NA PERSPECTIVA DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Clemilda dos Santos Sousa1

Eloísa Maia Vidal2

Universidade Federal do Ceará

RESUMO

A Educação Superior, na singularidade de formar profissio-
nais para contribuir com o crescimento da sociedade, expri-
me desafios próprios na inclusão de pessoas com deficiência.  
A Biblioteca Universitária pode contribuir, mediando o aces-
so à informação e ao conhecimento acadêmico por meio de 
seus produtos e serviços. A pesquisa tem como objetivo geral 
identificar desafios e possibilidades no acesso ao conheci-
mento acadêmico, para os discentes com deficiência visu-
al e seus professores, tendo a Biblioteca Universitária como 
mediadora. O estudo se caracteriza como exploratório de 

1 Bibliotecária. Mestre em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior 
- Universidade Federal do Ceará.
2 Docente na Universidade Estadual do Ceará. Doutora em Educação pela 
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abordagem qualitativa tendo como instrumento para coleta de 
dados, a entrevista. O locus da pesquisa é a Universidade Federal 
do Ceará com seus estudantes com deficiência visual e/ou com 
baixa visão, como também os professores desses discentes.  
A pesquisa conclui que a maior dificuldade relatada, tanto para os 
discentes como para docentes, é por acervo, a principal sugestão é 
por um repositório institucional com as obras em formato digital. 
Para que a medição pretendida e efetive, é necessário elaborar 
internamente, no Sistema de Bibliotecas da UFC, uma política que 
estabeleça parâmetros de acessibilidade para as atividades, o que 
vai nortear os serviços e produtos da Biblioteca, de forma que esta 
seja promotora da Educação Inclusiva no ambiente acadêmico.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Biblioteca Universitária. 
Pessoas com Deficiência Visual.

INTRODUÇÃO

A inclusão de pessoas com deficiência na sociedade representa 
grande desafio, porquanto constitui um movimento de mão 
dupla, que tem implicações para a pessoa e para a comunidade 
a que pertence. É um conjunto de descobertas e superação de 
limites que envolve esforços governamentais, traduzidos em leis 
e políticas públicas especificas, que respondam aos contextos 
sociais e culturais diversos e às demandas do seu público-alvo.

Um dos fatos que definem a inclusão de pessoas com defi-
ciência foi a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 
Especiais, em 1994, realizada na Espanha, quando foi publicada 
a Declaração de Salamanca, que proclama o acesso à Educação 
para todos, principalmente aos que têm alguma deficiência.
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[...] reafirmamos, por este meio, o nosso compromisso em 

prol da Educação para Todos, reconhecendo a necessidade e 

a urgência de garantir a educação para as crianças, jovens e 

adultos com necessidades educativas especiais no quadro do 

sistema regular de educação, e sancionamos, também por este 

meio, o Enquadramento da Ação na área das Necessidades 

Educativas Especiais, de modo a que os governos e as orga-

nizações sejam guiados pelo espírito das suas propostas e 

recomendações. (UNESCO, 1994, p. 7).

A Declaração de Salamanca atribui às universidades ações 
importantes, como o estímulo à pesquisa, às redes de trabalho, 
à formação de centros regionais de informação e documenta-
ção. Também declara que as universidades podem desempenhar 
um importante papel consultivo no desenvolvimento da educa-
ção das necessidades especiais, em particular no que respeita 
à investigação, avaliação, formação de formadores, elaboração 
de programas de formação e produção de materiais.

Deve ser promovida cooperação entre universidades e insti-

tuições de ensino superior, nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Esta ligação entre a investigação e a forma-

ção é de enorme importância, sendo igualmente importante 

envolver pessoas com deficiência nesta investigação e forma-

ção, a fim de assegurar que as suas perspectivas sejam plena-

mente reconhecidas. (UNESCO, 1994, p. 28).

Nessa perspectiva, as universidades são parceiras relevan-
tes no desenvolvimento da Educação Inclusiva; sua contribuição 
consiste na pesquisa bem como na formação e propagação de 
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conhecimento. Nesse sentido, as bibliotecas universitárias devem 
ser vistas como equipamentos culturais e espaços ideais para 
emanar as ações de divulgação de pesquisas e informação, por 
intermédio de seus serviços e produtos, configurando a contri-
buição no processo de inclusão de pessoas com deficiência.

O Brasil aderiu à proposta de inclusão social da pessoa 
com deficiência no sistema educacional, fazendo eco com as 
diretrizes internacionais. Assim, políticas públicas voltadas à 
constituição de sistemas educacionais inclusivos são fundamen-
tadas nos princípios e diretrizes contidos na Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2008) e nos 
Decretos n° 6.949/2009, /2004, 5.626/2005 e 7.611/2011 (BRASIL, 
2004, 2005, 2009, 2011). Segundo Pacheco e Costas (2006), o Brasil 
fez uma opção por um sistema educacional inclusivo quando 
concordam com os postulados produzidos em Salamanca.

No ensino superior as bibliotecas universitárias podem 
representar fortes aliadas no processo de inclusão. Pupo (2006) 
ressalta o acesso ao conhecimento como um direito, e afirma que:

O acesso ao conhecimento é um direito de todos os cidadãos, 

portanto ao atendermos pessoas, com ou sem deficiência, não 

estamos prestando um favor, mas cumprindo nosso dever 

enquanto profissionais da informação. O comprometimento 

com acessibilidade e inclusão compete a todos os profissio-

nais: bibliotecários, arquivistas, auxiliares, técnicos, serviços 

gerais, coordenadores, diretores, reitores. (PUPO, 2006, p. 54).

Para a autora, todos na instituição devem compreender  
e estar comprometidos com a inclusão e dela participar. 
Caso contrário, o acesso ao conhecimento não será efetivo.  
A condição de acessibilidade é relevante para todos os ambientes 
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sociais, visto que enseja a equiparação de oportunidades para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

No entendimento de Pupo e Santos (2001), a informação 
no âmbito das universidades é insumo básico, pois a partir da 
informação obtida são gerados novos conhecimentos ou produ-
tos. Assim, é imperiosa a reflexão sobre a missão da biblioteca 
universitária enquanto agente mediador entre o conhecimento 
gerado e o usuário, na utilização e reciclagem dessas informa-
ções. Para que ocorra essa mediação, a biblioteca universitária 
necessita se transformar em um espaço acessível, inclusivo, 
considerando a pessoa com deficiência como agente no ciclo 
de elaboração, reformulação e disseminação do conhecimento.

Monteiro (2010) lembra que são raras as bibliotecas 
universitárias que incorporam ao seu planejamento garantias 
de acesso pleno os seus produtos e serviços, com todos os recur-
sos tecnológicos necessários, com a finalidade de oferecer um 
atendimento de qualidade para todos os que a procurem.

A pesquisa desenvolvida procura mostrar, na Universidade 
Federal do Ceará, as políticas de inclusão já estão sendo implemen-
tadas, tendo como marco a criação da Secretaria de Acessibilidade, 
em agosto de 2010. O trabalho e desenvolvido em quatro eixos: 
arquitetônico, tecnológico, atitudinal e pedagógico. Com efeito, 
nasceu a parceria entre a Secretaria de Acessibilidade e o Sistema 
de Bibliotecas da UFC, resultando na oferta dos serviços oferecidos 
aos alunos com deficiência visual e com baixa visão.

OBJETIVO

A pesquisa buscou identificar desafios e possibilidades de acesso 
ao conhecimento acadêmico, para os discentes com deficiência 
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visual e seus professores, tendo a Biblioteca Universitária como 
mediadora. Para tanto procurou-se identificar o modo como 
a Biblioteca Universitária respondia às demandas dos alunos 
com deficiência visual e seus docentes no acesso ao conheci-
mento acadêmico.

METODOLOGIA

A pesquisa se caracteriza como de natureza exploratória de 
abordagem qualitativa, tendo como instrumento para coletas 
de dados a entrevista semiestruturadas. O locus da pesquisa foi 
a Universidade Federal do Ceará, especificamente o Sistema 
de Bibliotecas da UFC e as unidades acadêmicas Centro de 
Humanidades, Centro de Ciências e Instituto de Cultura e Artes 
nas quais há alunos com deficiência visual nos cursos de Letras, 
Computação e Filosofia.

A amostra foi constituída de duas categorias: discentes e 
docentes da instituição. Os discentes eram pessoas com defici-
ência visual e/ou com baixa visão, e os professores foram indica-
dos pelos alunos quando realizadas as entrevistas, identificados 
como aqueles cujas disciplinas eles encontraram maiores difi-
culdades em apreender o conhecimento ministrado. O interesse 
era identificar disciplinas nas quais havia maiores dificuldades 
referentes não a relações interpessoais, mas especificamente 
para o conteúdo da disciplina, o que envolve as dificuldades que 
os alunos cegos tinham em acessar informações contidas em 
imagens, tabelas, gráficos, símbolos. Os alunos foram identifi-
cados como: Discente 1: matriculado no curso de Licenciatura 
em Filosofia, cursando o quarto semestre. Discente 2: matri-
culado no curso de Computação, cursando o oitavo semestre.  
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Discente 3: matriculado no curso de Português e Literaturas, 
com habilitação em Língua Italiana, cursando o nono semestre.

O grupo composto de professores foi identificado como:

• Docente 1: atua na área de Computação, Lógica e 
Inteligência Artificial.

• Docente 2: trabalha com a área de Ciência da Computação, 
Processamento de Dados em Larga Escala, Banco de 
Dados, Engenharia de Software.

• Docente 3: atua nos temas Raiz, Etimologia, Semântica, 
Fonética, Cultura e Filologia.

• Docente 4: sua área de formação é Comunicação Social, 
mestrado em Educação Brasileira e doutorado em 
Tecnologia Educacional.

• Docente 5: doutorado em Educação, trabalho com Didática, 
Currículo e Formação de Professores.

• Docente 6: mestrado e doutorado em Linguística, atua 
também em Línguas Estrangeiras Modernas.

Para realizar a análise dos dados as entrevistas foram 
estratificadas em duas categorias: docentes e discentes, tendo 
cada uma um roteiro próprio, com duração de quarenta minu-
tos a uma hora. Respondendo ao objetivo geral da pesquisa foi 
indagado aos alunos sobre: como a biblioteca poderia contribuir 
na formação acadêmica, atender às demandas de informação.
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RESULTADOS

Para responder ao objetivo da pesquisa de compreender os desa-
fios e possibilidades de acesso ao conhecimento acadêmico, para 
os discentes com deficiência visual e seus professores, tendo a 
Biblioteca Universitária como mediadora, foi solicitado que os 
alunos o modo como o Sistema de Bibliotecas da UFC responde 
às demandas no acesso ao conhecimento acadêmico.

Um dos discentes declara que: “[...] Penso que o que a biblio-
teca poderia fazer era... que poderia ser, seria ter uma acervo maior 
digitalizado porque inclusive a gente sabe que a maioria, a maioria 
não, todos os livros que são produzidos, eles são produzidos em formato 
digital.” E acrescenta: “É por exemplo digitalizar é simples, agora 
a edição, editar, ou seja, deixar no formato... Eu já peguei livros que 
estava todo digitalizado mas cheio de sujeira, de ruído que se você faz 
uma leitura com ele... você pena!”

Há uma diferença entre digitalizar um texto e editá-lo 
para uma pessoa cega. Digitalizar significa apenas escanear em 
qualquer formato, e deixá-lo da mesma forma do texto escrito, 
como uma imagem do original. Já um texto editado, além de se 
escanear, é realizada uma edição no texto (que pode fica em 
formato doc) para a inclusão, no corpo do texto, da descrição 
de imagens, figuras e tabelas que não são lidas por programas 
leitores de tela, como é o caso das imagens e notas de rodapé 
(por exemplo, muito extensas, são colocadas no final dos capí-
tulos do livro, para não atrapalhar a leitura das pessoas cegas).

O discente sugere a criação de um acervo, um repositório de 
livros em formato digital, acessível, já que o material editado é dife-
rente do digitalizado, por ser mais trabalhado, colocado de forma 
a ser lido por programas leitores de tela, sem ruído de informação. 
Esse tipo de material é produzido no laboratório da digitalização e 
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edição de materiais bibliográficos (na Secretaria de Acessibilidade 
da UFC, em parceria com a BU). Os materiais são digitalizados, 
depois as figuras, tabelas e outras gravuras são descritas.

O outro aluno sugere também um acervo digital de obras 
ampliadas.

Os livros, esses livros, tanto os livros digitalizados, eu não 

sei se é uma barreira da universidade, não sei, mas era bom 

que esses livros fossem disponíveis, ficassem disponíveis, 

eu por exemplo, tenho livros que a biblioteca disponibilizou 

ampliados alguns capítulos, esses livros a biblioteca disponi-

bilizou ampliados e eles são guardados e eu não uso mais, por 

exemplo o livro de cálculo, quase inteiro e eu não uso mais 

e se chegar outra pessoa com o mesmo problema ele já teria 

essa disponibilidade, porque por exemplo para a ampliação 

do livro impresso, a ampliação impressa desse livro, eu tive 

que esperar um certo tempo. (DISCENTE 2).

Neste caso, ele está se referindo ao Serviço de Ampliação 
de Texto que foi disponibilizado pela Biblioteca de Ciência e 
Tecnologias da UFC no Campus do Pici. Foi um caso bem especi-
fico, pois ele precisava de textos ampliados, mas atualmente o 
aluno não utiliza mais esse serviço por usar a ampliação de tela 
com os textos digitalizados. Um terceiro discente 3, ao se referir 
à contribuição que a Biblioteca pode oferecer à sua formação 
registra: “[...] Eu acho que a biblioteca já faz um trabalho muito bom, 
digamos, junto ao acervo digital, né? Porque quando outras pessoas 
precisarem já vai ter, não precisa pedir de novo, né? [...]’. A grande 
demanda nos três relatos é por um acervo digital acessível, que 
contemple as necessidades informacionais dos discentes.
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Já no que diz respeito aos docentes, um deles afirma que 
tem conhecimento sobre os serviços que a biblioteca tem para 
pessoas cegas e que isso aconteceu em virtude da convivência 
com os alunos cegos, mas ressaltou que, muito provavelmente, 
não teria conhecimento de todos os serviços, e que a impressão 
em Braille é um que não tinha conhecimento até o momen-
to em que foi informado na entrevista. Frisou acreditar que 
poucos professores sabiam desse tipo de serviço em seu curso. 
Quanto às sugestões, falou da necessidade de antecipar o mate-
rial digitalizado dos alunos, as referências bibliográficas e a 
possibilidade de envolver o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 
nessa jornada.

Algo que me vem à mente é antecipar-se, pelo menos em mim, 

minha visão, a estratégia no que diz respeito às referências 

bibliográficas, exatamente é essa, torná-las acessíveis a todos. 

No mais, a minha sugestão diz respeita a antecipar-se, como 

isso demanda tempo e a disciplina está rolando, e a gente 

sempre apagando incêndios costuma não ser a melhor estra-

tégia, algo que me vem à mente é que isso seja feito já no ato 

do PPC, projeto de construção do PPC é algo demorado, é algo 

que demanda muito tempo da comissão envolvida, mas eu 

fico imaginando que em um segundo momento a aprovação 

já poderia sim fazer esse processo dado que as referências 

bibliográficas foram atualizadas, dado tudo isso já fosse feito 

essa transcrição para tornar todo esse material acessível para 

os alunos de maneira... ou seja, tentar agir de maneira proa-

tiva [...]. (DOCENTE 1)

Fica evidente também em sua fala, como na dos discentes, 
a sugestão de um acervo digital. A biblioteca pode ser parceira 
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nesse processo, entretanto, é preciso que os cursos mantenham 
sua bibliografia atualizada, de acordo com o que está no PPC, e 
as coordenações dos cursos zelem para que isso, de fato, acon-
teça. Isto porque muitos cursos estão com suas bibliografias 
desatualizadas, ou seja, o que se encontra nas ementas das 
disciplinas não é o que está sendo visto em sala de aula, e isso 
dificulta uma ação proativa da Biblioteca na digitalização dos 
materiais. Sendo assim, o atendimento vai ser no decorrer da 
disciplina, o que inviabiliza a entregado material aos alunos 
em tempo hábil.

O protagonismo da Biblioteca depende da atuação da coor-
denação dos cursos em exigir que a bibliografia que está no PPC 
esteja disponível na biblioteca e que seja cumprida por parte dos 
docentes. Caso contrário, o prejuízo maior é dos discentes com 
deficiência visual, que não poderão ser atendidos pela Biblioteca, 
conforme deveria ocorrer. Ele continua em seu depoimento, 
ressaltando a necessidade do envolvimento dos professores no 
que diz respeito à digitalização de livros e à descrição de imagens 
que demandam conhecimento especializado:

Só mais uma coisa, e além disto ainda tem um outro ponto 

que é que alguns desses livros demandam um conhecimento 

especializado para poder fazer essa concessão e esse proces-

so seja feito junto com os professores ou então, membro do 

colegiado responsável por aquela disciplina [...]. (DOCENTE 1).

Essa parceria dos professores com a Biblioteca e a 
Secretaria de Acessibilidade seria muito importante na edição 
dos materiais, na descrição de figuras, tabelas e gráficos de várias 
disciplinas, visto que envolve diversos olhares sobre o mesmo 
conhecimento para perceber suas minúcias e possibilidades.
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O segundo docente firma que os conhecimentos sobre os 

serviços oferecidos pela Biblioteca Universitária para pesso-

as cegas é nenhum e informa que: “Não, não, eu desconheço, eu 

não conheço nada relacionado a acessibilidade para a biblioteca, 

eu faço uso da biblioteca, mas eu nunca perguntei sobre esses tipos 

de serviços específicos.” (DOCENTE 2) Parece que o docente 

não percebia a relação da Biblioteca com o atendimento aos 

alunos cegos, visto que nunca perguntou ou investigou sobre 

isso junto aos bibliotecários, apesar de ter alunos cegos em 

sala de aula. Quando arguido sobre o que imagina, sugere que 

a Biblioteca poderia fazer para contribuir com o processo de 

inclusão: Sim, eu acredito que a biblioteca pode ajudar muito 

nesse processo. Acho que um primeiro ponto poderia ser os 

professores saberem que tipo de material tem na biblioteca 

hoje e relacionados a que tipo de deficiência. Que a gente 

pudesse fazer uso, eu acho que um segundo ponto que talvez 

a biblioteca pudesse ajudar, talvez a própria Secretaria de 

Acessibilidade pudesse ajudar, era enviar um e-mail através 

do próprio sistema do SIGAA para o professor quando ele tiver 

um aluno com deficiência, o professor ser avisado que tipo 

de deficiência ele tem e que tipo de recursos ele pode utilizar 

para atender aquele tipo de deficiência especifica. Ouvir o 

sistema mais com anuência da Secretaria de Acessibilidade, 

isso poderia ajudar bastante. (DOCENTE 2).

A primeira sugestão faz referência ao acervo, à litera-
tura científica sobre inclusão que a Biblioteca já possui, mas 
não é do conhecimento do professor. O acervo disponível, está 
no catálogo on line e uma pesquisa simples poderia identificar 
facilmente as obras, os títulos disponíveis. Acredita-se que essa 
fosse uma ação do professor de procurar se informar sobre o 
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assunto, visto que os meios já existem, e que existem alunos 
com deficiência em sala de aula.

Por parte da Biblioteca é possível, com suporte no depoi-
mento do professor, conceber uma campanha para divulgar 
esse acervo, visto que o material já existe no catálogo on line 
da Biblioteca e também uma coleção especial com essa lite-
ratura que objetiva dar visibilidade a essa temática, deno-
minada Coleção Acessibilidade. A outra sugestão do e-mail pelo 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 
não seria de competência da Biblioteca, mas da Secretaria de 
Acessibilidade, coordenação dos cursos e Pró-Reitoria de gradu-
ação. A Biblioteca poderia contribuir com os serviços e produ-
tos, provocada pela demanda que surgisse.

Um terceiro docente diz não os conhecer os serviços 
oferecidos pelo Sistema de Bibliotecas. No seu ponto de vista, a 
Biblioteca ajudaria se fornecesse os conteúdos das disciplinas 
em Braille ou em texto acessível. O quarto docente também 
diz não conhecer os serviços, apenas a digitalização. Fala que 
nunca ouviu o aluno dizer que ia pegar livro na biblioteca, até 
porque o que tinha de material era enviado para digitalização. 
O docente diz desconhecer o que é oferecido para os ditos “sem 
deficiência” e menos ainda para os possuidores de algum tipo 
de deficiência. Acrescenta que não poderia sugerir, por não 
conhecer, “[...] eu desconheço totalmente quais são os recursos que 
tem, eu desconheço os serviços, eu desconheço até para os videntes... 
que dirá... eu não sei te dizer. Sim, mas no que poderia contribuir... se 
eu não sei o que tem fica difícil dizer o que falta [...].” (DOCENTE 4).

O quinto docente ressalta também, não conhecer os servi-
ços, nem os que a Biblioteca oferece para pessoas cegas. Quanto 
às sugestões, exprime que a Biblioteca deveria divulgar mais seu 
trabalho nos cursos, nos momentos de encontro da comunidade 
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cientifica, como encontros universitários, feira das profissões: 
“[...] Então, eu acho que é alguma forma de veicular isso nos cursos para 
saber o que dispõe, o que foi feito, talvez no momento dos encontros 
universitários, ter um estande divulgando isso aí seria uma forma 
interessante de dar visibilidade, né?.” (DOCENTE 5).

O sexto docente também diz não saber quais os serviços 
e produtos oferecidos, só sabe que torna o material acessível, 
nada mais além disso. “Não, eu só sei que lá vocês fizeram a transpo-
sição, tornaram acessível o nosso material didático, né? No mais eu não 
sei.” (DOCENTE 6). Como sugestão, pensa em um acervo digital 
assim como já mencionaram os discentes e um docente, com a 
bibliografia de todos os cursos: “Eu acho que o levantamento desse 
material, pelo menos o mais fundamental dos cursos para disponibili-
zar material acessível, né?” (DOCENTE 6). E acrescenta:

Eu acho que a biblioteca de repente oferecesse máquinas 

mesmo e tornasse essas pessoas mais independentes, eu acho 

que o importante é elas se tornarem o mais independente 

possível de outras pessoas, que elas conseguissem desenvol-

ver competências como todo mundo e lançar a mão em utili-

zar fortemente as habilidades que ela desenvolve a mais, usar 

a seu favor as competências que são mais agressivas, que são 

mais evidentes neles, né? Eu acho que a biblioteca é investi-

mento mesmo, financeiro, em equipamentos. (DOCENTE 6).

O docente fala sobre algo que, na Biblioteconomia, se 
entende como desenvolvimento de competências informacionais, 
o que já está sendo pensado na Biblioteca Universitária.

No caso das pessoas com deficiência, isso é pensado, visto 
que exige atenção diferenciada. Para surdos, por exemplo, a 
interpretação em Libras (iniciativa nesse sentido foi o projeto 
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BU em Libras). Para os cegos, dependendo do conteúdo minis-
trado, seriam necessários o material editado e o uso de progra-
mas leitores de telas nas capacitações, o que teve uma iniciação 
tímida com poucas ações, mas já se constitui como serviço que 
é a orientação à pesquisa. Precisa, entretanto, ser repensado e 
inserido nas atividades da Comissão de Educação de Usuários, 
incluindo a capacitação dos bibliotecários que irão prestar 
esse atendimento. Os equipamentos também são fundamen-
tais, como lupas eletrônicas e outros equipamentos capazes de 
fazer a leitura de textos escritos com maior praticidade, o que 
já existe no mercado. Quanto à digitalização do acervo, deve ser 
feito de maneira organizada, atendendo a demanda manifesta, 
o que exige uma parceria da coordenação dos cursos com a 
Biblioteca Universitária, com vistas a informar as bibliografias 
atualizadas dos alunos com deficiência visual, uma vez que não 
é possível digitalizar tudo o que está na Biblioteca, mas o que 
realmente interessa para a formação dos discentes em foco.

Ante o exposto, pode-se concluir que a Biblioteca 
Universitária atende aos discentes por meio de seus serviços e 
produtos, em parceria com a Secretaria de Acessibilidade, apesar 
de alguns entraves. No que se refere aos professores, estes não 
conhecem os serviços oferecidos pela Biblioteca a seus alunos 
com deficiência, nem o potencial informativo da Biblioteca 
Universitária que poderia orientar suas práticas pedagógicas.

É importante a aproximação dos docentes da Biblioteca 
Universitária, numa atitude de busca, pesquisa, pois o envol-
vimento na ambiência de inclusão exige um movimento de mão 
dupla que se complementa.
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CONCLUSÃO

A pesquisa teve seus objetivos atingidos, visto que foi possível 
identificar os desafios e possibilidades de acesso ao conhecimento 
cientifico tendo a Biblioteca Universitária como ponte, mediadora 
do processo de inclusão no ensino superior. A partir dos dados 
coletados junto a docentes e discentes, é possível afirmar que 
o principal desafio para a Biblioteca é estreitar laços com esses 
profissionais, pois, embora servidores da Instituição, desconhe-
cem o potencial informativo, os serviços e produtos oferecidos 
para alunos cegos, o que dificulta a vida dessas pessoas.

Como possibilidade de acesso ao conhecimento científico 
a mediação da Biblioteca Universitária se revela fundamental 
na inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior.  
É importante observar que essas demandas são expressas para 
várias áreas de conhecimento e cada uma com seu modo espe-
cífico de representação da informação, bem como usuários com 
perfis diferenciados, o que exige dos bibliotecários uma visão 
cuidadosa e curiosa para inaugurar, refazer pontes de diálo-
go com a comunidade acadêmica, visando a oferecer o melhor 
atendimento possível, visto que estão sendo formados os profis-
sionais e cidadãos para uma sociedade democrática e plural.

Para que a medição mencionada se efetive, porém, é 
necessário elaborar e estabelecer internamente no Sistema 
de Bibliotecas da UFC uma política de acessibilidade, para que 
esta se traduza em ações de cunho técnico, como, por exem-
plo, na catalogação das obras, na política de indexação e de 
desenvolvimento de acervo com critérios de acessibilidade que 
norteiem as decisões, podendo criar parâmetros que atendam 
aos requisitos de acessibilidade.
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RESUMO

Este trabalho buscou apreender as significações constituídas 
por uma professora do curso de Educação Física da Educação 
Superior, acerca da inclusão de um aluno surdo em sua prática 
docente. Tivemos como participante uma professora univer-
sitária do curso de Educação Física que tinha em sua turma 
um aluno surdo. Nesta pesquisa foi utilizada a perspectiva da 
Psicologia Sócio-Histórica, que permite ir além das aparên-
cias, uma vez que estuda o sujeito no seu processo histórico. 
Os instrumentos utilizados para a produção de dados foram a 
observação participante, a consultoria colaborativa, a história 
de vida e a autoconfrontação simples (ACS) e para análise dos 
dados foram utilizados os núcleos de significação. Dessa forma, 
a partir da ACS foi construído um núcleo de significação, que 
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foi analisado, e nos resultados obtidos verificamos que as signi-
ficações da professora acerca da sua prática docente estavam 
caminhando para inclusão. Ela já conseguia identificar recursos 
pedagógicos necessários para inclusão do aluno surdo, como 
também a importância da presença do intérprete durante a aula 
e ainda conseguia identificar tanto aspectos positivos quanto 
negativos das estratégias usadas em sua aula. Consideramos 
então, que a professora se encontrava num processo de mudança 
de significações e isso mostrou o potencial da autoconfrontação 
para ressignificação da atividade da professora e a importância 
da consultoria colaborativa no fazer pedagógico da mesma.

Palavras-chave: Prática Docente; Educação Superior; Inclusão.

INTRODUÇÃO

A inclusão de alunos com deficiência na Educação Superior 
ainda enfrenta barreiras, que são muitas e se apresentam de 
diversas formas. Elas se configuram como um entrave à perma-
nência e à aprendizagem desse tipo de alunado. Para Olivares 
et al. (2016, p. 42):

Crê-se ser de caráter essencial o incentivo à reflexão sobre 

a aceitação da diversidade inerente à condição humana, 

por meio da eliminação e adequação de barreiras, sejam 

elas arquitetônicas, educacionais e atitudinais, incluindo 

socialmente toda a comunidade acadêmica por intermédio 

da educação.
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Sendo assim, no contexto da educação, o papel preponde-
rante do professor é facilitar para que o aluno com deficiência 
consiga transpor essas barreiras e assim possa construir seu 
conhecimento, pois o professor é o agente mediador do processo 
de aprendizagem.

Acerca da mediação, como uma das categorias da 
Psicologia Sócio-Histórica (PSH), Aguiar e Ozella (2013, p. 04) 
nos dizem que: “Ao utilizarmos a categoria mediação possibili-
tamos a utilização, a intervenção de um elemento/processo em 
uma relação que antes era vista como direta, permitindo-nos 
pensar em objetos/processos ausentes até então”.

Dessa forma, percebemos a importância que o professor 
tem, enquanto sujeito mediador. Porém, além de ser um agente 
mediador e transformador enquanto ser social, ele também é 
transformado em suas particularidades pelas relações sociais. 
Segundo Soares (2011, p. 34), “como ser histórico, o homem está, 
portanto, sempre se transformando, ao mesmo tempo em que 
também transforma o mundo com o qual se relaciona”.

Nessa perspectiva então, as experiências do sujeito em 
sua trajetória de vida podem influir na sua maneira de pensar, 
sentir e agir.

Assim sendo, uma vez que o acesso de alunos com defi-
ciência nessa modalidade de ensino está aumentando, faz-se 
necessária a busca pela apreensão dos sentidos e significados 
constituídos pelos professores sobre suas práticas pedagógicas 
quando têm alunos diversos em suas turmas.

Porém sentidos e significados não estão dissociados, mas 
cada um tem sua particularidade e, de acordo com Vigotski 
(2001), o significado é fixo, imóvel, estável, enquanto que o senti-
do muda a palavra facilmente dependendo do seu contexto. Por 
isso, durante a pesquisa, partimos do empírico para as zonas 
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de sentido, verificando o que existe além da fala do docente, o 
que está implícito.

OBJETIVO

Esta pesquisa buscou apreender as significações constituídas por 
uma professora do curso de Educação Física da Educação Superior, 
acerca da inclusão de um aluno surdo em sua prática docente.

METODOLOGIA

Nesta pesquisa foi utilizada como fundamento teórico e meto-
dológico a Psicologia Sócio-Histórica. Segundo Aguiar e Ozella 
(2013, p. 301) essa perspectiva permite:

A reflexão metodológica sobre a apreensão dos sentidos 

pautada numa visão que tem no empírico seu ponto de parti-

da, mas com a clareza de que é necessário ir além das aparên-

cias, sem se contentar apenas com a descrição dos fatos [...], 

ou seja, estuda o sujeito no seu processo histórico.

PARTICIPANTES DA PESQUISA:

Participou dessa pesquisa a Professora Lilli[1], que tinha 43 anos 
de idade, Mestre em Ciências da Saúde, lecionava no curso de 
Educação Física Bacharelado de uma Instituição de Ensino 
Superior (IES) privada. Ainda que as análises dos dados inci-
diram na professora, também participaram da pesquisa um 
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aluno surdo (Luan, de 28 anos de idade), acompanhado de um 
intérprete/ tradutor de Libras (Leonardo), além da participação 
de João e Ana, consultores colaborativos.

INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 
DE PRODUÇÃO DE DADOS:

Utilizamos como instrumentos e procedimento de coleta de 
dados: a entrevista sobre história de vida, a observação partici-
pante, a autoconfrontação simples e a consultoria colaborativa.

ENTREVISTA SOBRE HISTÓRIA DE VIDA:

Na produção dos dados utilizamos trechos da história de vida 
da professora. Segundo Souza e Fernandes (2014, p. 304):

[...] a metodologia de história de vida permite potenciar 

o autoestudo, partindo da relação do professor com o seu 

contexto histórico, político e social, mostrando que os desa-

fios que enfrenta na sua experiência quotidiana têm uma 

dimensão mais ampla e que, para atuar de forma mais crítica 

e transformadora, a sua reflexão e a sua análise devem dar 

conta dessa dimensão.

E dessa forma entendemos que as experiências e os fatos 
ocorridos com o sujeito, são processos históricos que formaram 
a sua subjetividade.
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OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE:

Foram feitas observações durante 3 meses e 16 dias da práti-
ca docente em campo e vídeos gravados durante as aulas. 
Deslandes e Gomes (2012, p. 70) nos explicam que este é um 
“[...] processo pelo qual um pesquisador se coloca como obser-
vador de uma situação social, com a finalidade de realizar uma 
investigação científica”. Portanto, durante essas observações, 
a pesquisadora fazia registros escritos, “notas de campo”, dos 
acontecimentos relevantes para a pesquisa.

E conforme as situações se apresentavam, ao final de cada 
aula, a pesquisadora dava sugestões pedagógicas e metodoló-
gicas à professora pesquisada, no sentido de contribuir para a 
prática inclusiva da mesma.

AUTOCONFRONTAÇÃO SIMPLES:

Essa técnica é apresentada por Clot (2007 p. 135) “[...] trata-se 
de uma atividade em si em que o trabalhador descreve sua situ-
ação de trabalho para o pesquisador”. Dessa forma, portanto, 
na autoconfrontação simples (ACS) o sujeito e a pesquisadora 
assistiram o episódio em análise, e em seguida, o sujeito fez 
algumas reflexões, pontuando suas observações em relação ao 
seu fazer pedagógico.

CONSULTORIA COLABORATIVA:

Nesta pesquisa aconteceu a consultoria colaborativa. De acordo 
com Lago (2009, p. 2940):
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[...] Neste tipo de trabalho é essencial que os colaboradores 

também possuam conhecimentos sobre ensino, aprendiza-

gem e procedimentos eficazes que direcionem a participação 

do aluno com deficiência no currículo geral. Na colaboração é 

preciso acreditar que a aula pode ser modificada e organizada 

para que alunos com necessidades especiais possam aprender 

ou diminuir as dificuldades com relação aos demais colegas. 

Para tanto, foram convidados dois consultores peda-
gógicos, João e Ana, os quais contribuíram com orientações 
didático-pedagógicas à Lilli para a aprendizagem e autonomia 
do aluno surdo. A primeira consultoria com João (07/10/14) teve 
duração de 35min15seg. A segunda consultoria colaborativa 
com Ana (28/10/14) teve duração de 53min46seg.

PROCEDIMENTOS DE PRODUÇÃO DE DADOS:

Consideramos importante esclarecer que os dados aqui analisa-
dos integram uma das pesquisas (SANTOS, 2016) desenvolvidas 
no âmbito do projeto PROCAD “Tecendo redes de colaboração no 
ensino e na pesquisa em Educação: um estudo sobre a dimensão 
subjetiva da realidade escolar”.

Para a coleta de dados, a pesquisadora entrou em contato 
com o coordenador e o diretor da IES, explicando os objetivos da 
pesquisa. Assim, ficou definido que a pesquisa seria desenvolvida 
com uma professora do Curso do Bacharelado em Educação Física, 
que lecionava para um aluno surdo. Foram feitos os esclarecimen-
tos para a professora do anonimato e do objetivo da pesquisa, de 
modo que ela permitiu que a pesquisa fosse realizada.
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Univer-
sidade Federal de Alagoas (protocolo número 439.400). 
Conforme as exigências éticas, a professora assinou o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), e, por fim, foi entregue 
uma cópia deste documento para a mesma.

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS:

A análise e interpretação dos dados foram feitas de acordo 
com os núcleos de significação, propostos por Aguiar e Ozella 
(2006). Inicialmente, fizemos leituras flutuantes e destacamos 
as palavras que na fala do sujeito se mostrou relevante, seja por 
maior frequência, carga emocional, etc., formando assim, os 
pré-indicadores. Em seguida, aglutinamos os pré-indicadores 
conforme sua similaridade ou contra-posição, constituindo-se 
nos indicadores. Posteriormente, avançamos para o processo de 
articulação desses indicadores, formando os núcleos de signi-
ficação, que apontaram os pontos fundamentais que trouxe-
ram implicações para o sujeito, o envolveram emocionalmente 
e revelaram as suas determinações constitutivas, os quais foram 
nomeados tematicamente.

Neste trabalho apresentamos um núcleo de significação, 
construído a partir da autoconfrontação simples: “Caminhando 
para uma prática inclusiva”.

Durante esse processo foram feitas ACS com 6 episódios 
(1, 2, 3, 4, 5 e 6), sendo que neste trabalho utilizamos apenas 
a autoconfrontação simples do episódio 3. O episódio 3 é um 
recorte de uma determinada aula, em que a professora já havia 
vivenciado o processo da consultoria colaborativa.
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Teremos a seguir a descrição do episódio 3, conforme a 
explicação supracitada:

DESCRIÇÃO DO EPISÓDIO 3 – “AULA TEÓRICA 
– DESENROLANDO O BARBANTE”

O objetivo dessa aula foi mostrar na prática a intensidade 
dos métodos intervalados intensivo e extensivo numa aula 
de bike indoor.

Nesse episódio, a professora iniciou a aula pedindo ajuda 
ao intérprete para desenrolar um barbante, que foi um dos 
recursos que ela utilizou para demonstrar aos alunos como 
regular a distância do banco da bicicleta.

Enquanto o intérprete tentava realizar essa tarefa, ela 
foi explicando mais detalhes sobre a percepção do esforço nas 
intensidades das aulas, fato que impediu o Luan de entender 
essas explicações, pois as mãos do intérprete estavam ocupadas, 
impedindo-o de sinalizar para o aluno surdo.

Após 2 minutos e 30 segundos do início da aula, o intér-
prete conseguiu desenrolar o barbante e a professora demons-
trou como usar o barbante com um anel pendurado na bicicleta 
para formar um ângulo de 90º e fazer o alinhamento do corpo 
para preservar as articulações do joelho e tornozelo.

Em seguida, utilizou um álbum seriado com gravuras e 
umas figuras de carinhas coladas no quadro para demonstrar 
o esforço nos exercícios contínuos de intensidade.

Apesar do intérprete ter passado quase todo esse episó-
dio sem interpretar a aula para o aluno surdo, ele conseguiu 
acompanhar e participar da aula, por conta da posição em que a 
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professora se encontrava, de frente para os alunos, e dos recur-
sos pedagógicos utilizados por ela.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
NÚCLEO DE SIGNIFICAÇÃO DO EPISÓDIO 3: 
“CAMINHANDO PARA UMA PRÁTICA INCLUSIVA”.

Analisando esse núcleo de significação (NS) podemos verificar 
que a Professora Lilli começou a despertar nesse episódio para 
uma prática pedagógica inclusiva, pois ao se contemplar nas 
filmagens da ACS ela conseguiu perceber pontos positivos e 
negativos acerca dos recursos pedagógicos que utilizou duran-
te a aula, onde a mesma declarou que alguns foram eficientes 
para facilitar a aprendizagem do aluno surdo, outros não atin-
giram seu objetivo.

Podemos constatar como aspectos positivos declarados 
por Lilli, os seguintes recortes da sua fala:

[...] mostrar na prática a intensidade dos métodos, usando as 

carinhas de percepção de esforço.

[...] as carinhas eram para perceber a característica da inten-

sidade dentro dos dois métodos.

Eu usei o retroprojetor para poder mostrar as fotos, aí eu usei 

as carinhas [...].

[...] o fato de ter aquelas carinhas ali, não precisava mais 

de nada.
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Nesse momento ela diz ter acertado nos recursos utili-
zados porque as imagens favoreceram a compreensão do Luan 
e, conforme Ferreira e Chagas (2016, p. 94):

[...] outros recursos não menos importantes, também são 

utilizados na comunicação com os surdos: desenhos e foto-

grafias, por exemplo, são importantes aliados, pois enrique-

cem o conteúdo através da ilustração do tema abordado [...].

Dessa forma, portanto, Lilli acreditou ter incluído Luan 
nesse momento da aula, pois fez uso de recursos imagéticos e a 
aprendizagem dos surdos se dá num âmbito visual.

Ainda analisando os recursos que a mesma usou na aula, 
a professora reconheceu que devia ter adotado outra atitude em 
dado momento da aula, destacando como pontos negativos os 
seguintes fragmentos:

[...] eu devia não ter pedido para o intérprete, eu devia ter pedi-

do para uma outra pessoa continuar desenrolar [barbante] [...].

[...] tinha mais gente que eu poderia ter pedido para deixar 

as mãos do intérprete livre.

[...] isso aí é uma das anotações que eu coloquei depois da aula 

[pedir para outra pessoa desenrolar o barbante].

Nessas reflexões vemos que os sentidos da professo-
ra estão caminhando para uma perspectiva inclusiva, pois já 
consegue identificar recursos pedagógicos necessários para 
inclusão do aluno surdo, como também a importância da 
presença do intérprete durante a aula. Acerca disso, Pinto et 
al. (2015, p. 178) nos dizem que:
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[...] O papel principal do intérprete de Libras em sala de aula 

é facilitar a comunicação entre alunos surdos, alunos ouvin-

tes, professores e funcionários. Essa comunicação é a ponte 

da língua fonte à língua alvo que envolve diretamente aos 

alunos surdos.

Foi justamente o fato da professora ter dado outra função 
ao intérprete que a comunicação entre a mesma e o Luan foi 
interrompida nesse momento, pois o intérprete é quem faz a 
ponte de comunicação. O ponto principal foi que Lilli percebeu 
sua falha ao se contemplar na ACS.

Outra estratégia usada por Lilli e que ela considerou como 
assertiva foi o trabalho em dupla. Ao autoconfrontar sua aula 
na filmagem, ela disse: “nessa aula eu gostei muito, porque na 
hora que eu fiz em dupla ele [Luan] interagiu com outro colega, 
ele regulou o banco, regulou a distância, regulou o guidão, [...]”.

Lilli entendeu que a atividade com um colega facili-
tou a aprendizagem do aluno surdo, como também do cole-
ga em questão. Face a discussão trazemos as contribuições 
de Vigotski (2007, p. 97) sobre a definição do que é a Zona de 
Desenvolvimento Proximal:

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que 

se costuma determinar através da solução independente de 

problema, e o nível de desenvolvimento potencial, determi-

nado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes.

Dessa maneira, percebeu-se que a atividade em dupla 
contribuiu para compreensão e realização da tarefa pelo do 
aluno.
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Também verificamos que a Professora ao se ver na ACS, 
teceu considerações a respeito de estratégias que poderia ter 
utilizado, mas não o fez, para melhorar a aprendizagem do 
Luan. Vejamos sua fala: “posicionar as bicicletas em grupo e 
fazer, como se cada um fosse o professor. Colocava a música e 
pedia para o “professor” ir [dar a aula], no caso o Luan eu não 
sei se daria certo”.

Apesar de ainda estar em dúvida se essa seria uma boa 
estratégia para incluir o aluno surdo, vemos que a professora 
estava buscando sempre uma forma de melhorar sua prática 
docente, neste momento particularmente, pensou numa manei-
ra do aluno surdo poder associar a teoria à prática, colocando-o 
no lugar do professor, para melhor fixar a aprendizagem.

Segundo Freire (1994) é refletindo na prática passada ou 
na atual, de forma crítica, que se pode melhorar a próxima 
prática e foi essa reflexão que Lilli fez vendo as filmagens de sua 
aula, uma reflexão crítica sobre sua atuação na aula e no que 
poderia ter feito para ser uma professora aberta à diversidade.

Continuando com suas reflexões na ACS, a professora 
Lilli atribuiu sua prática pedagógica como inclusiva, quando 
avaliou a aprendizagem do aluno surdo e obteve uma resposta 
afirmativa. Podemos constatar isso na sua fala:

[...] no final eu perguntei para ele, se ele sabe o que era 

cadência de subida, reta. Eu acredito que sim, porque naque-

la aula de step ele montou, é muito mais difícil, a aula de 

step ele conseguiu.

Eu perguntei se o Luan tinha entendido, pedindo ajuda do 

intérprete e ele falou que sim.
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Nos recortes acima, a fala da professora sugere que ela esá 
sempre avaliando o aluno surdo e a avaliação é parte prepon-
derante do processo de ensino e aprendizagem. Nesse contexto

A avaliação é parte do fazer escolar, logo, em um proces-

so avaliativo que sugere reconhecer a diferença surda, bem 

como os aspectos que envolvem a construção do conhecimento 

por alunos surdos, as avaliações necessitam ser organizadas 

considerando-se, sobretudo, a língua de sinais, a visualidade do 

sujeito surdo e a sua dificuldade em acessar o Português como 

segunda língua (RAMOS; LACERDA, 2016, p. 820).

E Lilli fez sua avaliação a respeito de Luan observando 
os aspectos práticos e se utilizando da presença do intérprete. 
Há na professora um processo de mudança na constituição dos 
sentidos com relação à sua docência na perspectiva da inclusão 
do aluno surdo em suas aulas.

Outro ponto que a professora ressaltou, refletindo sobre 
sua atuação ao ministrar a aula, teve relação com sua comuni-
cação com o aluno surdo:

Eu acho que eu melhorei, que eu chamei ele [Luan] pelo nome, 

eu usei um pouco mais de expressão.

Tem uma coisa que eu preciso melhorar muito: eu sou muito 

verbal, eu preciso ser um pouco mais visual e gestual. Eu 

preciso treinar isso!

Como a gente está dando aula para um deficiente auditivo, você 

não pode usar muito a voz, você tem que usar mais o gesto, 

então a comunicação tem que ser mais gestual do que verbal.
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Nos recortes acima, ela expressou o quanto apreendeu 
sobre a forma de se comunicar com os surdos, ainda que não 
tivesse domínio da Libras. Nesse contexto, Ferreira e Chagas 
(2016, p. 92) discorrem:

O uso da LIBRAS, como qualquer outra língua, possui aspectos 

linguísticos específicos e diferencia-se da Língua Portuguesa, 

por utilizar-se de sinais e caracterizar-se na modalida-

de gestual-visual, por seu canal ou meio de comunicação 

constituir-se de movimentos gestuais e expressões faciais 

perceptíveis à visão.

Apesar de não dominar a Língua de Sinais, a professora 
entendeu a importância de aprender, ainda que minimamente, 
a se comunicar com o aluno surdo, pois o diálogo entre profes-
sor e aluno é essencial no processo de aprendizagem, uma vez 
que o professor é o mediador desse processo.

Verificamos também que, em meio a essas reflexões acer-
ca de sua prática docente, a professora deixou claro que come-
çou a mudar seus sentidos acerca da sua atividade pedagógica, 
a partir da participação da pesquisadora e dos consultores cola-
borativos. Ela fez essa declaração quando disse: “eu acho que a 
participação da pesquisadora e do consultor colaborativo desde 
o início foi espetacular”.

Vejamos alguns fragmentos das falas dos colaboradores 
e da pesquisadora:

Quando você colocar essas imagens com as carinhas, usar o 

quadro branco, não é só o aluno surdo que ganha, ganham 

todos (Pesquisadora).
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[...] o caminho é esse. Como você fez hoje, na aula. [...] recurso 

imagético, a importância de está comunicando com todos, 

utilizando as expressões, o máximo possível [...] (João, consul-

tor colaborativo).

[Use] uma estratégia visual pra que ele [aluno surdo] compre-

enda (Ana, consultora colaborativa).

Porque aí, no final da aula, você vai falar tanto, vai usar 

tanto: relaxa; alonga agora; respira; que você não vai preci-

sar especificamente do intérprete para mandar ele relaxar, 

para mandar ele alongar. Você mesma já pode direcionar o 

olhar pra ele e pedir que ele faça isso. Porque é importante 

que ele foque isso, que a professora dele é você (Ana, consul-

tora colaborativa).

Dessa maneira, entendemos que a consultoria colabora-
tiva auxilia no avanço de uma prática docente inclusiva, pois é 
uma atividade onde um ou mais especialistas propõem estra-
tégias pedagógicas para inclusão de alunos com deficiência no 
processo de aprendizagem. Sendo assim,

O trabalho em colaboração consiste no diálogo frequente e 

sistemático entre o professor da sala regular com o professor 

especial para garantir a escolarização do aluno público alvo 

da educação especial, desde a construção do planejamento, 

adequações nos procedimentos de ensino, adaptações curricu-

lares e de materiais até a avaliação (CABRAL et al., 2014, p. 393).

Dessa forma, os consultores colaborativos, juntamente 
com a pesquisadora, foram pontos fundamentais para o desper-
tar da mudança nos sentidos da professora, pois os auxiliaram 
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com orientações acerca de recursos pedagógicos, da comunica-
ção com os surdos e sobre a função do intérprete.

A professora analisou ainda seu atual interesse pelas 
pessoas com deficiência, quando mencionou na ACS: “tudo que 
eu faço agora, eu fico pensando. Aí agora eu estou lendo umas 
coisas [sobre as pessoas com deficiência]”.

Esse interesse nos remete à sua história de vida, onde ela 
afirma que sempre teve pessoa com deficiência em sua traje-
tória, entre familiares, amigos, escolas que frequentou e local 
de trabalho. Vejamos alguns recortes de sua história de vida:

Agora deficiência física em todos os lugares que eu trabalhei, 

sempre teve algum presente, sempre.

Tive amigos surdos, mudos, cegos, amputação de membros 

por algum acidente, cadeirante.

[...] na época, devia ter entre 9 e 10 anos [...]e sempre me 

chamou atenção esse tipo de pessoa, se a gente pode dizer 

assim [...] então eu acabava me aproximando, dava pirulito, 

chocolate. Teve uma coisa que minha mãe lembra até hoje, 

minha tia também lembra, que eu dei uma flor, um rapaz que 

tinha paralisia total.

Sobre a história de vida, Sarmento (2013, p. 239) assegura que:

Prosseguindo numa linha interacionista, a apreensão dos 

significados atribuídos por cada pessoa-professor ocorrerá 

na interação social pelo que a compreensão dos pontos de 

intersecção entre a biografia e a sociedade se torna essen-

cial. Nesta perspectiva, a interpretação que cada sujeito dá à 

sua vida corresponde a um ato partilhado com os referentes 

próximos ou distantes - a família, os amigos, os colegas de 
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trabalho, os alunos, as comunidades, os investigadores, as 

figuras públicas ou anônimas etc.

Isto nos leva a considerar que a interação da professora 
com pessoas com deficiência, ao longo da sua vivência, influen-
ciou em seu desejo de mudar, de ser uma docente mais aberta 
à diversidade.

Ainda contemplando as filmagens, Lilli enfatizou que 
todos os alunos têm seu aprendizado facilitado e não apenas o 
aluno surdo, quando declarou na ACS que: “todo mundo ganha”. 
Sobre essa proposta de inclusão, Caldas et al. (2014, p. 02) afir-
mam que: “O norte desta proposta demanda que o ambiente 
escolar seja um local único, onde o foco seja a classe como um 
todo, não reduzindo o processo de ensino-aprendizagem às dife-
renças individuais dos alunos”.

Desta forma, tudo aquilo que o docente utiliza enquanto 
estratégias de ensino aprendizagem facilitadoras para inclusão 
do aluno com deficiência, também é benéfico e proporciona 
melhorias na aprendizagem de toda turma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O núcleo de significação analisado evidencia na professora, 
participante da pesquisa, um processo de mudança na cons-
tituição de significações acerca da sua prática pedagógica na 
perspectiva de inclusão de um aluno surdo em suas aulas.

Ao se contemplar nas filmagens da autoconfrontação, ela 
faz reflexões críticas do seu fazer pedagógico, ora ressaltando 
pontos positivos, como o fato de ter feito uso de recursos imagé-
ticos, ora ressaltando pontos negativos, como no momento em 
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que delegou uma função ao intérprete que não era a dele, porém 
deixando claro que já apreendeu bastante acerca da inclusão 
do aluno surdo, mas que precisa melhorar. Ressalta ainda a 
importância da consultoria colaborativa e da pesquisadora 
nesse processo de ressignificação.

Vemos também a influência da história de vida em rela-
ção ao interesse da professora em aprender a ser mais inclusiva 
e que no processo de inclusão todos saem ganhando.

Podemos considerar que, nesse núcleo de significação, a 
professora se encontra num processo de mudança de significa-
ções acerca da sua prática docente na perspectiva inclusiva, que 
a mesma está caminhando para uma prática pedagógica aberta 
à diversidade e isso mostra o potencial da autoconfrontação 
para ressignificação da atividade da professora e a importân-
cia da consultoria colaborativa no fazer pedagógico da mesma.
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MEIOS DE ACESSO DE ALUNOS 
COM DEFICIÊNCIA VISUAL AOS 
NÚCLEOS DE ACESSIBILIDADE 
NO ENSINO SUPERIOR

Daniele Sentevil da Silva

Carolina Severino Lopes da Costa
Universidade Federal de São Carlos

RESUMO

A deficiência visual constitui-se como uma limitação sensorial 
que afeta a captação de informação do meio ambiente, podendo 
ocasionar, desde leves até graves prejuízos no desenvolvimento 
e aprendizagem de quem a possui. No ensino superior existem 
demandas específicas e cada vez mais complexas aos graduan-
dos, sendo extremamente importante identificar os serviços de 
acessibilidade e de apoio para garantir o acesso e a permanência 
de alunos com deficiência visual nessa etapa de escolarização. 
Desse modo, o presente estudo teve como objetivo descrever 
como é realizado o contato da IFES com o aluno com deficiência 
através dos núcleos de acessibilidade pela descrição dos coor-
denadores dos núcleos. A pesquisa teve abordagem qualitativa. 
A pesquisa foi realizada por meio de contato com os coordena-
dores dos núcleos. Participaram 10 coordenadores de núcleos 
de acessibilidade de instituições federais de ensino superior de 
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diferentes regiões do país. Eles responderam a um questionário 
online via google drive contendo questões que versavam sobre 
o tema da pesquisa. A análise dos dados foi feita por meio da 
análise de conteúdo por tema, assim houve categorização nos 
dados encontrados. Os resultados mostraram que: a construção 
dos núcleos de acessibilidade foi posteriormente ao Programa 
Incluir em 2005, a estruturação de atendimento baseada em físi-
co e pessoal, o número de alunos com deficiência em cada IFES 
e a forma de obtenção das informações dos alunos com defici-
ência matriculados, as demandas dos alunos com deficiência.

Palavras-chave: Ensino Superior. Núcleo de Acessibilidade. 
Deficiência Visual.

INTRODUÇÃO

A inclusão no ensino superior deve oportunizar o desenvolvi-
mento pessoal, social e profissional, bem como a participação 
na comunidade, não restringindo a participação pela deficiên-
cia, sendo a instituição de ensino superior a responsável pela 
disponibilização de recursos e serviços de acessibilidade para 
a participação ativa dos estudantes (BRASIL, 2013).

Essa especificação de direitos é vista por Bobbio (1992) 
como meio de oportunização de direitos para grupos minori-
tários marcados por uma diferenciação, seja étnica, religiosa, 
de alguma deficiência, entre outras.

A acessibilidade nas instituições federais de ensino 
superior (IFES) é oportunizada por meio do “Programa Incluir: 
Acessibilidade na Educação Superior”, (2005) e, a partir de 2012, 
o MEC apoia financeiramente a institucionalização de políticas 
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de acessibilidade no ensino superior, por meio dos núcleos de 
acessibilidade configurados nos seguintes eixos: infraestrutura; 
currículo, comunicação e informação; programas de extensão 
e; programas de pesquisa (BRASIL, 2013).

A inclusão no ensino superior é um direito garantido pela 
legislação brasileira. No entanto a inclusão no ensino supe-
rior ainda é um desafio pois promover condições de acesso e 
permanência no ensino superior necessita de um criterioso 
planejamento da política de inclusão, considerando as relações 
envolvidas e o sujeito (SIQUEIRA; SANTANA, 2010).

As pesquisas de Oliveira (2003), Sasazawa (2005), Drezza 
(2007) e Ferreira (2007) apontam programas de acessibilidade 
e serviços de apoio aos alunos com deficiência matriculados 
no ensino superior e a maneira como foram desenvolvidos.  
A Universidade Estadual de Londrina é a universidade que 
possui serviços de apoio às pessoas com deficiência há mais 
tempo, desde 1991 (FERREIRA, 2007). Ainda na Universidade 
Estadual de Londrina, os estudantes apontam o programa 
como exercendo um papel relevante durante a permanência 
dos mesmos no ensino superior (OLIVEIRA, 2003). Embora algu-
mas IFES possuam esse serviço, somente ele não é suficiente, 
como por exemplo na Universidade Estadual de Maringá são 
apontadas algumas barreiras como o tempo para realização das 
provas e a devolução dos livros na biblioteca, como não sendo 
satisfatórios (SASAZAWA, 2005). Há ainda a necessidade do apoio 
à recepção e permanência desses alunos, apontado por Drezza 
(2007) na Universidade Cidade de São Paulo.

Os usos de serviços de apoio necessitam preencher as 
demandas dos alunos PAEE e que abarquem a formação global 
do estudante, articulando as atividades desenvolvidas com os 
propósitos educativo-formativos (SOBRINHO et al., 2016).
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Castro (2011) realizou uma pesquisa sobre o ingresso e 
a permanência dos alunos com deficiência nas universidades 
públicas brasileiras, através da investigação em 13 universi-
dades que possuíam mais de 20 alunos com deficiência matri-
culados. Participaram da pesquisa os responsáveis sobre a 
acessibilidade nas universidades e o aluno com deficiência indi-
cado pelos coordenadores dos núcleos de acessibilidade, através 
de questionários, entrevistas, documentos, observação direta 
informal com registro de campo e artefatos físicos. Os dados 
apontam 9 universidades com serviço específico, 3 com apoio 
inespecífico e 1 sem serviço institucionalizado (mas que busca 
prover as necessidades de seus alunos). Existe uma relação de 
serviço recente com as políticas de financiamento de ações 
voltadas para a permanência de estudantes com deficiência 
no ensino superior. Em relação aos alunos, eles não eram ques-
tionados diretamente sobre as barreiras encontradas, mas isso 
foi predominante em seus discursos. E conclui-se que serviços 
facilitadores sobre o ingresso e a permanência dos alunos com 
deficiência foram encontrados nas instituições como as modi-
ficações realizadas nas bibliotecas, a legislação institucional, a 
organização de departamento de apoio à inclusão, entre outros 
e, como desafios para as IFES estão o rompimento de barreiras e 
oportunização das condições de acessibilidade, criando alterna-
tivas para evitar práticas excludentes por parte dos professores.

O Censo da Educação Superior – MEC/INEP aponta que 
as matrículas de pessoas com deficiência aumentaram de 5.078 
em 2003 para 23.250 em 2011, representando um aumento de 
358%. Ressaltando que 72% das matrículas de tais estudantes 
nas IES se dá nas Instituições Privadas de Educação Superior 
(BRASIL, 2013).
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Entretanto questiona-se o expressivo aumento no núme-
ro de matrículas dos alunos com deficiência no ensino superior 
se não somente o acesso é garantido, mas também a garantia da 
permanência e da participação efetiva nesse meio.

Guerreiro (2011) apresenta um estudo de caso de uma 
universidade pública federal e mostra o aumento expressivo dos 
alunos com deficiência no ensino superior, bem como o aumen-
to da preocupação com esses alunos, com sua permanência e 
sucesso acadêmico, porém existe a necessidade de adaptações 
a serem realizadas para que isso aconteça de fato. Ainda para 
Guerreiro (2011), a educação especial no ensino superior é:

[...] questão emergente e urgente que traz desafios tanto para 

a administração (novo modelo de gestão e construção), para 

o corpo de professores (novas práticas pedagógicas), para 

os pares (novas formas de relacionamento) e para o próprio 

aluno com deficiência. Traz desafios para a administração 

pública municipal pela demanda de transporte coletivo urba-

no adaptado, como também para as empresas ou órgãos priva-

dos pela necessidade de prover a acessibilidade aos prédios e 

serviços. (2011, p. 27)

O estudo de Castro (2011) mostra uma parte da realidade 
nacional em relação aos serviços de apoio e acessibilidade para 
os alunos com deficiência matriculados no ensino superior. Mas 
como será que as IFES dão o suporte para esses alunos? Os núcle-
os de apoio são descritos nos sites, que é o primeiro contato que 
o aluno pode realizar antes do ingresso para saber como se dá 
a inclusão em cada IFES específica? E em relação ao aluno com 
deficiência visual?
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Partindo desses questionamentos, tem-se o objetivo de 
descrever como é realizado o contato da IFES com o aluno com 
deficiência através dos núcleos de acessibilidade.

MÉTODO

Inicialmente houve o contato com os núcleos e as universidades 
para realizar um contato direto com o coordenador do núcleo 
de acessibilidade, porém houve certa dificuldade na disposi-
ção de tais informações, alguns contatos estavam desatuali-
zados e em algumas páginas de núcleos de acessibilidade não 
havia contato disponibilizado. Assim, além do contato direto da 
pesquisadora com os núcleos por meio das informações obtidas 
nos sites das IFES, houve também a intermediação da orienta-
dora, que na ocasião participava de um grupo (de e-mail) de 
coordenadores de núcleos de acessibilidades de universidades 
brasileiras, e recebia atualizações dos e-mails dos núcleos e dos 
coordenadores com certa frequência. Desse modo foi elaborado 
um e-mail para enviar a todos os membros desse grupo solici-
tando autorização dos mesmos para repassar o contato atuali-
zado do núcleo ou do coordenador para a pesquisadora.

Da lista de e-mails dos contatos da orientadora, alguns 
se manifestaram positivamente à participação, porém pedi-
ram para passar o e-mail institucional do núcleo ao invés do 
e-mail direto do coordenador. Tais solicitações foram atendidas. 
Entretanto, aos que não se manifestaram foi passado o contato 
do coordenador presente na lista de e-mails da orientadora.  
O contato foi realizado via e-mail, para verificar a disponibilida-
de dos coordenadores em participar da pesquisa. Tal participa-
ção consistia em responder a um questionário semiestruturado, 
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via Google Drive, contendo questões que abordavam temas como 
dados de formação, dos serviços e recursos de acessibilidade 
oferecidos pela universidade para alunos com deficiência visual, 
sua avaliação em relação aos serviços prestados a esses alunos, 
além do tempo de existência e funcionamento do núcleo. De 
uma lista de 127 contatos, apenas 10 retornaram à solicitação de 
participação na pesquisa. Vale salientar que o e-mail individual 
convidando o coordenador a participar da pesquisa foi enviado 
três vezes com um intervalo de tempo de aproximadamente 
15 dias entre cada tentativa. Além disso, considerando que há 
somente 66 IFES cadastradas no MEC, na lista de e-mails da 
orientadora também constavam coordenadores de universi-
dades estaduais e de institutos federais, entretanto não eram 
alvo da presente pesquisa. Aos que retornaram o contato, foi 
solicitado, ainda, a indicação dos alunos com deficiência visual 
matriculados em sua IFES e que geravam demandas ao núcleo, 
através da solicitação de e-mail ou telefone para contato direto 
com esses alunos.

Para as respostas dos coordenadores às questões do ques-
tionário recorreu-se a uma análise de conteúdo que conside-
ra as significações do conteúdo, sua forma e a distribuição, 
permitindo uma descrição sistemática, objetiva e quantitati-
va do conteúdo da comunicação (LAKATOS; MARCONI, 2001; 
FRANCO, 2008). 

A categorização de acordo com Franco (2008) classifica os 
dados de acordo com o reagrupamento com base nos interesses 
e critérios definidos pelo autor. Como autor base para a presente 
análise de dados será utilizado Franco (2008). 

A partir da leitura das respostas dos participantes, cada 
questão foi identificada como uma categoria mais ampla, na 
qual as respostas foram sendo agrupadas em subcategorias de 
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acordo com a similaridade temática de cada resposta. Foram 
elaboradas tabelas contendo as categorias, subcategorias, a 
indicação de coordenador por subcategoria e as falas ilustrati-
vas em cada subcategoria.

Participaram da pesquisa 10 coordenadores de núcleos 
de acessibilidade de IFES brasileiras, sendo a média de idade 
dos coordenadores de 43,1 anos, variando entre 32 e 58 anos, 
o desvio padrão foi de aproximadamente 9. O tempo médio de 
atuação profissional foi de 23,25 anos, sendo a média de 12,2 
anos em relação à atuação profissional com alunos com defici-
ência, ou seja, todos com experiência em relação ao atendimen-
to a esse público de forma geral. O tempo médio de atuação no 
núcleo de acessibilidade foi de 5,3 anos, sendo o tempo máximo 
de 12 anos e o mínimo de 1,5 anos.

Nota-se que, dos coordenadores, quatro participantes 
pertenciam à IFES da região Nordeste, três de IFES da região 
sudeste, dois da região sul e um da região centro-oeste do país. 
Os coordenadores possuíam formação inicial em diferentes áreas 
como psicologia, pedagogia, Terapia ocupacional, dentre outros, 
mas todos tinham experiência de atuação com alunos com defi-
ciência, englobando a área educacional e a área da saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 10 coordenadores participantes, quatro fazem parte de 
núcleos criados recentemente, ou seja, três anos ou menos.  
O núcleo mais antigo é datado de 2005, juntamente com a cria-
ção do Programa Incluir – Acessibilidade na Educação Superior, 
que tem o objetivo de promover o desenvolvimento de políticas 
institucionais de acessibilidade nas IFES, buscando promover 
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o desenvolvimento acadêmico de alunos com deficiência e/
ou mobilidade reduzida. Dentre as ações do Programa Incluir 
encontra-se a criação e consolidação dos núcleos de acessibili-
dade, que pode ser percebido pelos dados obtidos em relação ao 
período de existência dos núcleos. Mas também os núcleos de 
acessibilidade buscam promover ações para garantir a inclusão 
do acesso e permanência dos alunos com deficiência no ensino 
superior, eliminando barreiras pedagógicas, arquitetônicas, 
atitudinais, comunicacionais e informacionais (BRASIL, 2013). 

Dias (2010) em sua dissertação denominada “De olho na 
tela: requisitos de acessibilidade em objetos de aprendizagem 
para alunos cegos e com limitação visual” desenvolveu uma 
proposta metodológica de adaptação, definindo o passo a passo 
para o desenvolvimento de um objeto de aprendizagem acessí-
vel, sendo testado na população com deficiência visual em todas 
as etapas para tornar o objeto de aprendizagem como acessível. 
Os resultados mostraram que quando utilizado em sala de aula e 
difundido pelo Governo Federal seu desenvolvimento e a criação 
e recursos parecidos torna-se contemplada e dissipada.

Também pode-se relacionar o aumento da criação dos 
núcleos de acessibilidade com o aumento do número de alunos 
com deficiência que chega ao ensino superior (BRASIL, 2013). 
Além disso, a temático do acesso ao ensino superior para alunos 
com deficiência tem recebido atenção na última década, pois 
pouco se sabe sobre o acesso e permanência desses alunos. 

A tabela a seguir apresenta dados em relação ao número 
de alunos com deficiência e com deficiência visual matriculados 
em cada IFES.
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Tabela - Número de alunos com deficiência e 
com deficiência visual em cada IFES.

IFES ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA

ALUNOS 
CEGOS

ALUNOS 
COM BAIXA 

VISÃO

TOTAL DE 
ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA 

VISUAL 

IFES1 438 - - -

IFES2 220 - - 65

IFES3 310 12 40 52

IFES4 - 5 0 5

IFES5 250 11 47 58

IFES6 362 - - 129

IFES7 10 0 5 5

IFES8 33 - - 11

IFES9 98 - - 25

IFES10 87 - - 24

Fonte: Elaboração dos autores.

A IFES que mais possui alunos com deficiência visual 
matriculados é a IFES6, porém alguns dados separados de 
alunos com baixa visão e alunos cegos, algumas vezes esse 
número aparece no total de alunos com deficiência visual 
matriculados na IFES. Esse dado foi obtido pelo questionário 
aplicado ao coordenador, que algumas vezes respondeu dados 
gerais e não especificamente por categorias. Vale ressaltar que 
esses números podem ser influenciados pelo número total de 
matrículas em cada IFES.

MEIOS DE ACESSO DE ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL AOS NÚCLEOS DE 
ACESSIBILIDADE NO ENSINO SUPERIOR

Daniele Sentevil da Silva
Carolina Severino Lopes da Costa



177

Em sua pesquisa, Fortes (2005) afirma que o desconhe-
cimento dos alunos com deficiência na instituição oportuniza 
atitudes inadequadas de alguns discentes, docentes e funcio-
nários, dificultando a inclusão desses alunos.

Siqueira e Santana (2010) apontam a necessidade das 
adequações visto a heterogeneidade encontrada nas salas de 
aula pelos docentes, com a presença dos alunos com deficiência 
se fazem necessárias adaptações do ponto de vista da acessibi-
lidade, sendo ela:

[...] várias adequações se fazem necessárias do ponto de vista 

da acessibilidade a todos no que se refere ao acesso à lite-

ratura de apoio às disciplinas; utilização de laboratórios de 

ensino; acompanhamento das aulas, principalmente daquelas 

que exigem a interpretação de gráficos, esquemas, figuras, 

filmes não dublados, recurso áudio visuais, etc.; realização de 

provas em conjunto com a classe; socialização e locomoção, 

além da sensibilização dos demais estudantes e comunidade 

acadêmica para o convívio com o diferente. (p. 129)

Passa-se a se preocupar além do ingresso do aluno com 
deficiência, mas também com a permanência desse aluno no 
ensino superior, em que as instituições de ensino superior, em 
sua autonomia, devem buscar oportunizar a inclusão dos alunos 
com deficiência.

Em relação à obtenção de informação sobre a ocorrência 
de alunos com deficiência na IFES, 6 coordenadores conseguem 
a informação do aluno com deficiência através de parcerias e 
4 coordenadores conseguem esses dados através da matrícu-
la, com a auto declaração dos próprios alunos com deficiência, 
como pode ser visto no quadro a seguir:
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Quadro 1 – Obtenção de informação sobre a 
ocorrência de alunos com deficiência nas IFES.

INFORMAÇÃO DO ALUNO 
COM DEFICIÊNCIA COORDENADORES

Parceria com outros núcleos C1, C3. C5, C7, C e C10

Dados obtidos na matrícula C2, C4, C6 e C8

Fonte: Elaboração dos autores.

A maneira de obtenção de informação do aluno com defi-
ciência no ensino superior pode influenciar o tempo de demora 
do atendimento às necessidades desses alunos. Pois quanto mais 
direto for o contato do núcleo de acessibilidade com o aluno 
com deficiência, mais rapidamente suas necessidades tentarão 
ser atendidas.

O quadro a seguir apresenta dados do contato inicial com 
os alunos com deficiência.

Quadro 2 – Demandas dos alunos com deficiência 
segundo tipo de contato inicial.

TIPO DE CONTATO INICIAL COORDENADORES 

Demanda espontânea (o aluno  
procura o núcleo) C1, C6, C7 e C10

Setor de matrículas da IFES C2, C4, C8 e C9

Pelo sistema SISU (cotas) C3 e C5

Fonte: Elaboração dos autores.

Ao conhecer as percepções de discentes com deficiên-
cia, discentes e docentes faz-se necessário o conhecimento das 
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necessidades dos alunos deficiência, para garantir seu acesso e 
permanência no ensino superior (LIMA, 2012).

Políticas públicas auxiliam no acesso e permanência no 
ensino superior pelos alunos com deficiência, mas por si só não 
garantem a efetivação da realizam do que as políticas preveem. 
Há a necessidade de implementação de políticas públicas que 
explicitem como as IFES podem realizar propriamente a inclusão 
dos alunos com deficiência no ensino superior (MOREIRA, 2012).

Bandini et al. (2001) apresenta as condições de acesso e 
permanência de alunos com necessidades educacionais espe-
ciais, com convite à 85 instituições de ensino superior filiadas 
ao Fórum Nacional de Educação Especial entre os anos de 1998 
e 1999, através da aplicação de um questionário. Os dados apon-
tam para 29 universidades que responderam à pesquisa, dessas 
25 ofereciam serviços de adaptação para o vestibular e 83 alunos 
foram aprovados em 1999. Em relação à permanência, dessas 
apenas 10 possuíam algum programa de atendimento a aluno 
e, que as Universidades Estaduais de Maringá e de Londrina são 
exemplos da implementação de ações para permanência dos 
alunos com deficiência no ensino superior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os alunos com deficiência estão chegando ao ensino superior 
e esse número vem aumentando consideravelmente. Com esse 
aumento, a preocupação em atender às necessidades e deman-
das desses alunos também aumenta, o que pode ser evidencia-
do pelas políticas públicas voltados ao ensino superior para as 
pessoas com deficiência.
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A necessidade dos núcleos de acessibilidade atuarem na 
vida do aluno com deficiência no ensino superior de modo a 
garantir métodos igualitários de acesso e permanência nessa 
etapa de ensino.

A importância da temática visto que a inclusão no ensino 
superior não está apenas no ingresso dos alunos com deficiên-
cia, mas em sua permanência e aproveitamento dos serviços de 
apoio oferecidos pelo núcleo de acessibilidade da IFES em que 
está matriculado e frequentando.
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RESUMO

A existência de um direito implica sempre a existência de um 
sistema normativo, onde por existência” entende-se tanto o 
mero fator exterior de um direito histórico ou vigente quanto 
o reconhecimento de um conjunto de normas como guia da 
própria ação. O presente texto, expressa os estudos realizados, 
a análise da experiência, dos desafios e possibilidades enfrenta-
dos pela instituição para a certificação de estudante com neces-
sidades especiais, em Curso Superior - Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas (TADS). Para tanto, faz uma 
incursão sobre a legislação pertinente à educação especial e a 
fundamentação teórica: Barufaldi (2016), Mantoan (1997,2003), 
(Sant’ana, 2005). Para a coleta dos dados foram pesquisados, 
além da legislação especifica, relatos dos professores, relatos do 
Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Específicas 
- NAPNE do campus e pareceres do Núcleo de Apoio Pedagógico e 
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Inclusão Social do IF Goiano. Os dados foram analisados e inter-
pretados à luz das teorias. Conclui-se que se encontra amparado 
legalmente na legislação a possibilidade de certificação parcial 
em curso superior, e este deve ter valor laboral para estudante 
e para o mercado de trabalho. A certificação parcial foi possibi-
litada por meio de adaptações do curso, apoio disponibilizado 
e acolhida da equipe que garantiu a permanência com êxito, 
fazendo valer o direito do estudante de acordo com a legislação.

Palavras-chave: Necessidades Educacionais Especiais, certifi-
cação parcial, adaptação curricular

INTRODUÇÃO

O IF Goiano por meio do “Regulamento para a Educação Inclusiva 
e Educação Especial no âmbito” garante a matrícula de todos os 
alunos com necessidades educacionais específicas e que cada 
unidade deve organizar-se para o atendimento educacional 
especializado, assegurando-lhes as condições necessárias para 
uma educação cidadã. (IF GOIANO, 2017), ou seja, cada unidade 
deve ser organizar para o atendimento às pessoas com neces-
sidades especiais, de acordo com a legislação em vigor. Para 
desenvolver, estimular e consolidar na educação Profissional 
e Tecnológica políticas e ações afirmativas de inclusão social 
e de atendimento à diversidade foram criados o Núcleo de 
Apoio Pedagógico e Inclusão Social - NAPIS e os Núcleos de 
Atendimento as Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE 
em cada campus do IF Goiano. O Núcleo de Apoio Pedagógico 
e Inclusão Social do IF Goiano - NAPIS, ligado a pró-reitora de 
ensino e tem como objetivo promover a inclusão de pessoas 
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com necessidades específicas, contribuindo com as condições 
adequadas para seu acesso, permanência e conclusão com êxito. 
Portanto, todo e qualquer atendimento, independentemente da 
especificidade e da peculiaridade do estudante, cabe ao NAPNE 
o seu atendimento e encaminhamento e a orientação quanto à 
adequação de recursos de aprendizagem, currículo, avaliação 
até a certificação. De acordo com a legislação, todos os estu-
dantes com necessidades específicas têm direito à certificação 
que tenha valor laboral para ela e para o mercado de trabalho. 

Nestas condições, este relato descreve as orientações para 
elaboração, acordo com a legislação, da adequação curricular 
para Certificação de Competências Profissionais, registrado no 
histórico escolar do discente com as adequações realizadas e 
considerando o Itinerário Formativo, a Classificação Brasileira 
de Ocupações (CBO) e o desenvolvimento de capacidades – 
daquilo que o aluno foi capaz de desenvolver com ou sem auxílio 
em termos de capacidades críticas e desejáveis.

No Brasil a legislação apresenta os Referenciais sobre 
educação especial na perspectiva da educação inclusiva contem-
plando o atendimento educacional especializado aos estudantes 
com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, 
com altas habilidades e com superdotação; uso pedagógico dos 
recursos de tecnologia assistiva para a promoção da autonomia 
e da independência; a valorização da diversidade humana como 
fundamento da prática pedagógica; a superação do preconceito 
e da discriminação no contexto escolar com base na condição 
de deficiência; a gestão e as práticas pedagógicas para o desen-
volvimento inclusivo das escolas; a acessibilidade física e peda-
gógica nas comunicações e informações.

Instituto Federal Goiano (IF Goiano), criado por meio da 
Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, juntamente com outros 37 
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Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. As novas 
instituições são fruto do reordenamento e da expansão da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, iniciados em abril 
de 2005. Como autarquia federal detém autonomia administra-
tiva, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, 
equiparado às universidades federais. Oferece educação superior, 
básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada 
em educação profissional e tecnológica nas diferentes modalida-
des de ensino. Atende atualmente mais de cinco mil estudantes.  
O objetivo desse relato é fazer uma incursão sobre todo o proces-
so, deste o levantamento da legislação pertinente ao assunto, até 
a conclusão por meio da certificação.

DESENVOLVIMENTO

A educação inclusiva visa a integração de educandos com 
diferenças físicas e mentais no contexto escolar, para que os 
mesmos se sintam parte do processo de ensino-aprendizagem. 
A partir de uma tomada de consciência cada vez mais evidente, 
incrementar as metodologias inclusivas, de modo a tornar a 
instituição cada vez mais democrática não apenas do ponto de 
vista do acesso quanto à permanência e êxito dos estudantes 
com algum tipo de deficiência.

A partir de meados do século XX, emerge, em nível 
mundial, a defesa de uma sociedade inclusiva, com a intensifi-
cação dos movimentos sociais de luta contra todas as formas 
de discriminação que impedem o exercício da cidadania das 
pessoas com deficiência. A partir da Declaração de Salamanca 
(1994), o conceito de necessidades educacionais especiais passou 
a ser amplamente disseminado e discutido. Porém, as políticas 
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educacionais colocadas em práticas ainda não alcançaram o obje-
tivo de levar a escola a assumir o desafio de atender as neces-
sidades educacionais de todos os estudantes com necessidades 
especiais. Portanto, tornar a educação inclusiva é oferecer um 
ensino adequado às diferenças e às necessidades de cada estu-
dante e não deve ser vista lateralmente ou isolada, mas, como 
parte do sistema regular. Para tanto, o quesito indispensável para 
a efetivação deste conceito é a formação adequada e contínua do 
professor (SANT’ANA, 2005; GLAT; FERNANDES, 2005).

A Terminalidade específica é uma certificação de conclu-
são de escolaridade – fundamentada em avaliação pedagógica 
– com histórico escolar que apresente, de forma descritiva, as 
habilidades e competências atingidas pelos educandos com grave 
deficiência mental ou múltipla (BARUFALDI, 2016). Refere-se a 
estudantes cujas necessidades educacionais especiais não lhes 
possibilitaram alcançar o nível de conhecimento exigido para a 
conclusão do ensino de qualquer nível ou modalidade, respeitada 
a legislação existente, e de acordo com o regimento e o projeto 
pedagógico do IF Goiano. (PARECERCNE/CEB N.º: 17/2001).

O teor da referida certificação de escolaridade deve 
possibilitar novas alternativas educacionais, tais como o enca-
minhamento para cursos de educação de jovens e adultos e 
de educação profissional, bem como a inserção no mundo do 
trabalho, seja ele competitivo ou protegido. O parecer CNE/CEB 
Nº: 17/2001 assim compreende a terminalidade específica:

[...] como atendimento a estudantes cujas necessidades 

educacionais especiais estão associadas a grave deficiência 

mental ou múltipla, a necessidade de apoios e ajudas intensos 

e contínuos, bem como de adaptações curriculares significa-

tivas, não deve significar uma escolarização sem horizonte 
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definido, seja em termos de tempo ou em termos de compe-

tências e habilidades desenvolvidas. As escolas, portanto, 

devem adotar procedimentos de avaliação pedagógica, certi-

ficação e encaminhamento para alternativas educacionais 

que concorram para ampliar as possibilidades de inclusão 

social e produtiva dessa pessoa.

Quando os estudantes com necessidades educacionais 
especiais, ainda que com os apoios e adaptações necessários, 
não alcançarem os resultados de escolarização previstos no 
Artigo 32, I da LDBEN: “o desenvolvimento da capacidade de 
aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 
da escrita e do cálculo” – e uma vez esgotadas as possibilidades 
apontadas nos Artigos 24, 26 e 32 da LDBEN – as escolas devem 
fornecer-lhes uma certificação de conclusão de escolarida-
de, denominada terminalidade específica. A Fundamentação 
para a Certificação Específica também é apoiada na Portaria 
Interministerial 05/2014, especificadamente nos art. 3ª, 4º e 5º.

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão - SECADI por meio da Nota Técnica 04/2014: 
garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 
sem discriminação e com base na igualdade de oportunidade.

Esse mesmo entendimento teve o Conselho Nacional de 
educação, quando autoriza o Instituto Federal do Espírito Santo 
(IFES) a utilizar o estatuto da “terminalidade específica”, nos 
termos do inciso IV do art. 59 da Lei nº 9.394/96, e em consonân-
cia com o disposto no Parecer CNE/CEB nº 11/2012. A Resolução 
CNE/CEB Nº. 4/2010 que Define Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica, no Art. 29. A Educação Especial, 
como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES  
DE CERTIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Leigh Maria de Souza



190

de ensino, é parte integrante da educação regular, devendo ser 
prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar.

No ano de 2014 um discente de (20 anos) ingressou na 
instituição, por meio Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas (TADS) que tem duração de 3 (três) anos e certifica-
ções parciais (conforme Projeto Pedagógico do Curso, fls. 50 a 
226). O relatório apresenta:

O discente que sempre foi assíduo e pontual para com as 

atividades e calendário acadêmico e apresenta Deficiência 

Intelectual Moderada; deficiência Mental Moderada; que 

requer vigilância/tratamento para transtornos específicos 

do desenvolvimento da fala e da linguagem; transtornos espe-

cíficos da linguagem; transtornos mistos de habilidades esco-

lares; não sabe ler, escrever, completar raciocínios simples; 

apresenta idade mental inferior à idade real, que se aproxima 

à maturidade de uma criança em processo de alfabetização 

e, não possui conhecimentos acadêmicos, premissa básica 

para que ao final do curso superior o estudante receba da 

Instituição de Ensino Superior (lES) seu diploma profissional

Para atender o estudante nas suas necessidades espe-
ciais foi contratado um professor de apoio na área de Educação 
Especial trabalhos específicos vêm sendo realizados com o 
discente. No período de março a abril de 2014, realizou-se uma 
análise pedagógica diagnóstica objetivando descobrir quais 
conhecimentos prévios o discente possuía e, como era sua vida 
particular e sua relação com as demais pessoas. Na metodologia 
para analise pedagógica foram utilizados jogos lúdicos como, 
quebra-cabeça, jogos online, alfabetos móveis e sequências 
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lógicas. Também foram confeccionados jogos específicos na área 
de Informática para que este estudante aprendesse, por exem-
plo, os nomes relacionados às partes do computador, porém 
muito pouco foi memorizado. A partir daí, optou-se por ativi-
dades de memorização. Como resultado a analise confirmou:

O discente não sabe ler, escrever, contar números após 35, 

realizar cálculos simples, escrever o nome dos pais, irmã e ou 

o nome do curso que frequenta. E percebeu-se que a memória 

a médio e longo prazo do estudante também é comprometida. 

O estudante é copista, atende e grava pequenos comandos 

— nada complexo — aprende mecanicamente. Se a revisão 

de conteúdos é realizada todos os dias, apenas pequenas 

sequências do material apresentado é reproduzida.

Que no decorrer do primeiro semestre de 2014 realizou-
-se avaliações com o discente baseadas em atividades simpli-
ficadas das disciplinas, porém muito aquém do conteúdo do 
curso. Empregou-se métodos lúdicos de fácil interpretação 
para uma criança de seis anos, porém realizados com dificul-
dade pelo discente, adulto de 20 anos. Houve ainda realização 
de algumas atividades que não faziam parte do escopo das 
disciplinas cursadas, na tentativa de alfabetizar o estudante, 
porém sem sucesso. O estudante realizou todos os trabalhos 
repassados pelos professores, mas não fez nenhuma avaliação, 
por não saber ler e escrever com propriedade e não comple-
tar raciocínios. Nesse ano, foi submetido à SECADI documento 
solicitando orientações frente ao caso do discente. A referida 
secretaria reiterou o direito de permanência do estudante na 
Instituição, não direcionando qualquer ação ou legislação que 
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amparasse motivacionalmente ao alcance de êxito de tal situ-
ação acadêmica.

Para efetivar o direito do discente com necessidades educa-
cionais especiais nos cursos oferecidos cabe às instituições de 
ensino garantir a transversalidade das ações da Educação 
Especial em todos os seus cursos, assim como eliminar as 
barreiras físicas, de comunicação e de informação que possam 
restringir a participação e a aprendizagem dos educandos com 
deficiência. Nesse sentido, faz-se necessário organizar proces-
sos de ensino e aprendizagem adequados às necessidades educa-
cionais de todos os estudantes que apresentem necessidades de 
Educação Especial, incluindo as possibilidades de dilatamento 
de prazo para conclusão da formação, de certificação interme-
diária, ou antecipação de estudos, que não limitem o direito 
dos estudantes de aprender com autonomia, sob alegação da 
deficiência. O atendimento educacional será especializados, 
sempre que, em função das condições específicas do estudante, 
não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular. Este previsto em Lei: “Os Estados Partes assegurarão 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como 
o aprendizado ao longo de toda a vida” (Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, art. 24); É dever do Estado 
garantir “atendimento educacional especializado aos portado-
res de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 208);

Coube, portanto, ao IF Goiano ofertar um o curso de 
Tecnologia em Redes de forma especial, para atender às neces-
sidades diferenças individuais e  que oportunizasse desenvolver 
suas potencialidades desfrutando ao máximo todas as possibi-
lidades de um ambiente educacional organizado, aproveitando 
ainda os benefícios do convívio com outros colegas. Portanto, foi 
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assegurado um Atendimento Educacional Especializado, insti-
tuído pelo Decreto nº 6571 de 17 de setembro de 2008, dispõe 
sobre o AEE:

Art. 1 § 1º Considera-se atendimento educacional especiali-

zado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucionalmente (...)

Art. 2 Sendo objetivos do atendimento educacional especia-

lizado: - prover condições de acesso, participação e aprendi-

zagem no ensino regular aos estudantes referidos no art. 1º; 

II - garantir a transversalidade das ações da educação espe-

cial no ensino regular; III - fomentar o desenvolvimento de 

recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no 

processo de ensino e aprendizagem; e IV - assegurar condições 

para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino.

Os relatos apontam que a família do estudante foi noti-
ficada e ciente de todos os procedimentos e encaminhamen-
tos que foram adotados de modo a não configurar qualquer 
situação futura de desconforto. Esse discente teve um Plano 
Individualizado de Ensino, elaborado com apoio do NAPNE no 
decorrer do curso, e atualizado continuamente, em função de 
seu desenvolvimento e aprendizagem, norteador das ações de 
ensino do professor e das atividades escolares. Plano que foi 
sequencialmente seguido, independentemente, do período em 
que o discente se encontrava.

Para atender à necessidade especifica do discente, fez-se 
necessários adaptação do objetivo do curso, curricular, meto-
dológica e de avaliação para o melhor aproveitamento e enri-
quecimento da escolaridade do discente. Não se trata aqui 
de “abrir mão” da qualidade do curso, ou de empobrecer as 
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expectativas educacionais para esse estudante, mas de permi-
tir que mesmo com a deficiência que apresenta e as necessida-
des educacionais especiais o alcance de objetivos educacionais 
que lhe sejam viáveis e significativos, em ambiente inclusivo, 
na convivência com seus pares. Os currículos devem adaptar-
-se às necessidades do discente e não vice-versa. Cabe as esco-
las fornecer uma adequação curricular que oportunize ou que 
correspondam as potencialidades dos discentes com capaci-
dades e interesses distintos.

A adaptação curricular do curso foi fundamentada na 
análise do amplo benefício que poderia representar para o 
discente, e teve como parâmetro, a proposta do curso com a 
participação de uma equipe de apoio multiprofissional. Essa 
equipe fez a flexibilização curricular (de objetivos, de conteúdo, 
de método de ensino, de estratégias de avaliação, de tempora-
lidade, de organização), em função do conhecimento da diver-
sidade apresentada por esse discente. Adotou a temporalidade 
flexível do curso de acordo com a Resolução CNE/CEB no. 2/2001 
e LDB9394/96 para atender às necessidades educacionais espe-
ciais do discente com deficiência mental ou com graves defi-
ciências múltiplas, de forma que possam concluir em tempos 
maior o currículo previsto. Essa constitui ajustes no tempo de 
permanência do discente no curso de um período para o outro, 
ainda que não concluído o plano de ensino do período anterior. 

O discente que apresenta necessidades especiais deman-
da, para sua satisfação, a adoção de métodos bastante específi-
cos de ensino como: orientação por profissionais especializados; 
a organização diferenciada da sala de aula; trabalho cooperati-
vo entre os professores do curso e especial (apoio) durante todo 
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o processo educacional2 e Adaptações significativas na avalia-
ção. Desse modo, influenciarão os resultados que levam, ou não, 
à promoção do discente e evitam a ‘cobrança’ de conteúdos e 
habilidades que possam estar além de suas atuais possibilidades 
de aprendizagem e aquisição.” (Brasil, 1999, p. 40).

Essa categoria de modificação no sistema regularmente 
utilizado tem de ser entendida no contexto da função da avalia-
ção. Se o principal papel de um processo de avaliação não é iden-
tificar quem é “o melhor”, ou quem é “o pior”, como normalmente 
e feito na prática educacional, mas dar indicação de conteúdo, 
habilidades ou processos ainda não apreendidos que devem ser 
retomados no processo de ensinar. Tais informações, esclareci-
das por meio de um processo responsável de avaliação contínua, 
permitiu reajustes constante no plano e nas ações de forma a 
atender em seu processo de aprender. Fazer adaptações no siste-
ma de avaliação abre a possibilidade de se adaptar o sistema de 
avaliação em função de suas necessidades educacionais especiais 
com responsabilidade e profissionalismo. Dessa forma, facilita 
os ajustes que se tornam necessários no processo de ensino para 
garantir seu desenvolvimento educacional.

A opção por uma avaliação dinâmica, formativa, proces-
sual, condiz com a proposta da educação inclusiva, pois respeita 
os processos de aprendizagem as especificidades e ao mesmo 
tempo, direciona o trabalho pedagógico. De fato, por meio 
de uma avaliação dinâmica, o professor pode organizar seus 
processos de ensino e dar conta de investigar a aprendiza-
gem com ênfase no processo. Nessa perspectiva, reconhece-se 
o potencial de aprendizagem do discente, ou seja, o que ele é 

2 Atendimento educacional de um estudante com deficiência, desde a fase 
do planejamento do ensino à execução do ensino, ao processo de avaliação 
e ao encaminhamento do estudante para níveis posteriores de escolaridade.
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capaz de realizar com ajuda e o que, consequentemente, no 
futuro, poderá realizar independentemente, além de se conhe-
cer as estratégias de aprendizagem dos estudantes e oferecer 
sugestões para o ensino (LUNT, 1995; VIGOTSKI, 2006).

A avaliação deve ser feita de acordo com as potenciali-
dades e os conhecimentos adquiridos pelo estudante. Mais do 
que conhecer suas competências, é necessário que o professor 
saiba como ele deve ser avaliado, assim como acontece com os 
outros estudantes. Dessa forma, é possível descobrir quais são 
suas habilidades e dificuldades e definir se os instrumentos que 
serão usados estão de acordo com as respostas que o estudante 
pode dar. E preciso considerar as aquisições do estudante e o 
quanto ele conseguiu avançar na disciplina. Para tanto, existe 
a necessidade de substituir/acrescentar as notas por relatórios 
ou pareceres. É preciso registrar tudo o que acontece com o 
estudante. Além da observação foram utilizados instrumentos 
de avaliação diversificados e registrados, em portfólios (VILLAS 
BOAS, 2004), onde não há lugar para notas, mas para os conte-
údos trabalhados, as competências desenvolvidas e as estraté-
gias utilizadas. Os relatórios foram construídos durante todo 
o processo e serviram de base para o planejamento diário e 
também para os outros professores.

Mesmo diante de várias limitações que esse estudante 
apresentou no Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas (TADS), dado o maior grau de complexidade que este 
nível de ensino apresenta, sobretudo se tratado de curso de 
nível superior, esse curso possibilitou ao discente com deficiên-
cia o contato com conhecimentos e conteúdos diferentes daque-
les ofertados na Educação Básica. PARECER CNE/CEB Nº: 2/2013.

Atendendo a essa prerrogativa da legislação foram 
realizadas adaptações no curso para o estudante supracitado, 
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acordadas entre a família, professores do curso, direção de ensi-
no, coordenação do curso TADS, Coordenação de Graduação, 
Professora de Apoio e a equipe do NAPNE do campus no intuito 
de garantir a permanência e o êxito. Além de um professor de 
apoio que permaneceu disposição em sala e assessorando os 
professores nas dificuldades encontradas.

Ao termino do processo descrito foi solicitado ao Núcleo 
de Apoio Pedagógico e Inclusão Social análise e parecer a acerca 
do Emissão do Diploma do Estudante que encaminhou consulta 
ao CNE, formulada pela instituição, sobre as condutas a serem 
adotadas para a certificação de Estudante especial. O Conselho 
Nacional de Educacional - CNE por meio do oficio nº132/2016/
CES/SAO/CNE/CNE-MEC, assim se pronuncia:

Assim como compete às Instituições de Educação Superior 

adaptar os processos formativos e os procedimentos avalia-

tivos às necessidades especiais e particulares de seus 

Estudantes Especiais , também lhes compete, no âmbito de 

sua autonomia adotar as condutas administrativas que enten-

der pertinentes para a certificação desses estudantes  fls. 035.

Atendidas essas prerrogativas e considerando que a 
Educação Especial é uma modalidade transversal a todos os 
níveis, etapas e Modalidades de ensino (Resolução CNE/CEB Nº. 
4/2010), as adaptações e flexibilizações curriculares realizadas, 
proporcionadas ao estudante será certificado e neste constará 
as habilidades e competências que é capaz de realizar com auto-
nomia e também as habilidades e competências que seja capaz 
de realizar com ajuda. E ainda, considerou pertinente que fosse 
especificado no certificado, que este teria validade mediante 
a apresentação do Histórico Escolar detalhando o itinerário 
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formativo do estudante. Ressalta-se ainda, que essas orienta-
ções passaram pela procuradoria do IF Goiano que recomendou 
a inclusão no processo, que já constava o relato detalhado de 
todo o desenvolvimento do atendimento, a inclusão das porta-
rias de designação, tanto do coordenador do NAPIS, quanto do 
NAPNE e do coordenador pedagógico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grande desafio para a implementação de uma escola inclusiva 
é a situação dos docentes das classes regulares, que precisam ter 
condições de trabalho para adequar sua prática educacional a 
uma realidade caracterizada pela diversidade. Isto significa que 
todos os estudantes, independentemente de suas necessidades 
especiais ou não, sejam valorizados e respeitados. A compreen-
são da educação especial nesta perspectiva da educação inclu-
siva relaciona-se com o processo de escolarização de práticas 
das escolas comuns que passaram a mudar a lógica e suas orga-
nizações no processo educativo do aluno deficiente que: “visa 
apoiar as qualidades e necessidades de cada um e de todos os 
alunos da escola. Enfatizando a necessidade de se pensar na 
heterogeneidade do alunado como uma questão normal do 
grupo/classe e pôr em macha um delineamento educativo que 
permita aos docentes utilizar os diferentes níveis instrumentais 
e atitudinais como recursos intrapessoais e interpessoais que 
beneficiem todos os alunos.” (SANCHEZ, 2005, p. 12).

A Educação Especial perpassa todos os níveis, etapas e 
demais modalidades de ensino que oferece recursos, servi-
ços e estratégias de acessibilidade ao ambiente escolar. Não 
há dúvidas de que as leis e as políticas inclusivas garantem a 
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possibilidade de Certificação no ensino superior com a termi-
nalidade especifica. Mas isto ainda não é suficiente, é neces-
sário compromisso político para que se torne realidade. É um 
processo que exige: estabelecimento de ajustes nos objetivos de 
ensino, na didática, nos processos e procedimentos de avalia-
ção; na garantia do acesso do estudante com necessidades 
educacionais especiais ao ensino na sala regular; atendimento 
individualizado em sala de recursos e no horário inverso. As 
possibilidades são inúmeras, e encontram-se abertas assegu-
radas na legislação. O essencial, entretanto, é que, seja qual for 
o modelo implementado, que ele sirva para proporcionar aos 
estudantes uma convivência comum, saudável, respeitosa, e de 
boa qualidade em todos os aspectos: humano, moral, social e 
técnico-científico e que os professores encontrem apoio nas 
dificuldades encontradas para a administração do ensino na 
diversidade. O discente da educação especial como qualquer 
discente tem o direito de ter disponíveis as condições necessá-
rias para o seu aprendizado, e a instituição, o dever de fornecer 
essas condições.
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RESUMO

O presente trabalho para comunicação oral de relato de expe-
riência, no eixo temático acessibilidade no Ensino Superior, 
tem por objetivo compartilhar experiências e ações realiza-
das pela Coordenadoria de Acessibilidade Educacional (CAE) 
no atendimento aos acadêmicos na Universidade Federal 
de Santa Catarina - UFSC. O referencial teórico inclui Serra 
(2006), Ferreira (2006) e Valle & Connor (2014) e os documentos 
legais nacionais e as informações institucionais da UFSC. Este 
trabalho é um estudo de caso de abordagem qualitativa, cuja 
metodologia envolveu análises bibliográficas, documentais e 
questionários aplicados as profissionais da CAE. 

Palavras-chave: Estudantes com deficiência. Acessibilidade. 
Ensino Superior.

INTRODUÇÃO

A Inclusão escolar de estudantes com deficiência nas institui-
ções de ensino sejam elas da rede básica de ensino, da educa-
ção profissional, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou da 
educação superior, é um processo embrionário e desafiador 
que suscita investimentos humanos, financeiros, tecnológicos 
e legais para garantir o acesso e a permanência deste público a 
uma educação de qualidade.

A universalização de educação a partir dos anos 1990, 
garantida por um imenso aparato legal nas instâncias brasilei-
ras, trouxe para as diversas instituições de ensino um público 
crescente de estudantes que desafiam as formas tradicionais 
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de ensinar e aprender. Eles são os estudantes que apresentam 
algum tipo de deficiência, e que historicamente estiveram à 
margem da sociedade e do direito à educação e que constituem 
a temática deste trabalho, sobretudo aqueles que se encon-
tram matriculados nas instituições de Ensino Superior (ES). 
Conforme Serra (2006, p. 33), 

Promover a inclusão de deficientes significa, sobretudo, 

uma mudança de postura e de olhar acerca da deficiência. 

Implica quebra de paradigmas, reformulação do nosso siste-

ma de ensino para a conquista de uma educação de qualidade, 

na qual o acesso, o atendimento adequado e a permanência 

sejam garantidos a todos, independentemente de suas dife-

renças e necessidade.

No Brasil a criação de leis e decretos que impulsionaram a 
implantação das políticas públicas de inclusão e garantiram os 
direitos das pessoas com deficiência, se concretizaram a partir 
de acordos firmados entre diferentes nações em reuniões inter-
nacionais, tais como: a Conferência Mundial sobre Educação 
para Todos (1990), realizada na cidade de Jomtien – Tailândia; a 
Conferência Mundial sobre necessidades Educativas Especiais: 
Acesso e Qualidade (1994) Salamanca/Espanha; Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência 
(1999) na Guatemala. Os frutos desses acordos se transformaram 
em documentos – declarações - que sustentam a base da educa-
ção inclusiva no Brasil e em outras nações pares. Conforme 
Ferreira (2006, p. 219) pontua,
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No mundo inteiro, o princípio da inclusão tem sido nortea-

dor de políticas públicas. Em alguns países, de forma mais 

intensa e em outros, apenas superficialmente. No Brasil, a 

incorporação das diretrizes internacionais de educação para 

todos e da educação inclusiva nas políticas públicas repre-

sentou na prática, uma mudança rápida radical no panorama 

do sistema educacional.

A partir de implantação do aparato legal brasileiro, inúme-
ras ações foram desencadeadas para garantir a inclusão dos defi-
cientes nas instituições de ensino regular. A inclusão educacional 
está, portanto, amparada pela Constituição Federal de 1988 e 
pela LDBEN 9394/96, e visam garantir o acesso e a permanência 
das pessoas com deficiência física, intelectual e sensoriais nas 
classes regulares de ensino, assim como assegurar que estes se 
beneficiem com as adequações curriculares e os recursos educa-
tivos especializados para atender as necessidades especiais de 
cada educando. De acordo com a LDBEN 9394/96,

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e orga-

nização específicos, para atender às suas necessidades

II – terminalidade específica para aqueles que não puderem 

atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamen-

tal, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir 

em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio 

ou superior, para atendimento especializado, bem como 

professores do ensino regular capacitados para a integração 

desses educandos nas classes comuns;
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Dentre os demais documentos elaborados sobre a educa-
ção especial inclusiva, a Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva formulada em 2008, divul-
ga os marcos históricos e normativos da educação especial no 
Brasil, fornece nova perspectiva para a educação especial e 
especifica seu público alvo: 

[...] alunos com deficiência, transtornos globais de desenvol-

vimento e altas habilidades/superdotação. [...] Consideram-

-se alunos com deficiência àqueles que têm impedimentos 

de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, que em interação com diversas barreiras podem 

ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e 

na sociedade (BRASIL, 2008, p. 15).

Outros documentos legais reforçam o processo de inclu-
são e a garantia dos direitos, tais como: o Decreto nº 5926 de 
2 de Dezembro de 2004, que estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas porta-
doras de deficiência ou com mobilidade reduzida e estabelece o 
atendimento preferencial; o Decreto nº 7612 de 17 de Novembro 
de 2011, que institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência – Plano Viver sem Limite; o Decreto nº 3956 de 8 de 
Outubro de 2001, que promulga a Convenção Interamericana 
para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência; Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência (2012); Documento 
Orientador Programa Incluir - Acessibilidade Na Educação 
Superior Secadi/Sesu–2013; Referenciais de Acessibilidade na 
Educação Superior e a Avaliação In Loco do Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (SINAES) (2013); o Estatuto 
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da Pessoa com Deficiência (2015); a Lei nº 13.146 de 6 de julho 
de 2015, que institui a lei brasileira da pessoa com deficiência 
com deficiência; a lei  nº 13.409 de 28 de dezembro de 2016, que 
dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência 
nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições 
federais de ensino. 

Todos esses documentos abordam as questões da inclusão 
dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desen-
volvimento e altas habilidades/superdotação em todos os níveis 
e modalidades de ensino. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
em seu Art. 43, por exemplo, destaca medidas essenciais que 
devem ser considerados para que o estudante tenha seus direi-
tos respeitados. Conforme este documento: 

Art. 43. Nos processos seletivos para ingresso em cursos ofere-

cidos pelas instituições de ensino superior, tanto públicas 

como privadas, serão garantidas, dentre outras, as seguintes 

medidas: I – adaptação de provas para qualquer meio adequa-

do e que atenda às necessidades do candidato com deficiên-

cia; II - tecnologia assistiva adequada, previamente solicitada 

pelo candidato com deficiência; III - avaliação diferenciada 

nas provas escritas, discursivas ou de redação realizadas 

por candidatos cuja deficiência acarrete não utilização ou 

impedimentos no uso da gramática da língua portuguesa. 

(BRASIL, 2015, p. 10)

Assim, considerando a caminhada pela busca de direitos 
educacionais, de práticas pedagógicas adequadas, de instru-
mentos de acessibilidade necessários para o acesso aos conheci-
mentos científicos nas Instituições de Ensino Superior (IES), este 
artigo foi elaborado para ser submetido ao II Congresso Nacional 
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de Inclusão na Educação Superior e Educação Profissional 
Tecnológica, I Fórum Nacional de Coordenadores de Núcleos 
de Acessibilidade das IFES e o I Encontro de Pesquisadores de 
Educação Especial da Região Nordeste a ser realizado no perío-
do de 28/11/2017 a 01/12/2017 na cidade de Natal / Rio Grande 
do Norte – Brasil, com o objetivo de compartilhar experiên-
cias e ações realizadas pela Coordenadoria de Acessibilidade 
Educacional (CAE) no atendimento aos acadêmicos matricu-
lados nos diferentes cursos de graduação e pós-graduação na 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC em seus diferen-
tes campi/centros de ensino, na busca por melhores condições 
de acesso ao conhecimento científico. 

Diante disso, esta pesquisa questiona: Como se desenvol-
vem as ações de acessibilidade realizadas pela CAE no processo de 
inclusão de estudantes com deficiência ou transtornos na UFSC?

OBJETIVOS

São objetivos deste trabalho:

a. relatar como ocorre o atendimento aos acadêmicos 
com deficiência ou transtornos variados nos diferentes 
centros de ensino superior;

b. descrever como ocorre o assessoramento aos professores 
dos diferentes cursos que possuem estudantes com defi-
ciência ou transtornos em suas classes;

c. ilustrar as parcerias e projetos firmados e realizados com 
a CAE;

d. apresentar a equipe multiprofissional que compõe a CAE 
e suas principais atribuições e ações. 
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METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa na qual 
foi realizado um estudo das legislações e documentos oficiais 
vigentes no Brasil que abordam a questão da educação de 
pessoas com deficiência, a análise das informações institu-
cionais disponibilizadas no site da CAE / SAAD / UFSC, a litera-
tura relativa aos estudos sobre a educação inclusiva  e análise 
do questionário respondido pelas profissionais que trabalham 
na CAE/SAAD/UFSC.

INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL

Segundo o censo de 2010 do IBGE, existem no Brasil 45.606.048, 
pessoas com deficiência, o que corresponde a 23,9% da popula-
ção brasileira. Somente 6,66% dessas pessoas tiveram acesso ao 
ensino superior, conforme demonstra a Figura 1. 
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Figura 1 – Grau de instrução das pessoas com deficiência no país  
(IBGE, 2010).

 
Fonte: Elaboração das autoras.
[Descrição da imagem] Gráfico em barras horizontais na cor azul, representados em porcentagem de 0 a 70%. De baixo 
para cima, “Sem instrução” 61,13%; “Fundamental I Completo” 14,15%; “Fundamental II Completo” 17, 57% e, “Superior 
Completo” 6,65%. [Final da descrição]

De acordo com os dados do Censo da Educação Superior, 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), em um período de dez anos, entre 2004 e 
2014, o acesso de pessoas com deficiência ao ensino superior deu 
um salto no país, mas quando esses números são comparados 
com o total de ingressantes nas IES brasileiras, essa participa-
ção ainda é mínima (BRASIL, 2014).

A Figura 2 mostra que em 2004, o número de pessoas com 
deficiência que se matriculou em cursos superiores presenciais 
e à distância no Brasil foi de 5.395, o que representou somen-
te 0,12% do total dos 4.223.344 de estudantes matriculados no 
mesmo ano, de acordo com o Inep (BRASIL, 2014).

Já em 2014, um conjunto de fatores favoreceu o ingresso 
de pessoas com deficiência na educação superior, como a cria-
ção de novas instituições e cursos, políticas de acesso como o 
Programa Universidade para Todos (PROUNI), o Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) e o Programa de Financiamento 
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Estudantil (FIES), o número de matriculados no ensino superior 
cresceu como um todo (BRASIL, 2014).

O Inep aponta que neste ano, 7.828.013 estudantes se matri-
cularam em cursos superiores no país, o que representou um 
crescimento de 85,35%, frente a 2004. Em relação aos estudantes 
com deficiências, o aumento foi muito maior na mesma compa-
ração, 518,66%, atingindo 33.377 matrículas. (BRASIL, 2014)

Figura 2 – Acesso de pessoas com deficiência 
ao Ensino Superior (BRASIL, 2014)

Fonte: Elaboração das autoras.
[Descrição da imagem] Gráfico em barras verticais na cor azul que representam as matrículas totais no Brasil de 2004 
a 2014 e de uma reta vermelha que representam as matrículas de pessoas com deficiência no Brasil. Em 2004 eram 
um pouco mais de 4 milhões de matrículas totais no Brasil e um pouco mais de 1 milhão de matrículas de pessoas com 
deficiência no Brasil. Em 2014 eram quase 35 milhões de matrículas totais no Brasil e um pouco menos de 33 milhões 
de matrículas de pessoas com deficiência no Brasil. [Final da descrição]

Conforme informa o INEP, apesar do ingresso das pessoas 
com deficiência ter aumentado três vezes e meia em relação 
ao total de matrículas no ensino superior do país em 2014 o 
percentual não chegou nem perto de 1% do total, representando 
somente 0,42%. (BRASIL, 2014)
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RESULTADOS 

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com sede em 
Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, foi funda-
da em 18 de dezembro de 1960, com o objetivo de promover o 
ensino, a pesquisa e a extensão. É uma Universidade pública e 
gratuita, e possui campi em mais quatro municípios: Araranguá, 
Curitibanos, Joinville e Blumenau. 

A UFSC tem mais de 30 mil estudantes matriculados em 
103 cursos de graduação presenciais e 14 cursos de educação a 
distância. Quanto à pós-graduação, a UFSC disponibiliza mais de 
7 mil vagas para cursos stricto sensu: são 63 mestrados acadê-
micos, 15 mestrados profissionais e, 55 cursos de doutorado, 
além dos 32 cursos de especialização.

Para atender os 177 estudantes com deficiência que estão 
matriculados nos diferentes cursos de graduação, a universi-
dade conta com o apoio da Coordenadoria de Acessibilidade 
Educacional (CAE), que faz parte da Secretaria de Ações 
Afirmativas e Diversidades (SAAD). 

A SAAD foi criada com o objetivo de “[...] propor, imple-
mentar, consolidar e monitorar políticas de ações afirmativas e 
diversidades no âmbito da UFSC, contribuindo para a concreti-
zação e o fortalecimento de seu papel social”. Faz parte da SAAD 
as seguintes coordenadorias: Coordenadoria de Acessibilidade 
Educacional (CAE), Coordenadoria de Ações de Equidade, 
Coordenadoria de Relações Étnico-Raciais, Coordenadoria de 
Diversidade Sexual e Enfrentamento de Violência de Gênero e 
Coordenadoria de Inclusão Digital. A primeira destas coorde-
nadorias - Coordenadoria de Acessibilidade Educacional - é a 
responsável pelo trabalho junto aos estudantes com diferentes 
deficiências, Transtornos do Espectro Autista (TEA) e outros 

INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM 
DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: 

COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS 
E DESAFIOS NA UFSC

Janete Lopes Monteiro 
Sheila Machado dos Santos Moretti
Andrea Soares Wuo



214

transtornos, que estão matriculados nos mais variados cursos 
de graduação e de pós-graduação da UFSC. 

CONHECENDO A COORDENADORIA  
DE ACESSIBILIDADE EDUCACIONAL 
(CAE) E AS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 
IMPLEMENTADAS NA UFSC

A Coordenadoria de Acessibilidade Educacional (CAE) atua junto 
à educação básica, por meio de suporte técnico e assessoria, e nos 
cursos de graduação e pós-graduação4, prestando serviços e apoio 
que visam eliminar as barreiras de acesso ao conhecimento, tais 
como: formação e qualificação de professores e técnicos adminis-
trativos em educação para atender esses estudantes no cotidiano 
acadêmico; busca e oferta de tecnologias assistivas que auxiliem 
na eliminação de diferentes barreiras de acesso ao conhecimento; 
capacitação de estagiários de diferentes cursos para atuar junto 
dos estudantes em diversos momentos; recursos humanos para 
acompanhar os estudantes durante os eventos e as aulas curricu-
lares – Intérpretes de LIBRAS e guia intérprete; contato e diálo-
go constante com famílias e estudantes. Com essas ações a CAE, 
conforme descrito no site da instituição, tem como objetivo: 

• Desenvolver e executar a política institucional de aces-

sibilidade e inclusão de estudantes com deficiência e/

ou com necessidades educacionais especiais da UFSC;

4 Não há informação no site da CAE sobre o número de estudantes com defi-
ciência matriculados nos diferentes Programas de Pós-Graduação da UFSC, 
somente os da graduação que se auto declararam pessoas com deficiência. 
Acesso em: 22/08/2017 
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• Promover condições igualitárias de acesso ao conheci-

mento por parte de estudantes com deficiência e/ou com 

necessidades educacionais especiais;

• Promover a remoção de barreiras arquitetônicas, 

programáticas, pedagógicas, de comunicação e atitudi-

nais na Universidade;

• Apoiar os diferentes setores da universidade para a 

melhoria da participação de pessoas com deficiência e/

ou com necessidades educacionais especiais;

• Adquirir e assegurar a tecnologia assistiva e comuni-

cação alternativa para os estudantes que necessitarem 

de tais recursos para sua plena participação acadêmica;

• Ser referência no campus de origem no tocante às ações 

de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência 

e/ou com necessidades educacionais especiais;

• Criar parcerias e convênios com as diversas entidades 

representativas das pessoas com deficiência de Santa 

Catarina e de outros Estados, visando a troca de conhe-

cimentos e demais formas de intercâmbio acadêmico;

• Orientar os processos de criação de cargos, concurso 

público e ingresso de profissionais de apoio e de bolsistas 

(acompanhante, monitor de diferentes áreas do conhe-

cimento, intérprete de Libras e guia-intérprete) para 

trabalharem junto aos estudantes que deles necessitem 

e na remoção de barreiras institucionais que incidem 

sobre as pessoas com deficiência.

A CAE é composta por uma equipe multiprofissional de 
7 (sete) servidores técnicos administrativos em educação com 
formação em fonoaudiologia (1), pedagogia - área da educa-
ção especial (3), assistência administrativa (1), psicologia (1) e 
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assistência social (1). A equipe em conjunto realiza ações varia-
das para atender as necessidades educacionais dos estudantes 
dos diferentes cursos e campi / centros de ensino, com o intuito 
de eliminar barreiras físicas, tecnológicas e atitudinais e possi-
bilitar o acesso ao conhecimento científico. Conforme Valle e 
Connor (2014, p. 215) destacam:

A Inclusão requer cuidado. Não basta colocá-la lá, de modo 

estrutural, e depois relaxar e esperar pelo melhor. Não se 

trata da prática de um professor em particular ou de uma 

criança em particular. Trata-se de todos trabalharem juntos, 

consciente e colaborativamente, para alcançar a meta comum 

de fortalecer uma comunidade inclusiva vibrante.

Além da legislação oficial do Ministério da Educação 
– MEC que permeia o trabalho dos profissionais da CAE, ela 
também utiliza os Referenciais de Acessibilidade na Educação 
Superior e a Avaliação In Loco do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES), o Plano de Inclusão do IF de SC 
e o Documento Orientador Programa Incluir - Acessibilidade 
Na Educação Superior Secadi/Sesu –2013. 

A busca por melhores condições de acessibilidade e inclu-
são dos universitários, faz com que a CAE busque parcerias com 
variadas instituições externas à UFSC, tais como: a Associação 
Catarinense de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais 
(ACATILS), a Associação Catarinense para a Integração dos Cegos 
(ACIC) e a Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE). 

Internamente, o Ambiente de Acessibilidade Informacional 
(AAI) da UFSC, que funciona na Biblioteca Central, também 
trabalha conjuntamente com a CAE e auxilia em grande medida 
os estudantes com deficiência visual (baixa visão e cegueira), 
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pois oferece serviços de: empréstimo de equipamentos de tecno-
logia assistiva (Lupa, lupa eletrônica, áudio livro e DVD em libras, 
notebook, teclado adaptado, mouse adaptado, aparelho mp3, 
gravador, sistema FM, linha braile, máquina braile, material 
cartográfico); orientação aos usuários no uso adequado das fontes 
de informação e recursos tecnológicos; adaptação de material 
para formato digital e braille; disponibilização de computador, 
scanner com software acessível, acervo em braille, em formato 
digital e audiolivro; serviço de audiodescrição e ledor.

Além do AAI, o Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar 
(LabTATE), que funciona no centro de Filosofia e Ciências 
Humanas da UFSC, desenvolve materiais didáticos táteis para 
o ensino da cartografia escolar na disciplina de Geografia. 
Dentre esses materiais destacam-se os mapas táteis, os atlas 
que podem conter textos explanatórios, gráficos e fotografias 
e a maquete tátil, que apresenta formato tridimensional com 
texturas, textos em Braile, formas, cores fortes, sons, ou outros 
elementos táteis em miniatura que sirva para os deficientes 
visuais – cegos ou com baixa visão - possam obter informações 
a respeito do objeto. Todos esses recursos estão disponíveis para 
os estudantes com deficiência visual quando necessitarem e 
outras possibilidades podem ser pensadas.

O assessoramento aos professores ocorre de forma presen-
cial, no diálogo e na troca de informações para auxiliar no 
processo de eliminação de barreiras e de busca de métodos peda-
gógicos adequados. A capacitação via Programa de Formação 
Continuada - Profor também é um meio de auxiliar o trabalho 
dos professores com esse público crescente nos bancos das salas 
de aula das instituições de ensino superior. 
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INDICADORES DA INCLUSÃO DE PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA NA UFSC 

Os indicadores da inclusão de estudantes com deficiência na 
UFSC foram sistematizados pela CAE no período de 2014 a 2017.1, 
pois foi somente a partir de 2014, por meio do sistema CAGR 
(Controle Acadêmico Da Graduação), as pessoas com deficiên-
cia puderam se auto declarar “com deficiência” e dessa forma 
possibilitar o acesso a números.

Assim, a análise dos dados apresentados na figura 3 reve-
la que houve um crescimento anual do número de estudan-
tes com deficiência, com acesso ao ensino superior na UFSC. 
Percebe-se que houve um crescimento de 88,24% do número de 
estudantes, entre 2014 e 2017 (somente no primeiro semestre).

Figura 3 – Estudantes com deficiência na UFSC de 2014 a 2017. 

Fonte: Elaboração das autoras.
[Descrição da imagem] Gráfico em barras verticais mostra o número de estudantes de 0 a 200. O número de estudantes 
está na vertical, e os anos na horizontal. Representado na cor azul, em 2014, mais de 90 estudantes; na cor laranja, 
em 2015, mais de 110 estudantes; na cor cinza, em 2016, mais de 160 estudantes; na cor amarelo, em 2017, mais que 
170 estudantes. [Final da descrição]
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A análise dos dados, com relação ao crescimento no 
número de estudantes com deficiência, na UFSC, revela que 
houve um aumento do número de matrículas, de estudantes 
com deficiência auditiva, entre 2016 e 2017. Isso é decorrente, 
da implantação do curso EaD - LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA 
DE SINAIS – Licenciatura.

Por outro lado, foi possível perceber que o número de 
matrículas dos estudantes com deficiência física, se manteve no 
período de 2015 a 2017. Já no período de 2014 a 2015, houve um 
acréscimo de 50% no número de matrículas, para essa deficiência.

Figura 4 – Crescimento no número de estudantes 
com deficiência (UFSC, 2017).

 

Fonte: Elaboração das autoras.
[Descrição da imagem] Gráfico em linhas mostra o número de estudantes com algum tipo de deficiência matriculados 
do ano de 2014 a 2017. O eixo vertical apresenta o quantitativo de 0 a 200 estudantes matriculados, e o eixo horizontal 
os anos. A deficiência física representada pela linha azul tem em 2014 20 estudantes, em 2015 mais de 30, em 2016 40 
e em 2017 40; a deficiência visual - baixa visão representada pela linha vermelha tem em 2014 mais de 20 estudantes, 
em 2015 40, em 2016 quase 60 e em 2017 70; a deficiência visual - cegueira representada pela linha verde tem em 2014 
quase 30 estudantes, em 2015 mais de 40, em 2016 60 e em 2017 quase 80; a deficiência intelectual representada 
pela linha turquesa tem em 2014 mais de 30 estudantes, em 2015 quase 60, em 2016 quase 70 e em 2017 quase 90; a 
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TEA representada pela linha roxa em 2014 mais de 30, em 2015 quase 60, em 2016 quase 70 e em 2017 mais de 80; a 
deficiência auditiva representada pela linha amarela tem em 2014 mais que 40 estudantes, em 2015 mais que 70, em 
2016 120 e em 2017 mais de 140; a surdez representada pela linha azul marinho tem em 2014 mais de 80 estudantes, 
em 2015 mais de 110, em 2016 160 e em 2017 mais de 170; a surdocegueira representada pela linha marrom tem em 
2014 mais de 90 estudantes, em 2015 quase 120, em 2016 mais de 160 e em 2017 quase 180. [Final da descrição]

A maioria das matrículas dos estudantes com deficiên-
cia, como podemos notar no Figura 5, no período de 2014 a 2017, 
concentra-se na área das ciências humanas com 82%, seguida 
por 12% das matrículas na área das ciências exatas. Sendo 
que o curso com maior número de estudantes na área das 
ciências humanas e LETRAS – LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA 
DE SINAIS – LICENCIATURA.

Figura 5 – Matriculados por área de conhecimento (UFSC, 2017).

Elaboração das autoras.
[Descrição da imagem] Gráfico em barras verticais na cor azul, mostra o número de estudantes de 0 a 400. O número de 
estudantes está na vertical, e os cursos na horizontal. Ciências exatas mais que 30 e menos que 50. Ciências humanas 
mais que 350 e menos que 400. Ciências biomédicas 0. [Final da descrição]

O QUE DIZEM AS PROFISSIONAIS DA CAE/
SAAD/UFSC SOBRE A ACESSIBILIDADE

De acordo com os questionários respondidos, por duas profissio-
nais da CAE/SAAD/UFSC, no qual deveriam descrever as ações 
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da equipe e também a questão da acessibilidade, a nível de 
eliminação das diferentes barreiras, as respostas obtidas foram:

“As ações são pautadas no protagonismo do estudante e sempre têm 

como princípio a minimização das barreiras do meio. Obviamente 

que consideramos as particularidades e as demandas trazidas por 

cada estudante acompanhado, mas nossa meta é instrumentalizar 

a comunidade acadêmica, portanto, um dos pilares de nossa atuação 

é o assessoramento aos cursos e as capacitações que têm o intuito de 

tornar os assuntos afeitos à acessibilidade incorporados nas práticas 

cotidianas” (profissional 1).

Com relação aos desafios do processo de inclusão das 
pessoas com deficiência na universidade, destaca-se “a própria 
visão que se tem da deficiência” e a necessidade de mudança de 
atitude frente ao outro:

“Entender que a deficiência não é algo circunscrito no sujeito, mas 

que provém da sua interação com o meio (e é atravessada por uma 

série de fatores), demanda muitos deslocamentos. [...] Todos os envol-

vidos na trajetória acadêmica do estudante precisam estar cientes 

de que são necessárias novas práticas, novos saberes e fazeres- 

portanto, é preciso primeiro esclarecer que não somos uma equipe 

pronta a “apagar” a deficiência, tampouco que o estudante com 

deficiência é responsabilidade da equipe, mas que cada personagem 

do meio acadêmico terá que se implicar no processo de inclusão, 

que não está posto, já que ainda é preciso caminhar muito para 

alcançá-lo” (profissional 1).

Para além dos desafios relativos à acessibilidade, à estru-
tura física, ao diálogo entre os diferentes setores da universidade 
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e à falta de políticas de apoio, às barreiras atitudinais, expressas 
pelos modos como se compreende o indivíduo com deficiência - 
“em sua interação com o meio”, “protagonista” - surgem nas falas 
das profissionais como fator que limita o processo de inclusão dos 
estudantes com deficiência na universidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão dos estudantes com deficiência nas instituições de ensi-
no superior tem se intensificado gradativamente desde a imple-
mentação das políticas públicas e das legislações nos últimos anos. 

Os números apontam, no entanto, que a maior concentra-
ção de estudantes com deficiência está no ensino fundamental, 
e os que tiveram acesso ao ensino superior representam um 
público cujas deficiências são substancialmente sensoriais e 
físicas. A conquista por um lugar nas carteiras das universi-
dades não foi e ainda não é uma missão fácil de ser alcançada.  
A existência de barreiras físicas ou arquitetônicas, comunica-
cionais, atitudinais e pedagógicas estão fortemente presentes 
nas diferentes instituições de ensino.

No que tange especialmente ao estudo realizado na 
UFSC, acerca da inclusão dos alunos com deficiência no Ensino 
Superior, foi possível perceber que as ações da Coordenadoria de 
Acessibilidade Educacional (CAE) para a eliminação de barrei-
ras e para a busca de meios que possam promover melhores 
condições de acesso ao conhecimento, não são, e não serão 
suficientes, enquanto não houver de fato a percepção e a acei-
tação de que as pessoas com deficiência fazem parte da comu-
nidade acadêmica e precisam ser vistas e respeitadas em suas 
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singularidades. Elas não fazem parte de um grupo seleto da 
CAE, mas do grupo de estudantes da UFSC. 

Se esta visão não for assimilada, haverá cada vez mais a 
exclusão dos incluídos, sobretudo neste momento histórico em 
que as Universidades Federais do Brasil estão com reservas de 
vagas para os alunos com deficiência no vestibular para 2018. 
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é relatar a importância do Intérprete 
de Libras no âmbito universitário e os desafios enfrentados por 
este profissional. A partir da promulgação da Lei nº 13.146/2015 
– Lei Brasileira de Inclusão (LBI), levando em consideração a 
presença de pessoas surdas nas Universidades, garantida pelo 
decreto nº 5.626/2005, percebe-se que o aumento de estudantes 
surdos ocorre gradativamente a casa ano, o que torna a presen-
ça do Intérprete de Libras ainda mais relevante nas universida-
des. Sendo assim, compreendemos que é necessário, discentes 
e servidores, entendam o papel desse profissional para que 
assim, possam quebrar barreiras atitudinais e comunicacio-
nais, garantindo portanto, a acessibilidade das pessoas surdas. 
Neste relato serão abordadas as experiência dos Intérpretes de 
Libras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a partir 
da análise de dados coletados pelos intérpretes da instituição, 
que versará sobre as vivências e desafios em seu cotidiano. 
É relevante destacar que após a constatação dos problemas 
enfrentados na UFPE são, em sua maioria, os mesmos enfrenta-
dos pelos profissionais de outras Instituições de Ensino Superior, 
o que mostra uma necessidade de luta por parte da categoria 
por melhoria nas condições de trabalho.

Palavras-chave: Intérprete de libras. Práticas e Desafios. 
Universidade.
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INTRODUÇÃO

Há registros de séculos passados que indicam a existência do 
Tradutor e Intérprete de Línguas de Sinais (TILS) em vários 
países, no engajamento de atividades laboral de forma volun-
tária para ajudar Pessoas Surdas que tentavam conquistar o 
seu direito de cidadania. À medida que os Surdos participavam 
no processo interativo das discussões sociais, fortalecia, ainda 
mais, a profissionalização dos TILS.

Outro fator relevante é o reconhecimento linguístico 
do Surdo6. Quando as Línguas de Sinais passaram a ser reco-
nhecidas, no seu país de origem, como língua de fato, os Surdos 
começaram a usufruir o direito linguístico, assegurando-lhe 
a obrigatoriedade das instituições em dispor de profissionais 
intérpretes de língua de sinais para garantir acessibilidade.

De acordo com Quadros (2004), a história do profissional 
Tradutor e Intérprete de Libras iniciou-se, no Brasil, por volta 
dos anos de 1980, de forma voluntária por pessoas amigas e 
familiares dos Surdos que frequentavam as Igrejas e desenvol-
viam atividades religiosas de forma espontânea para ajudá-
-los. A profissão de Tradutor e Intérprete de Libras vem sendo 
valorizada, desde 1º de setembro 2010, quando a Lei nº 12.319/10 
regulamentou a atividade, garantindo a Comunidade Surda 
o direito linguístico em vários âmbitos seja educacionais e 
sociais, o direito de interpretação em sua língua.

6 A utilização da palavra Surdo, está baseada na argumentação de Sacks (1989, 
apud GOLDFELD, 2002 p. 43), “em respeito a comunidade surda americana, 
utiliza o termo Surdez (com S maiúsculo) para designar um grupo linguístico 
e cultural e o termo surdez (com s minúsculo) para designar uma condição 
física, a falta de audição”.
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A presença do TILS advém da necessidade das Pessoas 
Surdas em comunicar-se com o mundo a sua volta. Ele é o 
intermediador da Libras/Língua Portuguesa e vice-versa.  
É importante para ter uma boa tradução/interpretação que 
o profissional seja fluente não apenas em Libras e Língua 
Portuguesa, mas que reconheça as especificidades da Cultura 
Surda para repassar com clareza a opinião do Surdo em dife-
rentes contextos sociais.

A Lei que regulamentou a profissão de Tradutor e Intérprete 
de Libras versa tanto como deve ser a atuação desse profissional, 
quanto a sua atuação diante de suas competências como inter-
mediadores da comunicação entre Surdos e ouvintes, Surdos e 
Surdos, Surdos e Surdocegos e Surdocegos e Ouvintes. Aborda 
ainda que o TILS irá atuar em atividades didáticas pedagógi-
cas de ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, curso 
técnico e superior; atuará também em processos seletivo; apoia-
rá o acesso a serviços públicos; e prestará seus serviços em 
depoimentos de juízo, em órgãos administrativos ou policiais.

No que diz respeito à presença desse profissional nas 
Instituições de Ensino Superior, temos ele como o responsável 
em promover a interação entre os sujeitos surdos e os ouvintes, 
que não utilizam da Língua de Sinais, como um dos meios de 
garantir a acessibilidade no contexto universitário. O intérprete 
que atua na área educacional atua muito além do que traduzir 
e interpretar, ele precisa estar em constante estudo para traba-
lhar nas diversas áreas do conhecimento e nos seus diferentes 
níveis. Esta é uma das principais lutas da categoria profissional, 
a qualificação por áreas do conhecimento. Portanto, este relato 
busca tratar um pouco desse e outros desafios enfrentados 
pelos intérpretes da área educacional no nível universitário 
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através da experiência dentro da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE).

OBJETIVOS

O presente relato tem como objetivo mostrar, a partir das 
experiências dos Tradutores Intérpretes de Libras da UFPE, a 
importância da presença desse profissional dentro da institui-
ção e diante dessa relevância apresentar os desafios enfrenta-
dos pela categoria. Contribuir com a melhoria das condições 
de trabalho do TILS, que se faz cada vez mais necessário no 
âmbito das universidades brasileiras, sobretudo com o advento 
da Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

DESENVOLVIMENTO

Os primeiros intérpretes concursados entraram na UFPE no 
ano de 2014 sendo lotados da seguinte forma: dois no Centro 
Acadêmico do Agreste (CAA), localizado no município de 
Caruaru, para atender, sobretudo, um professor surdo lotado 
neste campus; um no Centro Acadêmico de Vitória (CAV), que 
mesmo ainda não tendo surdos no campus, fez-se necessário 
sua lotação para cumprir o decreto nº 5.626/05 em seu artigo 
14, que trás a obrigatoriedade das instituições a garantirem o 
acesso da pessoa surda à comunicação, informação e educação 
em todos os níveis e modalidades, sendo necessária para isto, 
entre outras coisas, a presença do Tradutor Intérprete de Libras. 
Já no campus Recife, foram lotados três TILS: dois no Centro 
de Artes e Comunicação (CAC), para atender as turmas do curso 
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de Letras-Libras que funciona neste Centro e um no Centro de 
Educação (CE) para atender, até o momento, dois professores 
surdos que ministram aulas da disciplina de Libras para os 
cursos de licenciatura da UFPE. Posteriormente, em 2016 mais 
um intérprete tomou posse na UFPE, ficando lotado no Núcleo 
de Acessibilidade (NACE), para atender a todas as demandas 
na Universidade. E por fim, em junho de 2017, tomaram posse 
mais dois intérpretes, sendo um destes, o primeiro Intérprete 
de Libras de nível superior da instituição. Estes dois últimos 
também foram lotados no Nace, pois entendeu-se que a partir 
de agora todos os intérpretes que entrarem na UFPE terão 
suas lotações nesta unidade, para que esta funcione como uma 
Central de Intérpretes. Desse modo, o trabalho fica mais centra-
lizado e se articula melhor para atender com mais efetividade 
as demandas e que estas possam ser feitas a um único local/
setor. Considerando este contexto, o nosso relato se dará dentro 
da experiência de atuação dos TILS no Núcleo de Acessibilidade.

Diante disso faz-se necessário entendermos um pouco 
sobre o que é o Núcleo de Acessibilidade da UFPE (NACE) e a 
sua atuação dentro desta instituição. O NACE tem por fina-
lidade apoiar e promover a acessibilidade aos estudantes e 
servidores com deficiência, mobilidade reduzida, transtorno 
funcional especifico da aprendizagem, transtorno global do 
desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação. O NACE 
é composto pelo Conselho Gestor, Coordenação Geral, contando 
com Assessoria, Setor Técnico Especializado e Setor de Apoio 
Técnico-Administrativo, e pelas Coordenações Setoriais loca-
lizadas nos campi do Agreste, do Recife e de Vitória.

Os objetivos do NACE consistem em promover a inclusão, 
a permanência e o acompanhamento de pessoas com defici-
ência e necessidades especificas, nos diversos níveis de ensino 
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oferecidos por esta unidade de ensino, garantindo condições de 
acessibilidade na UFPE; articular-se intersetorialmente fren-
te às diferentes ações já executadas na UFPE, assim como na 
promoção de novas ações voltadas às questões de acessibi-
lidade e inclusão educacional, nos eixos da infraestrutura, 
comunicação e informação, ensino, pesquisa e extensão; ofere-
cer Atendimento Educacional Especializado (AEE), a partir de 
uma equipe multidisciplinar, voltado para seu público-alvo; 
Construir parcerias com entidades governamentais e sociedade 
civil organizada, cujos objetivos tenham relações diretas com 
as finalidades do NACE.

Após conhecermos brevemente o NACE, percebemos 
que ele tem uma ampla abrangência de atuação e atende as 
unidades da UFPE como um todo. Entenderemos agora como 
ocorre o atendimento dos Intérpretes de Libras aos discentes 
e servidores surdos.

O pedido é realizado através de um formulário de solicita-
ção disponível no site da UFPE (Requerimento para Acessibilidade 
na UFPE) e enviado ao e-mail do serviço de tradução e interpreta-
ção do Setor Técnico Especializado, e tão logo o e-mail seja iden-
tificado pela equipe, a disponibilidade é verificada na agenda de 
demandas e o atendimento é realizado dentro das possibilida-
des possíveis. Existe um documento construído internamente 
que rege o trabalho dos intérpretes de libras do NACE. Este 
documento trás os prazos mínimos de antecedência necessária 
para solicitação do serviço de tradução e interpretação, trás 
também uma orientação sobre para quais eventos o serviço 
de tradução e interpretação pode ser solicitado. Por exemplo, 
temos o atendimento às aulas de graduação e pós-graduação 
com um prazo mínimo de 30 (trinta) dias para solicitar intér-
prete para todo o semestre e de uma semana para solicitação 
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para uma aula apenas; processos seletivos de pós-graduação 
com o prazo mínimo de uma semana para a solicitação; reuni-
ões administrativas com um prazo mínimo de três dias; even-
tos com um prazo mínimo de três meses, entre outros. Este 
documento apresenta ainda diretrizes sobre como acontece o 
trabalho dos profissionais intérpretes de libras para orientar 
aquelas pessoas que não têm tal conhecimento, explicando, por 
exemplo, a necessidade dos Tradutores e Intérpretes de Língua 
de Sinais (TILS) terem acesso prévio aos materiais que serão 
apresentados; a importância do trabalho em dupla em eventos 
acima de uma hora para que o revezamento aconteça, e assim 
por diante. Entendido como se dá o trabalho dos TILS no NACE 
na UFPE, discorreremos então sobre como é o atendimento de 
fato, as impressões, desafios e lutas da categoria.

Por servirmos a toda Universidade, atendemos as mais 
diversas demandas, desde aulas de graduação a defesas de 
teses de doutorado. Para melhor visualizarmos das práticas 
de trabalho, analisamos os dados sobre atendimentos realiza-
dos pelo NACE. Extraídos dos relatórios, os dados mensais de 
atendimento são desde janeiro de 2016 até setembro de 2017, 
pois, como apresentamos, somente a partir do ano de 2016 que 
o primeiro intérprete de Libras iniciou os atendimentos pelo 
NACE aos discentes e servidores surdos da UFPE.
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Gráfico 1 – Eventos atendidos pela UFPE. Fonte: 
Relatório mensal de atendimento

Fonte: NACE/UFPE.
[Descrição da imagem] Gráfico de barras horizontais, intitulado “Tipos de Eventos Atendidos”, graduado no eixo x de 
0 a 60. De cima para baixo, a legenda utiliza cor azul escuro para “Aulas de Graduação e Pós-graduação”, com pouco 
mais de 50%; azul claro para “Eventos em Geral” e verde para “Reuniões Institucionais”. Esses dois estão entre 10% e 
20%, sendo que “Eventos em Geral” é um pouco maior que “Reuniões Institucionais”; amarelo para “Defesas de TCC, 
Dissertações e Teses”, menor que 5%; e, vermelho para “Outros”, entre 15% e 20%. [Final da descrição]

No Gráfico 1, apresentamos os tipos de atendimentos que 
são realizados com maior frequência e os que são mais esporá-
dicos, ou seja, é possível identificarmos quais as demandas em 
que a presença do intérprete de se faz necessária. As aulas de 
graduação e pós-graduação são, claramente, a maior demanda 
na Universidade, representando pouco mais de 50% dos aten-
dimentos no período relatado. Isso se deve, principalmente, a 
sanção da Lei nº 10.436/2002 que foi regulamenta pelo Decreto 
nº 5.626/2005 e que tornou obrigatório às instituições de ensino 
superior oferecer, nas grades curriculares dos seus respectivos 
cursos, como Pedagogia, Licenciaturas e Fonoaudiologia, a disci-
plina de Libras, o que também contribuiu para que professores 
surdos atuassem nas universidades. Outro dado relevante se deve 
a criação do curso de Letras-Libras presencial na UFPE em 2014, 
onde se concentra a maioria dos discentes surdos, em razão de 
uma política afirmativa de acesso dos surdos neste curso.
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Logo em seguida, observamos pequenas diferenças 
entre atendimentos do tipo reuniões institucionais, eventos e 
outros, porém, também representam uma significativa porcen-
tagem dos atendimentos. Como o quadro efetivo de docentes 
surdos na UFPE é bastante considerável, o volume de reuniões 
institucionais que exigem a presença do intérprete é grande.  
Os eventos atendidos são bastante variados e vão desde pales-
tras, até colóquios internacionais. Na coluna de outros, estão 
incluídas demandas como atendimentos aos estudantes surdos, 
gravações de vídeos institucionais e trabalhos de traduções. 
E por fim, na coluna de defesas de TCC, dissertações e teses 
é onde percebemos a menor demanda, porém é aquela que 
mais exige dos intérpretes de Libras, devido à alta complexi-
dade dos conteúdos nas mais diversas áreas do conhecimento.  
E este é um dos muitos desafios, que trataremos posteriormen-
te, enfrentados pelos TILS nas universidades brasileiras.

Gráfico 2 – Concentração de atendimentos por unidade.

Fonte: Relatório mensal de atendimento, NACE/UFPE.
[Descrição da imagem] Gráfico de barras verticais, intitulado “Maior Concentração de Atendimentos por Centro”, 
graduado no eixo y de 0 a 60. Da esquerda para a direita, a legenda utiliza cor azul escuro para “Centro de Educação”, 
com média de 53%; azul claro para “Centro de Artes e Comunicação”, com 25%; verde para “Biblioteca Central”, com 
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pouco mais de 10%; amarelo para “Centro de Ciências Sociais Aplicadas” com pouco mais de 4%; e, vermelho, para 
“Outros”, maior que 4%. [Final da descrição]

No Gráfico 2, pode-se observar a concentração de nossas 
maiores demandas. É notório que o Centro de Educação (CE) 
é a unidade da UFPE que mais solicita o serviço dos TILS do 
NACE, representando em média 53% das demandas que foram 
atendidas no período relatado. Isto se deve ao fato de que neste 
Centro estão concentradas todas as aulas das diversas licen-
ciaturas, bem como, as turmas do curso de Pedagogia. Além 
do que, o CE possui dois professores surdos lotados em um 
dos departamentos, com isso, faz surgir a grande quantidade 
de solicitações por intérpretes, para atuarem em sala de aula, 
reuniões institucionais, eventos etc.

Em seguida, temos o Centro de Artes e Comunicação 
(CAC), com 25% dos atendimentos realizados no período relata-
do. Apesar de neste Centro concentrar a maioria dos discentes 
e docentes surdos da UFPE, devido ao curso de Letras-Libras 
é necessária atuação dos intérpretes do NACE neste Centro, 
porém, não são tão frequentes quanto no Centro de Educação, 
pois o CAC conta com dois intérpretes lotados no curso de 
Letras-Libras, que atendem a maioria das demandas, delimi-
tando portanto, a atuação dos TILS do NACE. Mesmo assim as 
demandas do CAC ainda representam uma porcentagem consi-
derável dos atendimentos.

Ainda sobre o gráfico 2, representando pouco mais de 
10% dos atendimentos, está a Biblioteca Central. Isso ocorre 
por que é nela onde está localizado o Núcleo de Acessibilidade, 
então, alguns dos atendimentos são realizados no próprio 
Núcleo. No geral, esses atendimentos são serviços de tradução, 
gravação de vídeos, atendimento a estudantes surdos, entre 
outros semelhantes. O Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
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(CCSA) aparece com pouco mais que 4%, pois neste Centro ainda 
não temos nenhum surdo que solicite o serviço de tradução 
e interpretação do NACE, porém muitos eventos acontecem 
no auditório deste Centro, fazendo-se presente nestes dados 
por esta razão. Por fim, na coluna “outros” estão incluídos os 
demais centros e unidades da UFPE em que o atendimento 
aconteceu de uma, até três ou quatro vezes apenas, sendo soli-
citações bastante esporádicas.

Diante de todos os dados apresentados, abordaremos 
agora os desafios enfrentados pelos intérpretes da UFPE. 
Desafios estes que não são diferentes das realidades enfren-
tadas pela maioria da categoria nas Instituições Federais de 
Ensino do Brasil. Um dos primeiros desafios, e um dos mais 
difíceis de mudar, é a cultura da própria Universidade para 
as questões de acessibilidade. Sensibilizar as pessoas para a 
importância de que já no planejamento de qualquer evento, 
deve-se pensar na acessibilidade comunicacional, por exem-
plo, incluindo-se a verificação da necessidade do intérprete de 
libras, para que a solicitação do serviço seja feita com máxi-
mo de antecedência possível, evitando assim, o surgimento de 
demandas de urgência. São nestas demandas emergentes que 
geram a falta de acesso prévio, por parte dos intérpretes, aos 
conteúdos da área em que irão atuar. Pois, por se tratar de 
um trabalho que está presente em todas as áreas e níveis do 
conhecimento, um tempo antecipado para estudo, apropriação 
dos conceitos e busca de sinais específicos, que porventura, o 
intérprete não conheça, se torna de suma importância para um 
melhor desempenho e prestação de um serviço de qualidade 
pelo profissional intérprete.

Outra questão muito importante, e que já vem aparecen-
do em diversas pesquisas como uma dificuldade enfrentada 
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pelos intérpretes de libras, e que também acontece na UFPE, é 
a falta de capacitação na área. Apesar de ser exigida uma carga 
horária mínima em cursos de capacitação para a progressão 
da carreira, a UFPE, no período relatado, não ofertou nenhu-
ma qualificação na área de Libras, sendo que em sua maioria 
os cursos ofertados são apenas na área administrativa. Desse 
modo, o intérprete é obrigado a fazê-los ou buscar capacitação 
específica fora da Universidade e que, ainda assim, são escassas.

Porém, mais importante do que não ter cursos de capa-
citação na área para a progressão é o intérprete não ter uma 
parte da carga horária reservada para a realização de estudos, 
pois os TILS trabalham com uma língua, a Libras, e sabe-se que 
toda língua é viva:

[...] a linguagem é diferente mesmo dentro de um país que 

fala a mesma língua, ela é viva, e sempre estão surgindo 

novas palavras, expressões e neologismos, ou seja, a qualquer 

momento uma nova palavra pode emergir e ser incorporada 

ao nosso idioma, portanto, ela sempre se renova; (COSTAS; 

NUNES; OLIVEIRA, 2017, p. 03).

Diante disso, percebe-se que é de fundamental impor-
tância o constante estudo de uma língua, neste caso, a Língua 
Brasileira de Sinais, para que os intérpretes se mantenham 
sempre atualizados, prestando assim, um trabalho com cada 
vez mais qualidade para o sujeito surdo.

Outra luta, que não é apenas dos intérpretes, mas de toda 
a comunidade Surda, é a quantidade de intérpretes na institui-
ção. Há uma grande demanda para o quantitativo reduzido de 
intérpretes, acarretando em algumas solicitações serem nega-
das por não haver intérpretes disponíveis para atender a todas. 
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Isso é desrespeitoso com a pessoa surda, pois coloca barreiras, 
obstruindo sua participação plena e efetiva em várias ativida-
des oferecidas pela Universidade e os coloca em condição de 
desigualdade frente às outras pessoas, negando seus direitos 
fundamentais. Esta é uma realidade presente em muitas univer-
sidades públicas do país. E para tenta erradicar estes impasses, 
que ferem os direitos dos surdos e de todas as pessoas com 
deficiência, já está em vigor a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), 
que em seu artigo 4º versa sobre o direito que toda pessoa com 
deficiência tem a igualdade de oportunidade, sem nenhum tipo 
de preconceito. A LBI foi uma grande conquista das pessoas com 
deficiência no Brasil e ao trazer mais de cem artigos que buscam 
melhorar a cidadania das pessoas com deficiência, esta lei abor-
da que a deficiência não está na pessoa e sim no ambiente que 
não está adequado a todas as pessoas.

Ainda neste mesmo tema, sobre o reduzido número de 
intérpretes para atender a toda Universidade, existe a dificul-
dade de nem sempre ser garantido o trabalho em dupla. Esta é 
outra questão muito problemática, pois não se pode deixar de 
atender a uma demanda, porém nem sempre há outro intér-
prete disponível no mesmo horário para atuarem juntos, o que 
sobrecarrega o trabalho e sabe-se que:

[...] profissões que necessitam de movimentos repetitivos 

trazem o risco de lesões ou outros danos à saúde. Assim, 

sugere-se que, para atuação de longas horas, haja reveza-

mento entre intérpretes. O período de uma hora é um tempo 

considerado razoável para a interpretação sem revezamen-

to, porém, interpretações que exijam horas ininterruptas 

de atuação, que ultrapassem essa uma hora, devem sim, ser 
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realizados os revezamentos de 15, 20 ou 30 minutos para cada 

profissional (AMPESSAN; GUIMARÃES; LUCHI, 2013, p. 53).

Percebemos então, diante do que foi exposto, que o reve-
zamento é importante em atuações com mais de uma hora, pois 
a não realização deste pode trazer lesões sérias à saúde do intér-
prete, além do que chega a ser desumano, devido ao grande esfor-
ço físico e mental que o processo de tradução e interpretação 
exige. Trabalhar mais de uma hora sem revezamento é bastante 
exaustivo e a qualidade do serviço fica muito comprometida.

O reduzido número de intérpretes traz muitos outros 
prejuízos. Por esta razão, surge mais um problema, não reali-
zação de serviços de tradução. Os surdos na UFPE têm pouco 
acesso a bibliografias na sua primeira língua, pois com o grande 
quantitativo de demandas não resta tempo para este traba-
lho. Dentro desta mesma problemática encontramos mais um 
problema, a falta de um estúdio equipado e voltado para este 
fim e outros tipos de serviços dessa natureza. A carência das 
condições de trabalho também se fazem presentes em alguns 
auditórios da UFPE que não possuem uma iluminação adequada 
ao intérprete, não têm uma boa acústica ou equipamentos de 
som favoráveis à interpretação Libras/voz, acontecendo várias 
situações em que o intérprete precisa falar em tom mais eleva-
do, o que acarreta em problemas a sua saúde ocupacional.

O trabalho dos Tradutores e Intérpretes de Línguas de 
Sinais do Núcleo de Acessibilidade da UFPE, mesmo diante de 
todas as dificuldades apresentadas aqui, dificuldades estas que 
também se fazem presentes em muitas outras universidades 
do país, vem se desenvolvendo de forma satisfatória. A meto-
dologia aplicada no fluxo de solicitação do serviço tem apre-
sentado bons resultados. E mesmo tendo que vencer desafios 
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diários, o trabalho tem sido realizado na medida do possível, 
sempre buscando garantir o acesso e a permanência dos discen-
tes surdos na Universidade, bem como, a quebra de barreiras 
comunicacionais dos servidores surdos da UFPE. O esforço é 
para sempre buscar a prestação de um serviço de qualidade.

CONCLUSÃO

Os surdos trazem em sua história incontáveis lutas e conquis-
tas, nas diversas esferas da sociedade, e a área da educação é 
uma das quais eles mais lutam por melhorias e também uma 
das que eles mais tiveram conquistas relevantes. A presença 
do intérprete de libras em todos os níveis da educação esta 
presente em sua lista de avanços. E agora é preciso lutar para 
que o serviço seja ofertado com a qualidade que todo cidadão 
surdo merece e de forma a vir realmente garantir acessibilidade 
comunicacional estas pessoas.

Portanto, espera-se que este relato de experiência, viven-
ciado pelos intérpretes da UFPE, venha possibilitar melhorias 
nas universidades brasileiras, uma vez que após viver a reali-
dade dentro de uma universidade é possível perceber o quanto 
ainda é necessário fazer para que as barreiras comunicacionais, 
informacionais e, principalmente, atitudinais venham a ser 
eliminadas de fato, para que se possa afirmar que as universi-
dades deste país são verdadeiramente inclusivas em todo seu 
processo educacional.

Muitas lutas ainda precisam ser travadas pela categoria 
dos profissionais intérpretes de libras até que se chegue a ter 
condições de trabalho mais dignas, fato que só trará melhorias 
não apenas a saúde dos profissionais, mas também ao serviço 
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prestado aos surdos. É imprescindível que as universidades 
atentem para estas questões, pois é inegável diante de todos os 
fatos e dados apresentados até aqui, a importância da presen-
ça do tradutor intérprete de libras dentro desses ambientes. 
Em face disso, os gestores precisam compreender o papel desse 
profissional na instituição, pois, conforme mostramos neste 
relato, a profissão do TILS exige algumas especificidades que a 
maioria dos dirigentes desconhecem ou não consideram, mas 
que precisam se adequar par melhor atender a todos(as). Dito 
isto, percebemos que a presença do intérprete nas institui-
ções de ensino superior só tende a aumentar com a crescente 
demanda gerada em razão dos espaços que os surdos, cada vez 
mais, estão conquistando na sociedade a partir de muita luta 
para conquista de seus direitos.
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RESUMO

Este artigo trata do papel das bibliotecas como colaboradoras 
no processo de aquisição da informação pelos usuários com 
deficiência visual. Como ponto fundamental para sua inclusão 
encontram-se a produção e oferta de materiais alternativos.  
São citadas as barreiras enfrentadas no processo de aquisição, 
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como a falta de materiais adaptados e o custo de produção. 
Também é apresentado um breve histórico da aquisição de infor-
mações desses usuários e de sua inclusão em bibliotecas brasi-
leiras e no exterior. Como conclusão, apontamos a cooperação 
entre os serviços de bibliotecas como solução para essa questão. 

Palavras-chave: Biblioteca. Deficiente visual. Produto de infor-
mação. Serviço de informação.

INTRODUÇÃO

O impacto que a tecnologia da informação (TI) tem tido na vida 
das pessoas é fato comprovado por vários autores na literatura. 
O processo de comunicação entre as pessoas, até o advento da 
internet, ocorria de forma mais simples e o número de infor-
mações disponíveis era bem menor. Com a TI, temos cada vez 
mais acesso a um número maior de informações por meio de 
aparelhos e dispositivos com crescente grau de sofisticação. 
Aqui estamos falando de usuários que têm a livre escolha das 
informações que querem consumir. É claro que esse acesso 
passa pelas barreiras enfrentadas por cada consumidor, como, 
por exemplo, os recursos financeiros.

Trazendo a discussão para as pessoas com deficiência, 
em particular as que têm deficiência visual, essa realidade se 
transforma. Se, por um lado, a TI trouxe para as suas vidas 
o acesso a uma gama de informações, por outro, a falta de 
acessibilidade digital funciona como uma barreira a deter-
minados tipos de informação. Para esses usuários não existe 
escolha, o seu consumo de informações está condicionado 
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àquelas adaptadas às suas limitações, e, infelizmente, essas 
informações não são muitas.

Segundo Kavanagh; Skold (2009) e a World Blind Union 
(2013), de 5% a 7% do que é publicado pelo mercado editorial dos 
países desenvolvidos e menos de 1% nos países em desenvolvi-
mento é disponibilizado em formato adaptado. Essa situação 
de pouca disponibilização de materiais adaptados iniciou-se 
com as publicações em meio impresso e se agravou com o meio 
digital pela velocidade com que as informações são difundidas, 
visto que o processo de adaptação é lento e oneroso.

Para amenizar esse cenário, é fundamental a ação das 
bibliotecas na preparação e no fornecimento de materiais alter-
nativos. Uma das barreiras a ser enfrentada nesse fornecimento 
é o seu alto custo de produção. Vitzansky (1994) afirma que eles 
dependem de fundos públicos ou privados. O mercado editorial 
não se interessa por essa produção porque é pouco atrativa 
devido a seu caráter restrito, um pequeno nicho de mercado.  

Alguns autores como Rabelo (1989), Griebel (2000), 
Bernardi (2004), Kanavanagh e Skold (2009) afirmam que uma 
forma de se melhorar essa situação é a cooperação entre os 
serviços de bibliotecas, o que pode diminuir os custos e eliminar 
a duplicação de trabalho.

Um exemplo de cooperação é o das bibliotecas públicas 
neozelandesas que disponibilizam livros ampliados e em áudio 
e que tentaram por alguns anos a cooperação entre a Biblioteca 
da Fundação Real Nova Zelândia para Cegos e a National Library of 
New Zealand’s Print Disabilities Collection, para produção e emprés-
timo de audiolivros para as bibliotecas públicas. Entretanto, 
como o custo de produção ficou muito alto para um merca-
do muito pequeno, a parceria não se firmou. Por outro lado, 
um exemplo de cooperação bem sucedido é o das bibliotecas 
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americanas, que dispõem de uma rede que atende as necessi-
dades de informação dos usuários, por meio do empréstimo e 
de um catálogo unificado (WILSON, 2003). Esse modelo serviu 
de exemplo para outros países.

Com a chegada da informação em meio digital, a adoção 
de padrões para os serviços bibliotecários foi necessária para 
que se garantisse o intercâmbio de dados, pela questão da inte-
roperabilidade dos sistemas de bibliotecas e do apoio às redes 
nacional e internacional de bibliotecas.

O lançamento de livros em formato Daisy pela International 
Federation of Library Association and Institutions (IFLA)/Library 
for the Blind Section, em 1994, serviu como estímulo à adoção 
dos padrões que facilitam a troca de informações e a redução de 
custos no oferecimento de livros acessíveis (KAVANAGH; SKOLD, 
2009, p. 12). Esse fato é de grande importância levando em consi-
deração a realidade dura e difícil do acesso à informação pelos 
deficientes visuais, sem o poder de escolha do que vai poder ler.

A partir daí, IFLA também publicou outras diretrizes 
para o desenvolvimento de bibliotecas para as pessoas com 
deficiência visual3, que são de extrema importância para que 
os profissionais da informação tenham parâmetros na criação 
de bibliotecas ou serviços de bibliotecas para esses usuários. 
Com essa ação, a IFLA estimulou a redução de custos e a criação 
de novas bibliotecas.

Essas diretrizes abordam pontos fundamentais para a 
estruturação e criação dessas bibliotecas, entre elas, a necessi-
dade de elaboração de políticas de desenvolvimento de coleções, 
de utilização dos padrões técnicos, de criação de uma legislação 

3 “Para os propósitos destas diretrizes, pessoas incapazes de utilizar material 
impresso serão aquelas incapazes devido à cegueira, baixa visão, uma deficiên-
cia de aprendizagem ou uma deficiência física” (KAVANAGH; SKOLD, 2009, p. 9). 
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específica, de produção de materiais alternativos e de coopera-
ção e criação de redes.

Todas essas iniciativas e propostas são fundamentais 
para trazer o assunto à tona, gerando discussões que podem 
buscar soluções, pois sabemos que, mesmo nos países desen-
volvidos, a oferta de materiais acessíveis é de 5 a 7% do total 
dos materiais publicados em seus países (idem, 2009, WORLD 
BLIND UNION, 2013).

OS PRODUTOS E SERVIÇOS  
E O ACESSO À INFORMAÇÃO

O acesso à memória coletiva oral pelo ser humano iniciou-se, 
segundo McGarry (1999), desde os primórdios da humanida-
de, seguido do acesso à memória coletiva escrita em 1700 a.C. 
Para os deficientes visuais esse acesso se deu somente com a 
invenção da escrita braile em 1824, ou seja, a diferença no aces-
so entre os videntes (pessoas que enxergam) e os deficientes 
visuais é de cerca de 3500 anos, ocasionando, de acordo com 
Passos (2010, p. 52), um abismo intelectual, com defasagem no 
acesso. No Quadro, podemos visualizar a diferença no acesso à 
informação pelos dois sujeitos:
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Quadro – Diferença do acesso à memória coletiva 
entre deficientes visuais e videntes.

Sujeitos
Acesso à 
memória 
coletiva oral 

Acesso à 
memória 
coletiva 
escrita  

Acesso à 
memória 
coletiva 
impressa

Acesso à 
memória 
coletiva 
digital

Viden-
tes (que 
enxergam 
normal-
mente) (1)

Desde os 
primórdios 
da huma-
nidade

1700 a.C. 
(MCGARRY)

1450: surgi-
mento da 
imprensa de 
Gutemberg 
(MCGARRY)

1981: 
primei-
ro PC 
(COADIC)

Deficientes 
visuais (2)

Desde os 
primórdios 
da huma-
nidade

1824: 
surgimento 
da escrita 
Braille  

1893: surgi-
mento da 
primeira 
impressora 
de Braille 
(BROWN) 

1983: 
primeira 
tecnologia 
assistiva 
(WALLING)

Diferença 
de anos na 
possibilida-
de de acesso 
aos regis-
tros entre 
(1) e (2)

Não há Cerca de 
3500 anos

Cerca de 
440 anos

Cerca de 
dois anos 

Fonte: Passos (2010, p. 52).

Com o registro escrito de conhecimentos disponíveis 
em diversos suportes, a linguagem natural, que era a base da 
construção da memória coletiva, deixou de ser exclusiva. Surge 
então a necessidade de organização desses conhecimentos e, 
com isso, um local onde fossem armazenados os materiais. São 
criadas as bibliotecas e, mais tarde, a oferta de produtos e servi-
ços para os seus usuários.

A redução do abismo intelectual depende, entre outros 
fatores, do papel da biblioteca e dos profissionais da informação 
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como produtoras de materiais alternativos e facilitadoras de seu 
acesso. Para isso é necessário conhecer com mais profundidade 
o novo usuário da biblioteca e o que ele precisa em termos de 
informação. Nesse processo é fundamental saber, a principio, 
o seu nível de visão, para decidir se essa informação deverá ser 
ofertada no formato impresso, em braile, ampliada, no formato 
em áudio, gravado pela voz humana ou em meio digital para ser 
lido pelos leitores de tela pela voz sintetizada.

Podemos considerar, segundo Veiga (1946), que os primei-
ros produtos de informação foram os materiais produzidos em 
braile. A escrita braile se iniciou com o reglete e a punção manu-
ais, ferramentas para a sua produção. Na década de 1930, surgi-
ram as máquinas braile mecânicas e elétricas (notadamente da 
empresa americana Perkins) até hoje utilizadas para registrar 
informações. Nessa época são criadas as primeiras imprensas 
braile, equipamentos de grande porte para produção de braile 
em larga escala. Ao final do século XVII, segundo o autor, veio a 
ideia de se fixar os tipos de imprensa em hastes arrumadas de 
modo que os cegos pudessem escrever, batendo com essas hastes.

Como as imprensas e máquinas braile só produziam 
letras e textos lineares, foi criada uma máquina importante, o 
Termoform, um dispositivo utilizado para fazer desenhos em 
braile, como mapas e gráficos. Mais tarde surgiram os grava-
dores (os antigos com fitas magnéticas, os portáteis com fitas 
cassete, os digitais) que permitiam a captação, o transporte e o 
armazenamento de dados, como suporte para a informação em 
áudio, muito importante para as pessoas com deficiência visual.  

No Brasil, na década de 1950, foi criada a Fundação para o 
Livro do Cego, que passou a se chamar Fundação Dorina Nowill, 
com a primeira imprensa braile  que atua nas diversas áreas da 
deficiência visual. Em 1975, essa fundação inicia um trabalho de 
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capacitação de cegos, no uso de um aparelho chamado Optacom, 
que permitia aos cegos tomar contato com a forma escrita 
percebendo o contorno das imagens.

Na década de 1970, surgem aparelhos mais sofistica-
dos, como o programa LIBRA (Listador braile), desenvolvido 
por programadores com deficiência visual da Companhia de 
Processamento de Dados do Município de São Paulo. Por meio 
de adaptações em impressoras convencionais, o LIBRA realiza a 
impressão de caracteres braile, permitindo que esses programa-
dores não precisem mais de ledores humanos para lhes ajudar 
na correção e finalização de seus programas.

Um acontecimento fundamental, no início da década de 
1980, foi a criação do primeiro sintetizador de voz pela IBM, o 
Roscoe, que foi o início dos leitores de tela, que posibilitavam 
aos deficientes visuais a leitura em meio digital. No final da 
década de 1980 surgiram os microcomputadores, os primeiros 
scanners, as primeiras impressoras braile, os softwares leitores 
de tela e sintetizadores de voz mais avançados.

Podemos considerar que o grande marco no acesso à 
informação pelas pessoas com deficiência visual foi a invenção 
da escrita braile. A partir daí e com a evolução de todos esses 
PSI apresentados, as formas de acesso à informação por esses 
usuários foram ampliadas.

AS BIBLIOTECAS COMO MEIO 
DE INCLUSÃO SOCIAL

O cenário do processo de inclusão social das pessoas com defi-
ciência no Brasil tem evoluído e sido mais debatido. Uma parte 
importante desse processo é o acesso à informação que traz 
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melhoria na qualidade de vida dos deficientes visuais, abrindo 
espaços para despertar importantes discussões tanto no âmbito 
político como no social.

Em relação às pessoas com deficiência visual, que são 
maioria entre os deficientes no Brasil, no que diz respeito a 
esse acesso, as Unidades de Informação (UI) têm desenvolvido 
produtos e serviços, principalmente no meio digital, essenciais 
na leitura de documentos. Os produtos de tecnologia assistiva, 
em especial, têm sido um grande facilitador4. Nesse processo 
de inclusão as UI assumindo seu papel social como umas das 
responsáveis por facilitar o processo de aquisição de informa-
ções desses usuários, colaboram para evitar a marginalização 
dos deficientes visuais na sociedade e, em consequência, a 
exclusão de seus processos.

Os trabalhos para o usuário com deficiência visual foram 
iniciados pelas bibliotecas em épocas distintas nos diferentes 
países. Segundo Kavanagh e Skold (2009), em distintas nações, 
os serviços de biblioteca para pessoas cegas e incapazes de 
ler materiais impressos iniciaram-se há mais de dois séculos. 
Mulheres filantrópicas nos Estados Unidos e na Europa funda-
ram serviços de caridade para deficientes e algumas dessas 
pessoas criaram serviços de bibliotecas para cegos. Com o obje-
tivo de propagar o cristianismo, mulheres missionárias distri-
buíram bíblias em formato acessível e foram as responsáveis 
pela fundação de bibliotecas para cegos na Ásia e na África.

4 A tecnologia assistiva é uma área do conhecimento, de característica inter-
disciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práti-
cas e serviços que dão mais autonomia, independência e qualidade de vida 
a pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida (PORTAL 
BRASIL, 2010).
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Além do mais, muitas bibliotecas para cegos surgiram 
a partir de serviços de reabilitação para veteranos de guerra 
com limitações visuais. Eram mais uma extensão dos serviços 
de reabilitação para pessoas cegas, agências de caridade e não 
faziam parte do sistema de bibliotecas nacionais.

NO EXTERIOR

Sendo os Estados Unidos referência em bibliotecas para defi-
cientes visuais, apresentaremos um breve histórico sobre a 
inclusão das pessoas com deficiência visual nesse país.

A inclusão desses usuários nas bibliotecas americanas se 
deu provavelmente com o primeiro serviço de biblioteca para 
cegos nos Estados Unidos, que foi o empréstimo de livros em 
relevo (braile e vários outros métodos de escrita) pela Biblioteca 
Pública de Boston por volta de 1868. Na década de 1890, a 
Biblioteca Pública de Boston, a Biblioteca Livre de Filadélfia, a 
Biblioteca de Chicago, a Biblioteca de Circulação gratuita para 
Cegos de Nova York e a Biblioteca Pública de Detroit começaram 
a oferecer materiais para deficientes visuais. A Biblioteca do 
Estado de Nova York foi a primeira a criar um departamento 
destinado a esses usuários (FARREL, 2012).

Um acontecimento que se tornou um marco no acesso à 
informação pelos deficientes visuais foi quando o Presidente 
Hoover assinou a Lei Pratt-Smoot em 1931, dando apoio mais 
amplo para o serviços aos deficientes visuais. Esta lei auto-
rizou uma verba anual de cem mil dólares pela Biblioteca do 
Congresso para fornecer livros para residentes adultos cegos 
nos Estados Unidos e seus territórios. O programa evoluiu para 
o Serviço de Bibliotecas Nacionais para deficientes visuais  
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e físicos. A criação de um sistema uniforme de Braille em inglês 
e o surgimento do livro falado, em 1933, mostrou uma melhoria 
nesses serviços (idem, 2012).

A Biblioteca do Congresso, as grandes bibliotecas urbanas 
e as bibliotecas estaduais americanas têm desempenhado um 
papel fundamental no desenvolvimento das bibliotecas para 
deficientes visuais (WILSON, 2003). A rede de bibliotecas ameri-
canas foi iniciada com 19 bibliotecas cooperantes, expandindo-
-se para 57 regionais e 86 bibliotecas sub-regionais.

NO BRASIL

A realidade brasileira se encontra em um momento diferente 
das bibliotecas americanas, assim como o processo de inclusão 
social das pessoas com deficiência.

No que diz respeito à educação, os deficientes começaram 
a ganhar visibilidade para a sociedade brasileira, na década de 
1950, quando a política educacional brasileira criou a educação 
especial, com classes especiais e, dessa forma, iniciou a inclu-
são dos deficientes por meio da educação. Já a educação dos 
deficientes visuais teve seu início com a fundação do Imperial 
Instituto dos Meninos Cegos, no Rio de Janeiro, em 1891, mais 
tarde denominado Instituto Benjamin Constant (JANNUZZI, 
2006). Posteriormente o Instituto criou uma biblioteca com 
materiais em braile.

Para se entender como foi o início do surgimento de 
serviços de bibliotecas para deficientes visuais, será mencio-
nado um breve histórico. O registro mais antigo encontrado 
sobre uma biblioteca para cegos é no momento da fundação da 
Associação Promotora de Instrução e Trabalho para os Cegos 
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(APIT), na cidade de São Paulo, quando no seu manifesto de 
lançamento assinado por 14 cegos consta a criação de uma 
biblioteca. A APIT é atualmente ativa, mas a idéia da biblioteca 
não foi adiante (GIL, 2012).

Segundo Masine (2014), em 1943 foi instalada na Escola 
Caetano de Campos, na cidade de São Paulo, uma Biblioteca 
Braille. Dorina de Gouveia Nowill foi convidada a se matricu-
lar como aluna regular dessa escola. A partir de uma visita ao 
Instituto Padre Chico para Cegos, Dorina e um grupo de cole-
gas aprenderam o sistema braile e criaram cartilhas e livros 
de leitura intermediária. Nesse momento foi deflagrada uma 
mudança na educação. Dorina, percebendo, naquela época, a 
carência de livros feitos em braile no Brasil, criou, com outras 
normalistas, a Fundação Dorina Nowill para Cegos.

Em 1946, foi também criado o Setor de Livros em Braile 
da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, na capital paulista, que 
logo se transformou em sala para que alunos com deficiência 
visual passassem a frequentá-la. Inicia-se aí o primeiro serviço 
para cegos em uma biblioteca pública no Brasil. Em 1947, foi 
oficializada a primeira experiência de educação de cegos com 
a criação do primeiro curso da América Latina de formação de 
professores de educação de cegos, na Escola Caetano de Campos 
(NOWILL, 2002).

A partir daí, começaram a surgir serviços de biblioteca 
para os usuários com deficiência visual e foram sendo dispo-
nibilizados pequenos acervos em braile chamados de Setores 
Braille. As bibliotecas criadas específicamente para esses usuá-
rios são poucas e em geral, esses serviços são concentrados no  
serviço de referência das bibliotecas.
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OS PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

Nas bibliotecas, o setor de referência é a área-chave, sendo 
responsável pela disponibilização dos produtos ofertados, 
os quais têm se desenvolvido cada vez mais no ambiente da 
internet. A disponibilização de serviços por meio da chamada 
Web 2.0 resultou em mais agilidade e eficiência no atendi-
mento aos usuários.

Os produtos das bibliotecas e sua divulgação disponibili-
zados pelo serviço de referência devem ser construídos dentro 
do conceito universal para alcançar todos os usuários. Se a equi-
pe que dirige a biblioteca tem uma visão inclusiva, as ativida-
des serão direcionadas nesse sentido e o produto será também 
inclusivo atendendo a todos os usuários. Assim como os serviços 
de referência para os usuários em geral, aqueles serviços desti-
nados aos usuários com deficiência visual também caminham 
para os recursos em meio digital.

Como exemplo podemos citar o Serviço de Referência 
da Northern Illinois University’s Founders Memorial Library, 
analisado por Tinerella e Dick (2005), que também mostraram 
outros serviços de referência de bibliotecas universitárias para 
usuários com deficiência visual. Esse serviço geralmente conta 
com o auxílio de um estudante com deficiência visual treinado 
para o atendimento.

Os PSI disponibilizados pela biblioteca e apontados por 
esses dois autores são: softwares de ampliação; circuito fecha-
do de televisão; processadores de imagens visuais; scanners; 
sistemas de leitura para alunos com baixa visão; dispositivos 
adaptados de comunicação escrita, tais como teclados amplia-
dos e máquinas de escrever; livros falados, calculadoras, grava-
ções em áudio, sintetizadores de voz, compressores de fala, 
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marcadores auditivos e máquinas de leitura; leitores em braile, 
máquinas de escrever em braile, teclados e monitores; dispo-
sitivos de tamanho relativo que ampliam material impresso, 
símbolos e outros itens e os dispositivos ópticos para pessoas 
com baixa visão, incluindo óculos, ampliadores de mãos e pés, 
de lentes uv telescópicas e absortivas; dispositivos de ilumina-
ção, brilho, contraste e cor; e livros ampliados e revistas.

Os autores afirmam que se “a biblioteca universitária está 
verdadeiramente comprometida com a plena inclusão e igual-
dade de oportunidades, então a participação e o comprometi-
mento de todo o pessoal de referência é essencial” (TINERELLA; 
DICK, 2005, p. 32, tradução nossa).

Para Monteiro (2010), são inúmeras as possibilidades que 
o serviço de referência e informações têm por meio da tecno-
logia assistiva de atender aos usuários com deficiência visual 
e do seu papel de mediador da questão do usuário ao ambien-
te da unidade de informação. Esse serviço sofreu mudanças 
com a chegada da informação digital e, atualmente, de forma 
crescente,  tarefas são realizadas no computador. São tarefas 
desse serviço: fazer a mediação entre a informação e o usuá-
rio; auxiliar na busca, recuperação e no acesso a informações 
e documentos; propiciar a educação para o uso desses recursos 
e do sistema; fazer o trabalho de alerta e disseminação seletiva 
da informação; divulgar novos produtos e serviços; e realizar 
o planejamento e a supervisão dessas atividades direcionadas 
para esse público.

Como afirma o autor acima citado, a tecnologia assistiva 
(TA) trouxe muitas possibilidades para os serviços de refe-
rência no atendimento aos usuários com deficiência visual. 
Os recursos de TA não só facilitaram como possibilitaram o 
acesso à informação por esses usuários. A informação em meio 
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digital abriu novos horizontes de acesso e à TA contribuiu para 
a sua concretização.

Bernardi (2004), em sua revisão de literatura, lista os 
serviços fornecidos pelas agências nacionais ou locais e pelos 
projetos de redes de bibliotecas que são: materiais especiais 
em formato tradicional, como braile, livros falados em áudio e 
livros ampliados; tecnologia assistiva, acompanhadas de trei-
namento para os usuários e bibliotecários; livros em áudio, 
CD-ROM, braile e livros ampliados ocupam uma parte cres-
cente dos serviços das bibliotecas públicas; serviços tais como 
o acesso aos catálogos específicos, textos digitais, livros fala-
dos digitais, livros no formato Daisy e um formato especial de 
empréstimo entre bibliotecas.

Assim, como podemos observar, entre as diversas possibi-
lidades de produtos e serviços, destaca-se a tecnologia assistiva, 
por meio da qual esses usuários acessam programas de compu-
tador, internet e recursos digitais usando o braile, ampliação de 
tela, software de digitalização com OCR, leitores de tela e síntese 
de fala (idem, 2004).

Apesar da falta de acessibilidade digital, os serviços para 
usuários com deficiência visual fornecidos pelas bibliotecas 
estão crescendo muito, não só nas bibliotecas especificamen-
te desenvolvidas para esse público, mas também nas públicas, 
acadêmicas, privadas e digitais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os PSI ofertados pelas bibliotecas são um ponto fundamen-
tal na autonomia das pessoas com deficiência visual e, para 
desenvolvê-los, é necessário a sua inclusão no planejamento 
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geral da biblioteca. É necessária a atenção ao desenvolvimento 
de coleções por meio de um estudo de usuários, com o objetivo 
de prestar um bom atendimento às necessidades de informação 
para os usuários com deficiência visual, com isso reduzindo 
os custos do processo de produção de materiais alternativos e 
tendo como resultado PSI mais eficientes.

Os estudos de usuários com deficiência visual são insufi-
cientes e esse usuário geralmente é negligenciado no planeja-
mento das bibliotecas brasileiras. Esses estudos são essenciais 
no desenvolvimento da coleção de qualquer biblioteca e princi-
palmente em relação ao usuários com deficiência visual que têm 
particularidades como o nível de visão, que é um fator determi-
nante para a oferta de produtos e de serviços, vão garantir uma 
coleção criada de acordo com o que a comunidade em questão 
precisa em termos de informação (RABELO, 1989; FIGUEIREDO, 
1994; CASELLI, 2007; MALHEIROS (2009, 2013); RADOS; VARVAKIS; 
BLATTMANN, 1999; MARQUE.; DOWNEY, 2016).

Uma questão importante e que talvez seja a solução para 
as questões apresentadas é a cooperação entre bibliotecas como 
meio de oferecer um serviço de melhor qualidade. A questão da 
cooperação, das parcerias e da descentralização dos serviços de 
bibliotecas para cegos e pessoas que não leem material impres-
so padrão são elementos que vão equalizar esses serviços. 
(RABELO, 1989; GRIEBEL, 2000; BERNARDI, 2004; HIRSCHFELDT, 
2005; KAVANAGH; SKOLD. 2009).

O futuro dos serviços de bibliotecas para deficientes visu-
ais segue dois modelos que estão surgindo nas bibliotecas públi-
cas e especializadas. Um é o modelo híbrido de biblioteca que 
integra os serviços tradicionais e os eletrônicos, que é o caso do 
Reino Unido. Seria então um “serviço híbrido”. O outro modelo 
é altamente digital e tecnológico, que é a tendência nos Estados 
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Unidos. As tendências gerais desses serviços vão no sentido de 
políticas de serviços compartilhados entre as bibliotecas para 
cegos, agências e bibliotecas, caminhando em direção à tecno-
logia digital (BERNARDI, 2004).

A criação de uma rede cooperativa de bibliotecas para 
usuários com deficiência visual é apontada pelos autores acima 
citados como solução na diminuição dos custos de produção, 
evitando a duplicação de trabalho e disponibilizando um núme-
ro maior de informações. Cooperação, integração e comparti-
lhamento são as palavras chave para a resolução da questão 
do acesso à informação pelas pessoas com deficiência visual.
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RESUMO

Discorre sobre o processo de inclusão e a prática da acessibilida-
de na Biblioteca de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal 
do Paraná, evidenciando que ambos os conceitos se constroem 
conjuntamente em vista do direito a vida. Objetiva mostrar 
que a inclusão nas bibliotecas requer políticas de acessibilida-
de em todas as dimensões. Adota-se metodologia de relato de 
experiência, destacando a adaptação, adequação, do ambiente 
físico e informacional da Biblioteca de Ciência e Tecnologia da 
Universidade Federal do Paraná. As questões de acessibilidade 
foram contempladas não só no aspecto físico, quanto no infor-
macional, nos serviços e nas atitudes. Conclui-se que a prática 
da acessibilidade é um processo em construção nessa bibliote-
ca e o laboratório de acessibilidade representa um avanço no 
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atendimento às necessidades informacionais oferecendo formas 
igualitárias de acesso.

Palavras-chave: Políticas inclusivas; acessibilidade; biblioteca 
universitária.

INTRODUÇÃO

Pensar em biblioteca inclusiva implica em refletir sobre como 
garantir condições de acessibilidade, à educação para todos e 
cidadania. Entende-se que o direito à educação, a igualdade de 
oportunidades de acesso e a permanência no ensino superior, 
como destacado pela Constituição Federal (CF/88) implica que 
as bibliotecas universitárias desenvolvam práticas, de modo a 
atender a todos e não excluir nenhuma pessoa. (BRASIL, 1988). 
Discussões propostas a partir da Declaração Mundial de Educação 
para Todos, 1990 e da Declaração de Salamanca, (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU, 1994), inseriram no debate a propos-
ta de ensino de qualidade, tomando por base a educação para 
todos. Define-se que “a educação é um direito fundamental de 
todos, mulheres e homens, de todas as idades, no mundo inteiro” 
(DECLARAÇAO, 1990). O Brasil se compromete perante a comu-
nidade internacional, erradicar o analfabetismo e universalizar 
o ensino fundamental no país. Esse compromisso tem impac-
tado nas ações educacionais e documentos legais, visando uma 
educação inclusiva, verificado fortemente na Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB, 1966) numa perspectiva de inserção de alunos da 
educação especial nas escolas de ensino regular (BRASIL, 1966). 
Os aportes legais, referenciais e normativos foram se somando, 
fundamentados nos direitos humanos em defesa da diversidade 
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para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a educação 
em igualdade de condições com as demais pessoas.

Este estudo objetiva mostrar que a inclusão nas bibliote-
cas requer políticas de acessibilidade, tanto nos espaços físicos, 
como nas informações, nos serviços e na atuação profissional. 
Ações acessíveis e inclusivas contribuem na produção de conhe-
cimento, habilidades e valores tanto individuais como coletivos, 
e no acesso igualitário a eles, essenciais à dignidade humana e 
à qualidade de vida.

Os desafios atuais mostram que, para uma biblioteca ser 
inclusiva urge uma reconstrução dos direitos humanos, asse-
gurando um ambiente acessível a todos, sem distinção de raça, 
religião, de gênero, de orientação sexual, de idade, de capaci-
dade física ou mentais.

De acordo com Santos (2003, p. 56); “temos o direito de lutar 
pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem, lutar 
pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize.”

A erradicação da discriminação e promoção da inclu-
são, traduz-se nas bibliotecas como responsabilidade social, 
visto que o direito à informação é um direito que impacta 
em todos os setores da sociedade. A Federação Internacional 
de Associações de Bibliotecas e Instituições (IFLA), através de 
seus manifestos e diretrizes tem expandido essa reflexão deli-
neando recomendações:

Que o direito de acesso à informação não pode ser negado e 

que serviços equitativos são fornecidos para qualquer pessoa 

de qualquer idade, nacionalidade, crença, política, condição 

física ou mental, gênero, descendência, educação, renda, 

condição imigratória ou de asilo, situação matrimonial, 

origem, raça, religião e orientação sexual (IFLA, 2012, p. 3).
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A acessibilidade apresenta-se como essencial no processo 
de inclusão, contudo os termos não podem ser confundidos, 
conforme alerta Manzini (2003, p. xxiii);

Apesar de a associação do termo acessibilidade ao termo 

inclusão ser coerente e lógica, é hipoteticamente possível 

que um ambiente arquitetônico esteja totalmente adaptado, 

mas a inclusão social não ocorra, ou seja, podemos dizer que 

a acessibilidade pode auxiliar na inclusão, mas a inclusão não 

ocorre somente por meio da acessibilidade.

A acessibilidade entendida na Lei n. 13.146/2015, mostra 
que a diversidade é parte da essência humana e a participação e 
inclusão em condições de igualdade é capaz de quebrar barrei-
ras e derrubar os muros do preconceito. (BRASIL, 2015). Assim a 
prática da acessibilidade visa atender os requisitos específicos 
que as pessoas com deficiência necessitam no ensino superior, 
tentando garantir dessa forma que o direito a educação se efeti-
ve para todos. Nesse contexto a definição de acessibilidade está 
contida na Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015 conhecida como 
Estatuto de Pessoa com Deficiência, como sendo;

[...] a possibilidade e condição de alcance para a utilização, 

com segurança e autonomia aos espaços mobiliários, equi-

pamentos urbanos, edificações, transportes, informação 

e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 

como de outros serviços e instalações abertos ao público de 

uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana 

como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. (BRASIL, 2015).
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O conceito expressa um conjunto de dimensões indis-
pensáveis no processo de inclusão e, no âmbito das bibliotecas 
a acessibilidade é vista como prática equitativa no atendimen-
to diferenciado às pessoas com deficiência, sendo entendida 
de forma ampla, não se restringindo as questões físicas, mas 
englobando as dimensões informacionais nos serviços e nas 
atitudes. Sendo assim, a biblioteca acessível e inclusiva incor-
pora em suas considerações a oferta de produtos, serviços e 
acervos diferenciados para atender as necessidades específicas 
de seus diferentes públicos.

Vale ressaltar que ainda hoje a educação voltada para 
todos os alunos enfrenta desigualdades quer sejam sociais, 
étnicas, raciais e de gênero e que geram exclusão. Assim, inclu-
são e acessibilidade caminham na direção dos direitos huma-
nos, e lutar por uma sociedade inclusiva faz parte da noção de 
acessibilidade. Dessa forma não se pode separar inclusão de 
acessibilidade, são práticas construídas e ações desenvolvidas 
em conjunto sendo a inclusão de pessoas com deficiência vista 
como um direito comum à vida.

É importante reconhecer que a acessibilidade não garan-
te por si só a inclusão, no entanto é fundamental para a equi-
paração de oportunidades.

ACESSIBILIDADE EM BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS

Com relação à prática da acessibilidade nas bibliotecas univer-
sitárias cabe enfatizarmos seus novos papéis, considerando 
que essas instituições foram se configurando ao longo da 
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história e influenciadas pela sociedade, Estado, Universidade 
(DIOGENES, 2013).

Apresenta-se o espaço físico da atual biblioteca univer-
sitária como motivo de discussão, quer seja em relação às cole-
ções impressas que dão espaço às coleções eletrônicas, as novas 
tecnologias que impulsionam novos estilos de pesquisa e estu-
dos, os serviços tradicionais que são substituídos por serviços 
virtuais, enfim a função de abrigo de coleções tem se transfor-
mado. As novas tendências afetam também as instalações da 
biblioteca universitária, contudo há um consenso de que este 
espaço continuará sendo importante na academia como parte 
integrante da instituição e como abrigo de acervos em forma-
tos diversos, com oportunidades que implicam em serviços e 
recursos abertos pela era digital, para atender as necessidades 
de todos. Salienta Cunha (2010, p. 12):

Para atender ao novo alunado de graduação que possui enor-

me familiaridade com os recursos da internet – a denominada 

geração Internet – muitas bibliotecas universitárias passaram 

a oferecer espaços para indivíduos e grupos, que abrigam 

computadores, escâneres, impressoras rápidas e baratas, bem 

como uma gama enorme de softwares que poderão ser utiliza-

dos na preparação de trabalhos escolares, apresentações multi-

mídia e/ou acesso ao correio eletrônico ou às redes sociais.

Em consonância com essa ideia, a biblioteca é o local  
que tem por base a guarda da informação seja de forma 
convencional e/ou virtual, assim como o seu tratamento, orga-
nização e disponibilização.

As bibliotecas são espaços privilegiados, são pontos de 
integração entre as pessoas e a informação. Historicamente a 
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sociedade relaciona acessibilidade apenas com as pessoas com 
deficiência, visto a passagem da segregação à integração social 
que vem ocorrendo desde a antiguidade, todavia as questões 
de acessibilidade estão ligadas às propostas de inclusão social 
de todas as pessoas. De acordo com as autoras “a acessibilidade 
é um conceito muito amplo, vai além do estrutural, envolve as 
relações humanas, permeia a boa educação, a moral e o caráter” 
(PUPO, MARTINS, 2014, p. 39).

Ações voltadas à inclusão no âmbito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), voltadas ao acesso, à 
permanência e à conclusão de curso com sucesso de estudantes 
com necessidades educacionais especiais, fundamentadas na 
política educacional vigente no país, são analisadas no estudo 
de Melo (2014). Elemento importante no processo inclusivo, com 
o apoio da Comissão Permanente de Apoio ao Estudante com 
necessidade educacional (CAENE), a Biblioteca abriga nas suas 
instalações o Laboratório de Acessibilidade que visa garantir 
a acessibilidade à informação e condições de acesso ao conte-
údo didático necessário à formação acadêmica às pessoas com 
necessidades educacionais especiais.

Vale assinalar o estudo de Lazzarin (2014) que aborda a 
necessidade de ações para que as pessoas com deficiência visual 
usufruam de ambientes digitais com acessibilidade. Para isso a 
construção de conteúdos digitais deveriam seguir uma arquite-
tura e organização da informação de forma harmônica e estar 
em sintonia com as recomendações internacionais de acessibi-
lidade para Web.

O papel que o bibliotecário deveria desempenhar frente 
ao acesso à informação em prol do deficiente visual apresenta-
-se como um desafio segundo  Pinheiro e Guilherme (2013) que 
abordam essas questões nas bibliotecas virtuais universitárias. 
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Destacam a importância das páginas eletrônicas das bibliotecas 
virtuais para a busca e recuperação da informação, contudo 
nem todas apresentam links, barras de menus visíveis, para que 
os usuários tenham acesso aos conteúdos com rapidez; a maio-
ria apresenta dificuldade na localização, sendo que as barreiras 
dificultam o alcance aos espaços virtuais.

De acordo com os autores, o bibliotecário deveria domi-
nar a tecnologia e os serviços informacionais e compreender 
as necessidades específicas dos alunos com deficiência. “Cabe 
ao bibliotecário entender que o direito do usuário ao acesso 
à informação é um processo social contínuo e extremamente 
valioso” (PINHEIRO; GUILHERME, 2013, p. 10).

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo adota como metodologia um relato de experiência, 
de adaptação e adequação do ambiente físico e informacional 
da Biblioteca de Ciência e Tecnologia (BCT) e implantação de 
seu Laboratório de Acessibilidade (LA). A Biblioteca de Ciência 
e Tecnologia (BCT) localizada no Campus Centro Politécnico na 
cidade de Curitiba – PR, atende como unidade piloto no Sistema 
de Bibliotecas (SiBi) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
que é composto por 21 (vinte e uma) bibliotecas distribuídas na 
cidade de Curitiba, interior do Estado e litoral, cuja Política de 
Responsabilidade Social está em consonância singular com as 
políticas afirmativas tendo assim uma gestão voltada as ativida-
des que colaborem no desenvolvimento de uma sociedade igua-
litária, visando garantir a inclusão das pessoas com deficiência. 
Descreve ainda as transformações nela ocorridas tendo em vista 
assimilar o novo paradigma da inclusão, removendo obstáculos 

O PROCESSO DE INCLUSÃO NA 
BIBLIOTECA DE CIÊNCIA  E TECNOLOGIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
E A PRÁTICA DA ACESSIBILIDADE

Eliane Maria Stroparo
Laura Ceretta Moreira



277

para atender com qualidade as necessidades dessa comunidade. 
A readequação do espaço físico de acordo com padrões e legisla-
ções vigentes dentro das especificidades de acessibilidade, foi o 
primeiro item de atenção. Além do espaço físico, foi priorizado 
o atendimento das demandas informacionais, buscando recur-
sos para aquisição de equipamentos para compor o laboratório 
de acessibilidade, visto que a Política de Desenvolvimento de 
Coleções do SIBI/UFPR, não prevê a duplicação do acervo em 
outros formatos. Desse modo, visando à igualdade para todas 
as pessoas, buscou-se nos recursos tecnológicos disponibilizar 
a informação, para àquelas que não podem desfrutar dos livros 
em formato convencional, contribuindo no seu desenvolvimen-
to pessoal, cultural e social.

RESULTADOS

A primeira preocupação foi remover barreiras e tornar o ambien-
te acessível para atender as pessoas com deficiência no arranjo 
dos corredores padronizados, como preconiza a NBR9050 (ABNT, 
2015), na instalação de pisos táteis direcionais, na instalação de 
elevador e na adequação de banheiros. Os mobiliários foram 
adaptados e projetados de acordo com medidas padrões e os 
guarda-volumes foram sinalizados com símbolo internacional 
de acesso para uso específico das pessoas com deficiência.

Atendendo a amplitude do conceito de acessibilidade, a 
dimensão informacional é destacada por meio do uso de tecno-
logias assistivas, disponibilizando-se no laboratório de aces-
sibilidade os seguintes equipamentos: lupas; fone de ouvido; 
software específicos para leitura de tela como Jaws, NVDA; linha 
braile, para a tradução de textos eletrônicos; leitor autônomo 
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para a tradução instantânea do texto impresso para o forma-
to sonoro em vários idiomas; mesa tátil falante para acesso 
ao espaço físico; recursos e serviços e a máquina fusora para 
impressão em relevo tátil. A Biblioteca de Ciência e Tecnologia 
adotou a iniciativa de investir em tecnologia assistiva, visto que 
a Política de Desenvolvimento de Coleções do SIBI/UFPR não 
prevê ainda expansão do acervo em formatos alternativos, dessa 
forma a disponibilização desses recursos vem suprir essa lacu-
na, garantindo assim que as pessoas com deficiência tenham 
acesso à informação. Outra ação desenvolvida foi a recomen-
dação à Comissão de Normalização do SiBi/UFPR, para inclu-
são no “Manual de Normalização de Documentos Científicos”    
orientações aos autores para disponibilizarem em uma versão 
acessível o seu documento, assim, o texto, as imagens, figuras, 
gráficos, tabelas, entre outros, serão descritos e adaptados para 
serem lidos pelos leitores de tela. (MANUAL..., 2015).

Como serviços especiais oferecidos além do laboratório 
de acessibilidade evidenciam-se a alteração no regulamento de 
empréstimo, ampliando o prazo de devolução de livros e efetiva-
ção da Comissão de Acessibilidade para assessorar as bibliotecas 
do SIBI a respeito da temática. Destaca-se também a capacitação 
contínua dos profissionais da biblioteca através de concursos e 
treinamentos ofertados pelo Núcleo de Atendimento as Pessoas 
com Necessidades Especiais (NAPNE/UFPR) para atender as 
diferentes necessidades dessa comunidade sobretudo a ofer-
ta de serviços especializados. Também, sinaliza-se a disponi-
bilização do espaço da biblioteca para a realização de bancas 
especiais no processo do vestibular que ocorre na UFPR. Este 
trabalho de parceria desenvolvido pelo NAPNE também se 
expande a outras unidades da Instituição, como por exemplo, 
o Centro de Computação Eletrônica (CCE) que troca informações 
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a respeito das tecnologias assistivas para melhor atender as 
pessoas com deficiências. Outra unidade parceira é o Curso de 
Engenharia Mecânica através do Laboratório de Ergonomia e 
usabilidade, disponibilizando os serviços de alunos de inicia-
ção científica para acessoramento técnico no laboratório de 
acessibilidade, assim também destaca-se os préstimos do Setor 
de Educação Profissional e Tecnológico, especificadamente o 
colegiado de Comunicação através do Projeto Biblioteca na 
Rede, com o desenvolvimento de um vídeo do laboratório de 
acessibilidade, objetivando através da linguagem audiovisu-
al tornar os serviços mais conhecidos e mais usados. Assim, 
trabalham todos imbuídos em contribuir para que a biblioteca 
possa desempenhar o seu papel de facilitadora no processo de 
aprendizagem, na formação acadêmica e na permanência das 
pessoas com deficiência no ensino superior, tendo em vista a 
garantia das condições de acesso, de participação e de sucesso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se como fundamental para a inclusão das pessoas com 
deficiência a prática da acessibilidade, garantindo às bibliotecas 
não só a acessibilidade física, mas, sobretudo o apoio com tecno-
logias assistivas para que a informação possa estar disponível 
a todos. Cabe dizer que a experiência de tornar a Biblioteca de 
Ciência de Tecnologia uma biblioteca acessível é um processo em 
construção, pois cada novo usuário que chega apresenta uma 
necessidade específica. O laboratório de acessibilidade repre-
senta um avanço no atendimento as demandas informacionais, 
oferecendo recurso tecnológicos suprindo assim a carência do 
acervo em diferentes formatos. Dessa forma transforma as 
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condições adversas e oferece formas igualitárias de acesso ao 
conhecimento, favorecendo a inclusão e a garantia do direito 
de todos à informação.
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RESUMO

Trata-se o presente trabalho de relato de pesquisa cujo objetivo 
geral foi analisar as políticas públicas de acessibilidade e inclu-
são em uma instituição de ensino superior (IES) pública paulis-
ta. O problema considerado pela pesquisa foi a necessidade de 
identificação de características intrínsecas às políticas públicas 
em questão, relacionadas à comunicação e ao direito. Para tal, 
este trabalho aborda os campos de atuação da comunicação 
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social nas políticas públicas de acessibilidade e inclusão de 
pessoas com deficiência no ensino superior, para então sugerir 
relações entre as práticas da comunicação e os papéis do direito 
nessas políticas, conforme descritos por referenciais teóricos. 
A metodologia baseia-se em revisão da literatura relacionada 
aos temas e em análise de natureza indutiva. O trabalho conclui 
que o aperfeiçoamento das práticas comunicacionais deve ser 
almejado pela gestão das universidades, com a finalidade de 
beneficiar tanto o desenvolvimento quanto a análise das polí-
ticas públicas de acessibilidade e inclusão.

Palavras-chave: Políticas públicas. Pessoas com deficiência. 
Ensino superior. 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata-se de um dos resultados de pesquisa 
integrante de projeto em rede financiado pelo Observatório da 
Educação - OBEDUC/CAPES. Especificamente, a pesquisa buscou 
analisar as políticas públicas de acessibilidade e inclusão no 
ensino superior, a fim de eventualmente propor melhorias e/
ou até novas políticas.

Em etapas iniciais, a pesquisa assumiu caráter interdisci-
plinar ao unir a teoria do Direito com técnicas da Comunicação 
Social. Os resultados preliminares revelaram, por diversas 
razões mencionadas nas considerações finais, que uma análise 
jurídica das políticas públicas de acessibilidade e inclusão na IES 
investigada seria beneficiada com a resolução de problemas de 
ordem comunicacional por parte dos agentes dessas políticas, 
objetivo específico do presente trabalho.
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Essa realidade particular serviu como ponto de partida 
para a investigação geral sobre os papéis da comunicação social 
nas políticas públicas. Para buscar soluções às carências comu-
nicacionais encontradas, o problema de pesquisa passou a ser a 
necessidade de identificação das maneiras como a comunicação 
social se apresenta nas políticas públicas de acessibilidade e 
inclusão no ensino superior e quais suas atribuições.

A fim de responder ao problema, a pesquisa tomou como 
referencial teórico a análise de Coutinho (2013) sobre o direito 
nas políticas públicas (reconhecendo e preservando a relevância 
da teoria jurídica no objeto estudado), na qual o autor esta-
belece quatro dimensões constitutivas das políticas públicas. 
A partir dessas dimensões, que correspondem aos papéis do 
direito, a pesquisa fez relações e identificou os papéis da comu-
nicação social nas políticas públicas. A metodologia empregada 
contou com a revisão da literatura acerca dos temas tratados e 
com análise de natureza indutiva, partindo da realidade parti-
cular observada à investigação geral desenvolvida.

Este trabalho, portanto, visou propor ligações entre 
funções da comunicação e do direito nas políticas públicas de 
acessibilidade e inclusão no ensino superior. Para tanto, está 
estruturado da seguinte maneira: a primeira seção, embasada 
em teorias jurídicas, conceitua políticas públicas e discute suas 
particularidades no ensino superior; a segunda seção propõe 
conexão entre os papéis do direito e os da comunicação, em suas 
respectivas dimensões, nas políticas públicas; já a terceira, em 
vias de conclusão, apresenta considerações sobre a relação entre 
a comunicação e o direito nas políticas públicas, defendendo 
que o aperfeiçoamento das práticas comunicacionais favore-
ce a efetivação e o desenvolvimento das políticas públicas de 
acessibilidade e inclusão. Consequentemente, uma otimização 
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da comunicação possibilita que a análise jurídica das políticas 
públicas seja mais precisa, conferindo também maior legitimi-
dade às melhorias ou às novas políticas que possam ser futu-
ramente propostas.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSIBILIDADE 
E INCLUSÃO E SUA PERSPECTIVA 
NO ENSINO SUPERIOR

Vários pesquisadores, de diversos ramos do direito, enfrentam 
a questão das políticas públicas. Ao que parece, o que é comum 
na análise jurídica das políticas públicas é o foco privilegiado 
atribuído às ações do Estado e do governo nessa seara.

No campo do direito econômico/constitucional, Grau 
(2003, p. 25), por exemplo, menciona que “A expressão políti-
ca pública designa atuação do Estado, desde a pressuposição 
de uma bem marcada separação entre Estado e sociedade”, é, 
portanto, “toda atuação estatal.... expressiva de um ato de inter-
venção”. Nesse sentido “A mera produção do direito... desde logo 
consubstanciam expressões de atuação interventiva estatal”.  
O advento do Estado intervencionista desencadeia um salto 
quantitativo e qualitativo nas formas de atuação do Estado.

O marco histórico dessa guinada intervencionista, de acor-
do com Ramos (2007, p. 330), pode ser considerado “A partir do 
advento das Constituições social-democráticas, capitaneadas 
pela Constituição alemã de Weimar, de 1919”. Nesse período, os 
direitos econômicos e sociais passaram a ter “reconhecimento 
normativo e doutrinário”, constituindo “uma profunda reformu-
lação no papel do Estado democrático, do qual se passa a exigir 
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que proporcione as condições materiais necessárias ao pleno 
desenvolvimento da personalidade humana”. Nesse momento,

O Estado, então já não “intervém” na ordem social exclusi-

vamente como produtor do direito e provedor de segurança. 

Passa a desenvolver novas formas de atuação, para o quê faz 

uso do direito positivo como instrumento de implementação 

de políticas públicas – (GRAU, 2003, p. 26).

Ainda de acordo com Grau (2003, p. 26) “Essas políticas, 
contudo, não se reduzem à categoria das políticas econômicas; 
englobam, de modo mais amplo, todo o conjunto de atuações 
estatais no campo social.”

Na seara do direito administrativo, o papel privilegia-
do do Estado também parece ser a tônica das análises. Bucci 
(2013, p. 38-39) adota o ponto de vista do Estado para a análise 
das políticas públicas. Para a autora, política pública é definida 
como programa de ação governamental e reside no movimento 
da máquina pública, a partir do impulso do governo.

Políticas públicas, portanto, “consistem em quadros de 
ação governamental, arranjos institucionais que expressam 
o Estado em movimento”. (BUCCI, 2013, p. 39), ou, em outros 
termos, “programa de ação governamental, visando realizar 
objetivos determinados.” (BUCCI, 2006, p. 11).

No mesmo sentido e no mesmo campo do direito, 
Coutinho (2013, p. 193) indica que

o direito permeia intensamente as políticas públicas em todas 

as suas fases ou ciclos: na identificação do problema (que pode 

ser ele próprio um gargalo jurídico), na definição da agenda para 
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enfrentá-lo, na concepção de propostas, na implementação das 

ações e na análise e avaliação dos programas.

Partindo da premissa de que o Direito permeia intensa-
mente as políticas públicas, Bucci (2006, p. 11) indica que elas

têm distintos suportes legais. Podem ser expressas em 

disposições constitucionais, ou em leis, ou ainda em normas 

infralegais, como decretos e portarias e até mesmo em 

instrumentos jurídicos de outra natureza, como contratos 

de concessão de serviços público, por exemplo.

Seguindo essa lógica, as políticas públicas de acessibi-
lidade e inclusão de pessoas com deficiência – PCD no ensino 
superior encontram amparo em diversos suportes legais.

A Constituição Federal de 1988 assegura, por exemplo, em 
diversos artigos, direitos fundamentais às PCD, principalmente 
com o objetivo de promover a proteção e a integração social 
desses cidadãos, como conclui Napolitano (2010, p. 107), após 
revisão desses aspectos no texto constitucional que

a proteção jurídica e a integração social das pessoas com defi-

ciência fazem parte do catálogo dos direitos fundamentais 

previstos na constituição brasileira e estão ligadas intima-

mente ao direito de igualdade, o que possibilita um trata-

mento jurídico privilegiado para as pessoas com deficiência, 

concretizando-se o respeito às diferenças e à diversidade.

No entanto, é necessário ressaltar que a Constituição não 
trata especificamente de medidas de acessibilidade ou inclusão, 
mas sim da garantia aos direitos das PCD. Por essa razão o autor 
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menciona o intermédio das instâncias reguladoras do Estado, 
que atuarão diretamente para concretizar esses direitos por 
meio de políticas públicas destinadas às PCD.

O texto constitucional prevê, por exemplo, atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência (arti-
go 208, III), de modo a garantir esse direito. A efetivação dessa 
educação especializada, porém, será concretizada por outros 
órgãos ligados ao Estado (universidades públicas, como exem-
plo, que serão fiscalizadas pelo Ministério Público e outros 
mecanismos do governo), de acordo com as políticas públicas 
implantadas nos respectivos âmbitos desses órgãos.

Em termos de legislação infraconstitucional e infralegal, 
até pouco tempo, as normativas que versavam sobre acessibili-
dade no Brasil eram poucas, insuficientes e não muito efetivas. 
Duas leis (nº 7.853/89 e nº 10.098/00), três decretos (nº 3.298/99, 
nº 5.296/04 e nº 7.611/11) e duas portarias (nº 1.793/94 e  
nº 3.284/03) tratavam brevemente do tema em nível um pouco 
mais abrangente, porém sem considerar a acessibilidade em 
sua devida amplitude. Esse cenário muda graças à aprovação 
da Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência – uma compilação bem mais estru-
turada, ampla e coesa sobre acessibilidade e inclusão do que 
qualquer legislação anterior.

A prévia ausência de legislação federal adequada influen-
ciou o fato de que muitas políticas públicas de acessibilidade e 
inclusão em universidades brasileiras não são formalizadas na 
figura de dispositivos legais.

Tendo em vista esse aspecto e a afirmação de Bucci (2006) 
de que as políticas públicas podem ser expressas em diversos 
suportes legais, a pesquisa considerou que as políticas públicas 
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de acessibilidade e inclusão podem se manifestar por meio de 
ações afirmativas praticadas por órgãos administrativos (dire-
torias) dos campi universitários.

Diante do que foi exposto nesta seção, a questão da acessi-
bilidade e inclusão das PCD no ensino superior podem ser consi-
deradas como ações interventivas do Estado no campo social, 
no intuito de promover condições materiais educacionais, 
possibilitando-se o desenvolvimento pleno dos seres humanos.

Portanto, as ações afirmativas (que são políticas públicas 
permeadas pelo direito, como será mostrado adiante) de acessi-
bilidade e inclusão desenvolvidas por um campus universitário 
passaram a ser o objeto de análise jurídica e comunicacional 
na pesquisa. A relação entre os papéis do direito e os da comu-
nicação social será exposta a seguir.

RELAÇÕES ENTRE AS FUNÇÕES DO DIREITO  
E DA COMUNICAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Mesmo na figura de ações afirmativas, essas políticas públicas 
de acessibilidade e inclusão no ensino superior estão perme-
adas pelo direito, seja “na identificação do problema [...], na 
definição da agenda para enfrentá-lo, na concepção de propos-
tas, na implementação das ações e na análise e avaliação dos 
programas” (COUTINHO, 2013, p. 18), em maior ou menor grau 
dependendo dos respectivos papéis desempenhados pelo direito 
em cada política pública.

Em uma perspectiva funcional, Coutinho (2013, p. 23) 
descreve quatro maneiras diferentes pelas quais o direito intera-
ge com as políticas públicas: como definidor de objetivos (dimen-
são substantiva); como arranjos institucionais para articular a 
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política pública (dimensão estruturante); como ferramenta para 
implantar as finalidades dela (dimensão instrumental); e como 
vocalizador de demandas, assegurando a participação e a mobi-
lização dos interessados (dimensão participativa).

Levando em conta as dimensões de cada função do direito 
nas políticas públicas, propõe-se a relação de uma prática comu-
nicacional (de dimensão equivalente) que sirva como ferramen-
ta para a efetivação e o desenvolvimento das políticas. A seguir, 
serão conceituados esses quatro papéis do direito de acordo com 
Coutinho (2013, p. 23) e, ao mesmo tempo, serão sugeridas as 
relações com as respectivas atribuições da comunicação.

O direito como objetivo estipula fins para as políticas 
públicas e determina o que deve ser. Desta forma, a integra-
ção social de PCD é um direito fundamental que deve ser 
perseguido (fim), de modo que desse direito emana a finali-
dade jurídica das políticas públicas: promover acessibilidade 
e inclusão no ensino superior.

Pensando na comunicação como objetivo, ela seria 
responsável por determinar o que deve ser comunicado, além 
de traçar metas e objetivos a serem atingidos com esse ato de 
comunicar. Em se tratando de práticas comunicacionais, pode-
mos ver essa incumbência de duas maneiras: stricto sensu, seria 
dizer que deve ser feito um verdadeiro trabalho de “assessoria 
de imprensa” da política pública, com um planejamento estra-
tégico de comunicação que opere particularmente a divulgação 
de informações; ou lato sensu, talvez o sentido mais propício, 
seria afirmar somente que a comunicação como objetivo, em 
sua dimensão substantiva (essencial; material) na política públi-
ca, tem a simples finalidade de comunicar, informar.

Em um ambiente universitário, informar docentes, servi-
dores e estudantes sobre como as ações afirmativas realmente 
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preservam direitos fundamentais das PCD é uma prática neces-
sária, tanto para reafirmar a validade da política pública, 
quanto para disseminá-la e angariar apoio em sua efetivação. 
Somente a partir de uma universidade esclarecida sobre aces-
sibilidade e inclusão é possível gerar mobilização e assegurar 
o desenvolvimento das políticas públicas.

Com relação ao segundo papel do direito nas políticas 
públicas, enquanto arranjo institucional, ele articula e coor-
dena relações, definindo tarefas e dividindo competências. Na 
prática, significa instituir a que órgão compete promover a polí-
tica pública, qual profissional desse órgão executa determinada 
função – em suma, as atribuições estruturais do direito.

No contexto do ensino superior, a área mais adequada da 
comunicação responsável por lidar com questões estruturais 
seria a comunicação organizacional, na perspectiva da comuni-
cação integrada. É justamente nesse âmbito que o processo de 
comunicação é organizado, com a definição de ações, competên-
cias e estratégias, finalizando com a mensuração de resultados.

Sendo assim, a comunicação integrada pode desenvol-
ver a articulação das práticas comunicacionais relacionadas 
à política pública, seja na ordem da comunicação interna (os 
agentes que promovem as políticas públicas dialogarem e troca-
rem informações, fazendo reuniões, participando em todos os 
níveis); na da administrativa (saberem que trabalhos estão 
sendo desenvolvidos entre as diversas seções das diretorias, 
conhecendo a estrutura interna de organização e as respec-
tivas funções administrativas, em prol de maior eficiência da 
repartição); na da institucional (terem em mente a visão, a filo-
sofia e os valores propagados – no caso, garantia de direitos às 
PCD, por meio da acessibilidade e da inclusão); ou na da merca-
dológica (em termos de gestão no ensino superior público, a 
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ênfase seria na divulgação dos serviços prestados – uma vez que 
outros aspectos da comunicação mercadológica não se aplicam 
às diretorias das IES públicas, como a publicidade em torno de 
objetivos mercadológicos).

Já a terceira atribuição, o direito como ferramenta, trata-
-se do meio de realização das políticas públicas, ao oferecer 
instrumentos e veículos para a implementação de seus fins.

Assim como no direito, a dimensão instrumental da 
comunicação representaria uma “caixa de ferramentas” 
(COUTINHO, 2013, p. 23): são os meios de comunicação à dispo-
sição dos agentes das políticas públicas. Buscar maneiras para 
utilizar esses instrumentos adequadamente seria a tarefa desse 
aspecto da comunicação.

Tendo em conta o contexto sociocultural de uma universi-
dade, a comunicação na condição de ferramenta deve essencial-
mente considerar como a linguagem deve ser utilizada e quais 
meios favoreceriam as informações comunicadas, de acordo com 
o tipo de conteúdo divulgado, com a disponibilidade de produção 
da informação, com a recepção do público almejado e, evidente-
mente, com os recursos de acessibilidade para os devidos meios.

Por fim, o direito como vocalizador de demandas assegu-
ra a participação, accountability e mobilização; atua provendo 
(ou desprovendo) mecanismos de deliberação, participação, 
consulta, colaboração e decisão conjunta aos interessados nas 
políticas públicas (COUTINHO, 2013, p. 22). No caso das políti-
cas de acessibilidade e inclusão no ensino superior, trata-se de 
garantir voz às PCD para elaborar novas políticas públicas ou 
aprimorar as vigentes.

O papel da comunicação nessa dimensão seria bastante 
similar: assegurar a participação dos interessados nas polí-
ticas públicas por meio da criação de canais adequados para 
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comunicação, a fim de receber o feedback das PCD, o que seria 
importante para descobrir necessidades de elaboração de novas 
políticas ou de adaptação das existentes; assim como para 
avaliar a efetividade e a eficácia das políticas públicas instaura-
das (trabalho este da análise jurídica, que poderia ser facilitado 
com a dimensão participativa da comunicação).

Tendo sido expostas as funções do direito nas políticas 
públicas e sugeridas suas relações com papéis da comunicação 
dentro das respectivas dimensões, têm-se uma ideia de como as 
práticas comunicacionais podem ser desenvolvidas, em paralelo 
com o direito, nas políticas públicas de acessibilidade e inclusão 
no ensino superior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A simbiose proposta neste artigo entre o direito e a comu-
nicação social não é algo infundado ou tirado ao acaso; no 
desenvolvimento inicial desta pesquisa, cujo objetivo geral 
é a análise jurídica das políticas públicas de acessibilidade 
e inclusão em uma determinada IES pública paulista, foram 
realizadas entrevistas com todas as diretorias do Câmpus em 
questão, a fim de se fazer um levantamento das ações afir-
mativas praticadas, que poderia auxiliar posteriormente na 
análise definitiva das políticas públicas.

No entanto, em algumas ocasiões, a pesquisa esbarrou em 
diversos obstáculos de ordem comunicacional ao tentar entre-
vistar alguns órgãos administrativos da universidade: desinfor-
mação interna em diretorias; falhas organizacionais quanto ao 
conhecimento das próprias competências; pouco ou nenhum 
interesse em comunicar; incongruência em informações de 
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diferentes setores de uma mesma faculdade; inadequação ou 
insuficiência das respostas; entre outros.

Ainda assim, o levantamento foi finalizado, e a experi-
ência de realizá-lo atraiu atenção para outro problema além 
da questão jurídica na análise das políticas públicas de aces-
sibilidade e inclusão no ensino superior: carências de práti-
cas comunicacionais apropriadas para que o desenvolvimento 
e a efetivação dessas políticas possam ocorrer devidamente. 
Enquanto uma análise jurídica tinha preocupação apenas com 
o direito nas políticas públicas, os problemas encontrados 
revelaram que um maior cuidado com a comunicação pode-
ria beneficiar a maneira como essas políticas são implantadas, 
favorecendo sua continuidade e seu aprimoramento.

Nesse momento, o problema de pesquisa passou a ser 
identificar os modos como a comunicação social está presen-
te nas políticas públicas. Para isso, elas foram pensadas como 
compostas por quatro dimensões inerentes, observadas por 
Coutinho na forma de âmbitos em que o direito permeia as 
políticas; a partir das mesmas dimensões, foram relacionadas 
as funções do direito (fins, arranjos, meios e participação) aos 
papéis de práticas comunicacionais (talvez “informação, orga-
nização, aparelhamento e diálogo”, simplificando cada dimen-
são em uma palavra, na tentativa de atingir o nível didático 
de Coutinho), de modo que essa relação produziu resultados 
satisfatórios na forma de atribuições da comunicação social.

Com a utilização conveniente da comunicação nas quatro 
instâncias, a maioria dos problemas corriqueiros de ordem 
comunicacional, em termos de diretorias em universidades 
públicas, seria atenuada. Sem esses entraves comunicacio-
nais, as políticas públicas só teriam a ganhar com a difusão de 
suas legitimidades; a organização interna dos agentes; melhor 
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articulação com o Câmpus; sua operacionalização e seu plane-
jamento; a participação dos principais sujeitos interessados – as 
PCD; entre outras vantagens.

O uso adequado dessas práticas também seria positivo 
para a análise jurídica das políticas públicas, já que a melhoria 
da comunicação resultaria em aumento significativo da quan-
tidade e da qualidade de informações. Tendo por base a rele-
vância da observação empírica (COUTINHO, 2013) de modelos 
concretos (BUCCI, 2008) quase obrigatória para a análise de 
políticas públicas, saber mais e com maior precisão sobre as 
políticas em vigor seria importante para alinhar as vias jurídi-
cas de avaliação com a realidade a ser analisada.

Os benefícios às políticas públicas em si ocorreriam de 
várias maneiras, algumas das quais estão expostas neste arti-
go; detalhar especificamente é um verdadeiro desafio, visto 
que eles dependem de qual política está em questão, de como 
ela está sendo executada, do que carece em termos de comu-
nicação, entre outras condições. A partir da visão geral que 
este trabalho assume adotar, uma coisa é certa: aperfeiçoar a 
comunicação nas políticas públicas ajudaria a universidade a 
enxergar os delicados temas de acessibilidade e inclusão com a 
cautela e o apreço necessários.

Apenas cumprindo este pré-requisito (ainda utópico) é 
que se torna possível pensar uma universidade pública plena-
mente acessível (nos múltiplos sentidos de acessibilidade 
– arquitetônica, instrumental, pedagógica, metodológica, atitu-
dinal) e inclusiva, tanto no ingresso quanto na permanência das 
pessoas com deficiência.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apreender as significações 
constituídas por uma docente universitária acerca do Núcleo 
de Acessibilidade e apoia-se na produção teórica de Vygotsky. 
Entende-se que a professora é um sujeito histórico e social e que 
a partir da atividade constitui suas significações. Em termos 
metodológicos, participou da pesquisa uma professora univer-
sitária que lecionava para um estudante que era acompanha-
do pelo Núcleo de Acessibilidade (NAC) da instituição. Além de 
preencher o critério anterior, também foram consideradas as 
suas respostas em um questionário sobre o papel do NAC na 
IFES aplicado a todos os professores de alunos com deficiência 
da instituição. Suas respostas mostravam que ela conhecia o 
Núcleo e poderia acrescentar informações. Para isto, foi utili-
zada uma entrevista. Para análise dos dados produzidos, fez-se 
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uso do Núcleo de Significações (NS). Deste processo, resultaram 
dois NS. Para este artigo, será discutido apenas o NS “O Núcleo 
de Acessibilidade como uma possibilidade de apoio a atividade 
docente: (...) o NAC foi fundamental no processo, não só para 
ele [aluno com deficiência física], mas para gente [docentes]”. 
Deste processo de análise, pode-se afirmar que o NAC possui um 
papel significativo para a educação de alunos com deficiência 
transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades/super-
dotação, sendo neste caso, imprescindível o fortalecimento das 
ações dos Núcleos de Acessibilidades nas IFES.   

 
Palavras-chave: Núcleo de Acessibilidade; Sentidos e signifi-
cados; Educação Superior.  

INTRODUÇÃO

A universalização da educação sustentada pelo pressuposto de 
que esta é um direito de todos e dever do Estado de assegurá-la 
(BRASIL, 1988) não é em si própria a garantia de que todos os 
alunos terão condições para que seu processo de escolarização 
seja de fato efetivado, pois:  

[...] A partir do processo de democratização da educação se 

evidencia o paradoxo inclusão/exclusão, quando os sistemas 

de ensino universalizam o acesso, mas continuam excluindo 

indivíduos e grupos considerados fora dos padrões homoge-

neizadores da escola (BRASIL, 2008, s/p).   

Deste modo, a Educação Especial na perspectiva da 
Educação Inclusiva apresenta-se como uma possibilidade de 
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fornecer aos discentes do público alvo da Educação Especial 
(estudantes com deficiência, com Transtorno Global de Desen-
volvimento e/ou Altas Habilidades/Superdotação) o acesso e a 
permanência na escola.   

A Educação Especial perpassa por todos os níveis, etapas 
e modalidades de ensino, o que não a caracteriza como uma 
forma de substituição do ensino regular. Sua função é oferecer 
aos alunos-alvo recursos, serviços e estratégias de acessibilida-
de ao ambiente no qual o discente está inserido (RAPOLI, 2010).  

Adentrando ao espaço acadêmico, percebe-se que a 
transversalidade da Educação Especial na Educação Superior 
“[...] se efetiva por meio de ações que promovem o acesso, a 
permanência e a participação dos alunos” (BRASIL, 2008, s/p) 
nas atividades que caracterizam à universidade: ensino, 
pesquisa e extensão. Nas instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES), o acesso, a permanência e a participação dos 
alunos do público alvo da Educação Especial são apoiados pelos 
Núcleos de Acessibilidade.

Os Núcleos de Acessibilidade nas IFES foram criados 
a partir do Programa Incluir – acessibilidade na Educação 
Superior, do Ministério da Educação (MEC). Sua finalidade é de 
assegurar condições de acessibilidade nas universidades para 
universitários do público alvo da Educação Especial (PAEE).  

Vale ressaltar que o conceito de acessibilidade aqui 
empregado não é pensado unicamente como uma maneira 
de propiciar condições de infraestrutura para uma utilização 
autônoma do espaço físico. Desta forma, o conceito é enten-
dido como uma dimensão mais abrangente, por conseguin-
te, a acessibilidade passa a ser percebida como um espectro, 
na qual refere-se à acessibilidade atitudinal; metodológica; 
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programática; instrumental; digital; transportes; comunica-
ções; e também, à acessibilidade arquitetônica (BRASIL, 2013). 

Garantir a acessibilidade neste nível de ensino possibilita 
que os universitários do PAEE tenham condições dignas para 
a conclusão do curso de graduação, especialização, mestrado, 
doutorado, pós-doutorado, pois:

[...] Dotar as instituições de educação superior (IES) de condi-

ções de acessibilidade é materializar os princípios da inclusão 

educacional que implicam em assegurar não só o acesso, mas 

condições plenas de participação e aprendizagem a todos os 

estudantes. (BRASIL, 2013, p. 4). 

Uma das ações desenvolvidas pelos Núcleos de Aces-
sibilidade para o acesso e a permanência de estudantes com 
PAEE é a oferta do Atendimento Educacional Especializado 
(AEE). O AEE “[...] identifica, elabora e organiza recursos peda-
gógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 
plena participação de alunos, considerando as suas necessi-
dades específicas” (BRASIL, 2008, s/p).  Tem caráter comple-
mentar e/ou suplementar a educação dos alunos, a depender 
de suas especificidades.

De acordo com Messerschimdt e Castro (2016, p. 394), “[...] 
pensar o aluno com deficiência e seu processo de escolarização 
pressupõe pensar a formação docente e as ações que sustentam 
a prática”, visto ser o professor um importante agente no ensino 
e aprendizagem e, por sua vez, na inclusão de tais discentes.  

O docente se configura em um significativo ator/autor 
da/na inclusão de alunos, mas isto não exprime que este é 
o único responsável para que a referida ação se concretize. 
Demanda-se um trabalho coletivo dos que compõem o espaço 
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educacional. Também se faz necessário que os professores não 
esperem resultados ideais de seus discentes, pois, “[...] a vali-
dação de uma só forma de conhecimento provoca a cegueira 
epistemológica e valorativa, destruindo as relações entre os 
objetos e, nessa mesma trajetória, eliminando as demais formas 
de conhecimento” (CUNHA, 2006, p. 14).      

Espera-se do corpo docente uma ruptura com a ideali-
zação de um aluno padrão que aprenda de um modo de um 
específico e desenhado para atender o seu projeto de criação. 
Demanda-se, nessa perspectiva, uma forma diferente de reali-
zar a atividade docente, significando dizer que: 

[...] Esse ‘novo modo de ser professor’ confronta as práticas 

tradicionais hegemônicas nos sistemas de ensino até então, 

em que os professores, formados dentro de uma lógica de 

razão instrumental, tinham como referência de docência o 

princípio da homegeneização do ensino, partindo do pressu-

posto de que é possível padronizar as práticas pedagógicas 

a partir de um modelo de aluno ideal. (BRASIL, 2013, p. 13).

Pensar a atividade docente, sobretudo na Educação 
Superior, torna-se imprescindível, visto que “[...] a Universidade 
possui função social de extrema relevância para a democrati-
zação e redução das desigualdades sociais, na medida em que 
possibilita a transmissão de saberes históricos e socialmente 
produzidos” (SILVA, 2017, p. 86).  

Perquirir o professor é possível e se faz necessário pela 
razão de que “[...] é por meio de sua práxis diária que o profis-
sional desempenha-se como ser histórico” (SOUZA; SILVESTRE, 
2016, p. 142). Sujeito este, percebido nesta investigação, enquanto 
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histórico, social e cultural, que a partir da atividade, subjetiva 
a objetividade. Como explica Soares (2011, p. 17) 

[...] ao planejar suas atividades de ensino, ao ministrar suas 

aulas, ao escolher seus instrumentos de apoio ao ensino, ao 

traçar suas estratégias de trabalho, ao avaliar a aprendiza-

gem de seus alunos, o professor, sem se afastar da universa-

lidade dessas questões, faz tudo isso de forma única, isto é, 

mediado pelas diversas condições universais e particulares que 

constituem a si mesmo, a escola e toda conjuntura da qual faz 

parte essas condições. Isso significa que os professores viven-

ciam esses fazeres, mas não os vivenciam mecanicamente. 

Eles são mediados pelas condições objetivas e subjetivas que 

historicamente os constituem [grifos do autor].  

Na perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica, o professor 
“[...] é síntese aberta que se realiza constantemente em movi-
mento de apropriação de aspectos da realidade e objetivações 
que modificam esta realidade” (ZANELLA et al., 2007, p. 28).  

A Psicologia Sócio-Histórica, assim como postulam os 
autores supracitados, “caracteriza-se pela concepção da reali-
dade como complexo, da interdependência entre os fenômenos, 
da mútua constituição de sujeitos e sociedade” (ZANELLA et al., 
2007, p. 28), a partir da historicidade que propicia ao sujeito a 
significação da realidade vivida.    

Por significações entende-se a articulação dos signifi-
cados e sentidos, duas categorias da teoria que sustenta esse 
trabalho, que se apresentam no plano social e individual. 
“Significados e sentidos, por sua vez, são produzidos por sujei-
tos em suas complexas relações, via atividade que é marcada 
pelas trajetórias e experiências de cada um e de todos e ao 
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mesmo tempo pelas condições e características do contexto 
histórico em que vivem” (ZANELLA et al., 2007, p. 31).  

Mencionar que o significado e sentido se estabelecem 
em um primeiro momento no plano social e individual não 
resulta em estabelecer que o significado é meramente cons-
tituído socialmente e que o sentido, por vias individuais. 
Trata-se de uma constituição na qual o social e o individual 
se relacionam, uma vez que “[...] O sentido não representa 
uma omissão do objetivo e sim uma forma de se representar 
o processo por meio do qual o objetivo se converte em psico-
lógico” (GOMES; SOUZA, 2014, p. 173).

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para a realização desta investigação, que tem como objetivo apre-
ender as significações constituídas por uma docente universi-
tária acerca do Núcleo de Acessibilidade em uma universidade 
federal da região Nordestes, foi utilizado o método qualitativo. 
Este é entendido como uma maneira de compreender a situação 
pesquisada através da perspectiva dos sujeitos, por meio da noção 
da construção social das realidades em estudo (FLICK, 2009).

O critério de participação neste estudo se deu a 
partir da identificação dos alunos atendidos pelo Núcleo de 
Acessibilidade. A partir desta ação, entrou-se em contato com 
todos os professores do período de realização da pesquisa - 22 
professores de diferentes cursos e formação.   

Todos eles foram convidados para responder um ques-
tionário online sobre o NAC. A partir do preenchimento deste 
primeiro instrumento, as respostas foram analisadas através 
da Análise de Conteúdo (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). Desta 
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análise, foi verificado que apenas uma docente (a docente D8) 
apresentava respostas aprofundadas sobre o NAC e seu funcio-
namento, o que levou a sua seleção para esta pesquisa.

A Professora D8 lecionava no curso de Psicologia de uma 
Universidade Federal do nordeste do Brasil. 

Para esta etapa da pesquisa, foi utilizada a entrevista 
semiestruturada para a produção de dados, cujo roteiro abor-
dou questões específicas ao Núcleo de Acessibilidade.

A técnica de análise empregada na verificação dos dados do 
segundo instrumento aplicado foi a dos Núcleos de Significações 
(NS). Tem como procedimentos a transcrição da entrevista e a 
realização de leituras flutuantes com a finalidade de identificar 
os pré-indicadores, para que posteriormente, através da agluti-
nação destes elementos, por similaridade, complementarieda-
de e contradição, são formulados os indicadores. Os indicadores 
por sua vez são articulados entre si para que a constituição dos 
Núcleos de Significações (AGUIAR; OZELLA, 2013).   

Foram constituídos dois Núcleos de Significações intitu-
lados de “O Núcleo de Acessibilidade como uma possibilidade 
de apoio a atividade docente: ‘[...] o NAC foi fundamental no 
processo, não só para ele [aluno com deficiência física], mas 
para gente [docentes]’” e “Formação docente face à Educação de 
alunos com deficiência: ‘[...] qualquer formação precisa ser reno-
vada, reformulada’”. Para este artigo será apresentada apenas 
a discussão do primeiro NS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Núcleo de Significações “[...] o NAC foi fundamental no 
processo, não só para ele [aluno com deficiência física], mas 
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para gente [docentes]”, sua análise apresenta as significações 
no que tange à atividade docente e a Educação Inclusiva e a 
atuação do NAC na Universidade.  

No que se refere à atividade docente e à Educação Inclusiva, 
a professora se mostrou aberta ao trabalho da pessoa com defi-
ciência, visto que, quando seu aluno com deficiência física, que 
usava cadeira de rodas ficou impossibilitado de ir à Universidade, 
a docente, juntamente com NAC, pensou em diversas estratégias 
para que o aluno não abandonasse sua disciplina. Relatou: “a 
gente [docente e equipe do NAC] pensou em vários meios [que o 
aluno continuasse em sua disciplina]” (Docente D8).  

Nessa perspectiva, torna-se de extrema relevância a 
inexistência de barreiras atitudinais apresentadas pelos profes-
sores para que os alunos com deficiência sejam inseridos no 
processo de ensino e aprendizagem e que possam, verdadei-
ramente, fazer parte da constituição de formação acadêmica. 

Pois assim como declara Soares:

[...] compreender a aprendizagem como um processo que só 

se efetiva por meio da mediação do outro, que é aquele que 

ensina. Ao mesmo tempo, ao levarmos em conta que o ensino 

também é uma atividade mediada pelo outro, ou seja, que 

se efetiva em função da presença/participação/atividade do 

aluno, o professor, ao ensinar, também aprende. Isso signifi-

ca que nem o ensino nem a aprendizagem se justificam por 

si próprios. São as condições objetivas do ensino, além das 

condições subjetivas de quem aprende e ensina, que consti-

tuem, portanto, a aprendizagem e vice-versa. É afetando um 

ao outro, por meio da atividade de ensinar e aprender, que 

o professor e aluno se constituem como sujeitos do processo 

educativo. (2011, p.19-20).
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Corroborando para a disponibilidade da professora no 
que tange ao ensino de pessoas com deficiência, a professora 
relatou que “além de ter rampas [no bloco] a gente conseguiu 
facilitar o acesso [à sala de aula]” (Docente D8), com a mudança 
do local onde aconteciam as aulas.  

Promover condições de acessibilidade no ambiente 
acadêmico é uma maneira de minimizar os possíveis entra-
ves que um aluno universitário possa encontrar durante seu 
percurso formativo. De acordo com Ciantelli e Leite (2016, 
p. 414), “[...] as instituições de educação superior, ao favo-
recerem condições de acessibilidade, coadunam-se com os 
princípios da inclusão educacional”.

A professora apontou que nunca teve aluno com defici-
ência visual ou deficiência auditiva em suas aulas, mas que no 
momento da pesquisa tinha dois alunos com deficiência física 
que utilizavam cadeiras de rodas em suas turmas. Sobre este 
ponto, a professora mencionou que a atividade docente seria 
diferente visto que: 

 
(...) esses casos, são casos na minha opinião, diferentes da 

deficiência física, de locomoção, porque como eu estou 

trabalhando com vias sensoriais que são importantes para 

o processo de aprendizagem, uma vez que essas vias estão 

impossibilitadas eu posso ter um efeito, eu posso não, eu com 

certeza eu vou ter um efeito no processo de aprendizagem que 

venha lá na frente. (Docente D8).  

A atividade docente necessita que o professor pense suas 
aulas a partir das possibilidades que seus alunos apresentam.  
O mesmo deve ocorrer em se tratando de estudantes do PAEE, 
pois conforme mencionam Nunes e Lomânaco (2010), para 
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aprender é preciso que existam oportunidades de aprendiza-
gem, independente da sua condição de deficiência.  

Apesar de a professora considerar que a privação dos 
sentidos poderá prejudicar o processo de ensino e aprendiza-
gem, ela relatou que é necessário pensar sobre as especificida-
des dos alunos com deficiência: “eu acho também que é uma 
reflexão que precisa ter, assim, qual o tipo de deficiência, qual 
é a limitação?” (Docente D8).  

Segundo Ferreira (2014, p. 70), “Para a efetiva inclusão 
da pessoa com deficiência na educação superior, é necessário o 
reconhecimento das potencialidades e habilidades dessa pessoa, 
sem desconsiderar os seus limites e as suas necessidades espe-
cíficas”. É preciso, desta forma, que o aluno seja compreendido 
com sujeito partícipe de seu processo de ensino e aprendizagem, 
dentro do que apresenta como possibilidade de atuação.

Ainda em relação ao aluno com deficiência visual, a 
professora tratou sobre a necessidade de materiais didáticos em 
formatos acessíveis para o processo de ensino e aprendizagem 
deste aluno e das suas consequências deletérias:

[...] se eu estou com um aluno com deficiência visual e ele não 

tem acesso à leitura dos livros, então eu tenho no processo 

de aprendizagem um instrumento que faria mediação desse 

processo impossibilitado de acesso. (Docente D8).  

A adaptação do material para um aluno com deficiência 
garante ao estudante condições para que este aprenda e supe-
re os entraves ocasionados pela inacessibilidade de material 
de determinados formatos. Assim, a utilização de tecnologias 
específicas pode “ampliar as possibilidades de autonomia e 
melhorar o processo de ensino/aprendizagem das pessoas com 
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necessidades educacionais especiais” (DOMINGOS; ALMEIDA; 
BARRETO, 2014, p. 101).

Ao abordarmos sobre a atuação do Núcleo de Aces-
sibilidade da instituição, a professora relatou ter tido o apoio 
do Núcleo de Acessibilidade para realização de seu trabalho 
com seus alunos com deficiência, indicando ter a disponibilida-
de de bolsistas para acompanhar seus alunos que precisavam. 
Os bolsistas, além de realizarem o acompanhamento em sala 
de aula, adaptavam textos e faziam transmissão das aulas via 
Skype, quando o aluno com deficiência não podia estar presente 
em sala de aula. Nas ocasiões em que não era possível utilizar 
o Skype, as aulas eram gravadas. Com estes recursos, o aluno 
podia ter acesso aos conteúdos abordados em sala de aula em 
decorrência da atuação da equipe do Núcleo de Acessibilidade.  

A professora também relatou que este mecanismo insti-
tucional que objetiva garantir condições de acesso, permanên-
cia e aprendizado dos alunos com PAEE proveu possibilidades 
para que seu aluno permanecesse no curso: 

Se a gente não tivesse tido esse suporte do NAC, ele [aluno 

com deficiência física], muito provavelmente, eu não posso 

afirmar, né, mas muito provavelmente ele teria trancado o 

curso e talvez até desistido de fazer Psicologia. (Docente D8).  

O Núcleo de Acessibilidade apresenta-se enquanto um 
meio de promoção da garantia dos direitos dos estudantes do 
PAEE, para que seu processo formativo seja efetivado. De acordo 
com Ciantelle e Leite (2016, p. 426-427): 

[...] Torna-se necessário, portanto, que o núcleo de acessi-

bilidade saia do entorno do espaço universitário e possa se 
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configurar como parte real da esfera administrativa, com 

atuação nos espaços decisórios das IFES, uma vez que o estu-

dante com deficiência faz parte da comunidade acadêmica.  

A docente também afirmou que o Núcleo de Acessibilidade 
se trata de um suporte para a atuação docente, visto que, em 
muitos casos, os professores não possuem formação adequada 
para atuar alunos do PAEE, pois para ela, 

[...] você ter na Universidade um núcleo que trabalha especifi-

camente com Inclusão, com alunos com Necessidades Especiais 

e a inclusão desses alunos é o suporte que esses professores 

talvez não tenham tido essa formação (Docente D8).  

Santos (2011, p. 29) declara sobre a questão da formação 
docente que “[...] a formação acadêmica dos professores univer-
sitários deve ser pensada de modo a contribuir para que estes 
desenvolvam uma prática mais reflexiva e comprometida ética 
e politicamente com as exigências do contexto atual”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A professora D8 mostrou-se aberta para atuação docente inclu-
siva, de modo a não descolar sua prática pedagógica das ações 
do Núcleo de Acessibilidade da instituição da qual ela faz parte 
do corpo docente, compreendendo assim, que se trata de um 
trabalho em conjunto entre os múltiplos atores na direção de 
garantir o acesso, a permanência e as condições de aprendi-
zagem de qualidade. Atribui ao NAC função de extrema rele-
vância para a permanência de seu aluno com deficiência física 
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que estava impossibilitado de ir a Universidade, como também 
propicia condições para a atividade pedagógica do docente 
que tem em suas aulas estudantes do PAEE Desta forma, pode-
-se afirmar que o Núcleo de Acessibilidade possui um papel 
significativo para a educação de alunos do PAEE, sendo neste 
caso, imprescindível o fortalecimento das ações dos Núcleos de 
Acessibilidades nas Instituições Federais de Ensino Superior.  
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RESUMO

Este artigo discute os indicadores da política de acessibilidade 
da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), no período de 2008 
a 2016. O estudo trata dos indicadores de impacto (Ii), meta (Im) 
e processo (Ip), conforme descritos no Documento Orientador 

1 Professora adjunta da Universidade Federal do Amapá, Departamento 
de Ciências Exatas e Tecnológicas, Curso de Licenciatura em Matemática e 
atualmente exercendo a função de coordenadora do Núcleo de Acessibilidade 
e Inclusão da Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias e pesquisa-
dora do Grupo Políticas Públicas, Educação Inclusiva, Tecnologia Assistiva 
e Saúde Coletiva.
2 Professora adjunta da Universidade Federal do Amapá, Departamento de 
Educação, Curso de Licenciatura em Pedagogia e líder do Grupo Políticas 
Públicas, Educação Inclusiva, Tecnologia Assistiva e Saúde Coletiva.
3 Técnica em assuntos educacionais da Universidade Federal do Amapá, 
Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias, Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão, com atuação como técnica no Grupo Políticas Públicas, Educação 
Inclusiva, Tecnologia Assistiva e Saúde Coletiva.
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Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior (BRASIL, 
2013) e os indicadores de beneficiários (Ib), atendimento (Iat) e 
acessibilidade institucional (Iai), que foram propostos pela equi-
pe lotada no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, vinculado à 
Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias (NAI/PROEAC). 
Os indicadores da política de acessibilidade foram sistemati-
zados como uma ação institucional do plano de trabalho do 
núcleo, com objetivo de dar publicidade às informações rela-
tivas a implementação, o acompanhamento e os resultados do 
Programa Incluir. Os dados educacionais foram divulgados no 
Relatório de Gestão do Exercício de 2016, por meio de gráficos 
estatísticos no site do núcleo. Estes denotam uma prática da 
gestão transparente da informação, onde busca-se fomentar 
a cultura da transparência na educação superior. Os indica-
dores da política de acessibilidade no ensino superior têm a 
função de subsidiar a elaboração de relatórios e planejamento 
de projetos, ações e serviços à comunidade acadêmica e exter-
na, tendo como público alvo, gestores, professores e estudantes 
que declararam diagnóstico de deficiências visual (DV), auditiva 
(DA), física (DF), dislexia (D), gagueira (G), tentativa de suicídio 
(TS) transtornos de esquizofrenia (TE) e déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH) à equipe do núcleo.

Palavras-chave: Ensino Superior, Política de Acessibilidade, 
Indicadores.
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INTRODUÇÃO

A Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) por meio da 
Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias (PROEAC), a 
partir das novas políticas institucionais vigentes, propõe discu-
tir os indicadores da política de acessibilidade da Universidade 
Federal do Amapá (UNIFAP), no período de 2008 a 2016. Faz uma 
análise dos indicadores de impacto (Ii), meta (Im) e processo 
(Ip), conforme descritos no Documento Orientador Programa 
Incluir: Acessibilidade na Educação Superior (BRASIL, 2013) e os 
indicadores de beneficiários (Ib), atendimento (Iat) e acessibilida-
de institucional (Iai), que foram propostos pela equipe lotada no 
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), vinculado à PROEAC.

O NAI tem como missão garantir a ampliação das ações 
institucionais no âmbito da política de acessibilidade na 
Universidade Federal do Amapá. O referido Núcleo possui atri-
buições bem definidas no Art. 2o da Resolução No 024/2016-
CONSU, tais como:

I. Atuar como órgão suplementar da PROEAC para 
sistematizar as ações institucionais relativas à polí-
tica de educação inclusiva na educação superior.

II. Realizar atendimento individual e/ou grupal aos acadê-

micos com deficiência e/ou mobilidade reduzida esta-

belecida pela lei nº 10.098/2000 em seu art. 2º, inciso III 

e IV. III - Prestar informações a respeito da política de 

educação inclusiva na educação superior para estabe-

lecer parcerias com outras instâncias da UNIFAP e com 

organizações externas.

III. Zelar pelo cumprimento da legislação vigente relaciona-

da à acessibilidade na educação superior.
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IV. Prestar assessoramento as Pró-Reitorias, Departamentos 

Acadêmicos, Unidades de Trabalho da UNIFAP, como 

esfera consultiva no que se refere as demandas de aces-

sibilidade pedagógica, atitudinal e de comunicação na 

educação superior.

V. Apoiar a produção de conhecimento e divulgar práti-

cas sobre educação inclusiva na educação superior.

(UNIFAP, 2016, p. 2).

OBJETIVO

• Geral: Dar publicidade as informações relativas a 
implementação, o acompanhamento e os resultados do 
Programa Incluir4

• Específico: Sistematizar os indicadores da políti-
ca de acessibilidade na UNIFAP, tomando como refe-
rência o “Documento Orientador Programa Incluir 
- Acessibilidade na Educação Superior SECADI/SESu-2013, 
com detalhamento dos Indicadores de Impacto (Ii), Meta 
(Im), Processo (Ip), Beneficiários (Ib), Atendimento (Iat) e 
Acessibilidade Institucional (Iai).

4 A respeito da sua criação, vide: BRASIL. Portaria normativa nº 14, de 24 de 
abril de 2007
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METODOLOGIA

DELINEAMENTO

Os dados coletados para a constatação dos objetivos planejados 
foram obtidos através de um procedimento de pesquisa quan-
titativa e com um planejamento transversal, de tipo correla-
cional. Isso significa que os dados foram analisados em uma só 
ocasião para todas as variáveis, mediante o levantamento dos 
indicadores da política de acessibilidade da UNIFAP.

A realização deste levantamento tomou como supor-
te teórico, o Documento Orientador Programa Incluir - 
Acessibilidade na Educação Superior SECADI/SESu-2013 
(BRASÍLIA, 2013), o que possibilitou a sistematização do 
Indicadores de Impacto (Ii), Meta (Im), Processo (Ip), Beneficiários 
(Ib), Atendimento (Iat) e Acessibilidade Institucional (Iai) pela 
equipe do NAI da Universidade Federal do Amapá, em atendi-
mento, a solicitação da PROEAC, conforme esclarece a notícia 
“Indicadores da política de acessibilidade da UNIFAP (2008-
2016). (UNIFAP, 2017a). 

A coordenação do referido núcleo garantiu o acesso a 
informação à comunidade acadêmica e externa com relação 
ao assunto, por meio de tabelas e gráficos estatísticos que 
estão disponíveis no site do NAI/PROEAC, desde que realizando 
pesquisa virtual nas barras “Documentos” e “Indicadores da 
Política de Acessibilidade”. Além disso, estes dados educacionais 
também fizeram parte da primeira avaliação da política em 
questão, conforme descrito no item 7. Avaliação do Relatório de 
Gestão do Exercício de 2016. (UNIFAP, 2017a, 2017b).
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INSTRUMENTOS

Foram utilizados indicadores da política de acessibilidade da 
UNIFAP (2008- 2016), os quais foram sistematizados pela equipe 
do NAI por meio de pesquisa documental realizada no arquivo 
deste núcleo5, cujos dados educacionais do ensino superior, as 
autoras deste artigo tiveram acesso ao realizar pesquisa virtual 
no site: http://www2.unifap.br/nai/.

ANÁLISES DE DADOS

Para o estudo dos objetivos dessa investigação, tendo em conta a 
natureza dos mesmos, foi de fundamental importância o acesso 
ao Relatório de Gestão do Exercício de 2016 (UNIFAP, 2017b), uma vez 
que, a equipe deste trabalho transcreveu na integra a análise de 
abordagem quantitativa que consta no documentado citado, o que 
se justifica pelo fato de que a servidora que elaborou o referido 
relatório, também é membro do Grupo Grupo Políticas Públicas, 
Educação Inclusiva, Tecnologia Assistiva e Saúde Coletiva (PEPITAS/
CNPq), assimo como as demais autoras deste artigo.

Pela análise do relatório em epígrafe, constata-se que 
a primeira avaliação da política de acessibilidade da UNIFAP 
(2008-2016), foi realizada considerando-se o método esta-
tístico, com detalhamento do Indicadores de Impacto (Ii), 
Meta (Im), Processo (Ip), Beneficiários (Ib), Atendimento (Iat) e 
Acessibilidade Institucional (Iai).

Tais indicadores (2008-2016) foram demonstra-
dos em tabelas, como ainda por meio de gráficos de linhas, 

5 Período da coleta de dados, de novembro a dezembro de 2016
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possibilitando acesso aos dados relativos a avaliação da política 
de acessibilidade no que se refere a Universidade Federal do 
Amapá durante o período de nove anos. Estes dados educacio-
nais do ensino superior estão disponíveis para pesquisa virtual 
no site do NAI/PROEAC, acessando: http://www2.unifap.br/nai/.

RESULTADOS

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão tem metas a serem 
alcançadas. Neste sentido, os serviços e ações institucionais 
desenvolvidas pela equipe do NAI, respectivamente, pelos servi-
dores e bolsistas lotados na Coordenação, Secretaria Executiva, 
Divisão de Desenvolvimento de Material Didático e Pedagógico 
Acessível, Divisão de Serviço Educacional Especializado, no ano 
de 2016, foram as seguintes:

COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Entre as ações implantadas na referida gestão do núcleo concer-
nente ao ano de 2016, destacam-se:

• Gestão e acompanhamento dos serviços prestados pelo 
núcleo;

• Elaboração do Plano de Trabalho Anual do NAI, com apoio 
da equipe lotada no núcleo e postagem para acesso à 
informação disponível em: http://www2.unifap.br/nai/
administracao/plano-de-trabalho-2016/;
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• Despachos de documentos no Sistema Integrado de 
Patrimônio, Administração (SIPAC) e Contratos ou no 
Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIGRH), ou via 
Caderno de Protocolo;

• Elaboração da primeira versão do Plano Operacional 
Padrão do NAI (POP)

• Sistematização dos indicadores da política de acessibili-
dade na UNIFAP, tomando como referência o “Documento 
Orientador Programa Incluir - Acessibilidade na 
Educação Superior SECADI/SESu-2013”(BRASIL, 2013), 
com detalhamento do Indicadores de Impacto (Ii), Meta 
(Im), Processo (Ip), Beneficiários (Ib), Atendimento (Iat) e 
Acessibilidade Institucional (Iai).

• Presidência de reuniões do núcleo, em datas registradas 
na Agenda Virtual do Núcleo, as quais foram realizadas no 
Campus Marco Zero do Equador e no Campus Binacional 
de Oiapoque da UNIFAP, com fim de acompanhamentos 
dos serviços, bem como detectar novas demandas rela-
tivas a política de acessibilidade na educação superior;

• Lançamento do Programa de Extensão: Acessibilidade 
Inclusão no Campus Binacional/UNIFAP, em 29/08/2016, 
considerando o surgimento de demandas de um estu-
dante com deficiência visual (baixa visão) do Curso de 
Ciências Biológicas e de uma professora com deficiência 
auditiva do Curso de Letras/Francês e três estudantes 
com mobilidade reduzida do Curso de Direito, respecti-
vamente, DV, DA e MR6.

6 A este respeito, vide: VASQUEZ, E. L, ALMEIDA, M. S. S., DELÔGO, M. K. 
Programa de Extensão: Acessibilidade e Inclusão no Campus Binacional/
UNIFAP. Macapá: NAI/PROEAC, 2016.
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• Atendimento aos coordenadores, professores e estudan-
tes da UNIFAP e de outras instituições, os quais procu-
ram à Coordenação do NAI para obter informações sobre 
a política de acessibilidade na educação superior ou com 
fim de saber como solicitar serviço ou apoio do núcleo 
em eventos;

• Divulgação das ações institucionais ligadas ao Calen-
dário Inclusivo, com postagens de notícias a respeito 
no site do núcleo, com fim de informar à comunidade 
acadêmica e externa;

• Cumprimento às demais competências da coordenação do 
núcleo, conforme estabelecidas em seu regimento.

No que tange a meta: “Adquirir tecnologias assistivas de 
ponta para suprir as necessidades de atendimento dos estu-
dantes com necessidade educacionais específicas no núcleo, 
bem como para os campi da UNIFAP”, prevista no Plano de 
Trabalho de 2016, não foi possível cumprí-la, pois, o Núcleo de 
Acessibilidade e  Inclusão não recebeu recurso financeiro do 
Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior (MEC).

Pelo exposto, a referida meta foi incluída no Plano de 
Trabalho de 2017, com a seguinte descrição “Encaminhar a soli-
citação de aquisição tecnologias assistivas para atendimento 
aos estudantes com deficiência no núcleo à PROEAC, bem como 
para os campi da UNIFAP” (UNIFAP, 2017c, p. 3), desde que o 
núcleo receba recurso financeiro para esta finalidade.
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SERVIÇOS DA SECRETARIA EXECUTIVA

• Assessoramento ao coordenador do núcleo em suas 
competências;

• Atendimento as demandas encaminhadas à Secretaria 
Executiva do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão via 
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração (SIPAC) 
ou e- mail do núcleo;

• Distribuição dos documentos recebidos pela Secretaria 
Executiva à Coordenação do NAI e suas Divisões.

• Elaboração de documentos oficiais do núcleo, com fim de 
viabilizar a celeridade no atendimento das solicitações 
recebidas pela coordenação do núcleo;

• Organização dos arquivos físicos e digitais da secretaria 
executiva e da agenda virtual do núcleo; 

• Supervisão do trabalho desenvolvido pelos bolsistas lota-
dos na Secretaria; 

• Participação em reuniões da equipe do núcleo; 
• Divisão de Desenvolvimento de Material Didático e 

Pedagógico Acessível
• Atendimento as demandas encaminhadas à Divisão de 

Desenvolvimento de Material Didático e Pedagógico 
Acessível do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão via 
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração (SIPAC) 
ou ao e-mail do núcleo7 Supervisão do trabalho desenvol-
vido pelos bolsistas lotados na Divisão;

• Execução de serviço de adaptação e material didático 
para estudantes com deficiência visual (baixa visão) do 
Campus Marco Zero, os quais são entregues em formato 

7 naiinclusao39@gmail.com

INDICADORES DA POLÍTICA DE 
ACESSIBILIDADE DA UNIFAP: POR 

UMA CULTURA DA TRANSPARÊNCIA 
NO ENSINO SUPERIOR

Eliane Leal Vasquez
Leila do Socorro Rodrigues Feio
Myryan Sylvia Sousa de Almeida

mailto:naiinclusao39@gmail.com


328

digital (texto ou aúdio), salvos em pan drive, de acordo 
com as o tipo de fonte, tamanho e cor de fundo solicita-
do; Participação no planejamento e ações do Calendário 
Inclusivo do Núcleo; 

• Levantamento de dados sobre os estudantes cadastra-
dos e que receberam atendimento pela equipe do núcleo, 
com meta de subsidiar a sistematização dos indicado-
res da política de acessibilidade no âmbito da UNIFAP 
(2008-2016); 

• Participação nas reuniões do Núcleo, com registros na 
agenda virtual;

• Apoio à equipe executora do Programa de Extensão: 
Acessibilidade e Inclusão no Campus Binacional/UNIFAP, 
com foco no acompanhamento das demandas de acessibi-
lidade pedagógica a um estudante com deficiência visual 
do Curso de Ciências Biológicas;

• Acompanhamento pedagógico dos estudantes de gradu-
ação cadastrados no núcleo;

• Produção de relatórios dos serviços prestados pela 
Divisão de Desenvolvimento de Material Didático e 
Pedagógico Acessível;

• Atendimento a outras demandas administrativas enca-
minhadas à referida Divisão.

DIVISÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO E APOIO PSICOPEDAGÓGICO

• Atendimento as demandas encaminhadas à Divisão 
de Serviço Educacional Especializado e Apoio Psicope-
dagógico do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão via 
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Sistema Integrado de Patrimônio, Administração (SIPAC) 
ou ao e-mail do núcleo;

• Participação no apoio psicopedagógico aos estudantes 
de graduação cadastrados no núcleo, com foco em acom-
panhamento psicológico. É importante esclarecer, que 
quando recebemos solicitações para apoio pedagógico, 
o atendimento efetiva-se pela atuação da técnica em 
assuntos educacionais da Divisão de Desenvolvimento 
de Material Didático e Pedagógico Acessível do núcleo;

• Participação no planejamento e ações do Calendário 
Inclusivo do Núcleo;

• Levantamento de dados sobre os estudantes cadastrados 
e que receberam atendimento pela Divisão de Serviço 
Educacional Especializado e Apoio Psicopedagógico, com 
finalidade de contribuir com a elaboração dos indicado-
res da política de acessibilidade no âmbito da UNIFAP 
(2008-2016);

• Participação nas reuniões do Núcleo, com registros na 
agenda virtual;

• Produção de relatórios confidências sobre o acompanha-
mento psicológico;

• Atendimento a outras demandas administrativas enca-
minhadas à referida divisão.
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REPRESENTAÇÃO DO NÚCLEO E ACESSIBILIDADE 
E INCLUSÃO EM EVENTOS OU PROJETOS, COM 
DESIGNAÇÃO PELA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO

Tabela 1 - Resumo de representação no núcleo 
em eventos ou projetos no ano de 2016:

EVENTO INSTITUIÇÃO 
ORGANIZADORA DATA SERVIDORA

Entrevista concedida 
ao Programa Inclusão
Em Revista

Universidade 
Federal do
Amapá

11/02/2016 Myryan Sylvia 
Sousa de Almeida

Participação no I 
Seminário de Etnografia 
da Deficiência: 
Um olhar sobre a 
diferença no Amapá

Grupo de Pesquisa 
Linguagem, Cultura 
e Identidade Surda/
Curso Letras 
Libras Português/ 
Universidade 
Federal do Amapá

09/03/2016

Myryan Sylvia 
Sousa de Almei-

da e Marina 
Knaip Delôgo

I Encontro de Políticas 
Inclusivas para a 
Pessoas com Deficiência: 
Avanços e retrocessos 
no cenário atual

Ministério Público 
do Estado do Amapá 24/06/2016 Marina Knaip 

Delôgo

Relato concedido ao 
3° Encontro do
Aprendendo a Aprender

Núcleo de 
Acessibilidade e 
Inclusão/Universidad 
e Federal do Amapá

21/06/2016 Eliane Leal Vasquez

Relato concedido ao 
4° Encontro do
Aprendendo a Aprender

Núcleo de 
Acessibilidade e 
Inclusão/Universidad 
e Federal do Amapá

29/06/2016 Leila do Socorro 
Rodrigues Feio

Fonte: Site do NAI/PROEAC/UNIFAP e FACEBOOK NAI.
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AÇÕES PLANEJADAS E EXECUTADAS DO 
CALENDÁRIO INCLUSIVO, LIGADAS AO PLANO 
DE TRABALHO DO NAI/PROEAC/UNIFAP

Além dos atendimentos realizados pela equipe do NAI, em 2016, 
que totalizaram 276 (duzentos e setenta e seis), também foram 
executadas ações institucionais, a saber:

Tabela 2 - Resumo de ações institucionais 
organizadas pelo NAI, no ano de 2016:

AÇÃO INSTITUCIONAL ORGANIZAÇÃO PERÍODO EQUIPE

“NAI com você”, produção 
de folder para divulgação 
às Coordenação/Direção 
de Campi e Coordenações 
de Cursos de Graduação 
e Pós-Graduação) e 
distribuição aos estudantes 
durante o Acolhimento
na UNIFAP/Ginásio 
Poliesportivo/Campus

Núcleo de 
Acessibilidade 
e Inclusão

02 a 
06/05/2016

Myryan Sylvia Sousa 
de Almeida e Marina 
Knaip Delôgo

“Aprendendo a aprender”, 
com participação de 7 
estudantes de graduação e
emissão de certificado 
de 20 horas.

Núcleo de 
Acessibilidade 
e Inclusão

07/06 a 
05/07/2016

Eliane Leal Vasquez, 
Myryan Sylvia Sousa 
de Almeida e Marina 
Knaip Delôgo

“NAI nos campi”, com 
reunião realizada no Campus 
Binacional/UNIFAP, no horário 
de 14:30 às 16:30h, com as 
pautas: Informe; Providências 
para garantir acessibilidade 
pedagógica ao estudante 
Natal de Almeida (Curso de
Ciências Biológicas); 
Comissão de Apoio ao

Núcleo de 
Acessibilidade 
e Inclusão

18/06/2016

Eliane Leal Vasquez, 
Ana Paula Martins 
Mendes, Eziquiel da 
Luz Silva, Fred-
son Costa Vulcão, 
Lucinilma Silva 
de Lima, Myriam 
Regina Zapaterra 
Mendes e Tancredo 
Castelo Branco Neto
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“NAI nos campi”, lança-
mento de Programa de 
Extensão: Acessibilidade no 
Campus   Binacional/UNIFAP, 
horário de 9:00 às 11:30h, 
tendo como público alvo:
professores e técnicos do

Núcleo de 
Acessibilidade 
e Inclusão

29/08/2016

Eliane Leal Vasquez, 
Myryan Sylvia 
Sousa de Almeida e 
Marina Knaip Delôgo 
(NAI/PROEAC), 
Maycon Dias Muniz 
e Tatiana Suene de 
Carvalho Pantoja
(Letras/Libras)

“Mesa Temática: Educação 
Inclusiva na Educação Peniten-
ciária”, com participação de 
22 estudantes de graduação e 
emissão de certificados de 4h.

Núcleo de 
Acessibilidade 
e Inclusão

05/12/2016

Eliane Leal Vasquez, 
Leila do Socorro 
Rodrigues Feio, 
Juciane do Rosário 
Teixeira, Marga-
rete Rodrigues 
Lima (debatedoras) 
e Myryan Sylvia 
Sousa de Almeida, 
Marina Knaip
Delôgo e Maria do 
Socorro Coelho Régis.

Fonte: Site do NAI/PROEAC/UNIFAP e FACEBOOK NAI.

Com relação às ações institucionais (“CIA Diferenças - 
Cinema, Inclusão e Acessibilidade”, Roda de Conversa: “Educação 
Inclusiva no Ensino Superior” e Formação Continuada: “NAI nos 
eventos”) previstas no Plano de Trabalho do Núcleo de 2016, não 
foi possível realizar, tendo em vistas, a suspenção do recurso 
financeiro do Programa Incluir: Acessibilidade na Educação 
Superior (MEC) e o grande número de demandas administrati-
vas recebidas pelo núcleo.

Por conseguinte, a equipe lotada no núcleo formada por 
somente (3) três servidoras e 8 (oito) bolsistas tiveram que se 
dedicar ao atendimento das demandas administrativas da polí-
tica de acessibilidade na educação superior.
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RECURSOS HUMANOS

A equipe do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão - NAI/PROEAC/
UNIFAP, no ano de 2016, foi formada por:

Tabela 3 - Equipe do Núcleo de Acessibilidade 
e Inclusão, no ano de 2016:

UNIDADE DE TRABALHO RECURSO HUMANO FUNÇÃO

Coordenação do Núcleo
de Acessibilidade e Inclusão

Eliane Leal Vasquez Coordenadora

Secretaria Executiva

Jouze Danielle Alves de Brito Assistente em 
Administração 

Adna Mendes da Silva Bolsista 

Antônio Karlos da Cruz Nunes Bolsista 

Sebastião Diogo dos Santos Bolsista 

Sebastião Diogo dos Santos Bolsista

Ferreira Rodrigo Coelho Lobato Bolsista

Divisão de Desenvolvimento  
de Material Didático e 
Pedagógico Acessível

Myryan Sylvia Sousa de Almeida Técnica em Assuntos 
Educacionais

Patricia Nunes Furtado Bolsista

Jayanne Pontes Antunes Bolsista

Ana Beatriz Veiga dos Santos Bolsista

Larissa Rocha Farias Bolsista

Divisão de Serviço  
Educacional Especializado 
e Apoio Psicopedagógico

Marina Knaip Delôgo Psicóloga

Fonte: NAI/PROEAC/UNIFAP.
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RECURSO FINANCEIRO

No ano de 2016, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI/
PROEAC/UNIFAP) não recebeu recurso financeiro para custeio 
e capital, o que implicou na falta de aquisição de tecnologias 
assistivas aos estudantes com deficiência e na não efetivação da 
formação continuada para servidores lotados no núcleo.

Os custos deste ano foram com pagamentos de proventos 
aos servidores lotados no núcleo, com concessão de apenas uma 
função gratificada (FG2) à Coordenação e pagamento de bolsas 
trabalho a oito acadêmicos de cursos de graduação, com sele-
ção realizada por editais da Pró-Reitoria de Extensão e Ações 
Comunitárias (PROEAC).

AVALIAÇÃO

Os serviços prestados pela equipe do NAI, no ano de 2016, busca-
ram o cumprimento dos valores éticos “Responsabilidade, 
Transparência e Prestação de Contas, Comprometimento e 
Participação, Inclusão e Equidade, Qualidade e Eficiência, 
Sustentabilidade” do Mapa Estratégico da Universidade Federal 
do Amapá 2015-2019, o qual é parte do Plano de Desenvolvimento 
Institucional. (UNIFAP, 2015, p. 29).

Além disso, a coordenação do NAI disponibilizou o acesso 
à informação no que se refere aos indicadores da política de 
acessibilidade da UNIFAP (2008-2016), considerando o direito 
constitucional de acesso às informações públicas, em cumpri-
mento a Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e o Decreto 
nº 7.724 de 16 de maio de 2012, bem como o que estabelece o 
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.724-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.724-2012?OpenDocument
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Art. 16 da Resolução nº 024/2016- CONSU.(BRASIL, 2011, 2012); 
(UNIFAP, 2016).

Assim, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da 
Universidade Federal do Amapá (NAI/PROEAC), em aten-
dimento a solicitação da Pró-Reitoria de Extensão e Ações 
Comunitárias sistematizou os Indicadores da Política de 
Acessibilidade da UNIFAP (2008- 2016), por meio do (indicado-
res de impacto, meta, processo, beneficiário, atendimento e 
acessibilidade institucional).

INDICADOR DE IMPACTO (II)

O indicador de impacto corresponde à quantidade de estudan-
tes com deficiência matriculados por ano nas universidades, 
sendo o mesmo expresso em número inteiro.

Este será representado por Ii, sendo o mesmo calculado 
pelo somatório da quantidade de estudantes com deficiência 
matriculados por ano na Universidade Federal do Amapá e 
cadastrados no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, ou seja, 
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Gráfico 1

Fonte: NAI/PROEAC/UNIFAP.
[Descrição da imagem] Gráfico tipo linha com marcadores, intitulado “Indicador de impacto da política de acessibilidade 
da Universidade Federal do Amapá - 2008/2016”. O eixo vertical graduado de 0 a 35 representa a quantidade de 
estudantes com deficiência matriculados, em função dos anos, no eixo horizontal, com o período de 2008 a 2016. Em 
2008 - 1; 2009 - 3; 2010 - 3; 2011 - 4; 2012 - 8; 2013 - 7; 2014 - 10; 2015 - 16; e, 2016 - 29. [Final da descrição]

O Gráfico 1 mostra o crescimento da quantidade de estu-
dantes com deficiências, transtornos ou alguma dificuldade 
de aprendizagem, cujos os diagnósticos declarados à equipe 
do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UNIFAP ou a equi-
pe do Projeto de Serviço de Atendimento Psicopedagógico 
(SAPE)8 foram: Deficiência Visual (DV), Deficiência Física (DF), 
Deficiência Auditiva (DA), Transtorno de Esquizofrenia (TE), 
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH); 
Dislexia (D), Tentativa de Suicídio (TS) e Gagueira (G).

8 Este projeto de pesquisa é coordenado pela segunda autora deste artigo, 
sendo executado por uma equipe formada por pesquisadores e professo-
res, respectivamente, dos Cursos de Pedagogia, Medicina e Matemática dos 
Campus Marco Zero do Equador e Santana.
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INDICADOR DE META (IM)

O indicador de meta corresponde à quantidade de Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão implantado nas Universidades, sendo 
indicado em número inteiro. Assim, o indicador de meta será 
representado por Im, sendo este no ano de 2016 equivalente a: 
Im = 1 núcleo de acessibilidade e inclusão implantado na UNIFAP.

Este núcleo iniciou seu processo de implantação a partir 
da captação de recursos financeiros pelo EDITAL Nº 3/2007/
SESu-SEESP/MEC, por intermédio da Profa. Dra. Marinalva Silva 
Oliveira (UNIFAP), o que segundo Oliveira e Rodrigues (2011) 
foi equivalente a cento e vinte mil reais. Nos anos seguintes, o 
Ministério da Educação continuou autorizando a referida rubri-
ca à Universidade Federal do Amapá, sendo concedido o recur-
so financeiro do Programa Incluir: Acessibilidade à Educação 
Superior até o ano de 2015.

Mesmo sem recurso financeiro específico para execu-
ção da política de acessibilidade na educação superior, a 
Universidade Federal do Amapá, no ano de 2016, continuou 
prestando os serviços aos estudantes com deficiência que reali-
zaram cadastros no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão ou que 
foram encaminhados pelas Pró-Reitorias e Coordenação de 
Cursos de todos os Campi, o que foi possível com parcerias com 
outras Unidades de Trabalho da IFES.

INDICADORES DA POLÍTICA DE 
ACESSIBILIDADE DA UNIFAP: POR 

UMA CULTURA DA TRANSPARÊNCIA 
NO ENSINO SUPERIOR

Eliane Leal Vasquez
Leila do Socorro Rodrigues Feio
Myryan Sylvia Sousa de Almeida



338

Gráfico 2

Fonte: NAI/PROEAC/UNIFAP.
[Descrição da imagem] Gráfico tipo linha com marcadores, intitulado “Indicador de meta política de acessibilidade da 
Universidade Federal do Amapá - 2008/2016”. O eixo vertical graduado de 0 a 1,2 representa a quantidade de núcleo 
de acessibilidade e inclusão para atender estudantes com deficiência, em função dos anos, no eixo horizontal, com 
o período de 2008 a 2016. Em 2008, a linha marca 1 núcleo e esse valor se mantém até 2016. [Final da descrição]

O Gráfico 2 evidencia que na Universidade Federal do 
Amapá de 2008 a 2016, implantou-se apenas um núcleo de 
acessibilidade e inclusão para atender as demandas dos estu-
dantes com deficiência, o que é indicado pelo par ordenado 
(x1, y1) = (0, 1) e representado pela reta constante e paralela ao 
eixo das abcissas do Gráfico 2.

INDICADOR DE PROCESSO (IP)

O indicador de processo corresponde aos projetos e ações insti-
tucionais, vinculados ao Programa Incluir: Acessibilidade na 
Educação Superior, bem como ao recurso financeiro investido 
na política de acessibilidade por ano, sendo expresso em reais.
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Para efeito de quantificação do indicador de meta, este 
será representando por Ip, onde no ano de 2016 correspondeu a:

Ip = R$ 0,00 (a UNIFAP não recebeu recurso financeiro do 
Programa Incluir no ano de 2016).

É importante esclarecer, que a falta deste recurso finan-
ceiro impossibilitou a aquisição de tecnologias assistivas, o que 
era uma das metas do Plano de Trabalho do NAI, bem como a 
formação continuada de servidores lotados no núcleo. A seguir, 
apresentamos o detalhamento do indicador de processo:

Tabela 1 - Resumo do Indicador de Processo (Ip) no período 
de 2008 a 2016, com descrição do trabalho desenvolvido

DETALHAMENTO DO INDICADOR DE PROCESSO

ANO AÇÃO INSTITUCIONAL/PROJETO

2008 Projeto Oliveira de Criação do NAI, 
coordenado pela Dra. Marinalva Silva

2009 Projeto Oliveira de Criação do NAI, coordenado 
pela Dra. Marinalva Silva

2010 Projeto Oliveira de Criação do NAI, 
coordenado pela Dra. Marinalva Silva

2011 Projeto Oliveira de Criação do NAI, 
coordenado pela Dra. Marinalva Silva

2012

Implementação da política de acessibilidade, 
com os serviços prestados pelo NAI, 
coordenado pela Dra. Marinalva Silva Oliveira 
e Dra. Leila do Socorro Rodrigues Feio

2013

Implementação da política de acessibilidade, 
com os serviços prestados pelo NAI, 
coordenado pela Dra. Marinalva Silva Oliveira 
e Dra. Leila do Socorro Rodrigues Feio
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2014

Implementação da política de acessibilidade, 
com os serviços prestados pelo NAI, 
coordenado pela Dra. Marinalva Silva Oliveira 
e Dra. Leila do Socorro Rodrigues Feio

2015

Implementação da política de acessibilidade, 
com os serviços prestados pelo NAI, coordenado 
pela Esp. Myryam Sylvia Sousa de Almeida;
Institui-se a Comissão de Elaboração de 
Minuta de Regimento Interno do Núcleo 
de Acessibilidade e Inclusão.

2016

Elaboração do Plano de Trabalho Anual do NAI;
Lançamento do Programa de Extensão: Aces-
sibilidade e Inclusão no Campus Binacional de 
Oiapoque/UNIFAP, vinculado as ações institu-
cionais do NAI, sob coordenação da Dra. Eliane 
Leal Vasquez e tendo na sua equipe executora a 
participação de colaboradores do Marco Zero do 
Equador e Campus Binacional de Oiapoque; 
Realização da ação NAI com você, orga-
nizado pela Esp. Myryam Sylvia Sousa de 
Almeida e Esp. Marina Knaip Delôgo;

Estudos e trabalhos realizados pela Comissão instituída pela Portaria no 
2385/2015-UNIFAP, com tramitação da Minuta de Regimento para apreciação e 
votação pelo Conselho Superior Universitário;
Realização do Curso Aprendendo Aprender, ministrado pela Esp. Marina Knaip 
Delôgo e Esp. Myryam Sylvia Sousa de Almeida;
* Aprovação ad referendum do Regimento do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 
pela Resolução no 021/2016-UNIFAP;
Aprovação do Regimento do NAI pela Resolução no 024/2016- CONSU/UNIFAP, que 
homologou a Resolução no 021/2016-UNIFAP;
Realização da Mesa Temática: Edcuação Inclusiva na Educação Penitenciária, tendo 
como debatedoras: Profa Dra. Eliane Leal Vasquez (UNIFAP), Profa Dra. Leila do 
Socorro Rodrigues Feio (UNIFAP), Profa Juciane do Rosário Teixeira (SEED/EESJ), 
a acadêmica Margarete Rodrigues Lima (UNIFAP), mediadora: Esp. Myryan Sylvia 
Sousa de Almeida e organnizadora Esp. Marina Knaip Delôgo.
Sistematização dos indicadores da Política de Acessibilidade da UNIFAP (2008-
2016), com estudos realizados pela equipe do NAI/PROEAC.

Nota: No período de 2008 a 2015, se investiram os recursos financeiros do 

Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior (MEC/SESU).

Fonte: NAI/PROEAC/UNIFAP.
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INDICADOR DE BENEFICIÁRIOS (IB)

O indicador de beneficiário (Ib) equivale a quantidade de 
membros da comunidade acadêmica que receberam acompa-
nhamento pela equipe do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 
por ano, sendo o mesmo indicado em número inteiro;

Gráfico 3

Fonte: NAI/PROEAC/UNIFAP.
[Descrição da imagem] Gráfico tipo linha com marcadores, intitulado “Indicador de beneficiários da política de 
acessibilidade da Universidade Federal do Amapá / 2008-2016”. O eixo vertical graduado de 0 a 30 representa a 
quantidade de beneficiários, em função dos anos, no eixo horizontal, com o período de 2008 a 2016. Em 2008 - 1; 
2009 - 2; 2010 - 2; 2011 - 3; 2012 - 4; 2013 - 6; 2014 - 9; 2015 - 11; e, 2016 - 25. [Final da descrição]

O Gráfico 3 mostra o comparativo do indicador de benefi-
ciário (Ib) da política de acessibilidade na UNIFAP, no período de 
2008 a 2016. Trata-se de um indicador importante, considerando 
que às vezes o estudante com deficiência não faz o seu cadas-
tro no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, bem como o fato 
de que os relatórios do Departamento de Registro e Controle 
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Acadêmico (DERCA) não detalham as especificidades dos estu-
dantes com deficiência.

Assim, este indicador esclarece o quantitativo de estu-
dantes com deficiência, transtornos ou que declaram ter outras 
dificuldades na permanência na educação superior, o que 
expressa o número de beneficiários ou atendidos pela política 
de acessibilidade na UNIFAP durante uma série temporal de  
9 (nove) anos.

INDICADOR DE ATENDIMENTO (IAT)

O indicador de atendimento corresponde à quantidade de estu-
dantes com deficiência, ou transtornos ou dificuldade de apren-
dizagem que receberam atendimento pela equipe do Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal do Amapá, 
sendo o mesmo expresso em número inteiro.

Este é representado por Iat, sendo calculado pelo somató-
rio da quantidade de estudantes que receberam atendimento 
pela equipe do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, isto é, 

Iat = .
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Gráfico 4

Fonte: NAI/PROEAC/UNIFAP.
[Descrição da imagem] Gráfico de barras verticais intitulado “Acessibilidade da Universidade Federal do Amapá (2015-
2016)”. Com duas barras, graduado no eixo y de 0 a 300 e no eixo x os anos 2015 e 2016. A barra na cor laranja, em 
2015 marca 58, dela parte linha pontilhada em diagonal ascendente para a segunda barra na cor azul que em 2016 
marca 276. [Final da descrição]

O Gráfico 4 mostra o indicador de atendimento (Iat) da 
política de acessibilidade no âmbito da UNIFAP, relativos aos 
anos de 2015 e 2016. No ano de 2016, o número de atendimentos 
realizados pela equipe do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 
(NAI/PROEAC) aumentou, tendo em vista, que no referido ano 
a equipe lotada no núcleo passou a ter no recurso humano, 
quatro servidoras (uma coordenadora, uma técnica em assun-
tos educacionais, uma psicóloga e uma assistente em admi-
nistração) e oito bolsistas de cursos de graduação do Campus 
Marco Zero do Equador e Santana. Assim, a ampliação da equi-
pe implicou no crescimento do indicador de atendimento (Iat) 
do ano de 2016.
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INDICADOR DE ACESSIBILIDADE 
INSTITUCIONAL (IAI)

O indicador de acessibilidade institucional corresponde 
ao quociente entre a quantidad`e de membros da comunidade 
acadêmica com deficiência beneficiária ou atendida pelo Núcleo 
de Acessibilidade e Inclusão e o total de membros da comunida-
de acadêmica com deficiência, multiplicado por 100%. Ou seja,

Iai=
Comunidade acadêmica com deficiência beneficiária por ano x 100% 

 Comunidade acadêmica com deficiência cadastrada no núcleo por ano

No de 2016, com base nos cálculos do indicador de acessi-
bilidade institucional conclui-se que: Iai = 25/29 = 0,8620 ou 86,2%. 

É importante esclarecer, que o indicador de acessibilidade 
institucional se refere aos serviços de acessibilidade pedagógica, 
comunicacional ou atitudinal.
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Gráfico 5

Fonte: NAI/PROEAC/UNIFAP.
[Descrição da imagem] Gráfico de área na cor azul intitulado “Indicador de Acessibilidade da Universidade Federal do 
Amapá, com foco em serviços, ações e programa de extensão do NAI 2008-2016”. No eixo Y, “Indicador de Acessibilidade 
(%)” com escala de 0 a 100 e no eixo X os anos de 2008 a 2016. Em 2008-100; 2009-66,7; 2010-66,7; 2011-75; 2012-50; 
2013-85,7; 2014-90; 2015-68,8 e 2016-86,2. [Final da descrição]

O Gráfico 5 destaca o comparativo do indicador de aces-
sibilidade institucional (Iai) no âmbito da UNIFAP, no período de 
2008 a 2016. O cálculo deste indicador considera a prestação de 
serviços ou ações institucionais com ênfase em acessibilidade 
pedagógica, comunicacional e atitudinal.

Assim, o referido indicador documenta a primeira avalia-
ção da política de acessibilidade da UNIFAP, por isso avaliamos 
ser necessário que no futuro também se viabilize a sistematiza-
ção dos indicadores de acessibilidade digital e a arquitetônica, 
considerando que estes envolvem diretamente os estudantes 
com deficiência visual (DV), auditiva (DA) e física (DF).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade 
Federal do Amapá atua especificamente com os serviços e ações 
institucionais da política de acessibilidade na educação supe-
rior, que começou a ser implementada de forma gradativa a 
partir de 2008, pela execução do Projeto de Criação do Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão, sob coordenação de Marinalva Silva 
Oliveira, primeira gestora do núcleo, o que correu pela captação 
de recurso financeiro pelo Edital Nº 3/2007/SESu-SEESP/MEC.

No primeiro ano da gestão do Núcleo de Acessibilidade 
e Inclusão da Universidade, em 2016, período em que exerceu 
a função de coordenadora, Eliane Leal Vasquez, priorizou-se 
como metas a elaboração do plano de trabalho, regimento 
do núcleo e procedimento operacional padrão, com vistas a 
dá ciência à Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias 
(PROEAC/UNIFAP) para solicitar providências quanto à trami-
tação da documentação, como ainda, a sistematização dos 
indicadores da política de acessibilidade, relativo ao período 
de 2008 a 2016. Além do atendimento as solicitações recebidas 
pela Coordenação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da 
UNIFAP, da Secretaria Executiva, Divisão de Desenvolvimento 
de Material Didático e Pedagógico Acessível e Divisão de Serviço 
Educacional Especializado e Apoio Psicopedagógico.

Os indicadores da política de acessibilidade da UNIFAP 
(2008-2016) têm a função de subsidiar a elaboração de relatórios 
de gestão e o planejamento de ações, projetos e serviços desti-
nados aos estudantes com deficiência e suporte aos gestores e 
professores, considerando que é imprescindível a transparência 
ativa pelos órgãos públicos, como ainda para avaliar a aplicação 
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dos recursos financeiros do Programa Incluir na UNIFAP, em 
particular, do período de 2008 a 2015.

A Universidade Federal do Amapá, mesmo não tendo 
recurso financeiro destinado à política de acessibilidade no ano 
de 2016, como as demais IFES no Brasil, continuou a ofertar os 
serviços que iniciaram em 2008.

Desta forma, primando pelo valor ético “Inclusão e 
Equidade” na educação superior, com vistas a garantir à perma-
nência dos poucos estudantes com deficiência que consegui-
ram ingressar em cursos de graduação no período de 2008 a 
2016, já que as demandas advindas deste grupo de estudantes na 
UNIFAP podem ser atendidas a partir de rubrica do “Programa 
Nacional de Assistência Estudantil - PNAES” (BRASIL, 2010), em 
vigor nas universidades.

Com relação aos recursos humanos do Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão, ainda há a necessidade de lotação 
de mais um técnico em assuntos educacionais na Divisão de 
Serviço Educacional Especializado e Apoio Psicopedagógico, 
tendo em vista, que a única técnica em assuntos educacionais 
desempenha a sua função na Divisão de Desenvolvimento de 
Material Didático e Pedagógico Acessível e também atende as 
demandas da outra divisão do núcleo, dando apoio à psicóloga. 
Além disso, o núcleo necessita da lotação de um assistente ou 
auxiliar em administração para desempenhar função na secre-
taria executiva, o que se justifica pelo fato do núcleo ter apenas 
uma servidora na função de assistente em administração que 
exerce sua função em horário especial, por ser estudante do 
curso de direito de uma Faculdade privada no horário vesperti-
no, bem como para garantir o atendimento prioritário e a cele-
ridade dos serviços prestados aos estudantes com deficiência 
na secretaria executiva do núcleo, tendo em vista os Art. 13, 14 
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e 15 da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência).
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RESUMO

O projeto, “Rios de Inclusão” realizado pela UNICEF no perío-
do de 2015 e 2016 mostrou que muitas crianças e adolescentes 
tem acesso as instituições de ensino, entretanto não conse-
guem permanecer nas mesmas por vários problemas, entre 
eles destaca-se a ausência de comunicação e troca de conhe-
cimentos entre os profissionais das áreas de educação, saúde 
e assistência social. Para maximizar a troca de conhecimento 
entre estes profissionais e disseminar informações pertinentes 
a diversas áreas que preconizam o acesso irrestrito, foi projeta-
do o OBIA – Observatório de Inclusão e Acessibilidade. O OBIA é 
fundamentado nos princípios da gestão de conhecimento, pois 
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desta forma é possível minorar consideravelmente a dispersão 
de informações. Em adição, os observatórios, por serem ferra-
mentas computacionais e multidisciplinares de gestão da infor-
mação e do conhecimento é possível congregar em um mesmo 
espaço, profissionais, projetos, produtos e serviços voltados para 
este público. Este trabalho tem como objetivo superior mostrar a 
implementação da gestão do conhecimento no Observatório de 
Inclusão e Acessibilidade, enfatizando, por meio de uma análise 
do modelo SECI, a conversão de conhecimento tácito e o conheci-
mento explícito mostrando como tais conhecimentos promovem 
a criação de novos conhecimentos e oportunidades a partir das 
interações entre os usuários com o sistema OBIA.

Palavras-chaves: Gestão do Conhecimento, Observatório, 
Acessibilidade Digital.

INTRODUÇÃO

ENTENDENDO O OBIA

O Observatório de Inclusão, Acessibilidade e Tecnologia - OBIA 
é um projeto do Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão 
e Tecnologia – ACESSAR pertencente a Universidade Federal 
Rural da Amazônia – UFRA campus Belém.

A idealização do OBIA surgiu a partir da necessidade 
de que as ações relacionadas a acessibilidade, inclusão e até 
o desenvolvimento de tecnologias que possibilitam o acesso 
e a inclusão de pessoas com alguma necessidade específica, 
são ações que estão acontecendo de modo isolado. Em adição 
no projeto do OBIA também foi considerando a necessidade 
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levantada no projeto Rios de inclusão realizada pela UNICEF 
no período de 2015 e 2016, onde verificou-se que um dos motivos 
principais das crianças e adolescentes não estarem inseridos em 
diferentes âmbitos sociais, sobretudo na escola, deve-se ao fato 
de não existir um protocolo de comunicação efetivo entre os 
profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social. 

As informações relacionadas ao tema de inclusão e aces-
sibilidade buscam encontram-se dispersas na web ou omissas 
devido a ausência de tecnologias que disseminem tais infor-
mações e as transforme em conhecimentos. Este aspecto pode 
ser notado quando se verificou que os serviços direcionados a 
inclusão e acessibilidade, como os serviços disponibilizados por 
centros de atendimento especializado bem como os projetos, 
ações, programas, pesquisas não são congregadas em um espaço 
virtual e acessível, são informações que estão dispersas e difícil 
de serem encontradas.

Outro grande problema que motivou a idealização do 
OBIA é a observação de tecnologias que disseminam informa-
ções pontuais, geralmente não possuem acessibilidade necessá-
ria, pois, as tecnologias que abordam acessibilidade e inclusão 
não são desenvolvidas seguindo as recomendações do padrão 
w3c de acessibilidade.

Diante deste contexto e motivado por necessidades volta-
das para as áreas de inclusão e acessibilidade, o OBIA tem como 
objetivo concentrar em um só espaço informações sobre inclusão, 
acessibilidade e tecnologia criando um canal entre instituições 
e profissionais que desenvolvem ações, projetos e estudos nas 
áreas de saúde, educação e assistência social para pessoas com 
ou sem deficiência. Possibilitando criar oportunidades através 
da disseminação de informações e da capacitação destas pessoas.
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Neste sentido, o Observatório irá funcionar como uma 
forma de gerar e disseminar conhecimentos nas áreas de inclu-
são, acessibilidade e tecnologia com o diferencial de que qual-
quer pessoa independente da sua condição física, sensorial, 
motora ou cognitiva poderá ter acesso às informações contidas 
no Observatório.

MODOS DE CONVERSÃO DO 
CONHECIMENTO: MODELO SECI

O modelo SECI desenvolvido por Nonaka e Takeuchi dispõe de 
uma espiral do conhecimento, que consiste em quatro modos de 
conversão do conhecimento através da interação entre o conhe-
cimento tácito e o conhecimento explícito. Conhecimento tácito 
está relacionado a conhecimentos pessoais de difícil formaliza-
ção como habilidades, intuições ou crenças. Já o conhecimento 
explícito está relacionado a conhecimentos podem ser transmi-
tidos facilmente, pois, podem estar explicitados em palavras, 
através de conteúdos de livros, revistas, manuais ou pode ser 
facilmente processado por um computador. 

Os quatro modos de conversão do conhecimento são: 
Socialização, Externalização, Combinação e Internalização 
(Figura 1), que originam o modelo SECI.

[...] Esses quatro modos – que denominamos socialização, 

externalização, combinação e internalização – constituem o 

“motor” do processo de criação do conhecimento como um 

todo. Esses modos são o que o indivíduo experimenta. São 

também os mecanismos através dos quais o conhecimento 
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individual é articulado e “amplificado” na organização. 

(NONAKA, I; TAKEUCHI, H. 1997, p. 62)

Figura 1 - Representação do Modelo SECI.

Fonte: baseado em Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80).
[Descrição da imagem] Retângulo dividido em quatro partes iguais. No centro, espiral de quatro voltas inicia-se 
pelo retângulo superior esquerdo, “Socialização” e no sentido horário, passa por “Externalização”, “Combinação”, 
“Internalização” e finaliza-se com seta em “Socialização”. Fora do retângulo, ao lado esquerdo e acima, escrito: 
“conhecimento tácito para conhecimento explícito”. [Final da descrição]

No processo de socialização ocorre a conversão do conhe-
cimento tácito em conhecimento tácito. Este modo de conversão 
pode ocorrer em uma simples conversa entre dois indivíduos, 
onde estes podem compartilhar suas experiências e conheci-
mentos pessoais em um diálogo. Conforme afirma Nonaka e 
Takeuchi (2008, p. 60) “a socialização é um processo de compar-
tilhamento de experiências e, com isso, de criação de conheci-
mento tácito – tais como os modelos mentais e as habilidades 
técnicas compartilhadas”.

No processo de externalização ocorre a conversão do 
conhecimento tácito em conhecimento explícito através de 
formas compreensíveis que facilitem o entendimento. De acordo 
com Nonaka e Takeuchi (2008, p. 64) “entre os quatro modos de 
conversão do conhecimento, a externalização possui a chave 
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para a criação do conhecimento, porque cria conceitos novos 
explícitos, a partir do conhecimento tácito”.

No processo de combinação ocorre a conversão do conhe-
cimento explícito em conhecimento explícito através de ações 
quer permitam combinar conhecimentos de diversas áreas. 
Nonaka e Takeuchi (2008, p. 65) afirmam que “os indivíduos 
trocam e combinam conhecimento através de meios como docu-
mentos, reuniões, conversas telefônicas ou redes de comunica-
ção computadorizada”.

No processo de internalização do conhecimento ocorre a 
conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito. 
Na internalização, o indivíduo assimila conhecimentos explíci-
tos e assim adquire um conhecimento tácito. Segundo Nonaka 
e Takeuchi (2008, p. 67) “para que o conhecimento explícito seja 
tácito, ajuda se ele for verbalizado ou diagramado em documen-
tos, manuais ou relatos orais”.

A partir dos conceitos apresentados o objetivo geral deste 
trabalho é analisar os modos de conversão do conhecimento do 
modelo SECI presente nas interações entre os usuários com as 
funcionalidades do OBIA. Como objetivo específico, pretende-se:

• Identificar e analisar o processo de Socialização no OBIA
• Identificar e analisar o processo de Externalização no OBIA
• Identificar e analisar o processo de Combinação no OBIA
• Identificar e analisar o processo de Internalização no OBIA

METODOLOGIA

A pesquisa apresentada é de natureza aplicada, de cunho quali-
tativo exploratório. Para cumprir com o objetivo principal deste 

ANÁLISE DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 
DO OBSERVATÓRIO DE INCLUSÃO E 

ACESSIBILIDADE DO ESTADO DO PARÁ-OBIA

Jaqueline Alves Lira
Alex de Jesus Zissou
Andréa da Silva Miranda
Edinamar Andrade Corrêa



358

trabalho necessitou-se realizar a pesquisa sobre Gestão do 
Conhecimento e os modos de conversão do conhecimento propos-
tos pelos autores Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka, para assim 
identificar os modos de conversão presentes no OBIA.

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 
desenvolvedores responsáveis pelas implementações das funcio-
nalidades do. A escolha de entrevistas semiestruturadas deve-se 
ao fato de que como o sistema está em processo de desenvol-
vimento e implementação das funcionalidades, este tipo de 
entrevista permitiu que o entrevistado expusesse livremente 
as informações sobre o sistema para assim não estar limitado a 
questionários fechados. Através das entrevistas semiestrutura-
das foi possível compreender quais funções o sistema irá possuir 
e quais atores (usuários) irão interagir com as funcionalidades.

A partir das entrevistas semiestruturadas, foram reali-
zadas análises documentais dos arquivos do projeto OBIA 
com o objetivo de obter informações sobre a descrição e os 
objetivos específicos do projeto do Observatório de Inclusão e 
Acessibilidade do Estado do Pará. As informações coletadas atra-
vés das análises documentais, auxiliaram para a construção da 
análise dos modos de conversão do conhecimento presente nas 
interações dos usuários com as funcionalidades do sistema OBIA.

RESULTADOS

Buscou-se identificar no OBIA a aplicação dos quatro modos de 
conversão do conhecimento, propostos pelos autores Nonaka e 
Takeuchi. Entretanto, em muitas situações os modos de conver-
são do conhecimento estarão implícitos nos processos, e não 
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necessariamente explícitos aos usuários. A descrição deste 
procedimento está descrita na sequência.

ANÁLISE DOS MODOS DE CONVERSÃO 
DO CONHECIMENTO: MODELO SECI

ANÁLISE DO PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO NO OBIA

O processo de socialização no observatório consiste em possibi-
litar aos usuários do sistema interagir entre si, compartilhando 
conhecimento através da experiência. Como afirma Nonaka e 
Takeuchi (2008, p. 61) “a chave para a aquisição do conhecimen-
to tácito é a experiência. Sem alguma forma de experiência 
compartilhada, é extremamente difícil que uma pessoa projete-
-se no processo de raciocínio do outro indivíduo”.

O observatório possui a funcionalidade de divulgação de 
notícias que podem ser relacionadas a realização de palestras, 
eventos, reuniões, oficinas ou ações em prol de pessoas com 
deficiência ou como forma de promover ações entre profissio-
nais que atuam nas áreas de saúde, educação e assistência social 
voltados para a inclusão e acessibilidade.

A disposição destas informações por meio da funcionali-
dade de divulgação de notícias no observatório, permite parti-
cipação de todos os usuários do sistema, além de promover a 
socialização na troca de informações durante a realização destes 
eventos divulgados no observatório. A partir da disposição desta 
funcionalidade no sistema, os usuários poderão estar cientes dos 
eventos que ocorrem e assim possibilitar a interação e troca de 
experiências através de eventos publicados no Observatório.
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O OBIA também dispõe da funcionalidade de cadastro de 
currículo, onde a partir do preenchimento do formulário de 
currículo, as empresas e/ou instituições cadastradas no OBIA, 
poderão entrar em contato com o usuário e assim estabele-
cer uma comunicação voltada ao assunto da vaga de emprego 
pretendida. A partir das informações e capacidades profissio-
nais cadastradas pelo usuário, através do preenchimento do 
formulário de currículo, estes estarão disponíveis para sociali-
zação com as empresas, instituições ou organizações que este-
jam em busca de pessoas com perfis profissionais através da 
plataforma de gerenciamento de currículo do OBIA.

ANÁLISE DO PROCESSO DE EXTERNALIZAÇÃO NO OBIA

O processo de externalização no OBIA consiste em permitir que 
conhecimentos tácitos sejam externalizados no Observatório 
e a partir disto conceder um espaço para a criação de novos 
conhecimentos.

Para todos os usuários do sistema é disponibilizado a 
funcionalidade de acesso a anexos, que corresponde a publica-
ções feitas no Observatório por empresas e/ou instituições ou 
por profissionais que trabalham com a inclusão e reabilitação 
de pessoas com deficiência. Estas publicações podem ser livros, 
materiais adaptáveis, artigos, vídeos, pesquisas.

Para as pessoas com deficiência que irão utilizar a funcio-
nalidade de acesso a anexos, estes materiais precisam estar de 
forma acessível, adaptado conforme a necessidade do usuário. 
Ou seja, para um deficiente auditivo um vídeo publicado no 
observatório necessita dispor da legenda para deficientes audi-
tivos, para que assim o conhecimento contido no vídeo possa 
ser de fato externalizado para este usuário.
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A externalização no Observatório ocorre através da 
funcionalidade de acesso as publicações e também no cadastro 
do formulário do currículo. Pois o usuário necessita cadastrar 
informações pessoais, dados, externalizar suas competências 
profissionais através do formulário disponibilizado no OBIA 
para que estas informações possam ser socializadas para as 
empresas/instituições.

ANÁLISE DO PROCESSO DE COMBINAÇÃO NO OBIA

O processo de combinar conhecimentos no OBIA permite 
conectar conjuntos de conhecimentos explícitos para que 
estes possam ser disseminados entre os usuários do sistema 
com o objetivo de desenvolver novos conhecimentos, opor-
tunidades, experiências, pesquisas e estudos voltados para a 
inclusão e acessibilidade.

A fase de combinação do conhecimento, encontra-se 
presente no Observatório a partir das funcionalidades em que 
permite combinar entre os usuários do sistema, conhecimentos 
explícitos disseminados através de cursos, palestras, oficinas e 
outros eventos divulgados através da área de divulgação de notí-
cias, publicadas por empresas e instituições cadastras no OBIA.

Verificou-se a partir da análise que a funcionalidade de 
cadastro de currículo também permite combinar conhecimentos 
ao conectar as necessidades requeridas pela empresa ofertante 
de uma vaga de emprego, com os conhecimentos e habilidades 
pessoais do usuário que almeja a vaga oferecida. Deste modo, 
unindo as necessidades da empresa com o conhecimento e expe-
riência pessoal do usuário, a combinação resultará em um novo 
produto ou serviço a ser desenvolvido pelo usuário selecionado.
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O OBIA constantemente explora o modo de combinar 
conhecimentos com o objetivo de desenvolver um conhecimen-
to novo, pois o sistema trabalha em cima de três áreas volta-
das para a inclusão e acessibilidade que são saúde, educação 
e assistência social. O OBIA realiza a combinação do conheci-
mento e experiência de cada profissional que exerce atividades 
voltadas para a inclusão e acessibilidade, com o conhecimento 
desenvolvido e disseminado pelas empresas e/ou instituições 
e com as necessidades dos usuários que realizam cadastro no 
Observatório, a fim combinar conhecimentos que auxilie os 
usuários do sistema encontrar seja uma vaga de emprego, um 
curso, ação social ou um centro de atendimento especializado.

ANÁLISE DO PROCESSO DE INTERNALIZAÇÃO NO OBIA

O modo de internalização do conhecimento no OBIA consiste em 
conceder aos usuários informações passíveis de serem acessa-
das, compartilhadas e assimiladas, para que assim os usuários 
possam amplificar sua base de conhecimentos tácitos. Pois, 
como afirma Nonaka e Takeuchi (2008, p. 67) “a internalização 
é um processo de incorporação do conhecimento explícito em 
conhecimento tácito”.

O OBIA possui a funcionalidade de acesso a anexos, que se 
refere a livros, pesquisas, artigos, vídeos, manuais, documentos 
adaptáveis que serão publicados por profissionais que traba-
lham com a inclusão e reabilitação de pessoas com deficiência 
e por empresas e/ou instituições que desenvolvam atividades 
ou ações voltadas para a inclusão e acessibilidade. Esta funcio-
nalidade promove a internalização do conhecimento, pois os 
conhecimentos expressos nestes materiais auxiliam os usuá-
rios a adquirir conhecimento aprendendo algo. Ao internalizar 
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estes conhecimentos o usuário assimila informações e adqui-
re conhecimentos que poderão ser aplicados durante sua vida 
pessoal ou profissional.

A área de divulgação de notícias do OBIA também possui 
contribuição relevante no sentido de possibilitar aos usuários 
a internalização de conhecimentos. Pois, como especificado 
anteriormente, esta funcionalidade permite aos usuários aces-
sar notícias relacionadas a reuniões, palestras, projetos, ações, 
eventos, prestação de serviços, entre outros. Estes eventos, 
auxiliam aos usuários ter contato com experiências de outras 
pessoas, o que possui grande contribuição na internalização do 
conhecimento, pois proporciona aos usuários o enriquecimento 
da base de conhecimento dos usuários através da assimilação 
destas experiências verbalizadas.

O modo internalização do conhecimento ocorre também 
quando um usuário cadastra seu currículo na área de cadastro 
de currículos do OBIA e é selecionado por uma empresa e/ou 
instituição. Ao ingressar na empresa e vivenciar as experiên-
cias profissionais dentro da empresa, o indivíduo internaliza 
novos aprendizados proporcionados pela prática de atividades 
na organização.

TELAS DO OBIA

A seguir serão apresentadas telas do site do OBIA para melhor 
visualização de como as funcionalidades estão sendo imple-
mentadas no sistema. O site do observatório está em fase de 
desenvolvimento e implementação das funcionalidades.
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Figura 2 – Tela Inicial do OBIA. 

Fonte: Elaboração dos autores.
[Descrição da imagem] Print da tela inicial do site Observatório de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia. Na parte superior 
faixa verde, da esquerda para direita logo do OBIA na cor azul, cujo o ponto da letra “I” transforma-se no desenho de 
um olho. Na sequência, de forma linear as abas: página inicial, quem somos, notícias, cursos, projetos, publicações e 
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contatos. Abaixo, ainda na faixa verde, centralizado, diagrama de Venn com três círculos, sendo um centralizado na cor 
azul escrito: saúde; na parte inferior, da esquerda para direita na cor amarela: assistência social; o outro na cor verde: 
educação. Abaixo, centralizado na cor verde com fundo branco letreiro: Observatório de Acessibilidade, Inclusão e 
Tecnologia (OBIA). Mais abaixo centralizado a logo do projeto. Na sequência, texto: Observatório de Acessibilidade, 
Inclusão e Tecnologia (OBIA) é um projeto desenvolvido pelo Núcleo Amazônico de Acessibilidade, inclusão e Tecnologia 
(Acessar) da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), idealizado e desenvolvido pela professora Dra Andréia 
Miranda, equipe de professores do Acessar e alunos de Iniciação científica da Ufra, subsidiado pelo CNPQ e realizado 
em parceria com a UNICEF por meios do projeto Rios de Inclusão. Seguido de faixa cinza com texto centralizado na cor 
verde em destaque: cadastre seu projeto, abaixo escrito em letras pequenas: clique no botão abaixo para cadastrar 
seu projeto.  Dando sequência, as palavras Saúde, Educação e Assistência Social com informações relacionadas abaixo 
de cada palavra. No rodapé faixa na cor verde com texto alinhado à esquerda na cor branca, “Encontre-nos”, seguido 
de “Avenida Presidente Tancredo Neves, Nº251 Bairro: Montese Belém-Pará-Brasil” e em seguida, “Telefone: (91): +55 
(91) 98811 - 5555”, e mais abaixo, “E-mail: andrealmr@gmail.com”. [Final de descrição]

Ao acessar o sistema, será apresentada a tela inicial, 
onde é possível visualizar uma breve descrição sobre o OBIA 
além de destacar suas áreas específicas de domínio que são 
saúde, educação e assistência social. Na tela inicial do sistema 
também é possível obter informações sobre centros de aten-
dimento especializado direcionados a cada uma das áreas de 
envolvimento do observatório.

Por ser um observatório de inclusão e acessibilidade, o 
OBIA está sendo desenvolvido seguindo o padrão de acessibili-
dade digital do governo, que apresenta elementos que devem 
estar disponíveis em todos os sites para facilitar o acesso de 
todos os usuários ao sistema. A barra de acessibilidade é um 
destes elementos, pois fornece funções como atalhos para aces-
so ao menu principal, caixa de pesquisa e acesso ao conteúdo do 
site, além de fornecer a opção de alto contraste e mapa do site 
como pode ser visualizada na tela inicial do sistema.
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Figura 3 – Tela da Área de Divulgação de Notícias. 

Fonte: Elaboração dos autores.
[Descrição da imagem] Print de Tela das últimas notícias do mesmo site, com fundo e menu idênticos a imagem anterior. 
Abaixo do menu, faixa cinza claro, escrita na cor verde: Notícias; Na sequência, três retângulos cinza com local destinado 
a imagem e a texto. À direita, informações referentes a categorias e arquivo. [Final de descrição]
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A Figura 3 exibe a tela da área de divulgação das últimas 
notícias publicadas no observatório. Estas notícias estarão agru-
padas em três categorias: saúde, educação e assistência social, 
que se refere as áreas de domínio do OBIA.

Os usuários poderão acessar as notícias de duas formas, 
através da pesquisa por um determinado assunto no campo 
de busca ou poderá selecionar uma das categorias das áreas 
específicas e assim visualizar as últimas notícias referente a 
área selecionada.

As notícias serão publicadas por todas as empresas e/
ou instituições cadastradas no OBIA através de um formulá-
rio onde irão informar o título da notícia, o conteúdo e a área 
referente a notícia. As notícias poderão ser referente a proje-
tos, ações, eventos, reuniões, prestação de serviços ou o que a 
instituição julgar necessário divulgar.

Esta área de divulgação de notícias é de extrema impor-
tância para os usuários do OBIA, uma vez que congrega notí-
cias importantes voltadas a inclusão e acessibilidade, pois, em 
muitos casos, estas informações encontram-se dispersas na web 
em meio a tantos sites, blogs e portais.
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Figura 4 – Tela do Formulário de Cadastro de Currículo. 

Fonte: Elaboração dos autores.
[Descrição da imagem] Print de Tela do Formulário de Cadastro de Currículo do mesmo site, com fundo e menu idênticos 
às duas imagens anteriores. Abaixo do menu, faixa cinza claro, escrita “Cadastro de currículo”, em verde; logo abaixo, 
Formulário de cadastro, com espaços para preenchimento de dados pessoais, como nome, endereço, se tem alguma 
deficiência ou condição especial, etc., seguido de dados sobre cursos complementares e sobre grau de escolaridade, 
além de um link para anexar currículo pronto, com um ícone em forma de clipe para papel. Abaixo, no canto esquerdo, 
dois botões, o primeiro, à esquerda, em verde escuro, escrito “Enviar”, e o segundo, em verde claro, “Limpar campos”. 
No rodapé da página, espaço branco onde se lê “baseado no Projeto do centro tecnológico de acessibilidade do IFRS”, 
e no canto direito, um ícone do Facebook em verde. [Final da descrição]
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A Figura 4 refere-se a tela de cadastro de currículo no 
OBIA onde os usuários poderão cadastrar suas informações 
pessoais, cursos complementares, grau de escolaridade além 
de também ser possível anexar um currículo pronto caso o 
usuário possua.

Esta função possui extrema importância para o obser-
vatório, pois permitirá as pessoas com deficiência a oportuni-
dade de cadastrar um currículo e assim ter a possibilidade de 
participar de processos seletivos de empresas e assim ingressar 
no mercado de trabalho. Atualmente, a Lei nº 8.213 de julho de 
1991 assegura que toda empresa e/ou instituição possua de 2% 
a 5% do seu quadro de funcionários, pessoas com algum tipo 
de deficiência. Neste sentindo, esta funcionalidade irá facilitar 
ambos usuários, pois permite a inclusão no mercado de trabalho 
por dispor de uma funcionalidade de cadastro de currículos e 
também por permitir que as empresas possam encontrar com 
mais facilidade pessoas com deficiência que possuam perfil 
profissional para a empresa e que estejam dispostas a ingressar 
no mercado de trabalho.
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Figura 05 – Tela do Formulário de Contato. 

Fonte: Elaboração dos autores.
[Descrição da imagem] Captura de outro formulário do site da OBIA. Abaixo do menu, faixa cinza com letreiro 
centralizado na cor verde: “Contato”; logo abaixo, à esquerda, Formulário de contato, com espaços, um abaixo do 
outro, para preenchimento de nome, e-mail e mensagem. No canto esquerdo, dois botões, o primeiro, em verde escuro, 
escrito “Enviar”, o segundo, em verde claro, “Limpar campos”. À direita, endereço do Acessar - Núcleo Amazônico de 
Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia da Universidade Federal Rural da Amazônia, e no canto direito, telefone e e-mail. 
[Final da descrição]

A Figura 5 refere-se a tela do formulário de contato do 
OBIA, onde qualquer usuário que interessar-se em enviar alguma 
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dúvida, sugestão ou proposta poderá enviar através do preenchi-
mento deste formulário.

O usuário irá informar seu nome completo, e-mail e 
em seguida descrever no campo direcionado a mensagem sua 
dúvida, sugestão ou proposta e após finalizar poderá enviar ao 
sistema ou caso encontre algum erro poderá limpar os campos.

Está área possui como proposta auxiliar no esclareci-
mento de dúvidas dos usuários, disponibilizar um espaço para 
que os usuários possam informar algum erro ou dificuldade de 
acesso ao sistema ou propor alguma melhoria ou ideia ao OBIA.

CONCLUSÕES

Esta pesquisa apresentou como objetivo principal uma análise 
dos modos de conversão do conhecimento no Observatório de 
Inclusão e Acessibilidade – OBIA, para compreender suas funcio-
nalidades e interações com os usuários.

O estudo da gestão do conhecimento utilizando o modelo 
SECI, observou que os quatro modos de conversão do conhe-
cimento estão presentes no OBIA, mesmo que podendo ser 
aperfeiçoados. No processo de socialização verifica-se que 
os usuários permitem socializar suas informações pessoais e 
extracurriculares, através da funcionalidade de cadastro de 
currículo, com empresas e instituições. Verificou-se a sociali-
zação nas reuniões e eventos que serão divulgados através da 
funcionalidade de divulgação de notícias. Todavia, é necessário 
verificar a frequência de participação dos usuários do OBIA nos 
eventos divulgados.

No processo de externalização presente no OBIA, 
verificou-se que através da funcionalidade de acesso a anexos 
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publicados, por empresas e instituições e também por profis-
sionais que trabalham com a inclusão e reabilitação de pesso-
as com deficiência cadastradas no OBIA, os usuários obtêm 
o conhecimento externalizado presente nestas publicações. 
Verificou-se também que a externalização das informações 
durante o preenchimento do formulário de cadastro de currí-
culo é importante, pois, permite as empresas ter acesso a essas 
informações para avaliação do currículo do candidato.

No processo de combinação do conhecimento, é possí-
vel constatar que o mesmo ocorre quando as empresas e insti-
tuições combinam a necessidade da vaga de emprego com 
as características dos usuários externalizadas no formulá-
rio do currículo. Verificou-se também que a combinação do 
conhecimento ocorre quando, por meio dos cursos, oficinas e 
outros eventos publicados na área de divulgação de notícias, os 
usuários podem interagir. Embora, seja necessário verificar a 
presença destes usuários nestes eventos.

No processo de internalização do conhecimento verificou-se 
que ao acessar os anexos publicados no OBIA, os usuários poderão 
aprender algo através do conhecimento explicitado nestes mate-
riais. Contudo, é importante constatar que todos estes materiais 
possuam a acessibilidade necessária para que todos os usuários, 
independentes de sua condição física, sensorial, motora ou cogniti-
va, possam ter acesso a estas informações contidas no Observatório.

Portando, devido à presença cada vez mais forte das 
TICs no cenário atual, a gestão do conhecimento faz-se neces-
sária para melhor análise, armazenamento e disseminação do 
conhecimento. Pois, quando administrado de forma correta, o 
conhecimento contribui de forma transformadora em todas as 
áreas da sociedade, agregando valor, gerando inovação e crian-
do novas oportunidades.
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RESUMO

Estudantes com alguma deficiência estão em maior número 
na e saído da invisibilidade através de Políticas de Acesso e 
Permanência. Dentre as ações de permanência nos cursos, a 
legislação garante o direito ao apoio pedagógico. Neste arti-
go, apresentamos a experiência de acompanhamento de estu-
dantes com deficiência no Núcleo de Acessibilidade - Regional 
Goiânia - da Universidade Federal de Goiás. A análise parte de 
Perrenoud (2001), ao explicar sobre a competência, colocan-
do que, o mais relevante que resposta é escutar o verbal e o 
não verbal, ser flexível, acolher, analisar a singularidade e a 
circunstância parece ser mais relevante que buscar respostas 
para as diversas indagações do profissional e do educando.  
O apoio pedagógico é realizado a partir de um estudo de caso 
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feito por uma psicopedagoga. O grande desafio tem sido ofere-
cer o atendimento sem parâmetros institucionalizados e ainda 
conciliar a estrutura disponível na universidade com a deman-
da de cada estudante.
Palavras-chave: inclusão educacional de adultos, ensino supe-
rior, apoio pedagógico.

INTRODUÇÃO

O direito ao ensino regular para a pessoa com deficiência vem 
sendo conquistado nas últimas décadas, impulsionado pelos 
movimentos sociais e pela legislação. Enquanto na década de 
1980, a ênfase estava na integração, a partir dos anos 90, o obje-
tivo é alcançar a inclusão. Nessa perspectiva, estudantes com 
deficiência têm direito às adaptações pedagógicas necessárias 
para seguirem o mesmo percurso escolar, além de compartilhar 
o espaço físico, das pessoas que não possuem deficiência. No 
Ensino Superior, a política de acesso e permanência para pessoa 
com deficiência é ainda mais recente do que na Educação Básica 
e foi reforçada pela lei 13.409/2016 que institui cotas específi-
cas em cursos de nível técnico e superior da rede federal de 
ensino. Esse movimento gerou uma nova demanda de atendi-
mento nessas instituições tanto na parte de infraestrutura e 
equipamentos especializados, quanto no acompanhamento 
pedagógico de estudantes. O desafio é maior devido a falta de 
referenciais teóricos e protocolos que direcionam o atendi-
mento. Neste sentido, apresentamos a experiência do Núcleo 
de Acessibilidade - Regional Goiânia - da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), as problemáticas que têm sido enfrentadas no 
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acompanhamento pedagógico de estudantes com deficiência e 
as estratégias utilizadas no momento.

A educação contemporânea vem sendo um grande desafio 
para todos os profissionais envolvidos gerando o caos no labor 
devido a falta de referencial, já que o acervo teórico ainda é 
bem escasso. Nesse contexto, a prática precede a teoria e as 
relações passam a ser fundamentadas nas experiências. Criar e 
inovar não é algo fácil e pode parecer ameaçador para muitos. 
Contudo, esta tem sido a exigência da educação inclusiva: refle-
xão e revisão conceitos, ações, práticas e saberes. Esse novo 
fazer tem exigido novas formas e novos mecanismos, tirando 
o eixo dos profissionais da educação.

O primeiro grupo de profissionais envolvidos foram 
os professores da educação básica. Com a progressão no nível 
de escolaridade, aos poucos estudantes com deficiência estão 
chegando no ensino superior. Essas instituições são obrigadas por 
lei a ter um órgão responsável pelo acompanhamento e apoio de 
estudantes que necessitarem. Também para essas equipes falta 
referencial teórico para fundamentar e direcionar suas ações.

Para Freud (apud KUPFER, 1998), “a posição do mestre é 
também a posição de aprendiz [...], só ensina quem aprende [...]”. 
Partindo desse princípio fica mais fácil entender o porquê de 
tamanha dependência de referencial externo. Lidar com desco-
nhecido exige reconhecimento das limitações, da incompletude, 
é a impotência de não saber, não ter o controle de tudo, é correr 
o risco de fazer escolhas erradas. Para evitar o erro, o inespe-
rado, as ações e situações são antecipadas mentalmente para 
ter o controle, o bom profissional é aquele capaz de controlar 
e responder tudo, de forma:
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[...] se prepara mentalmente – e até materialmente – para 

isso, ou seja, adquire algumas “munições”: em sua memória 

de trabalho ou em suas anotações, há um ou vários cenários de 

hipóteses de ação do tipo: “Se... então...”, informações e saberes 

“que podem ser úteis”, fórmulas ou gestos premeditados, etc. 

No entanto, essa preparação não garante o controle total da 

situação por vários motivos [...]. (PERRENOUD, 2001, p. 177).

OBJETIVO GERAL

Nesse relato, compartilhamos parte das experiências, angústias 
e indagações vivenciadas ao longo  do processo de constituição 
da identidade profissional do apoio pedagógico no Núcleo de 
Acessibilidade - Regional Goiânia - UFG, no intuito apresentar 
referências aos profissionais que porventura estejam passando 
por situação similar e não estejam conseguindo ver possibili-
dades, além de servir para futuras reflexões sobre o labor do 
apoio pedagógico na educação contemporânea no nível superior.  
Os recursos evocados e manifestos frente às diversas situações 
são classificados como competências por Perrenoud, entendendo 
que ser competente é agir conforme solicitação, seja em contexto 
de ações imediatas ou em tempo de investir, refletir, combinar 
e coordenar diferentes recursos existentes. Explica que é no 
enfrentamento das diversas situações e nos recursos encontrados 
por cada sujeito que ela se manifesta, colocando que:

[...] eu considerarei que há competência desde que o 

sujeito encontre meios para enfrentar a situação, graças 

a uma reflexão, a uma exploração, a hesitações, a tenta-

tivas e erros. Portanto, parece-me adequado afirmar que 
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um sujeito pode enfrentar diversos tipos de situações[...]. 

(PERRENOUD, 2001, p.173).

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 
DA UFG, QUEM SOMOS?

A UFG está dividida em quatro Regionais, sendo uma na capital 
(Goiânia e três em cidades do interior (Catalão, Goiás e Jataí). 
Cada Regional possui um Núcleo de Acessibilidade que juntos 
compõem o Sistema Integrado de Núcleos de Acessibilidade 
(SINAce) da UFG. A direção do sistema também é a coordenação 
do Núcleo da Regional Goiânia, criado em 2008. Os Núcleos têm 
suas atividades regidas pela Política de Acessibilidade da UFG, 
documento aprovado somente em 2017. Ainda que integran-
do o mesmo sistema, cada Núcleo está em diferente estágio de 
organização. Por isso, nosso relato restringe-se às ações desen-
volvidas na Regional Goiânia, a qual integramos.

Atualmente, a equipe é composta por uma diretora/
coordenadora, uma recepcionista, um analista de sistema, uma 
psicopedagoga, uma técnica em assuntos educacionais, três 
intérpretes e cinco monitores. Desde sua fundação, o Núcleo 
disponibiliza aos educandos apoio pedagógico. No início não 
havia demanda educacional registrada. Por isso, a primeira 
ação foi o levantamento dos estudantes matriculados a fim de 
localizá-los e divulgar a proposta. Gradativamente eles come-
çaram a procurar atendimento, porém, nessa fase, a procura 
era por recursos de tecnologias assistivas, ampliação, impres-
são em Braille, lupas, dentro outros. Aos poucos, os estudantes 
foram criando vínculo com a psicopedagoga e começaram a 
relatar suas dificuldades pedagógicas. Assim novas demandas 
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foram surgindo e passamos a receber solicitação de avaliação 
no apoio pedagógico, queixosos de: não estarem conseguindo 
acompanhar o desempenho dos colegas de curso; alto índice de 
reprovação com risco de serem excluídos do curso; dificuldades 
de sociabilização; ansiedade; depressão; distúrbios de leitura 
e escrita; baixa estima; choro compulsivo; desejo de desistir 
de estudar e até de viver, por não entender a razão de nada; 
sentimento de fracasso e crise existencial; muitos se auto diag-
nosticando com dislexia, déficit de atenção, déficit intelectual, 
doença mental, Autismo, Asperger, diabetes, bipolaridade, etc.

Para o acompanhamento do estudante com deficiência, é 
na escuta das queixas, na coleta de dados durante a anamnese 
que vários elementos significativos são expressos. Cada situa-
ção e cada relação tem sua singularidade, exigindo adaptações 
constantes. No entanto, a coleta de dados, ou seja, a pesquisa 
qualitativa tem sido uma forte aliada. Normalmente, ao darmos 
a voz ao outro, muito se expressa sobre os aspectos causadores 
das manifestações. Entre os estudantes, frequentemente a quei-
xa é de dificuldade pedagógica, em acompanhar o desempenho 
dos demais da turma, porém, na  pesquisa qualitativa, ao nos 
dispor a escutar o outro, fica implícito que a dificuldade peda-
gógica não é a causa da procura e sim a sintomatologia e a mani-
festação de diversos fatores que pulsam. Os mais recorrentes 
são baixa-estima, dificuldade e conflitos culturais, dependência 
química, problemas emocionais devido à situações traumáticas 
vividas na infância e/ou adolescência que são relatados com 
dor e choro. Referente a esse momento, explica Perrenoud, que 
é nas relações sociais, em situações concretas da vida que as 
competências linguísticas agem e provocam efeitos.
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Nas interações com terceiros, na interpretação dos signos 

intencionais e não-intencionais presentes nas condutas de 

terceiros, nas escolhas que ocorrem quando se toma a pala-

vra ou quando se permanece em silêncio, na seleção do que 

é preciso dizer e em sua forma, perguntas, dúvidas e afirma-

ções, manifestam-se saberes muito importante e decisivos 

para a adaptação do indivíduo a seu ambiente. (VERGNAUD 

apud PERRENOUD, 2001, p. 169)

De forma que, o momento da escuta sobre a história 
pregressa  na pesquisa qualitativa em muito tem corrobora-
do, instrumentalizado e dado indicativos sobre a melhor ação 
seguinte. É no experimentar, escutar e na coleta de dados 
informalmente - anamnese - e formalmente - análise da leitu-
ra, escrita, interpretação de texto, análise sequencial de fatos, 
dentre outros - que o estudante vai se revelando e desvelando-
-se, nos indicando quais as reais prováveis causas, sintomas e 
caminhos a serem percorridos.

Alguns estão em busca de um direcionamento, por esta-
rem vivendo crise existencial, cultural, social e ou de identi-
dade; outros desejam encontrar uma pessoa para intervir na 
relação educador-educando-coordenação de curso para que 
tenham processo avaliativo diferenciado; aula domiciliar por 
diversos motivos - desde comprometimento motor, distúrbio 
emocional, dificuldade financeira ou de deslocamento por resi-
dir longe -; além da busca por recursos financeiros para ajudar 
no custeio dos estudos. Porém a grande maioria está em busca 
de uma resposta para questões essenciais: por que sou assim, o 
que tenho, quem eu sou, porque sempre fui diferente de todos 
ou porque sempre reclamaram de mim, não sei quem sou.
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Essas são algumas das perguntas que oprimem os estu-
dantes, indagações que sempre fizeram parte de sua vida e que 
as pessoas do seu ciclo nunca os escutaram, deram relevância 
e nem foram em busca das prováveis respostas. Desejam ser 
escutados, considerados e respeitados, querem descobrir suas 
capacidades, alguns querem saber simplesmente quem sou. 
Cansados de fazerem segundo determinações e convenções, 
estão rompendo barreiras em busca do seu espaço, ardentes 
pelo direito de escolher e por resposta. Sobre a situação profis-
sional, definiu as competências no trabalho como:

[...] tudo o que está envolvido na ação organizada e tudo o 

que permite dar conta da organização ação [...] para mostrar 

que o mais importante da análise é a ação e não a  resposta à 

tarefa, a construção do espaço da ação e não a gestão do espa-

ço da ação pré-ordenado. (DE TERSSAC apud PERRENOUD, 

2001, p. 179).

As demandas são as mais diversas possíveis. Deparamos-
nos com casos esporádicos que não requerem nenhuma inter-
venção, mas, em sua grande maioria, são estudantes com 
problemas de origem pedagógica, intelectual, emocional, física, 
financeira, traumas de infância. Diante das queixas, relatos e 
das manifestações pedagógicas, corporais e sintomáticas o que 
fazer? A experiência profissional neste campo é algo novo e 
desafiador, sem referencial teórico e tem exigido do profissional 
o máximo de suas capacidades e conhecimentos. Perrenoud 
(2001), cita Meirieu, explicando que aprendizagem consiste em 
“fazer algo que não se sabe para aprender a fazê-lo”. Ser flexível, 
reflexivo, analisar, contextualizar e articular conhecimentos 
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adquiridos em outras relações e contextos são ações convocadas 
a cada mediação.

Ao analisar a história pregressa, é preciso considerar as 
circunstâncias e a singularidade de cada ação e relação, enten-
dendo que é no experimentar, articular, dosando as possibi-
lidades, elemento inerentes, saberes teóricos e práticos que 
algumas prováveis fluirão. Entretanto, respostas precisas para 
as diversas indagações cotidianas da práxis impreterivelmen-
te não existem. Perrenoud (2001), ao tratar sobre como as 
competências são desenvolvidas, explica que a prática precede 
a teoria, porém ela por si só não basta, isso para aclarar que, 
nenhuma teoria é capaz de dar conta de tudo, antecipar tudo, 
controlar todas as ações, devido não existir o sujeito universal. 
É nas relações que o sujeito se constitui e constitui o outro.  
É na prática e no meio termo entre a universalidade e a singula-
ridade que habitam prováveis respostas, ou seja, ao possibilitar 
uma ação é necessário considerar a circunstância, a subjetivi-
dade dos envolvidos, os saberes teóricos e os conhecimentos 
adquiridos ao longo das diversas ações práticas. O ser humano 
tem necessidade de controlar, prever, antecipar e determinar 
resultados. Neste sentido,

[...] o ator molda sua representação da situação de modo a defi-

nir as tarefas ou os problemas prioritários. Uma parte dessa 

autonomia permite que ele privilegie as tarefas e os problemas 

que sabe enfrentar deixando na sombra os que o levariam a seu 

“nível de incompetência”. (PERRENOUD, 2001, p. 180)

O contexto do apoio pedagógico contemporâneo tem 
desfavorecido profissionais controladores, que funcionam com 
base em tudo pré-estabelecido, com roteiro e respostas à cada 
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intervenção. A percepção no presente é de exigência de uma 
intervenção que convoque a reflexão das ações e valores confor-
me o instante. No entanto, agir conforme a circunstância não 
é sinônimo de um fazer desprovido de saber, ao contrário, o 
profissional é convocado à articulação entre prática-teoria e 
singular-universal a cada instante. Para tanto é necessário cole-
tar o máximo de informações.

Neste contexto a família é uma grande aliada, pois revela 
aquilo que muitas vezes os educandos não querem deixar que 
tomemos conhecimento. Por isso, quando se percebe a neces-
sária participação da família, eis que surge o conflito em rela-
ção à autonomia do educando, já que se trata de um estudante 
universitário, livre e autônomo, para decidir se permite ou não 
a participação da família. Neste espaço, é ele quem decide se 
permitirá ou não o acesso aos familiares. Ao explanar sobre 
racionalidade, o pensar e a utilização da “lógica natural”:

[...] Na maior parte do tempo, os dados são ambíguos e incom-

pletos, as teorias são insuficientes, incertas ou incoerentes, e 

o ator tem de fazer malabarismo de forma pragmática com a 

indefinição, a incerteza, as aproximações; às vezes, ele recor-

re a operações formalmente perfeitas e, com frequência, a 

outras que o são menos [...]. (PERRENOUD, 2001, p. 183)

Quando há resistência por parte do aluno, e se realmente 
necessária a colaboração da família, cabe ao profissional dosar 
e conscientizá-lo sobre a ética, o sigilo e o propósito; além da 
importância de contarmos com o máximo de colaboração no 
processo de coleta de dados. Afinal, as informações esclarecedo-
ras contribuirão na elaboração das condutas, intervenções, ações 
e estratégias institucionais. Conscientizar o estudante sobre a 
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real finalidade, e do trabalho do Núcleo de Acessibilidade tem 
sido revelador e construtor de sólida aliança entre psicopedagoga 
e educando. Estabelecer vínculo nesta relação é necessário para 
minimizar as resistências e aproximar-se ao máximo possível da 
história pregressa de cada sujeito, pois ela contribui significati-
vamente, trazendo à tona dados elucidativos.

[...] A espécie humana caracteriza-se justamente por esse 

meio termo, pela multiplicidade das situações que não conse-

guimos enfrentar sem refletir, mas que dominamos depois de 

analisá-las, “recombinando” de forma intensiva os recursos 

que já possuímos [...]. (PERRENOUD, 2001, p. 174)

Passada a fase da triagem avaliativa, segue-se a análise 
de dados e estudo do caso para elaborar estratégias adequadas 
às demandas de cada sujeito em sua especificidade. Quando se 
trata de estudante com baixa visão, as demandas são passadas 
à equipe de monitores que preparam a adequação do material 
didático, convertendo conforme melhor eficácia para suprir a 
limitação visual. São diversos os equipamentos e programas 
disponibilizados como SARA, windows TXT, impressora braille, 
lupa de ampliação, teclado próprio para baixa acuidade visual, 
folheador de páginas, lupa digital portátil, leitor digital de livros, 
para citar alguns. Quando os indícios são de ordem psiquiátrica 
ou psíquica, faz-se encaminhamento ao psicólogo ou psiquia-
tra, solicitando prioridade. Há casos de dificuldade motora que 
necessitam de intermediação junto à coordenação para mudan-
ça de sala, ou prédio, evitando ao máximo o deslocamento em 
caso de dificuldade ou impedimento motor.

Em caso de falha pedagógica, são realizados encontros 
semanais para atendimento institucional individualizado.  
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Se necessário, e caso o estudante permita, a coordenação e 
os professores são orientados sobre as singularidade, direitos 
e deveres referente ao direito de todos à educação, ao aces-
so, permanência e progressão acadêmica. Se necessário, há 
também a possibilidade da contratação de um colega monitor - 
um estudante, colega de sala, escolhido pelo próprio aluno para 
acompanhar as atividades de classe, mediar a relação Núcleo-
educando e, dentro do possível, assessorar o aluno em sua auto-
nomia nas diversas atividades acadêmicas, para que não fique 
tão vulnerável às situações de caridade e assistencialismo.

Outra linha de ação do Núcleo é na formação continuada, 
a fim de sensibilizar e conscientizar os docentes sobre quem 
é o educando com deficiência, a singularidade das demandas 
educacionais inclusivas, direitos e deveres. Para tanto, são 
promovidos periodicamente cursos de formação e qualificação 
docente universitária. Explicando sobre as situações e compe-
tências que convocam professores e a necessidade de formação 
para apropriação de novos conceitos e ferramentas, Perrenoud 
(2001) coloca:

[...] Se um professor fica “sem voz” e não sabe como agir (...), 

pode fazer duas coisas: refletir rapidamente para encontrar 

uma resposta adequada ou, quando a situação realmente o 

supera, balbuciar, fazer o que pode; só será capaz de enfren-

tar uma situação analogica depois de um trabalho consigo 

mesmo, de formação, da apropriação de novos conceitos e de 

novas ferramentas (PERRENOUD, 2001, p. 174)
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O FUTURO, O QUE ALMEJAMOS

Os desafios são constantes, almejando cada vez mais a qualifi-
cação e o dispor do melhor possível aos estudantes. Propomos 
como novo desafio a formação e qualificação continuada do 
colega-monitor, trazendo para discussão elementos como a 
singularidade, o direito, a dignidade e o respeito à autonomia 
do educando. Buscar uma proximidade e qualificação continuada 
tem-se mostrado de suma importância, visto que a grande maio-
ria sente-se insegura por não saber o quê e como fazer. É necessá-
ria uma maior proximidade, qualificação e avaliação constante.

O vínculo e a afetividade na relação entre o colega-
-monitor tem-se revelado uma dicotomia: em parte como 
elemento positivo, já que o estudante sente-se seguro e ampara-
do pelo colega, que recebe o benefício de uma bolsa. A sensação 
para o estudante atendido é positiva por contar com a colabo-
ração de um colega e não de um cuidador. Por outro lado, essa 
proximidade nos tem revelado outra face: o apelo emocional 
que o colega monitor, em casos raros, costuma fazer, deixando 
o educando coagido para não romper o vínculo. Nestes casos 
não nos trazem os relatos por medo de prejudicarem o colega 
que fez tanto e que está precisando da ajuda de custo desta 
bolsa. Diante da circunstância, o educando só deixa extravasar 
em estado extrema angústia, ao sentir-se prejudicado acade-
micamente. Quando chega a solicitar ajuda e intervenção do 
Núcleo de Acessibilidade para resolver o conflito, fica explici-
tada e evidenciada a coação, pois clamam por sigilo e discrição 
na ação referente ao fato. Dentre os diversos elementos, este é 
mais um que tem despertado cada vez mais a consciência das 
necessidades de intervenções com maior proximidade por parte 
da equipe nesta relação.
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Outra relação que tem convocado novas ações com maior 
frequência e presença é a qualificação e formação docente. 
Muito se tem realizado, conseguido e conquistado, porém, ainda 
são frequentes os entraves relacionais entre docente-discente. 
Muitos docentes relutam, resistem e se recusam a ser éticos, 
entender que o acesso ao Ensino Superior é direito de todos e 
que o educador que está em sala de aula deve ser consciente de 
seu deve; negligenciar, obstruir, dificultar ou impossibilitar o 
direito ao acesso, permanência e progressão na vida acadêmica 
configura-se crime.

CONCLUSÃO

Nada está pronto e acabado; não existe padronização de princí-
pios, ações, relações e sujeitos. Cada qual encontrará em si, no 
labor e na circunstância de cada relação o melhor a se fazer, isso 
não significa deixar de lado princípios teóricos e sim agregar 
e articular a singularidade de cada sujeito, cada instante aos 
pressupostos teóricos. Tendo como base a concepção de que não 
existe universalização do sujeito é no meio termo entre aspec-
tos universais e singulares que se forma cada sujeito singular.

Cada dia um novo desafio que convoca um novo fazer, essa 
é a práxis que vivemos nas instituições de nível superior. Todos, 
docentes, estudantes e equipe técnica de apoio compartilham a 
insegurança diante do novo horizonte que se acortina. Ao que 
tudo indica, o melhor a se fazer é acolher, ver, ouvir, estudar 
e analisar cada elemento expresso na singularidade de cada 
contexto; em cada situação novas possibilidades se manifestam.
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RESUMO

Trata-se de relato de experiência com o objetivo de promover 
reflexões acerca do advento do trabalho da psicologia escolar 
nos núcleos de acessibilidade no contexto da expansão e demo-
cratização do acesso ao ensino superior, tomando como base o 
acompanhamento educacional de um estudante com dificul-
dades de aprendizagem e histórico de múltiplas reprovações. 
Fundamenta-se nas concepções da psicologia escolar crítica e de 
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educação inclusiva, cuja atuação ocorre à luz do reconhecimento 
do contexto sócio-político-cultural de sua produção, envolvendo 
todos os atores da comunidade acadêmica. Com base no estudo 
de caso, observou-se a necessidade de intervenções pedagógicas 
precoces nos casos de dificuldades de aprendizagem, devendo-
-se firmar parcerias entre o núcleo de acessibilidade, docentes e 
setores institucionais de atendimento ao discente.

Palavras-chave: práticas de inclusão; psicologia escolar; ensino 
superior.

INTRODUÇÃO

A educação consiste em prática que, em linhas gerais, tem como 
objetivo a disseminação do acervo cultural humano histori-
camente construído. No Brasil, as relações entre psicologia e 
educação foram estabelecidas no início do século XX, pela via 
da pedagogia, em caráter de interdependência e de constitui-
ção mútua. Tendo assumido diversas denominações ao longo 
da história brasileira, a área de interface entre a psicologia e 
a educação no Brasil é hoje mais fortemente conhecida como 
Psicologia Escolar e Educacional (ANTUNES, 2008).

Num esforço de superação do paradigma clínico-
-terapêutico tradicional, que vigorou por décadas e até os 
dias de hoje exerce resquícios de influência sobre a atuação 
de psicólogos no contexto educacional, emerge a Psicologia 
Escolar Crítica. Esta se apresenta como importante alternativa 
de atuação no contexto educacional, através da proposição de 
uma práxis capaz de alinhar-se a um posicionamento crítico 
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perante o contexto sócio-político-cultural onde se inserem os 
processos educacionais (BARBOSA; SOUZA, 2012).

No Brasil, a psicologia escolar, embora caiba em diversos 
contextos e níveis de ensino, esteve historicamente concentrada 
na educação básica (MOURA; FACCI, 2016). Todavia, a recente 
expansão do ensino superior brasileiro, associada a políticas de 
ações afirmativas nesse contexto (com a implementação da polí-
tica de cotas), trouxe em seu bojo a emergência de demandas 
de atuação da psicologia escolar também nesse nível de ensino. 

Assim, o contexto de expansão e democratização do aces-
so ao ensino superior trouxe à tona questões anteriormente 
desconhecidas neste nível de ensino. Assim, instituições tradi-
cionalmente meritocráticas, excludentes e compostas majori-
tariamente por estudantes provenientes de classes sociais mais 
favorecidas passaram a receber um público tradicionalmente 
excluído deste processo: estudantes de famílias em dificulda-
des socioeconômicas, estudantes com deficiências, transtornos 
ou dificuldades de aprendizagem (primárias ou secundárias), 
dentre outros (GLAT; BLANCO, 2009).

Embora, por um lado, tais políticas de expansão e demo-
cratização possuam impacto social irrefutável, por outro desnu-
daram o despreparo das instituições para atender com qualidade 
as demandas de um corpo discente progressivamente diver-
sificado. Este despreparo tem o chamado “fracasso escolar” 
como sua expressão mais genuína, revelado sob a forma de 
altos índices de reprovação, evasão e desistência, defrontando 
as instituições de ensino superior com questões que vieram a 
se configurar como um novo lócus de atuação para a psicologia 
escolar (MOURA; FACCI, 2016).

Diante desse novo e desafiador contexto, destacam-se 
esforços no sentido de abranger essa crescente demanda em 
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nível federal. Destacam-se o Plano Nacional de Assistência 
Estudantil – PNAES, com o objetivo ampliar as condições de 
permanência de jovens na educação superior pública federal, e 
o Programa de Acessibilidade na Educação Superior – INCLUIR, 
que visa a garantia do acesso pleno de pessoas com deficiên-
cia às instituições federais de ensino superior (IFES) através da 
criação de núcleos de acessibilidade.

No âmbito mais específico da inclusão, destaca-se que a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte cria e institui no 
ano de 2010 o seu núcleo de acessibilidade, denominado CAENE – 
Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades 
Educacionais Especiais. Na CAENE, a atuação da psicologia escolar 
e educacional está fortemente atrelada à efetivação da política de 
inclusão na UFRN, em consonância com a efetivação da missão 
mais ampla da educação superior. Fundamenta-se em uma atua-
ção institucional, coletiva e relacional, tendo como função orien-
tar e alavancar ações coletivas, comprometidas com a qualidade 
da formação e o desenvolvimento da cidadania com responsa-
bilidade, competência e consciência (MARINHO-ARAÚJO, 2016).

Destaca-se como marco para a política de educação 
inclusiva na UFRN a publicação da Resolução nº 193/2010, do 
CONSEPE (UFRN, 2010), que dispõe sobre o atendimento educa-
cional a estudantes com Necessidades Educacionais Especiais/
NEE. Este documento apresenta como público-alvo das ações: 
1) estudantes com deficiência auditiva, visual, física, inte-
lectual ou múltipla; 2) estudantes com Transtornos Globais 
do Desenvolvimento (que, na nomenclatura atual do DSM V 
(APA, 2014), sofreram importantes modificações e passaram 
a se concentrar na categoria Transtornos do Espectro Autista 
(TEA)); 3) estudantes com altas habilidades/superdotação e;  
4) estudantes com transtornos específicos.
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Ao inserir estudantes com transtornos específicos, a 
resolução da UFRN vai além da população prevista na Política 
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 
Inclusiva (BRASIL, 2008). Assim, adotando um conceito de NEE 
mais amplo, a CAENE apresenta como público-alvo pessoas com 
condições, de caráter definitivo ou transitório, que carregam 
consigo especificidades não contempladas pelos métodos tradi-
cionais de ensino (FERREIRA, 2007). Destaca-se nesse grupo uma 
população expressiva, a saber, aquela que apresenta dificulda-
des secundárias e transtornos de aprendizagem.

Entre os transtornos de aprendizagem, encontra-se a 
categoria de transtornos de origem neurobiológica que afetam 
em caráter primário a leitura, a escrita ou o cálculo, dentre 
os quais se incluem as dislexias, a disortografia, a disgrafia e 
a discalculia. No que diz respeito às dificuldades secundárias 
de aprendizagem, incluem-se todos os quadros clínicos que, 
embora não afetem diretamente a leitura, escrita ou o cálculo, 
comprometem secundariamente os processos de aprendizagem. 
Nessa categoria incluem-se o Transtorno do Déficit de Atenção/
Hiperatividade – TDA/H e outros quadros cujas repercussões 
secundárias podem comprometer o desenvolvimento acadêmi-
co dos estudantes (OHLWEILER, 2007).

A CAENE tem recebido demanda crescente de alunos com 
queixas relacionadas a dificuldades secundárias de aprendiza-
gem. Esse dado é particularmente preocupante, tendo em vista 
o estágio ainda embrionário em que se encontram os progra-
mas de apoio especializado aos estudantes com dificuldades 
de aprendizagem no contexto de expansão e democratização 
do ensino superior: em caso de desassistência, esses quadros 
podem eliciar importantes problemas de saúde nesta popu-
lação, exigindo por parte do psicólogo escolar a utilização de 
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estratégias de intervenção que transcendem a sua atuação no 
domínio educacional (SERPA; SANTOS, 2001), demandando uma 
atuação “psicologizante” acrítica, centrada no aluno e voltada 
para a adequação dos estudantes, remediação de problemas e 
minimização de conflitos (MARINHO-ARAÚJO, 2016).

Sob esta ótica, apresenta-se um relato de experiência da 
psicologia escolar do núcleo de acessibilidade da UFRN, com o 
objetivo de promover reflexões acerca do advento do trabalho 
da psicologia escolar nos núcleos de acessibilidade no contex-
to da expansão e democratização do acesso ao ensino supe-
rior, tomando como base o acompanhamento educacional de 
um estudante com dificuldades de aprendizagem e histórico 
de múltiplas reprovações. Este relato fundamenta-se em um 
estudo de caso, que segundo Yin (2015), consiste em um tipo de 
investigação que analisa determinado fenômeno em profundi-
dade e vinculando-o a seu contexto, especialmente quando os 
limites entre fenômeno e contexto não se encontram evidentes. 

ESTUDO DE CASO: APRESENTAÇÃO

Apresenta-se estudo de caso de estudante solteiro, na terceira 
década de vida, vinculado a curso de graduação da área das 
ciências tecnológicas.

O estudante havia passado por episódio ansioso, deflagra-
do após o recebimento de notificação de cancelamento de curso 
através da Pró-Reitoria de Graduação da UFRN (PROGRAD/
UFRN). O cancelamento teria sido motivado pela ocorrência de 
uma quarta reprovação em um mesmo componente curricular, 
conforme Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação da 
UFRN (2014). O estudante buscou imediatamente a PROGRAD/
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UFRN, tendo sido esclarecido que houve um erro e que seu 
vínculo seria reativado.

Diante da fragilidade emocional do estudante – a 
PROGRAD/UFRN o encaminhou para a CAENE. Seguindo o fluxo 
de atendimento, o estudante foi sistematicamente atendido pela 
equipe técnico-educacional (psicólogas escolares, pedagogas e 
assistentes sociais). Os atendimentos foram realizados de acor-
do com a demanda do estudante, com uma psicóloga escolar 
como profissional responsável por mediar suas necessidades 
e intervir mais diretamente junto a docentes, coordenador e 
unidades acadêmicas.

Nos atendimentos realizados, o estudante informou 
à equipe que já estava no 11º semestre do curso e, apesar de 
dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de se 
sentir realizado com o seu curso, apresentava muitas dificul-
dades. Seu histórico acadêmico era marcado por frequentes 
insucessos, contabilizando 32 reprovações, com média de três 
a quatro a cada semestre. Tal dado, quando contrastado com 
o alto nível de compromisso e engajamento do estudante em 
relação à sua vida acadêmica, intrigou a equipe. Nas palavras 
do estudante, “estudar é a coisa mais importante da vida” (SIC).

Apesar de suas habilidades intelectuais serem constan-
temente ressaltadas pelas pessoas de seu convívio, sentia-se 
“burro” – e por vezes manifestava irritabilidade diante de qual-
quer tentativa de desconstrução dessa autoimagem. O discen-
te sofria ao perceber a discrepância entre o alto esforço que 
empreendia e os baixos resultados que alcançava, de modo 
que para ele não fazia sentido que ele fosse inteligente dian-
te de um desempenho acadêmico tão baixo e, por outro lado, 
questionava-se frequentemente a respeito do que o impedia 
de aprender. Intrigava-o também o fato de conseguir ensinar 
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conteúdos a seus colegas e fazê-los alcançarem boas notas quan-
do ele não as conseguia alcançar.

Em um dos atendimentos, explicou conteúdos de sua 
área com grande maestria e detalhou o desenvolvimento de 
seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com profundidade 
e propriedade, tendo sido revelado tratar-se de um trabalho 
bastante ousado diante do nível exigido a um estudante de gradu-
ação. Observou-se ainda que, quanto aos estudos, conseguia se 
organizar de acordo com suas demandas e atividades e não tinha 
dificuldades com a assimilação de conteúdos em si. No domínio 
acadêmico, o discente conseguia descrever as situações vivencia-
das e apresentava considerável habilidade de transitar entre o 
concreto e o abstrato, mantendo boa linha de raciocínio.

Observou-se ainda que o estudante apresentava elevada 
curiosidade. Esta característica, todavia, por vezes dificultava 
seu processo de aprendizagem em sala de aula: por se pren-
der aos pormenores e apresentar dificuldade em se satisfazer 
com as explanações dos professores, perdia-se na sequência de 
aprendizagem e sentia dificuldade de prosseguir com o profes-
sor e demais alunos. Desse modo, por se prender a minúcias, 
não admitia a possibilidade de passar adiante sem que tudo 
lhe fosse esclarecido por completo. Esse aspecto revelava igual-
mente sinal de inflexibilidade cognitiva e comportamental – 
também observado a partir do relato de outras situações – de 
modo que o discente comumente apresentava-se preso a um 
padrão rígido de pensamento e comportamento, o que por sua 
vez gerava importantes prejuízos à sua vida social e acadêmica. 

No tocante às relações interpessoais, a equipe pôde 
perceber que o estudante não se engajava em atividades sociais 
e de lazer, afirmando dedicar-se exclusivamente aos estu-
dos. Afirmou não costumar sair com amigos, tendo relatado 
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só costumar sair de casa para ir à universidade e à academia 
(enfatizando questões de saúde), e relatou conhecer além desses 
lugares apenas um shopping da cidade. Observou-se ainda que 
o discente apresentava dificuldade em identificar e descre-
ver sentimentos e conteúdos ligados a aspectos psicológicos 
próprios e em outrem e, certa vez, afirmou que se sentia uma 
“má pessoa” (SIC), por perceber magoar aqueles com os quais 
convive sem se dar conta dos reais motivos.

No contexto acadêmico, afirmou que não sentia muita 
necessidade de estabelecer relações com outras pessoas – a não 
ser com aquelas que tinham algo de seu interesse para lhe ensi-
nar – de modo a isolar-se socialmente com facilidade. Não possuía 
grupo de amigos na universidade, apesar de sentir falta de um 
colega que pudesse lhe ajudar a aprender os conteúdos. A esse 
respeito, informou que chegou a oferecer remuneração para que 
colegas lhe ensinassem os conteúdos, mas não obteve êxito. Dessa 
forma, ficou evidente para a equipe que, apesar de ter afirmado 
não se incomodar com o isolamento social, o estudante sentia-se 
sozinho e desamparado socialmente nas situações em que preci-
sava de apoio, e relatou sentir medo de ser rejeitado.

A esse respeito, é importante ressaltar que o estudante 
afirmou sofrer bullying desde a infância e adolescência até o 
período em questão. Na universidade, por exemplo, diante de 
situações nas quais sentia dificuldade de acompanhar o racio-
cínio do professor em sala de aula, muitas vezes o estudante 
demonstrava impaciência e irritabilidade – o que sugeria possí-
veis dificuldades em tolerar frustrações e regular sua expressão 
afetivo-emocional – e isso por vezes gerava antipatia e estra-
nhamento por parte de professores e colegas, o que poderia 
agravar o processo de exclusão em que estava inserido.
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Ao mencionar a relação com seus familiares, afirmou 
que morava sozinho e que sua família residia em outra cidade. 
Estabelecia contato apenas com sua mãe e em situações bastan-
te específicas, como quando necessitava de auxílio para tomar 
decisões consideradas triviais (ex.: decidir pelo tamanho de um 
utensílio doméstico a comprar) ou quando necessitava que esta 
lhe enviasse dinheiro.

O estudante apresentava importantes sintomas ansiosos, 
os quais pareciam estar presentes desde cedo em sua história, 
mas que certamente sofriam influência mais recente dos insu-
cessos acumulados ao longo de sua trajetória acadêmica. Dessa 
forma, para a equipe ficou evidente que, para além das dificul-
dades acima mencionadas, os sintomas ansiosos eram acen-
tuados pelas dificuldades acadêmicas, de modo que a própria 
ansiedade passou também a atuar como importante obstáculo 
ao seu desempenho. Em diversas situações, assim como ocorrera 
no primeiro contato, o estudante buscava a CAENE em crise, 
com eventuais episódios de choro que revelavam o intenso 
sofrimento em que vivia.

Ao falar sobre sua história de vida, destacou-se como crian-
ça/adolescente questionador e interessado em pesquisa desde 
tenra idade. Afirmou que sempre estudou em escola particu-
lar, que também apresentou dificuldades no ensino básico e que 
nunca lhe foi oferecido atendimento educacional especializado, 
apesar das dificuldades de aprendizagem. Disse que sempre “foi 
adulto” e muito estudioso, e que sempre teve preocupações com 
o seu futuro. Enfrenta problemas de insônia de longa data e, por 
conta disso, desmaiava eventualmente. Afirmou ainda ser “hipe-
rativo” desde bebê, e que sempre sentiu necessidade de fazer tudo 
muito rápido. Adicionalmente, afirmou que tem dificuldades 
em prestar a atenção necessária para controlar suas respostas 
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motoras, sempre derrubando, quebrando ou esbarrando em algo. 
Definindo-se como “desastrado”, afirmou que a expressão que 
mais escutou na vida foi: “presta atenção!”. Entretanto, quan-
do questionado, informou que não sente dificuldade de prestar 
atenção em sala de aula, embora ao ler livros distraia-se bastante 
com outros pensamentos.

Segundo o estudante, ao longo de sua vida, já rece-
beu diagnósticos de transtornos ansiosos - como Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo -, Transtorno de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade – TDA/H, e Transtorno Afetivo Bipolar (do 
qual afirmou discordar). Já foi submetido a uma variedade de 
tratamentos medicamentosos – estando na ocasião em uso de 
ansiolíticos e estabilizadores de humor que, em sua opinião, o 
estavam auxiliando no controle da irritabilidade, das alterações 
de humor e dos “pensamentos auto-destrutivos” (SIC). Informou 
já haver feito uso de psicoestimulante (metilfenidato), mas que 
interrompeu porque lhe acentuava os sintomas ansiosos.

Destaca-se que o estudante estava e permanece em acom-
panhamento psiquiátrico e psicoterapêutico, visando principal-
mente o manejo dos sintomas e a redução do impacto destes 
sobre seu o bem-estar e qualidade de vida. Apesar dos diversos 
tratamentos realizados ao longo de sua vida, nunca conseguiu 
reverter seu histórico de insucesso escolar.

ESTUDO DE CASO: INTERVENÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS

Ao receber o estudante, a equipe da CAENE inicialmente buscou 
acolher seu sofrimento, respeitando a sua rigidez e as dificulda-
des de expressão no tocante a esses aspectos. Suas dificuldades 
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foram ouvidas de forma empática, e hipóteses que pudessem 
explicá-las foram levantadas em equipe. A busca tardia por 
apoio institucional, a cronicidade e a complexidade do quadro, 
notadamente no que diz respeito à linha tênue que delimitava a 
expressão sintomática de suas dificuldades, bem como a neces-
sidade de um possível diagnóstico diferencial que auxiliasse na 
compreensão e na intervenção junto a ele (altas habilidades? 
TDA/H? TOC? TEA?), foram considerados aspectos desafiadores 
para a equipe. Assim, visando compreender melhor o quadro 
apresentado do ponto de vista de seu funcionamento cognitivo, 
e assim desenvolver estratégias de intervenção que atendessem 
mais efetivamente às suas necessidades, o estudante foi enca-
minhado para avaliação neuropsicológica externa à CAENE.

Embora cientes da importância das informações diagnós-
ticas no sentido de permitir melhor direcionamento das inter-
venções junto ao estudante e ao corpo docente, era evidente 
para a equipe o quadro de necessidades educacionais especiais 
que se apresentava, bem como que o mesmo demandava ações 
imediatas capazes de minimizar as dificuldades e o sofrimento 
do aluno. Sendo assim, ao mesmo tempo em que se realizou o 
encaminhamento para um processo de avaliação neuropsicoló-
gica, foram direcionadas estratégias de intervenção sobre seu 
processo de ensino-aprendizagem, posto que, apesar dos esfor-
ços empreendidos, os meios tradicionais de ensino não estavam 
atendendo às suas demandas (FERREIRA, 2007).

Em consonância com os pressupostos da psicologia escolar 
crítica, e inspiradas em Lima et al. (2016), as intervenções realiza-
das junto ao caso em questão tiveram como cerne o rompimen-
to com a visão individualizante do chamado “fracasso escolar”, 
retirando o estudante da posição nuclear a ele atribuída nos 
processos de avaliação do desempenho acadêmico, e trazendo 
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a instituição a responsabilizar-se por sua parte nesse processo. 
Iniciou-se, desse modo, o contato com professores das disciplinas 
nas quais o estudante relatou possuir maiores dificuldades.

No contato com os professores, destaca-se que estes apre-
sentavam muitas dúvidas sobre como proceder com o estudante, 
que a partir do seu ponto de vista se comportava de modo ques-
tionador e até desafiador. Um deles relatou incômodo com o fato 
de o estudante interromper as aulas com frequência para trazer 
inúmeros questionamentos, não se satisfazendo com as respostas 
recebidas e apresentando irritabilidade. Outro professor criticou 
o nível de profundidade da proposta de trabalho de conclusão de 
curso (TCC) do estudante, alegando que se tratava de um trabalho 
muito complexo para ser realizado na graduação e que, portanto, 
não seria exequível. Este professor questionou à equipe da CAENE 
se o estudante, por ser extremamente introvertido e apresen-
tar dificuldades para relacionar-se com os colegas, apresentava 
perfil para atuar na área profissional escolhida.

Como estratégias iniciais de intervenção junto ao corpo 
docente, inicialmente procurou-se desconstruir e promover 
reflexões a respeito da aparente contradição explicitada na 
história acadêmica do estudante (potencial elevado X baixo 
rendimento). Foram feitas importantes discussões a respeito 
das dificuldades da universidade para lidar com a diversida-
de discente, bem como a respeito dos potenciais elevados que 
poderiam ser camuflados sob os padrões hegemônicos de ensino-
-aprendizagem-avaliação e sob os arbitrários índices acadêmicos. 
Adicionalmente, os professores foram devidamente orientados a 
respeito do leque de possibilidades de que dispõe um aluno com 
NEE, diante de quaisquer limitações que possuam.

Por esse caminho, os professores foram convidados a 
refletir e, ao mesmo tempo, assumir sua responsabilidade e 
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seu papel enquanto agentes para a construção de uma univer-
sidade inclusiva, recebendo orientações sobre como auxiliar o 
estudante a lidar com as situações de ansiedade, sobre como 
compreender e lidar com o seu perfil questionador (disponibi-
lizando, por exemplo, plantões de dúvidas individuais) e a como 
trazer para o contexto de sua disciplina temáticas que foram 
identificadas como foco de interesse do estudante. Os docentes 
foram também orientados acerca da utilização de metodologias 
ativas, que direcionassem as ações do estudante, sempre apre-
sentando feedback de suas respostas.

Após os primeiros acolhimentos e intervenções realiza-
das, o estudante forneceu um importante feedback ao traba-
lho da equipe técnico-educacional, ao afirmar se sentir mais 
tranquilo quanto ao andamento de suas atividades acadêmi-
cas, por saber que estava sendo acompanhado pela CAENE. Este 
feedback foi considerado emblemático pela equipe no sentido 
de que fazer-nos concluir que, mais do que intervenções mais 
específicas a partir de um diagnóstico apresentado, o fato de 
sentir-se acolhido, enxergado e respeitado quanto à sua condi-
ção – qualquer que fosse esta – representou um divisor de águas 
na trajetória acadêmica do discente, fazendo-o dar saltos quali-
tativos importantíssimos rumo à transposição das barreiras 
que se impunham ao seu sucesso acadêmico.

A equipe pôde perceber que, ao longo do processo de 
acompanhamento educacional, e antes mesmo de ter sido 
obtida qualquer conclusão diagnóstica a respeito do quadro 
apresentado pelo estudante, as intervenções realizadas foram 
bem-sucedidas no que tange à sensibilização dos professores, 
à melhoria significativa do desempenho acadêmico do aluno 
e à redução dos sintomas ansiosos associados. Suas dificulda-
des acadêmicas foram drasticamente reduzidas após o início 
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do processo de intervenção educacional, de maneira que, em 
2017.1, o estudante concluiu, com sucesso, os cinco compo-
nentes curriculares nos quais se inscreveu, ficando pendente 
para 2017.2 apenas o TCC, o qual concluiu no prazo e com êxito, 
conseguindo o tão sonhado título de graduação.

Os resultados da avaliação neuropsicológica – obtidos 
após a reversão do quadro de dificuldades acadêmicas do estu-
dante - apresentaram dados que corroboraram parcialmente as 
hipóteses levantadas pela equipe. Segundo laudo apresentado, 
o discente apresenta capacidade intelectual global acima do 
esperado para a sua faixa etária, no tocante às dimensões verbal 
e não-verbal. Contudo, verificaram-se dificuldades no domínio 
das funções executivas, com destaque para a atenção, memória 
de trabalho, controle inibitório e flexibilização do pensamento. 
Segundo as profissionais responsáveis pela avaliação, é possível 
que, nos momentos de avaliação para nota, o estudante apre-
sente prejuízos que pareçam advir de dificuldades na inter-
pretação das questões, na compreensão do que lhe é solicitado, 
na flexibilização do pensamento e na organização necessárias 
para a resolução dos problemas apresentados. Como conclusão, 
apresenta-se que o estudante possui perfil de funcionamento 
neuropsicológico condizente com quadro de TDA/H.

Por fim, lamenta-se que o perfil do estudante não tenha 
sido compreendido e as devidas estratégias de intervenção 
não tenham sido implementadas precocemente em sua traje-
tória na instituição. Caso isto tivesse acontecido no início de 
seu curso, as dificuldades e os sofrimentos poderiam ter sido 
evitados ou minimizados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na experiência em análise, destaca-se a importância 
da atuação do psicólogo escolar nos núcleos de acessibilidade, 
enquanto profissional focado na busca de práticas inclusivas, 
que instiguem cada ator envolvido no contexto universitário a 
assumir sua responsabilidade para a efetivação do processo de 
ensino-aprendizagem.

O caso em questão mostra-se como ilustrativo de diversas 
situações compreendidas como “fracasso escolar”, considerando-
-se que as múltiplas reprovações do estudante claramente não 
condiziam com sua real capacidade intelectual. No entanto, a 
falta de compreensão das dificuldades apresentadas, somada à 
desassistência ao longo de período significativo de sua trajetória 
acadêmica, parecia gerar efeito “bola de neve”, de modo a eliciar 
insucessos acadêmicos, sentimentos negativos a respeito de si 
e um grave sofrimento psíquico. Assim, caso as intervenções 
educacionais de que necessita tivessem sido realizadas desde 
o início de sua trajetória, os prejuízos acadêmicos, sociais e 
afetivos poderiam ter sido evitados ou minimizados.

Este caso e seus desdobramentos têm sido levados às 
formações de professores, com o objetivo de promover reflexões 
acerca dos fatores cognitivos e afetivos que podem desencadear 
dificuldades de aprendizagem, a despeito de um elevado poten-
cial. Além disso, questiona-se a necessidade de que os docentes 
identifiquem essas dificuldades precocemente e encaminhem 
os estudantes à CAENE, com vistas a evitar que casos como este 
gerem tamanho sofrimento.

O sucesso das práticas de inclusão envolve um trabalho 
em parceria com os diferentes atores envolvidos. Tal trabalho 
deve estar pautado em ações de sensibilização da comunidade 
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universitária e empoderamento do discente, na busca do 
conhecimento de sua condição e efetivação de práticas peda-
gógicas condizentes com suas necessidades específicas. Desse 
modo, o psicólogo escolar contribui para a transformação do 
contexto escolar.
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RESUMO

Diante do processo de inclusão da pessoa com deficiência no 
ensino superior, que é recente e repleto de desafios, são levan-
tadas diversas inquietações no que diz respeito à estruturação 
do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Neste sentido, 
os Núcleos de Acessibilidade das Instituições de Ensino Superior 
podem ser considerados um dos apoios propostos para colabo-
rar no processo de inclusão e na implantação do AEE nesse nível 
de ensino. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo 
apresentar por meio de uma análise documental os caminhos 
percorridos na estruturação do Atendimento Educacional 
Especializado de uma Instituição de Ensino Superior. Para 
tanto, foi possível compreender que o AEE na Educação Superior 
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contribui para o empoderamento do aluno com deficiência, 
sendo necessário construir um ensino superior não apenas com 
acesso, mas com a garantia da permanência e aprendizagem 
com qualidade para a pessoa com deficiência. 

Palavras-chave: Ensino Superior; Atendimento Especializado; 
Educação Inclusiva.

INTRODUÇÃO

A inclusão da pessoa com deficiência é uma temática que está 
sendo bastante discutida na atualidade, devido à necessidade 
de construir uma sociedade inclusiva, em que os indivíduos 
possam exercer plenamente a sua cidadania, participando de 
todos os contextos existentes na sociedade e gozando de seus 
direitos civis, políticos, econômicos e educacionais. 

A entrada da pessoa com deficiência na escola regular 
de ensino é o marco inicial da educação inclusiva, no entanto o 
envolvimento do aluno em todo o processo de ensino e aprendi-
zagem é essencial para seu desenvolvimento e, posteriormente, 
para o ingresso na Educação Superior. Nesta direção, o Decreto 
6.949/2009 assegura que as pessoas com deficiência possam ter 
acesso a este nível de ensino, ao treinamento profissional de 
acordo com sua vocação, sem discriminação e em igualdade de 
condições (BRASIL, 2009).

É importante considerar que se o ingresso do aluno com 
deficiência foi legitimado pelo ENEM, exame vestibular ou outro 
processo seletivo, a instituição deverá garantir que ele goze de 
seus direitos legais, proporcionando as condições necessárias de 
permanência e conclusão do curso que levem em consideração 
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as suas especificidades (FERRARI; SEKKEL, 2007). Com isso, se 
torna perceptível que a inclusão da pessoa com deficiência na 
Educação Superior, também se caracteriza como um desafio a 
ser enfrentado por toda a comunidade acadêmica. 

Na busca por um âmbito educacional mais inclusivo, os 
Núcleos de Acessibilidade das Instituições de Ensino Superior 
podem ser considerados um dos apoios propostos para cola-
borar nesse processo de inclusão. Estes são subsidiados pelo 
Programa Incluir - Acessibilidade na Educação Superior do 
Ministério da Educação, e tem como principal objetivo, garantir 
a inclusão de pessoas com deficiência à vida acadêmica, elimi-
nando barreiras atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas e de 
comunicação (BRASIL, 2013).

Atuando nessa perspectiva, a Universidade Federal 
de Alagoas (UFAL), junto com o Programa INCLUIR/MEC, 
iniciaram a busca pela inclusão com a criação do Núcleo de 
Acessibilidade (NAC), desempenhando atividades que visam 
garantir equiparações de oportunidades ao(à) universitário(a) 
com deficiência que estão inseridos na instituição, por meio 
de ações que busquem a eliminação de barreiras atitudinais, 
pedagógicas e de comunicação, para que deste modo se assegure 
o acesso, a permanência e a aprendizagem, com qualidade e na 
máxima medida de suas possibilidades ao/à universitário/a com 
deficiência. Além disto, desenvolve ações que fomentem uma 
convivência norteada pelo respeito às diferenças na comu-
nidade acadêmica e uma formação profissional qualificada 
para o atendimento da pessoa com deficiência. Neste contex-
to, o Atendimento Educacional Especializado na Universidade 
Federal foi institucionalizado.

Para Meneses et al. (2016), o Atendimento Educacional Espe-
cializado (AEE) atua nas atividades e com recursos pedagógicos 
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para desenvolvimento da pessoa com deficiência. As autoras desta-
cam ainda que a proposta educacional do AEE não é transmitir 
os conteúdos das disciplinas em sala de aula e sim orientar os 
envolvidos nas atividades, de modo a haver o aprimoramento 
dos conteúdos vivenciados. Deste modo, irá proporcionar aos 
alunos com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento 
e/ou Altas Habilidades o acesso aos conteúdos desenvolvidos 
na sala de aula. 

No estudo de Brizzola e Martins (2014) são levantadas 
diversas inquietações no que diz respeito à estruturação do 
AEE no Ensino Superior, como: em qual/ais espaço/s, local/ais 
ou segmento/s da universidade pode/deve ocorrer esse atendi-
mento? Quais recursos humanos (servidores) devem ser dispo-
nibilizados para o atendimento especializado dos alunos? Qual 
a origem e quais recursos orçamentários são destinados para o 
atendimento? As autoras colocam que estas e outras questões 
encaminham a necessidade de investigações que subsidiem 
reflexões sobre o tema, principalmente pelo fato de haver um 
ingresso crescente de pessoas com deficiência em decorrência 
dos investimentos realizados na Educação Básica e pelo incre-
mento da política de cotas.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo apresen-
tar um recorte sobre o processo implantação do Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) de uma Instituição de Ensino 
Superior (IES). Além disso, será apresentado o Plano de 
Atendimento Individual (PAI), elaborado pela equipe do Núcleo 
de Acessibilidade que subsidia o processo de AEE. 
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METODOLOGIA

O presente estudo tem como metodologia a análise documental, 
com um recorte temporal que compreende o período de 2013 a 
2017. Para Souza et al. (2011), a análise documental e a observa-
ção participante mostraram-se como técnicas eficazes, pois são 
complementares e úteis para subsidiar estudos que pretendam 
utilizar-se da abordagem qualitativa para compreensão científica 
dos fenômenos sociais da atualidade. Apesar de se tratar de uma 
pesquisa documental, os resultados expressam o intenso envol-
vimento das autoras com este processo de constituição do NAC.

Os documentos e as entrevistas foram analisados por 
meio da técnica de análise de conteúdo, definida por Bardin 
(1977, p. 38) como “um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores”.

A Universidade em tela possui 63 cursos de graduação no 
campus em Maceió, 22 no campus em Arapiraca e 8 no campus 
localizado no sertão alagoano. Esta pesquisa faz um recorte das 
ações no campus A. C. Simões, localizado na capital alagoana, 
devido a uma maior concentração de estudantes com deficiên-
cia identificados, perfazendo o total de 33 alunos com defici-
ência. Destes, o núcleo atende continuamente 08 alunos, sendo 
majoritariamente com deficiência visual. 

Ainda em 2017, foram identificados alunos com defici-
ência em outros campi, sendo no campus Arapiraca, 01 aluno 
com deficiência física, 01 aluno com surdocegueira e 01 aluna 
cega. No campus localizado em Palmeira dos Índios, 01 aluna 
com Transtorno do Espectro Autista.
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RESULTADOS 

IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

A educação em um sistema inclusivo é um direito assegurado 
por uma gama de diretrizes e marcos legais, de modo que 
nenhum tipo de distinção seja imposto as pessoas com deficiên-
cia. Destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9.394/1996, a Lei nº 10.436/2002 que reconhece a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e 
expressão, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica, a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, entre outros.

Para tornar-se uma realidade na Educação Superior, 
foi proposto o Programa Incluir - Acessibilidade na Educação 
Superior.  Este é um programa do Ministério da Educação para 
pôr em prática ações de acessibilidade através de aporte contí-
nuo e sistemático de recursos orçamentários, que passou a inte-
grar o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, 
por meio do DECRETO Nº 7.234, DE 19 DE JULHO DE 2010, que tem 
a finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens 
na educação superior pública federal.

A universidade pesquisada se beneficia desse progra-
ma desde a sua criação. No período de 2005 a 2011, quando o 
programa funcionava através de editais, de caráter seletivo que 
contemplava apenas os projetos que mais se adequassem aos 
objetivos, a instituição teve todos os projetos enviados aprova-
dos (RELATÓRIO NAC, 2012).

Esta Universidade contou também com equipamentos 
distribuídos pelo Programa de Implantação de Salas de Recursos 
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Multifuncionais, que incluía também mobiliários e materiais 
didáticos e pedagógicos para a organização das salas e a oferta do 
Atendimento Educacional Especializado - AEE. Especificamente, 
foi beneficiada com recursos para a composição de uma SRM 
do tipo II, que contém também todos os recursos da sala tipo 
I, (Quadro 1) conforme os quadros apresentados pelo Manual 
de Orientação: Programa de Implantação de Sala de Recursos 
Multifuncionais que seguem abaixo:

Quadro 1 – Especificação dos itens da Sala Tipo I.

EQUIPAMENTOS MATERIAIS DIDÁTICO/
PEDAGÓGICO

02 Microcomputadores 01 Material Dourado

01 Laptop 01 Esquema Corporal

01 Estabilizador 01 Bandinha Rítmica

01 Scanner 01 Memória de Numerais I

01 Impressora lase 01 Tapete Alfabético Encaixado

01 Teclado com colméia 01 Software Comuni-
cação Alternativa

01 Acionador de pressão 01 Sacolão Criativo Monta Tudo

01 Mouse com entra-
da para acionador

01 Quebra Cabeças - 
sequência lógica

01 Lupa eletrônica Dominó de Associação de Ideias
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MOBILIÁRIOS MATERIAIS DIDÁTICO/
PEDAGÓGICO

01 Mesa redonda 01 Dominó de Frases

04 Cadeiras 01 Dominó de Animais em Libras

01 Mesa para impressora 01 Dominó de Frutas em Libras

01 Armário 01 Dominó tátil

01 Quadro branco 01 Alfabeto Braille

02 Mesas para computador 01 Kit de lupas manuais

02 Cadeiras 01 Plani inclinado - supor-
te para leitura

01 Memória Tátil

Fonte: Elaboração das autoras.

Quadro 2 – Especificação dos itens da Sala Tipo II.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICO

01 Impressora Braille - pequeno porte

01 Máquina de datilografia Braille

01 Reglete de Mesa

01 Punção

01 Soroban

01 Guia de Assinatura

01 Kit de Desenho Geométrico

01 Calculadora Sonora

Fonte: Elaboração das autoras.
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Em relação aos recursos disponibilizados para a compo-
sição da SRM através desse programa, nota-se que não há uma 
diferenciação entre alunos da Educação Básica e os da Educação 
Superior uma vez que não são contemplados materiais específi-
cos para este nível de ensino.  Foram enviados materiais didáti-
cos pedagógicos, como por exemplo, bandinha Rítmica, Tapete 
Alfabético Encaixado, Sacolão Criativo Monta Tudo, Dominó de 
Animais em Libras entre outros.  Nesse sentido, evidencia-se a 
importância de refletir as SRM voltadas para as necessidades 
específicas dos universitários com deficiência.

A mudança no caráter do programa INCLUIR em 2012, 
quando este passou a ser uma ação universalizada para todas 
as instituições federais de ensino, promovendo uma articula-
ção com outras instituições que visam o apoio estudantil e a 
inclusão da pessoa com deficiência, e assim motivando a criação 
do Núcleo de Acessibilidade da UFAL em 2013. No entanto, no 
período de 2013 a 2016 os serviços oferecidos através do Núcleo 
de Acessibilidade não contavam com um espaço físico adequado 
para atender as demandas do público alvo, visto que, não era 
possível atender estudantes usuários de cadeiras de roda, pois 
não comportava a estrutura física, o mobiliário e os equipamen-
tos necessários que possibilitassem o atendimento. 

Para as atividades de planejamento, como realização 
de reuniões, eram utilizados outros espaços, pois a sala não 
comportava todos os integrantes do grupo num mesmo momen-
to, assim como o atendimento ao público era restrito a um aluno 
por vez (RELATÓRIO NAC, 2016).

Apenas no início de 2017, o Núcleo de Acessibilidade com 
toda a sua luta e o apoio da Pró-Reitoria Estudantil – PROEST, 
setor que desenvolve ações que visam promover a inclusão e 
permanência dos alunos; apoio ao desempenho acadêmico; 
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promoção da cultura, do lazer e do esporte; e assuntos de inte-
resse da juventude, conseguiu um espaço físico adequado para 
atender o público alvo da Educação Especial dessa instituição, 
e realizar adequadamente o AEE. Assim, o NAC passou a funcio-
nar no prédio do Centro de Interesse Comunitário, na região 
central do campus e de fácil acesso.

Em tempos, o NAC juntamente com a Pró-reitoria 
Estudantil da universidade, lançaram em 2016/2017, dois editais 
de seleção dos bolsistas apoiadores de alunos com deficiência 
que atuam até o presente momento, neste processo de inclusão, 
executando as ações propostas pelo NAC.

Em termos de atendimento, este começou com a elabora-
ção do Plano de Acompanhamento Individual - PAI, que serve 
para registrar os dados de avaliação e o plano de intervenção a 
ser desenvolvido pelos bolsistas apoiadores, professores, coor-
denador de curso e outros profissionais que se fizerem neces-
sários no atendimento do universitário com deficiência. Para 
tanto, são utilizados registros em diário de campo dos bolsistas 
apoiadores, planos de atendimentos, registros das entrevistas 
para levantamento de necessidades do aluno com deficiência, 
questionários aplicados aos coordenadores de curso e professo-
res com alunos com deficiência, atas de reuniões com professo-
res e coordenadores de curso, entre outras informações.

O PAI pode englobar diversas atividades, como a forma-
ção para o uso de Tecnologia Assistiva para que os alunos apren-
dam a se desenvolver autonomamente com o uso de recursos 
digitais disponíveis, a adaptação de materiais, a intermediação 
entre professores e alunos para que melhorar o aproveitamento 
do aluno na sala de aula, auxílio na elaboração de trabalhos 
acadêmicos para que os universitários com deficiência consi-
gam acompanhar o ritmo das disciplinas, dentre outras.

CAMINHOS PERCORRIDOS NA 
ESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Rosiane de Oliveira Amorim
Francine de Fátima Lima Batista
Neiza de Lourdes Frederico Fumes



418

No tocante aos recursos humanos, para efetivar os servi-
ços de AEE, o NAC é coordenado por uma docente da área de 
Educação Inclusiva, conta com um revisor de texto em braile, 
que é cego, e realiza anualmente seleção de bolsistas apoiadores.  

A cada novo ciclo, os bolsistas passam por formações, 
envolvendo o uso de programas acessíveis, como Dosvox, Nvda  
e Balaboka (programa utilizado para adaptação de textos), 
técnicas de Orientação e Mobilidade, sessões de estudo dirigido 
sobre as especificidades do público alvo da Educação Especial, 
entre outras que sejam identificadas a necessidade. Em 2017, a 
equipe conta com 16 bolsistas apoiadores.

A participação como bolsistas apoiadoras no NAC tem sido 
avaliada positivamente, como pode-se ver nos relatos a seguir:

A experiência dentro deste projeto tem sido de grande valia 

tanto para a minha formação acadêmica, enquanto graduan-

da de Pedagogia Licenciatura, quanto para a formação pessoal 

de cidadã preocupada em fazer a Educação Inclusiva sair do 

papel (RELATÓRIO INDIVIDUAL, 2015).

Fazer parte do projeto tem sido uma experiência incrível. Na 

verdade, tem sido um divisor de águas em minha formação 

acadêmica, tendo somado até o presente momento aprendi-

zados que talvez não fossem constituídos de nenhuma outra 

forma em minha formação. O ganho é também no desenvolvi-

mento de minhas relações interpessoais com a minha coorde-

nadora, as outras bolsistas e os alunos atendidos (RELATÓRIO 

INDIVIDUAL, 2015).

No entanto, a falta de uma equipe multidisciplinar efetiva, 
constituída por pedagogos, com conhecimentos em AEE, psicó-
logos, técnicos administrativos, entre outros, comprometem a 
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eficácia dos serviços oferecidos, no entanto, devido ao árduo 
trabalho de todos que hoje constituem o NAC, as ações reali-
zadas conseguem suprir de forma positiva as necessidades dos 
alunos atendidos.

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO  
DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

A intervenção do AEE no âmbito educacional se inicia a partir 
da identificação dos alunos com deficiência matriculados na 
instituição de ensino. Ainda que essa identificação seja um 
fator essencial para o desenvolvimento do trabalho do Núcleo 
de Acessibilidade, atualmente se configura como umas das 
maiores dificuldades encontradas pelos NAC, visto que para os 
alunos usufruírem do AEE é necessário que o conhecimento de 
sua existência na universidade. 

Diante dessa barreira organizacional, foi possível perce-
ber que na instituição pesquisada não existia um mecanismo 
eficiente para a sistematização dos dados essenciais para a 
atuação do Núcleo de Acessibilidade, assim como não havia 
uma sistemática para a divulgação de seus serviços no ato da 
matrícula, fazendo com que o aluno com deficiência ingresse 
na instituição e permaneça sem ser identificado.

Diante do exposto, o Núcleo de Acessibilidade dessa insti-
tuição buscou, inicialmente, o setor responsável pelos cursos 
de graduação para verificar se havia uma lista desses alunos. A 
partir dessa, foi verificado junto ao Sistema Acadêmico os dados 
dos alunos, que segundo o setor se autodeclararam como pessoa 
com deficiência. Todavia, percebeu-se que as informações 
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disponíveis não eram fidedignas, a exemplo: dados incomple-
tos, alunos desistentes, alunos que já se formaram, entre outras 
questões que colocavam em cheque dados disponibilizados na 
listagem disponibilizada.

Dessa forma, visando contribuir para esse mapeamento, 
em 2013, decidiu-se como estratégia entrevistar os coordenado-
res de curso, pois a equipe considera que o coordenador pedagó-
gico é um importante facilitador na comunicação entre os alunos, 
os professores e a equipe do NAC, sendo primordial envolvê-lo 
nessa etapa de identificação do aluno com deficiência e na divul-
gação do AEE, para que ocorra a efetivação da inclusão. 

Com isto, nota-se que a primeira barreira enfrentada 
pelo aluno com deficiência, é a sua identificação na institui-
ção. Por vezes, eles permanecem invisíveis por toda graduação.  
Nos documentos analisados, encontram-se alunos no último 
ano de graduação que até pouco tempo atrás não tinha recebido 
nenhum serviço e/ou acompanhamento, nenhuma adaptação 
do material, enfim, tiverem poucos dos seus direitos garantidos 
(PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 2015).

Sendo assim, por se tratar de um desafio a ser supera-
do, são explícitas e notáveis as dificuldades que os alunos com 
deficiência enfrentam no decorrer de sua trajetória acadêmica, 
como por exemplo, a escassez de materiais adequados, a falta 
de qualificação dos profissionais, acessibilidade, entre outras. 
Essas dificuldades impossibilitam, por vezes, a participação 
efetiva, o acesso às informações, o desenvolvimento pessoal e 
profissional, e a permanência na instituição.

Todavia, percebeu-se que o NAC precisava atingir um 
maior número de coordenações, visto que a universidade está 
dividida em campi em diferentes cidades. Nesta direção, a partir 
de 2015, optou-se por contatar os coordenadores (111 cursos 
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presenciais distribuídos em diferentes campi da instituição e 
11 de cursos oferecidos na modalidade à distância), por meio 
de email, em que explicitados os objetivos do levantamento, 
sendo-lhes solicitada a sua colaboração. Os coordenadores que 
aceitavam eram direcionados, por meio de endereço eletrônico, 
para um questionário, disponível na ferramenta Google Docs. 

Em 2017, adotou-se a visita in loco às coordenações, uma 
vez que é necessário identificar se há falhas nas barreiras 
arquitetônicas, comunicativas, atitudinais e pedagógicas na 
Instituição. Essas visitas também possibilitaram o levantamento 
da existência de alunos com deficiência, e objetivaram a ampla 
divulgação dos serviços do NAC a partir de sua apresentação aos 
técnicos administrativos, docentes e coordenadores dos cursos.

Com a análise, é possível compreender que a formação 
de toda a comunidade acadêmica voltada para a perspectiva 
da inclusão no ensino superior, é de fundamental importância 
para alcançar um âmbito educacional inclusivo, visto que, a 
partir da aquisição dos conhecimentos necessários, todas as 
universidades se apoderarão de estratégias facilitadoras para 
a aprendizagem de todos os seus alunos e que contribuam para 
a legítima inclusão dos universitários(as) com deficiência. 

Mesmo diante dessas dificuldades, é indispensável 
que a universidade ofereça condições, pois antes de lhes ser 
garantido um direito, plenamente reconhecido, é um dever 
do Estado implementar ações que favoreçam não só seu 
ingresso, como sua permanência e saída do ensino superior 
(CASTANHO; FREITAS, 2006).
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PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL

A partir da identificação do aluno com deficiência no curso 
de graduação, é necessário elaborar um plano de atendimento 
baseado nas necessidades e particularidades. O aluno é conta-
tado, caso concorde, é realizada a entrevista na sala do Núcleo 
de Acessibilidade, para que o mesmo informe a sua necessidade 
e sejam definidos o seu PAI.

Na primeira etapa do PAI é feita uma avaliação inicial, 
com o objetivo de recolher informações a respeito do aluno. Essa 
etapa, refere-se também à avaliação das condições do aluno, 
suas limitações, competências, dificuldades e habilidades, para 
se garantir a acessibilidade curricular. 

São realizadas perguntas sobre a sua saúde, incluindo 
a identificação da condição auditiva, visual, física, motora, 
comportamental, bem como quais recursos são necessários para 
se garantir a acessibilidade curricular. Nessa etapa, também é 
abordada a sua trajetória escolar, pois é essencial conhecer as 
experiências já vividas e as oportunidades que o aluno já teve. 
Com tais informações, é possível compreender a sua individua-
lidade, orientar ações no sentido de melhorar o espaço físico e 
as atitudes da comunidade universitária, assim como planejar 
atividades de intervenção.

Na segunda etapa é proposto plano de intervenção, com 
base nos dados da avaliação. A partir da análise dos dados da 
avaliação, a equipe do NAC elabora um planejamento de inter-
venção para ser desenvolvido, de modo a atender às condições 
individuais de aprendizagem do aluno. Tais informações subsi-
diarão o planejamento estratégico, que terá que organizar 
ações e orientar os gestores, os funcionários, os professores e 
a comunidade universitária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que o processo de inclusão seja recente na instituição 
em tela, e apesar das dificuldades encontradas no percurso de 
implantação do AEE, percebe-se que o Núcleo de Acessibilidade 
tem conseguido atender os alunos que solicitam seus servi-
ços e têm contribuído progressivamente para a eliminação 
das barreiras pedagógicas, de comunicação e de informação. 
Assim, a permanência com qualidade e conclusão do ensino 
superior de universitários com deficiência, tem sido uma reali-
dade nesta instituição.

Acreditamos que o AEE na Educação Superior contribui 
para o empoderamento do aluno com deficiência, e que é neces-
sário construir uma educação superior não apenas com acesso, 
mas com a garantia da permanência e aprendizagem com quali-
dade para a pessoa com deficiência. 

No contexto apresentado, apesar da rica troca de expe-
riência entre bolsistas apoiadores e alunos apoiados, ressalta-
-se a necessidade da formação de professores para o AEE e 
dos demais profissionais de uma equipe multidisciplinar para 
atuar no ensino inclusivo. Além da necessidade, de recursos 
tecnológicos e pedagógicos que se apliquem ao público adulto 
das universidades. Por isso, a Instituição não pode se abster, 
sendo necessárias mudanças para efetivar os direitos (legais) 
das pessoas com deficiência na Educação Superior. 

Sendo assim, é preciso convocar o envolvimento de 
toda comunidade acadêmica, sejam professores, coordenado-
res, gestores, funcionários ou alunos, para de fato construir 
(juntos!) uma Educação Superior para todos/as!
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RESUMO

Este artigo tem por objetivo identificar o conhecimento dos estu-
dantes do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da 
Faculdade de Educação (FACED) sobre os serviços de Tecnologia 
Assistiva (TA) oferecidos pelo Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno 
com Necessidades Especiais (NAPE) da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). A metodologia conta com a técnica de Grupo Focal, 
tendo como procedimento a transcrição e elaboração do metatex-
to, seguindo com a Análise Textual Discursiva. Os participantes 
desta pesquisa foram os alunos ingressantes e matriculados no 
componente curricular Educação, Comunicação e Tecnologia, 
por possuírem conhecimento prévio apreendido em sala de aula 
sobre o tema Tecnologia Assistiva, posto que foi um dos temas 
abordados nessa disciplina. Os resultados nos revelaram que os 
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estudantes entrevistados pouco sabem sobre os serviços de TA 
oferecidos pelo Núcleo, mesmo assim consideram o tema de suma 
importância tanto para a comunidade acadêmica quanto para 
a população, especialmente aos que desconhecem o serviço e 
podem visualizar como uma chance de acesso e permanência na 
universidade. Assim, propõem discussões mais amplas acerca do 
tema, de modo que alcancem os diversos públicos, especialmente 
os docentes. Podemos concluir que o tema proposto é de extre-
ma relevância, sobretudo para os docentes em formação, que 
eventualmente irão trabalhar com as pessoas com deficiência.

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, Estudante com deficiên-
cia, Núcleo de apoio.

INTRODUÇÃO

A conquista das pessoas com deficiência pelos seus direitos e 
de frequentarem todos os espaços sociais vem se configuran-
do gradativamente, fruto das lutas dos movimentos sociais. 
Mendes (2006) comenta que o acesso à educação formal para 
estas pessoas vai sendo conquistado na medida que se ampliam 
as oportunidades de escolarização para a população em geral.

Este movimento popularizou-se por meio do termo Inclu-
são e deu início a uma série de debates sobre a temática inclusão 
e exclusão em meios políticos e acadêmicos, entre outros. Porém, 
para alguns autores, isso se configura como uma falácia, pois 
todas as pessoas que convivem em uma sociedade influenciam 
e sofrem influências do coletivo deste grupo social, portanto, 
todos estamos incluídos, embora muitos estejam esquecidos, 
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não tenham seus direitos reconhecidos e atendidos (MARTINS, 
2003).

Atualmente, com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (LBI) nº 13.146 de 6 de julho de 2015, estas pesso-
as tiveram maior respaldo na garantia de seus direitos sociais. 
Esta lei traz garantias para esta população em diversos aspec-
tos, entre eles da igualdade e da não discriminação, dos direitos 
à vida, à reabilitação, à saúde, à educação, à moradia, ao traba-
lho, à previdência social, à cultura, ao esporte, ao turismo e ao 
lazer, bem como ao transporte e à mobilidade, à acessibilidade, 
ao acesso à informação e à comunicação, à Tecnologia Assistiva, 
direito à participação na vida pública e política, na ciência e 
tecnologia e acesso à justiça (BRASIL, 2015).

Anteriormente a esta Lei supracitada, havia outras, dentre 
elas destaca-se a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência de 2007, ratificada no Brasil com status de emenda 
constitucional pelos Decretos nº 186/2008 e nº 6.949/2009, que 
trazia como propósito promover, proteger e assegurar o exercí-
cio pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover 
o respeito pela sua dignidade inerente (BRASIL, 2009). Nesta 
Convenção se define que pessoas com deficiência são aque-
las que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais 
pessoas.

Nesse sentido, surge a Tecnologia Assistiva (TA) com 
a finalidade de diminuir as barreiras de acesso e auxiliar as 
Pessoas com Deficiência a se desenvolverem e ampliarem as 
suas capacidades nos diversos âmbitos sociais. No cenário 
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educacional, é recente a participação de pessoa com deficiên-
cias cursando ou trabalhando nos âmbitos de ensino superior. 
Para atender a esse público, as instituições de Ensino Superior 
dispõem de recursos e Núcleos de Apoio que visam o atendimen-
to e a atenção aos estudantes, público da Educação Especial, os 
quais, de acordo com o Decreto nº 7611/2011, são as pessoas com 
deficiências, Transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades superdotação (BRASIL, 2011).

No entanto, a comunidade acadêmica tem pouco conheci-
mento dos serviços e recursos oferecidos pelos Núcleos de Apoio 
à Pessoa com Necessidades Especiais, especialmente em nível 
de pós-graduação. Pudemos perceber essa realidade a partir 
de conversas informais com estudantes da pós- graduação 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), com e sem defici-
ência, durante as aulas do componente curricular Educação, 
Comunicação e Tecnologias, do Programa de Pós-Graduação em 
Educação, que aborda o tema Tecnologia Assistiva. Tais estu-
dantes demonstraram ter pouco conhecimento a respeito do 
Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Especiais 
(NAPE) ou a característica do serviço prestado.

Então, esta situação levou-nos a buscar compreender quais 
conhecimentos os estudantes do Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGE) da Faculdade de e Educação (FACED) da UFBA 
possuem sobre os serviços de TA oferecidos pelo NAPE/UFBA.

METODOLOGIA

A pesquisa realizou-se com a participação voluntária dos alunos 
ingressantes, devidamente matriculados no componente curri-
cular Educação, Comunicação e Tecnologia do PPGE da UFBA. 
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Os participantes que concordaram em participar dos proce-
dimentos da pesquisa assinaram um termo de consentimento 
livre e esclarecido.

Durante o desenvolvimento do componente curricular 
Educação, Comunicação e Tecnologia, a TA foi um dos temas 
abordados, dessa forma, a escolha desses alunos caracterizou-se 
pertinente, uma vez que os participantes da pesquisa teriam 
um conhecimento prévio apreendido em sala de aula sobre o 
tema proposto. Para a produção dos dados optou-se pela técni-
ca do Grupo Focal, uma vez que este nos possibilita produzir 
informações sobre o conhecimento sobre o NAPE, por meio de 
interações que acontecem de forma natural e singular.

O Grupo Focal é uma técnica de pesquisa que utiliza ques-
tões abertas que funcionam como temas geradores de discussão, 
de modo que por vezes é necessário filmar e gravar as reuniões 
para que nenhuma fala e expressão sejam perdidas (GATTI, 2005). 
A aplicação do Grupo Focal ocorreu, com prévio agendamento e 
autorização, na sala de reunião do Grupo de Pesquisa, Educação, 
Comunicação e Tecnologias (GEC), o diálogo do grupo foi gravado 
e filmado para posterior transcrição. Para a realização do grupo 
contamos com a participação de oito alunos ingressantes no ano 
de 2017.1 no PPGE e cursando o componente curricular supraci-
tado. Foram quatro homens e quatro mulheres. Dos homens, dois 
eram estrangeiros, um natural de Moçambique e o outro natu-
ral da Nicarágua. Das mulheres, três delas eram estrangeiras, 
sendo uma natural da Colômbia, a outra natural da Argentina, e 
a terceira natural do México. Os demais participantes possuíam 
naturalidade brasileira.

No início do grupo focal foi feito um preâmbulo, esclare-
cendo aspectos básicos da pesquisa. Assim que iniciado o grupo 
focal, realizamos algumas questões temáticas. Na sequência, 
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exibimos um vídeo informativo sobre os serviços prestado 
pelo NAPE aos estudantes, entre eles os recursos de Tecnologia 
Assistiva e transcorreu a seguir o prosseguimento da conver-
sa formativa, na qual os participantes puderam expor seus 
pensamentos e opiniões. O Grupo Focal teve a duração apro-
ximada de uma hora.

De posse dos dispositivos de produção de informações 
captados por imagem e áudio, iniciou-se o processo de trans-
crição, produzindo então o metatexto que foi analisado a partir 
da perspectiva da análise textual discursiva, de acordo com 
a proposta de Moraes e Galiazzi (2013). Na Análise Textual 
Discursiva nos debruçamos em torno de quatro eixos: desmon-
tagem dos textos, estabelecimento de relações, captação do novo emer-
gente e auto-organização.

Em termos gerais e inserido em nosso contexto, enten-
demos a desmontagem de textos ou a unitarização como frag-
mentação detalhada do texto da transcrição do grupo focal, 
de modo que as unidades tivessem sentido e se relacionassem 
com os argumentos pertinentes à TA. O passo seguinte corres-
pondeu à categorização dos fragmentos unitários, de maneira 
que as unidades de base se relacionassem, nesse caso, os funda-
mentos unitários foram classificados e combinados a fim de 
que se compreendesse como se formam esses conjuntos mais 
complexos. Na sequência, buscamos captar o novo emergente, ou 
seja, produzimos o metatexto. Por fim, chegamos ao processo 
auto-organizado, ou seja, a este texto, que se refere aos resulta-
dos finais, a novas compreensões, criativas e originais (Moraes, 
2003). São construções emergentes, a partir das quais pudemos 
compreender e problematizar a temática TA, de acordo com a 
interação do Grupo Focal.
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COLABORAÇÃO DA TA PARA A EDUCAÇÃO

Na pós-modernidade, todos estão em busca de espaço para 
expor suas ideias e demonstrar suas potencialidades. Assim, 
as pessoas com deficiência, que durante muito tempo sofreram 
diversas formas de discriminação, desde a segregação social até 
a busca pela inclusão nos tempos mais recentes, reivindicam a 
ocupação nos espaços sociais, nesse sentido a TA vem contribuir 
para que possam demonstrar suas potencialidades.

Pesquisas procuram descobrir métodos que ajudem a 
diminuir as barreiras de acesso ao ensino das Pessoas com 
Deficiência, buscando construir saberes para a educação da 
pessoa com deficiência. Estas ferramentas são chamadas de 
Tecnologia Assistiva, a qual é definida como:

“[...] área do conhecimento, de característica interdisciplinar, 

que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 

práticas e serviços que objetivam promover a funcionalida-

de, relacionada à atividade e participação, de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando 

sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 

social” (BRASIL, 2007).

Por intermédio da TA o estudante com deficiência tem a 
possibilidade de demonstrar as suas potencialidades, mas para 
isso é necessário que haja ampla divulgação e acesso aos produ-
tos, recursos, metodologias, serviços, entre outros. No entanto, 
muitos docentes desconhecem o significado e a existência da TA, 
tendo em vista que “algumas pesquisas têm demonstrado que 
nem sempre os professores estão preparados para usar os recur-
sos de Tecnologia Assistiva na escola” (MANZINI, 2012, p. 15), 
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levando-nos a perceber a lacuna existente na formação docente 
em conceber e lidar com a TA nos espaços educacionais.

Nos espaços escolares que há aplicação prática da teoria 
concebida na formação inicial. Sendo assim, é que se preconi-
za componentes ou abordagens a respeito da temática da TA, 
como maneira de difundir, compartilhar e torná-lo visível aos 
docentes, de modo que, seja possível e viável a aplicabilidade 
dos recursos, práticas e serviços que promovam a participa-
ção, com autonomia, independência e qualidade de vida da 
pessoa com deficiência.

OS NÚCLEOS DE APOIO ÀS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Atualmente, as Universidades e os institutos de Ensino Superior 
(IES) possuem Núcleos de Assistência à Pessoa com Necessidades 
Especiais em atendimento às Políticas Públicas educacionais que 
asseveram a respeito das necessidades das pessoas com defi-
ciências em diversos âmbitos sociais, educacionais, da saúde, 
entre outros, visando garantias de seu acesso e permanência 
na graduação ou pós-graduação. Tendo, conforme a lei, cada 
instituição de ensino, a responsabilidade de criar e gerir seu 
Núcleo de Assistência à Pessoa com deficiência e outras neces-
sidades especiais, além de acompanhar o aluno e se preparar 
estruturalmente em recebê-los.

Nesse contexto, a UFBA possui o NAPE que atua no apoio 
a inclusão do aluno com Necessidades Especiais em todo o âmbi-
to universitário, com informes a comunidade universitária a 
respeito da legislação e as normas educacionais, promovendo 
formação e assessoramento técnico-pedagógico aos professores, 
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funcionários e coordenadores de cursos, assim como um atendi-
mento conforme as necessidades individuais do aluno, também 
propõe convênios com outros organismos e instituições e o 
fornecimento de material didático especializado ou adaptado, 
além de garantir e dispor para os alunos os equipamentos espe-
ciais disponíveis no Núcleo.

Os serviços prestados pelo NAPE são voltados para assis-
tência às pessoas com deficiências visuais, físico-motoras, inte-
lectuais e auditivas, sendo os recursos de Tecnologia Assistiva 
disponibilizados, tais como computadores, notebooks e tablets 
com dispositivos de acessibilidade, softwares que convertem 
áudio em texto e vice-versa, impressão em braille, ampliação 
de textos, fixação de papel, suporte para visualização de textos 
e livros, entre outros.

O NAPE PELA ÓTICA DOS ESTUDANTES 
DE PÓS-GRADUAÇÃO

Nesta seção iremos apresentar os conhecimentos que os alunos 
da Pós-Graduação revelaram sobre a TA oferecida pelo NAPE. 
Dessa forma, os participantes relataram conhecer algum estu-
dante ou funcionário com deficiência na Universidade, dentre 
elas as apontadas foram as física e visual, também foi possível 
perceber que tipo de TA que eram utilizadas.

Sobre o uso da TA utilizada pelos alunos ou funcionários 
na Universidade, foram mencionados os seguintes recursos: 
cadeira de rodas e escrita Braille foram os mais citados, mas 
também indicaram a bengala, utilizada pelos cegos. Mesmo 
não entrando em detalhes sobre o uso destes recursos, os 
participantes comentaram que presenciaram os colegas com 
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deficiência utilizando a cadeira de rodas e escrita de Braille, 
bem como o Bastão de Hoover, também conhecido por bengala 
de orientação e mobilidade para os cegos, nos espaços acadê-
micos. A cadeira de rodas se classifica como um recurso de TA 
para a mobilidade, de acordo com a American with Disabilities 
Act (ADA, 1990).

O uso do Braille possibilita o registro dos conteúdos do 
curso ao estudante cego, porém, nem todos os cegos utilizam 
este sistema. A usabilidade vai depender de uma série de fatores, 
podendo ser a idade da perda visual até as condições de estímu-
los oferecidos pelo ambiente social. Neste caso, a TA poderá se 
revelar como uma profícua aliada oferecendo a oportunidade 
de acesso ao currículo, por meio de softwares de leitores de 
tela, onde muitos deles estão disponíveis na rede e podem ser 
baixados gratuitamente da internet.

A respeito do conhecimento sobre o conceito e recursos 
de TA, os participantes revelaram um conhecimento superficial, 
porém adequado a concepção de TA. Expressaram que a TA está 
relacionada a tudo aquilo que foi criado para potencializar algu-
ma função ou habilidade do sujeito que está comprometida e 
que facilita a vida dessas pessoas. Corroborando com o exposto, 
Braccialli (2007) afirma que a TA contribui para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas com deficiência.

No que se refere a bengala para cegos, o grupo demons-
trou certa confusão sobre ser considerada ou não uma TA, por 
desconhecer a concepção do que trata a TA. Após breve perío-
do de discussão entre os participantes, concluiu-se que embo-
ra não seja um recurso de alta tecnologia, a bengala utilizada 
pelos cegos revela-se como um recurso de TA. Manzini (2005) 
esclarece que uma bengala, por exemplo, é um recurso de TA 
à medida que oferece segurança na caminhada, assim como, 
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Galvão Filho (2009) afirma que existem os recursos de alta e 
baixa tecnologia, isto é, “não significa atribuir uma maior 
ou menor funcionalidade ou eficiência a um ou a outro, mas, 
sim, caracterizar apenas a maior ou menor sofisticação dos 
componentes com os quais esses produtos são construídos e 
disponibilizados” (GALVÃO FILHO, 2009, p. 156). Nesse sentido, 
temos os mais diversos tipos de materiais utilizados para o 
desenvolvimento de TA, desde madeiras para construir mesa 
tátil, como também softwares de ponta que captam o olhar 
ou piscadela do usuário.

Quanto ao conhecimento sobre a atuação do NAPE na 
Universidade, os participantes destacaram os serviços prestados 
pelo NAPE, verificou-se que apenas um participante sabia sobre 
a existência do núcleo na Universidade. Os demais demonstra-
ram que imaginavam a existência de algo semelhante, porém não 
tinham certeza de como funcionava, se atendia as pessoas com 
todas as deficiências, qual o procedimento para o aluno requerer 
o apoio, entre outros pontos abordados.

Também mencionaram que para além de um setor espe-
cífico cujo objetivo é apoiar à pessoa com deficiência, percebem 
ter iniciativas voluntárias, realizadas pelos amigos das pessoas 
com deficiência, relacionadas à orientação e mobilidade, além 
de apoio para acesso aos conteúdos escolares, como por exem-
plo, relatado por um dos participantes que, em um componen-
te curricular foi solicitado pela aluna com baixa visão que os 
colegas se identificassem antes de falar em sala de aula, sendo 
uma forma de ela saber quem estava falando. Isso ocorreu nas 
primeiras semanas para que ela pudesse memorizar a voz dos 
colegas de turma.

Assim, foi sugerido pelos participantes que seria interes-
sante se estes colegas tivessem uma formação, oferecida pelo 
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NAPE de como proceder em relação ao auxílio à pessoa com 
deficiência, pois estas informações, normalmente, são passadas 
pela própria pessoa com deficiência. Inclusive um dos partici-
pantes expressou a importância de se pensar o núcleo como 
uma política educacional e de acessibilidade e neste aspecto, 
mencionaram a relevância do intérprete de Libras para acom-
panhar os estudantes surdos durante as aulas, tendo sido escla-
recido que este é um serviço prestado pelo NAPE.

Em relação ao conhecimento acerca da disponibilidade 
do recurso de TA para os estudantes com deficiência, os partici-
pantes mencionaram ter conhecimento dos seguintes recursos 
oferecidos pelo NAPE e utilizados pelos estudantes com defi-
ciência: leitores de tela para pessoas com deficiência visual e 
textos impressos na impressora Braille, bem como o serviço do 
tradutor de braille, trazendo também a discussão referente ao 
contingenciamento de recursos para a compra dos equipamen-
tos de TA na Universidade e sociedade em geral.

Foram sugeridas divulgação das ações e recursos ofere-
cidos pelo NAPE aos estudantes com deficiência, na semana 
de acolhimento aos calouros, formação para os estudantes 
sem deficiência sobre como acolher de maneira apropriada os 
colegas com alguma deficiência e maior entrosamento entre 
a universidade e a comunidade, assim como divulgação das 
ações do NAPE nas listas de e-mails e redes sociais. Relataram 
ainda que profissionais que estão em uma pós-graduação em 
educação não devem esperar ter um aluno com deficiência para 
buscar estas informações, mas devem se preparar e buscar 
conhecimento visando o acolhimento à diversidade.

Sobre o conhecimento a respeito da acessibilidade na 
universidade e sua relação com a TA ofertada pelo NAPE, os 
participantes referiram-se à acessibilidade física e virtual, 
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realizando observações sobre a estrutura física dos prédios 
que são antigos e poucos passaram por manutenção ou refor-
mas no sentido de promoção à acessibilidade, apontaram que 
foram verificadas, falhas quanto à estrutura de acessibilidade, 
inexistindo rampas de acesso e até elevadores, além de piso 
tátil, entre outros. Mencionaram a Faculdade de Educação como 
uma das poucas que possui estrutura física: rampas de acesso e 
elevadores e sinalização em Braille e alto contraste nas portas, 
contudo, falta acessibilidade em algumas rotas de acesso, como 
o piso tátil na área externa ao prédio. O NAPE solicita e acom-
panha junto ao setor de engenharia da universidade projetos 
voltados à acessibilidade física segundo as normas legais.

Em relação à acessibilidade virtual, os integrantes elogia-
ram a acessibilidade no site da Universidade e Faculdade de 
Educação, porém relataram dificuldades com a plataforma 
educacional moodle, neste aspecto, como por exemplo, a falta 
de contraste das letras com o fundo da tela.

Considera-se acessibilidade, de acordo com o decreto 
5296/2004, no capítulo III, art. 8º como condição para utiliza-
ção, com segurança e autonomia total ou assistida, dos espa-
ços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de 
comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiên-
cia ou com mobilidade reduzida. As pessoas com deficiência 
costumam encontrar barreiras urbanísticas, em edificações, 
nos transportes e nas comunicações que são empecilhos à sua 
plena participação social (BRASIL, 2004).

Sobre a acessibilidade física, Corrêa (2014) pesquisou 
as rotas de acessibilidade no ensino superior, avaliando a 
satisfação dos alunos com deficiência em sete faculdades 
brasileiras, utilizando como variável os espaços, mobiliário, 
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equipamentos, recursos ou objetos, edificações, serviços de 
transporte, dispositivos, sistemas e meios de comunicação, 
sinalização e informação, de acordo com o Decreto 5296/2004. 
Esta pesquisa revelou situações que contribuíram e compro-
meteram a acessibilidade dos estudantes com deficiência em 
cada um dos espaços universitários.

Para acessibilidade virtual, o Decreto 7724/2012 dispõe 
sobre o acesso a informações e visa garantir a acessibilidade 
de conteúdo para pessoas com deficiência, bem como se reco-
menda seguir o modelo recomendado pela Portaria nº 03/2007, 
para se pensar os contextos de interação na web que facili-
tem a navegação de interagentes com deficiência, bem como 
orientar-se pelas recomendações do World Content Accessibility 
Guide (WCAG/ W3C, 2014).

A fala dos participantes também suscitou a categoria 
pertencimento social, que é inerente ao ser humano, é o senti-
mento de pertença, todo ser humano vive em um ambiente social, 
que engloba aspectos de socialização, cultura e direitos humanos. 
Decorrente da categoria pertencimento social, surgiram duas 
subcategorias, a Perspectiva inclusiva e Políticas para acesso e 
permanência de pessoas com deficiência na Universidade.

Sobre a perspectiva inclusiva, os participantes comen-
taram que são recentes as ações e que ainda há muitas inicia-
tivas voluntárias de apoio aos estudantes com deficiência. 
Mencionaram também que não cabe mais, nos tempos atuais, 
algum profissional desconhecer as necessidades das pessoas 
com deficiência, seja na educação básica ou superior, mencio-
nando ainda a necessidade de pensar uma política de acesso e 
permanência nos cursos de Ensino Superior.

As políticas públicas atualmente, tem mais um caráter 
de medidas compensatórias do que sistematizadas em relação 

CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES  
DE PÓS-GRADUAÇÃO SOBRE A TECNOLOGIA 

ASSISTIVA OFERECIDA PELO NAPE

Fernanda Matrigani Mercado Gutierres de Queiroz
Yúrika Sato Nóbrega
Maria Helena Silveira Bonilla



440

às ao acesso e permanência de pessoas com deficiência na 
Universidade, os participantes mencionaram que deveriam 
ser pensadas formas possíveis de se ampliar o acesso às pesso-
as com deficiência nas universidades, porque poucos estão 
chegando a ter esta oportunidade, as ações voltadas ao aces-
so e permanência ainda estão muito centradas na questão do 
assistencialismo. Procurar fazer intervenções que contribuam 
para a mudança da realidade da universidade, no âmbito do 
acolhimento e também da formação docente. Os participan-
tes não manifestaram conhecimento, porém o NAPE realiza 
esse acompanhamento, participando de Grupos de trabalho 
e pesquisa voltados ao acesso e permanência da pessoa com 
deficiência na universidade.

Para se compreender sobre as Políticas para acesso e 
permanência de pessoas com deficiência na Universidade, 
Rocha e Miranda (2009) expõem que o número de pessoas com 
deficiência frequentando as universidades vêm aumentan-
do nos últimos anos e as universidades terão que encontrar 
formas de acolher esta demanda, pensando a sensibilização de 
professores, eliminação de barreiras arquitetônicas, políticas 
mais diretivas para a inclusão das pessoas com deficiência nas 
universidades, entre outras.

Diante de demandas de pesquisas como esta houve 
discussão referente à temática na comunidade acadêmica e 
mais recentemente a promulgação da Lei nº 13409/2016, que 
dispõe sobre a reserva de vagas para as pessoas com deficiência 
nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições 
federais de ensino.
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CONCLUSÕES

Conclui-se que, os estudantes do Programa de Pós-Graduação em 
Educação, ainda possuem conhecimento restrito sobre os recur-
sos de TA oferecida pelo NAPE aos estudantes com deficiência, 
muito embora, considerem o assunto importante, revelando um 
pensamento de acolhimento à diversidade no contexto educacio-
nal e demonstrando o quão relevante é a ampliação e divulgação 
das ações do NAPE na comunidade acadêmica.

Ainda que não tivessem conhecimento acerca das discus-
sões em torno das políticas de acesso e permanência para a 
inclusão do estudante com deficiência no ensino superior, os 
participantes mencionaram que esta ação é de grande relevân-
cia nos tempos atuais, até mesmo para os professores de todos 
os níveis de ensino, sendo necessário terem o conhecimento 
sobre o tema TA.

O fato dos participantes sugerirem a necessidade de 
divulgação do NAPE demonstra consciência e empenho em 
transformar o meio docente. Nos mostram a importância de se 
investir na formação docente, especialmente em conhecimen-
tos relacionados à TA e a prática pedagógica voltada aos recur-
sos e estratégias de ensino para as pessoas com deficiência. 

Faz-se necessário a continuidade das ações visando 
firmar políticas educacionais voltadas para as pessoas com 
deficiência em todos os âmbitos, além de políticas públicas 
para reafirmar e garantir direitos de acesso e permanência, 
sobretudo investir na formação docente e de funcionários em 
geral. Nessa perspectiva propõe-se discussões mais amplas 
acerca do tema, de modo que alcancem os diversos públicos, 
especialmente os docentes.
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RESUMO

Para além de um compromisso, é dever e parte constitutiva da 
natureza e da essência da educação superior, desenvolver ações 
ligadas à responsabilidade social, em especial naqueles aspectos 
que guardem proximidade com a função social da educação 
superior, que é o estabelecimento, de uma política de acessibili-
dade voltada à inclusão plena dos estudantes, em especial aque-
les com necessidades de atendimento diferenciado, levando-se 
em conta que o primeiro indicador de qualidade da educação a 
ser almejado em um sistema educacional inclusivo, será sempre 
o “acesso”. Isto implica em novos posicionamentos e procedi-
mentos de ensino baseados em concepções e práticas pedagó-
gicas mais evoluídas, que acompanhem os avanços conceituais 
e teóricos advindos das teorias educacionais, que se realizam 
em ações concretas para suprir as necessidades da população 
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que atende. Ao assumir a proposta de uma política, a Instituição 
garante o caráter transversal da acessibilidade, promovendo 
sua inserção nas diferentes ações e instâncias dentro da IES 
enfatizando que o reconhecimento e a valorização da dife-
rença humana, através da acessibilidade, devem estar presen-
tes em todas as demais políticas e programas da Instituição. 
Estes fundamentos políticos-conceituais nos quais se assenta 
a acessibilidade se materializaram em um conjunto de ações e 
programas que constituem um marco de legitimidade da IES 
como espaço de qualidade da educação para todos. E é assumin-
do o compromisso e a responsabilidade social de assegurar a 
seus estudantes, condições plenas de participação e aprendi-
zagem, que esta IES constituiu seu Núcleo de Acessibilidade, 
organizado em setores articulados, que favorecem o acesso aos 
espaços edificados, mobiliários e equipamentos; possibilitam a 
superação de barreiras na estrutura curricular, metodologias, 
instrumentos e materiais didáticos e pedagógicos; orientam 
as propostas de adaptações e de recursos pedagógicos para 
pessoas com deficiências; avaliam, orientam e encaminham as 
dificuldades de âmbito psicológico, psicopedagógico e psicosso-
cial; acompanham e orientam a vida acadêmica, promovendo a 
autonomia do estudante quanto à construção do conhecimento 
e hábitos de estudo. 

INTRODUÇÃO

O papel social da educação superior e a necessidade de que ela 
transcenda aos limites de seu compromisso tradicional com a 
produção e disseminação do conhecimento, têm ocupado um 
lugar de destaque no debate acadêmico na atualidade. 
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Isto está expresso formalmente na Lei Federal Nº 10.861, 
de 14 de abril de 2004 (Brasil, 2004a) que explicitou entre as 
suas finalidades: 

(…) a promoção do aprofundamento dos compromissos e respon-

sabilidades sociais das Instituições de Educação Superior, por 

meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos 

valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, 

da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

Assim, a responsabilidade social ultrapassa a esfera do 
compromisso para se tornar dever e parte constitutiva da 
natureza e da essência da educação superior. Ela exige, das 
Instituições, novos posicionamentos e procedimentos de ensino 
baseados em concepções e práticas pedagógicas mais evoluídas, 
acompanhando os avanços conceituais e teóricos advindos das 
teorias educacionais e deve se traduzir em ações concretas que 
supram as necessidades da população que atende. 

Um dos aspectos primordiais da responsabilidade social 
que merece ser destacado, em função de sua pertinência e 
proximidade com a função social da educação superior, é o 
estabelecimento, pela IES, de uma política de acessibilidade 
voltada à inclusão plena dos estudantes, em especial aqueles 
com necessidades de atendimento diferenciado, uma vez que 
o primeiro indicador de qualidade da educação a ser almejado 
em um sistema educacional inclusivo, será sempre o “acesso”. 

A proposição de uma política marca o caráter transversal 
da acessibilidade e este princípio da transversalidade promove 
sua inserção nas diferentes ações e instâncias dentro da IES 
enfatizando que o reconhecimento e a valorização da diferença 

CONSTITUIÇÃO DE UM NÚCLEO 
DE ACESSIBILIDADE

Wilze Laura Bruscato 
Ana Luiza Pereira Gomes Pinto Navas
Wagner Ricardo Montor
Luiz Henrique Amaral 
Mirna Duarte Barros 



448

humana, através da acessibilidade, devem estar presentes em 
todas as demais políticas e programas da Instituição. 

Assim é que - em consonância com a Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(BRASIL, 2008), com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) 
e demais dispositivos legais e políticos (BRASIL, 2001; 2004; 
2006; 2011) - a acessibilidade passou a estar contemplada no 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), nos Projetos 
Pedagógicos de Curso (PPC), no planejamento e execução 
orçamentária, na composição do quadro de profissionais, nos 
processos de seleção, nas condições de infraestrutura arquite-
tônica, nos serviços de atendimento psicológico, psicopedagó-
gico e psicossocial ao aluno e na disponibilização de materiais 
pedagógicos e recursos acessíveis. 

Entendemos a acessibilidade em seu amplo espectro, indo 
além da acessibilidade física, com ênfase na acessibilidade 
atitudinal, pois é a atitude desta IES que impulsiona a remo-
ção de barreiras para que haja um processo de efetiva inclusão. 
Ela pressupõe a articulação dos princípios e valores que estão 
subjacentes à formulação das políticas e das práticas institu-
cionais no âmbito pedagógico e da gestão, com medidas que 
extrapolem a dimensão arquitetônica e abranjam um conjunto 
de dimensões diversas, que supõem a percepção do outro sem 
preconceitos, estigmas, estereótipos ou discriminações. 

O princípio da transversalidade reposiciona a acessibili-
dade que, por meio do atendimento especializado, garante os 
recursos necessários à participação e aprendizagem de todos os 
alunos, incluindo aqueles com qualquer tipo de deficiência ou 
dificuldade durante sua trajetória educacional. Essas transfor-
mações resultam de uma evolução conceitual que acompanha 
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o avanço do conhecimento científico. Assim, a acessibilidade 
para a inclusão plena deixou de constituir uma organização 
paralela ao sistema regular comum e passou a assumir a trans-
versalidade e a intersetorialidade em todos os níveis, etapas e 
modalidades de ensino. 

Estes fundamentos políticos-conceituais nos quais se 
assenta a acessibilidade se materializaram em um conjunto 
de ações e programas que constituem um marco de legiti-
midade da IES como espaço de qualidade da educação para 
todos. Assim, assumindo o compromisso e a responsabilidade 
social de assegurar a seus estudantes, condições plenas de 
participação e aprendizagem, a Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), criou, em 02 de outu-
bro de 2013, através da Portaria GD nº 024/2013, o Núcleo de 
Acessibilidade Institucional (NAI). 

Esta Instituição, cumprindo sua missão pública, promo-
vendo os valores democráticos, a dignidade humana, a igual-
dade de direitos, reconhecendo e respeitando as diferenças e 
diversidades, entende que, propiciar condições de acessibili-
dade, é materializar os princípios da inclusão educacional que 
implicam em assegurar não só o acesso, mas condições plenas 
de participação e aprendizagem a todos os estudantes. 

Para tanto, cultiva não só os conhecimentos técnicos 
acerca da educação inclusiva, mas o compromisso político e 
ético com a educação como direito de todos, demonstrando o 
interesse em programar e implantar ações e projetos relacio-
nados à acessibilidade em toda a sua amplitude, e que aten-
dam àqueles que tenham impedimentos – de natureza física, 
intelectual, sensorial, psicológica, pedagógica e social – que 
possam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
com as demais pessoas. 
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Este Núcleo, para além do cumprimento dos preceitos 
conceituais e legais da educação inclusiva, tem como finalidades: 

• Fornecer um Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), organizado institucionalmente, que apoie, comple-
mente e suplemente os serviços educacionais comuns, 
em acordo com o entendimento da Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(BRASIL, 2008) 

• Articular com os gestores institucionais e professores para 
que o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o 
Projeto Pedagógico de Curso (PPC) contemplem os pres-
supostos epistemológicos, filosóficos, legais e políticos da 
educação inclusiva, para permitir a formação de futuros 
profissionais conscientes de sua responsabilidade social 
na construção de um projeto democrático de sociedade 

• Reconhecer a necessidade de mudança cultural e investir 
no desenvolvimento de ações para a inclusão, envolvendo 
os professores e toda a comunidade acadêmica 

• Informar a comunidade acadêmica acerca da legislação e 
normas educacionais vigentes que asseguram a inclusão 
educacional 

• Sensibilizar a comunidade acadêmica para o desenvol-
vimento da educação inclusiva, dando consequência aos 
dispositivos legais, às orientações dos organismos inter-
nacionais e à política de democratização do ensino 

• Promover as condições para a inclusão do estudante em 
todas as atividades acadêmicas para garantir a implan-
tação da educação inclusiva, construindo condições favo-
ráveis ao processo de consolidação da democratização do 
acesso e permanência na educação superior 
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• Conceber e implementar projetos arquitetônicos e urba-
nísticos, atendendo os princípios do desenho universal 

• Propiciar à comunidade acadêmica o exercício pleno da 
cidadania e o enriquecimento do processo educacional 
no convívio com as diferenças 

• Refletir sobre a diversidade e neutralizar as barrei-
ras para inserir o indivíduo nos ambientes ricos para a 
aprendizagem 

• Agregar qualidade à formação desse contingente de 
estudantes que está hoje acessando essa etapa de ensino, 
favorecendo maior independência e qualidade de vida 
através da inclusão educacional e social 

• Promover acessibilidade, em seu sentido pleno, não só aos 
estudantes com deficiência e/ou dificuldades, mas aos 
professores, funcionários e à população que frequenta a 
Instituição e se beneficia de alguma forma de seus serviços 

• Atuar, de forma colaborativa com os professores, 
propiciando o desenvolvimento de habilidades e 
competências para que realizem as atividades de comple-
mentação ou suplementação curricular específicas e 
adotem novos encaminhamentos avaliativos e estraté-
gias metodológicas 

• Definir estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do 
estudante ao currículo e sua interação no grupo, o enri-
quecimento curricular, a compactação curricular, e/ou a 
aceleração de conteúdos ou de estudos, quando aplicável 

• Considerar os aspectos psicológicos, psicopedagógicos e 
psicossociais, deliberando na interface com profissionais 
da saúde, professores e gestores institucionais, acerca do 
atendimento a ser dado a cada estudante, considerando 
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a necessidade de atendimento diferenciado e a especifi-
cidade de cada caso 

• Elaborar critérios, dentro das especificidades de cada 
programa, para a inclusão dos alunos com deficiências 
ou dificuldades nos projetos de pesquisa, entendendo que 
o desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada, abran-
gendo as inúmeras áreas do conhecimento, tem sido 
importante mecanismo para o avanço da inclusão social 

• Orientar o professor quanto à elaboração de materiais 
didático-pedagógicos específicos que possam ser utili-
zados pelos estudantes nas atividades de salas de aula 

• Articular parcerias com a comunidade que possibilitem 
oferecer enriquecimento extracurricular em áreas não 
contempladas pelo currículo regular da Instituição 

• Disseminar conceitos e práticas de acessibilidade por 
intermédio de diversas ações e projetos de extensão, 
com participação da comunidade, assumindo o compro-
misso institucional com a construção de uma sociedade 
inclusiva. 

OBJETIVO

Apresentar um modelo de estruturação de um Núcleo de 
Acessibilidade 

DESENVOLVIMENTO

O Núcleo de Acessibilidade, na prática da intersetorialidade e 
da transversalidade, tem entre seus membros, profissionais 
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oriundos de diferentes formações para que estejam contem-
pladas as diversas dimensões do conceito de acessibilidade.  
As ações realizadas e adaptações sugeridas pelo Núcleo, sempre 
decorrem de consulta a especialistas da própria Instituição.  
O Núcleo se estruturou nas seguintes áreas: 

• INFRAESTRUTURA ARQUITETÔNICA: favorece o acesso 
aos espaços edificados, mobiliários e equipamentos 

• ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: possibilita a 
superação de barreiras na estrutura curricular, metodo-
logias, instrumentos e materiais didáticos e pedagógicos 

• RECURSOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: orienta as 
propostas de adaptações e de recursos pedagógicos para 
pessoas com deficiências 

• APOIO PSICOLÓGICO: avalia, orienta e encaminha as 
dificuldades de âmbito psicológico, psicopedagógico e 
psicossocial 

• ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO/TUTORIA: acompanha 
e orienta a vida acadêmica, promovendo a autonomia 
do estudante quanto à construção do conhecimento e 
hábitos de estudo 

CONCLUSÕES

Desta forma todo o espectro da acessibilidade é considerado, 
desde os aspectos ligados à infraestrutura até aqueles que dizem 
respeito à organização didático-pedagógica, aos aspectos psico-
lógicos e acadêmicos, de tal forma que todo e qualquer aluno 
que apresente uma deficiência, uma dificuldade, uma manei-
ra peculiar de lidar com o saber, ou que necessite de quaisquer 
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recursos adicionais para viabilizar seus processos de participação 
e aprendizagem nos espaços educacionais, seja considerado. 
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NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 
DA UFPA: ORGANIZAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO NO 
ENSINO SUPERIOR

Arlete Marinho Gonçalves

Universidade Federal do Pará

RESUMO

O objetivo do estudo foi investigar acerca da política de acessibi-
lidade no ensino superior e as ações do núcleo de acessibilidade, 
e apontar os desafios do trabalho da coordenadoria de acessi-
bilidade – CoAcess, da UFPA. A pesquisa é resultante da linha 
de pesquisa Educação Especial no Ensino Superior do Grupo 
de Estudos e Pesquisas da Educação Especial. A metodologia 
adotada foi a pesquisa documental de abordagem qualitativa. 
Os documentos levantados foram os relatórios das ações desen-
volvidas pela Coordenadoria de Acessibilidade - CoAcess; o Plano 
de ação, e o Programa de acessibilidade da Coordenadoria de 
Acessibilidade da UFPA. A CoAcess/UFPA apresenta um progra-
ma articulado com várias ações que impulsionam a diminuição 
das barreiras aos alunos com deficiência no ensino superior, no 
entanto, muitas delas ainda não foram superadas em decorrên-
cia da falta da cultura inclusiva acompanhada das barreiras 
atitudinais, estruturais, tecnológicas e pedagógicas.
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Palavras-chave: Acessibilidade. Ensino Superior. Público alvo 
da Educação Especial/inclusiva.

INTRODUÇÃO

Este estudo é resultante das pesquisas levantadas pela linha 
“Educação especial no ensino superior” do Grupo de Estudos e 
Pesquisas da Educação Especial – GEPEE/UFPA. O grupo faz estu-
dos em ações desenvolvidas para o público alvo da educação espe-
cial no ensino superior. Dentre os estudos encontra-se o papel, a 
estrutura e o funcionamento dos núcleos de acessibilidade.

Em conformidade com a legislação vigente que assegura 
o direito da pessoa com deficiência à educação, com a atual 
política de educação especial e com os referenciais pedagógicos 
da educação inclusiva, ressalta-se a importância da garantia de 
condições necessárias para o pleno acesso, participação e apren-
dizagem dos estudantes com deficiência, TEA e superdotação/
altas habilidades na educação superior em todas as atividades 
acadêmicas das Instituições de Ensino Superior.

Os núcleos de acessibilidade tornaram-se, nos últimos 
anos, um espaço de apoio, produção e serviços aos alunos púbico 
alvo da educação especial e professores que necessitam de orien-
tações pedagógicas acessíveis para trabalhar com esses alunos no 
Ensino Superior. O público alvo da educação especial é:

I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de 

longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial.
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II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento1: 

aqueles que apresentam um quadro de alterações no desen-

volvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações 

sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se 

nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da 

infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra espe-

cificação. III – Alunos com altas habilidades/superdotação: 

aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envol-

vimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas 

ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 

criatividade. (BRASIL, 2008)

A nomenclatura núcleos de acessibilidade aparece pela 
primeira vez na Política nacional da educação especial na 
perspectiva da inclusão (2008), quando afirma no documento 
que as instituições devem assegurar a intersetorialidade na 
implementação das políticas públicas, que possa contemplar 
conhecimentos de gestão de sistema educacional inclusivo, 
tendo em vista o desenvolvimento de projetos em parceria 
com outras áreas, visando à acessibilidade arquitetônica, além 
de organizar as condições de acesso aos espaços, aos recur-
sos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção 
da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a 
atender as necessidades educacionais de todos os estudantes. 
No documento, aponta para o ensino superior a necessidade 
da criação dos núcleos de acessibilidade.

Aponta, ainda, a necessidade de ter nesse formato de 
educação especial o profissional que tenha como base da sua 

1 Substituído pelo Transtorno do Espectro Autista, a partir do DSM V.
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formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o 
exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Essa 
formação possibilita a sua atuação nos núcleos de acessibilidade 
das instituições de educação superior para a oferta dos serviços 
e recursos de educação especial neste nível de ensino.

Em 2011, com a aprovação do Decreto Nº 7.611 de 2011, em 
seu artigo 5º, também define a necessidade da União prestar 
apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino com 
a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional 
especializado aos estudantes com deficiência, TEA e altas habi-
lidades ou superdotação. No que diz respeito ao apoio técnico 
e financeiro de que trata o caput aponta no inciso V, VI e VII:

[...] adequação arquitetônica de prédios para acessibilidade; a 

elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais 

para a acessibilidade; e a estruturação de núcleos de acessi-

bilidade nas instituições federais de educação superior. 

[...]. Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais 

de educação superior visam eliminar barreiras físicas, de 

comunicação e de informação que restringem a participação 

e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com 

deficiência. (BRASIL, 2011, grifo nosso).

Ressalta-se que desde 2005, o MEC já lançava editais com 
a finalidade de apoiar projetos de criação ou reestruturação 
desses núcleos nas IFES, mas só eram comtempladas com apoio 
financeiro as propostas de universidades do Brasil que aten-
dessem às exigências do programa. No primeiro ano, apenas 
13 universidades foram contempladas.

No Pará, obteve aprovações a Universidade Federal do 
Pará com o projeto “Modernização da seção braille da biblioteca 
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central UFPA”, no ano de 2005, e em 2007, foi contemplado com 
o projeto “Núcleo de acessibilidade do campus de Marabá”. 
De 2013 à 2015 os recursos do Incluir passaram a ser alocados 
diretamente no orçamento das universidades federais para a 
implantação e implementação da política de acessibilidade. 
Em 2016, o incluir deixou de existir e as ações implementadas 
pelas universidades, por meio dos núcleos de acessibilidade, 
passaram a fazer parte do Programa Nacional de Assistência 
Estudantil - PNAES.

Nesse sentido, este estudo apresenta como objetivos 
primordiais: Conhecer os referencias pedagógicos e legais que 
regem acerca da acessibilidade no ensino superior; Apresentar 
ações do núcleo de acessibilidade da UFPA, em consonância 
com os documentos legais; Apontar os desafios do trabalho no 
núcleo de acessibilidade da UFPA.

A metodologia adotada foi a pesquisa documental de 
abordagem qualitativa realizada no Plano de ação da CoAcess; 
O Programa de Acessibilidade e os relatórios utilizados pela 
equipe da Coordenadoria de Acessibilidade da UFPA. De acordo 
com Gil (2008) a pesquisa documental é muito parecida com 
a bibliográfica. A diferença está na natureza das fontes, pois 
esta forma vale-se de materiais que não receberam ainda um 
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 
acordo com os objetos da pesquisa. A análise foi desenvolvida 
de forma descritiva analítica.
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OS REFERENCIAIS PEDAGÓGICOS E POLÍTICOS 
EDUCACIONAIS VIGENTES QUE FUNDAMENTAM 
OS NÚCLEOS DE ACESSIBILIDADE

Os núcleos de acessibilidade atendem uma política, muito 
específica, voltada para a modalidade educação especial/
inclusiva no ensino superior, portanto ao seu público específi-
co: Pessoas com deficiência, Transtornos Globais do desenvol-
vimento ou Transtornos do Espectro Autista e Superdotação/
Altas Habilidades.

Algumas legislações brasileiras embasam a ação desses 
núcleos nas Instituições federais de Ensino, no sentido de garan-
tir acessibilidade necessária ao público específico. Em 2002, há 
um dos avanços mais primordiais para a comunidade surda do 
Brasil, a aprovação da Lei N° 10.436/2002, depois regulamentada 
pelo Decreto Nº 5626/2005 que reconhece a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) como forma de comunicação das pessoas Surdas.

A presente lei, provoca nas Instituições federais de ensino 
a rever o seu currículo e ainda passa a pensar medidas para 
implementar a profissão do intérprete de libras e do profes-
sor de Libras no cenário da educação superior. A lei oficializa 
a Língua brasileira de sinais como língua, diferentemente do 
que ocorria antes, que era apenas denominada de linguagem, 
mimica e outros. O avanço provoca também nos futuros núcleos 
de acessibilidade a necessidade da garantia da acessibilidade de 
comunicação e informação nos espaços universitários.

Em 2004, o Brasil regulamenta as leis Nº 10.048/2000 e 
10.098/2000 por meio do Decreto N° 5.296/2004. Neste documen-
to, determina normas gerais e critérios básicos para o atendi-
mento prioritário à acessibilidade de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida em condições de acesso e utilização 
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de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida inclusive salas de 
aula, bibliotecas, auditórios, ginásios instalações desportivas, 
laboratórios, áreas de lazer e sanitários.

O Decreto vai na direção da consolidação da acessibilidade 
física/estrutural que as universidades necessitam reformar ou 
reconstruir. Nesse sentido, os núcleos de acessibilidade passam a 
ter importante papel no diagnóstico do que a universidade neces-
sita para garantir o direito de ir e vir das pessoas com deficiência 
física, mobilidade reduzida e até mesmo nos casos de alunos com 
deficiência sensorial para o aprimoramento da acessibilidade da 
comunicação e informação nos variados espaços.

Em 2006, foi aprovado o Decreto Nº 5.773, que dispõe 
sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avalia-
ção de instituições de ensino superior e cursos superiores e 
sequenciais no sistema federal de ensino, apresenta em seu 
Art.16, Inciso VII, alínea “c” a importância de constar no plano 
de desenvolvimento institucional:

O plano de promoção de acessibilidade e de atendimento 

prioritário, imediato e diferenciado às pessoas com defici-

ência ou com mobilidade reduzida, para utilização, com 

segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

serviços de transporte; dos dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete 

da Língua brasileira de sinais. (BRASIL, 2006. Grifo nosso)

Nesse sentido, Incluir na Universidade visa proporcionar 
e garantir a implementação da política de acessibilidade plena 
de pessoas com deficiência (física, visual, auditiva, mental e 
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intelectual) e diminuir as barreiras impostas a eles pela socie-
dade. Assim sendo, a inclusão não é sinônimo apenas de acesso 
ao ensino superior, é acima de tudo, a garantia da permanência 
com sucesso na universidade.

A aprovação da Política Nacional de Educação Especial na 
perspectiva da educação inclusiva (2008) deu transparência ao 
que deveria ser pensado nas universidades para atender com 
qualidade o público alvo da educação especial. A política define 
a Educação Especial como modalidade transversal a todos os 
níveis, etapas e modalidades e tem como função disponibilizar 
recursos e serviços de acessibilidade e o atendimento educa-
cional especializado, complementar a formação dos estudantes 
com deficiência, TEA e altas habilidades/superdotação, e apre-
senta o núcleo de acessibilidade como espaço para atender esse 
público no formato de educação especial no ensino superior.

Para executar no ensino superior a melhoria do desem-
penho acadêmico e garantir o acesso, a participação e a apren-
dizagem de estudantes com deficiência, TEA e superdotação, 
principalmente dos alunos que se encontram em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, no Brasil obtivemos a apro-
vação do Decreto N° 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Tem como obje-
tivo implantar ações que possam democratizar as condições 
de permanência de alunos do ensino superior das Instituições 
Federais de Ensino Superior.

A partir de 2016, muitos dos núcleos de acessibilidade, 
por conta do encerramento do programa incluir, passaram a 
participar das ações do PNAES para atender alunos da educa-
ção especial no ensino superior, apesar de se ter desde 2011, a 
aprovação do Decreto n° 7.611/2011, que prevê, no §2° do art. 5º, 
VII a estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições 
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federais de educação superior, que tem como objetivo a elimi-
nação de barreiras físicas, de comunicação e de informação 
que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico 
e social de estudantes com deficiência. 

Por fim, em 2015, o Brasil apresenta a atualização da NBR 
9050 que estabelece critérios de desenho universal de espaços 
e mobiliários acessíveis à pessoas com deficiência. Esta Norma 
estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados 
quando do projeto, construção, instalação e adaptação de edifi-
cações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condi-
ções de acessibilidade. Os núcleos de acessibilidade passam a 
ter papel fundamental, no sentido de apresentar demandas à 
universidade, no sentido de apontar os principais problemas 
que envolvem a falta de acessibilidade física/estrutural, que 
impedem, principalmente, as pessoas com deficiência física a 
terem mobilidade e mobiliário adequado para atender as suas 
necessidades educacionais no ensino superior.

Junto a essa atualização, vimos o avanço do Estatuto 
da pessoa com deficiência, a qual o Brasil se tornou signatá-
rio desde 2009. A lei denominada “Lei brasileira de inclusão”, 
aprovada em 7 de julho de 2015, sob o Nº Lei 13.146 é destinada a 
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com defi-
ciência, visando à sua inclusão social e cidadania. A presente 
lei dá destaque em muitas ações que a universidade poderá 
promover para garantir a inclusão com sucesso das pessoas com 
deficiência, as quais os Núcleos de acessibilidade se debruçam 
para atender as demandas referentes a essa questão.
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A COORDENADORIA DE ACESSIBILIDADE 
DA UFPA: EXPERIÊNCIAS DE 
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ao deparar-se com as ações a serem desenvolvidas no ensino 
superior, em especial com os alunos com deficiência, verificou-
-se que existe um trabalho diferenciado com o público da educa-
ção básica e o público do nível superior. Esse olhar se deu pelas 
experiências vivenciadas com esses dois níveis de ensino, o que 
proporcionou fazer essa diferença. O aluno do ensino superior, 
chega na universidade com domínio do braille, do uso de recur-
sos de tecnologias assistivas ou de uma língua, como é o caso da 
Língua brasileira de Sinais - Libras. E os alunos com deficiência 
física conhecem os tipos de equipamentos que podem garantir 
autonomia e independência a eles.

Os núcleos de acessibilidade passam a funcionar com 
o objetivo de garantir a ampliação dessa autonomia e inde-
pendência desses alunos por meio de ações de acessibilidade 
necessária para a permanência com sucesso na universidade. 
Isso se dá pela garantia da produção de materiais em braille, 
cotejamento de textos para uso acessível no dosvox e NVDA, 
transformar textos em áudio, fazer audiodescrição de imagens 
e vídeos e ainda dar condições de acessibilidade estrutural para 
o direito de ir vir das pessoas com deficiência.

Assim, nos núcleos de acessibilidade, a função principal 
não é apenas ensinar a usar o braille, usar o computador, ensinar 
a Libras e outros, mas acima de tudo produzir e garantir serviços 
e produtos para que esse aluno tenha os recursos e materiais 
acessíveis e adaptados a tempo na sala de aula, para que ele possa 
acompanhar a turma nas mesmas condições dos demais alunos 
que não são consideradas pessoas com deficiência.
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No intuito de promover o acesso e a permanência por 
meio de ações que promovam acessibilidade aos estudantes 
com deficiência, Transtorno do Espectro Autista - TEA e altas 
habilidade/superdotação matriculados nos cursos de gradu-
ação, a Universidade Federal do Pará, desde 2011, impulsio-
na políticas de inclusão e acessibilidade no Ensino Superior.  
A UFPA inicia essa política para Pessoas com deficiência (PcD) 
por meio da aprovação da Resolução Nº 3883/2009, que passou 
a destinar a reserva de uma vaga por acréscimo nos Processos 
Seletivos (PS) para os cursos de graduação, a partir do PS 2011, 
denominado de cota PcD.

Desde o primeiro ingresso de alunos pela política de cota 
PcD até o ano de 2017 a UFPA conta com aproximadamente 470 
alunos aprovados com vários tipos de deficiências, como pode-
mos ver no Quadro 1.

Quadro 1 – Oferta e aprovados pela cota PcD (2011 – 2017).

ANO OFERTA INSCRITOS APROVADOS 

2011 145 160 45

2012 180 239 52

2013 179 195 49

2014 157 437 65

2015 164 495 82

2016 171 558 87

2017 178 278 83

TOTAL 1174 2.362 463

Fonte: CEPS (2017).
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Assim, a UFPA no período de 2011 a 2017 já ofertou 1174 
vagas por meio da cota PcD, 2.362 se inscreveram e somente 463 
alunos conseguiram aprovação. Um estudo parcial, realizado 
por meio do antigo núcleo de inclusão social da UFPA sobre 
esse quadro, revelou que a maioria das vagas não preenchidas 
se deram em decorrência da escolha de cursos específicos, tais 
como os cursos das áreas da saúde e de tecnologias. Portanto, 
muitos cursos, por ano, ficam sem candidato, diminuindo dessa 
forma o número de aprovados.

A Coordenadoria de Acessibilidade – CoAcess, surge na 
UFPA vinculado a Superintendência de Assistência Estudantil – 
SAEST. E o programa que passou a nortear as ações denomina-se 
de Programa de Acessibilidade (PROACESS). 

O PROACESS está configurado por meio de um conjun-
to de ações que permitem garantir e promover a acessibili-
dade para fins de participação, autonomia e aprendizagem 
em igualdades de condições pedagógicas e de respeito à dife-
rença aos alunos com deficiência, TEA e altas habilidades/
superdotação. A formatação do programa de acessibilidade, 
concretizado por meio da CoAcess/SAEST está fundamenta-
da por meio do Decreto Nº 7.611 de 2011, art. 5º, pela Política 
Nacional da Educação Especial na perspectiva da inclusão 
(2008), pelo Decreto do PNAES e pelo documento orientador 
“incluir-acessibilidade da SECADI/MEC, ano 2013.

De acordo com o documento norteador do incluir-
-acessibilidade (2013), compreende-se por Núcleos de 
Acessibilidade ou Coordenadoria de acessibilidade, a cons-
tituição de espaço físico, com profissional responsável pela 
organização das ações e articulação entre os diferentes órgãos 
e departamentos da universidade para a implementação da 
política de acessibilidade e efetivação das relações de ensino, 
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pesquisa e extensão no Ensino Superior, a que contará com o 
apoio de uma equipe de profissionais especializados para cada 
público a ser atendido, no sentido de atender e promover a aces-
sibilidade necessária aos alunos público-alvo desse serviço.

Nessa direção, a Coordenadoria de Acessibilidade atua, 
desde 2016, na implementação da acessibilidade às pessoas 
com deficiência em todos os espaços, ambientes, materiais, 
ações e processos desenvolvidos na instituição que maximi-
zem a inclusão na universidade na graduação e pós-graduação.  
As ações desenvolvidas pela CoAcess/SAEST permitem inte-
grar e articular às demais atividades da instituição (projetos 
de pesquisa, estudo, intercâmbio, cooperação técnico-científica 
e extensão), demonstrando seu caráter multidisciplinar para a 
inclusão educacional e social, preferencialmente, das pessoas 
com deficiência.

Nesse sentido, a CoAcess/SAEST está organizada da 
seguinte forma: Reitor, Superintendente da SAEST, coordenador 
da equipe de acessibilidade2, secretaria, coordenadorias técni-
cas especializadas3, coordenadores de núcleos de acessibilidade 
dos campi e Institutos com a presença de especialistas na área 
da educação especial/inclusão (ver organograma abaixo).

2 Responsável pela coordenação dos programas e projetos implementados 
para a acessibilidade no Ensino Superior.
3 Cita-se os profissionais: transcritores de braille e de tecnologias assistivas 
para pessoas cegas; intérpretes de Libras; Terapeuta ocupacional, Psicólogo 
e Pedagogo. 
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Figura 1 – Organograma da CoAcess/SAEST.

Fonte: CoAcess/SAEST, 2016.
[Descrição da imagem] Organograma formado por células retangulares arredondadas horizontais na cor salmão claro, 
ligadas por setas laranja. Começando de cima para baixo, célula “Reitoria” liga-se a “Superintendência de Assistência 
Estudantil”,que se liga a “Coordenadoria de Acessibilidade - CoAcess”. Esta se liga a “Secretaria”, à direita, e outras 4 
células abaixo: 1) “Coordenação da deficiência física e múltipla”, 2) “Coordenação da Deficiência visual”, 3) “Coordenação 
da Deficiência auditiva/surdez” e 4) “Coordenação de TGD, Altas Habilidades e TFE”. Desta última e da célula 1 saem 
duas linhas que se unem numa única seta para baixo, para “Núcleos de acessibilidade dos campi”. [Final de descrição]

A Coordenadoria de Acessibilidade – CoAcess, vinculado 
à SAEST, da Universidade Federal do Pará, tem como objetivo 
proporcionar e garantir a implementação da política de aces-
sibilidade e inclusão plena das pessoas com deficiência (física, 
visual, auditiva, mental e intelectual e TEA) no ensino supe-
rior, assim como proporcionar apoio pedagógico de adaptações 
necessárias nas atividades e avaliações para alunos que apre-
sentam transtornos funcionais específicos e casos de superdo-
tação/altas habilidades.

A CoAcess desenvolveu ao longo de sua existência, servi-
ços, produtos e recursos de acessibilidade e pedagógicas que 
pudessem garantir e promover a acessibilidade para fins de 
participação, autonomia e aprendizagem em igualdades de 
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condições pedagógicas e de respeito à diferença aos alunos com 
deficiência, TEA e altas habilidades.

A COACESS E SUAS DIMENSÕES

A dimensão do PROACESS consiste na promoção da acessibili-
dade na Educação Superior. Visa assim, promover a eliminação 
de barreiras pedagógicas, atitudinais, de comunicações, arqui-
tetônicas (estrutural e de mobiliário) e a efetivação da política 
de acessibilidade.

No que diz respeito a essa dimensão, o objetivo é criar 
condições de acesso e permanência com a garantia de direito 
à acessibilidade às pessoas com deficiência e o aproveitamento 
pleno da formação acadêmica para os estudantes com trans-
tornos globais do desenvolvimento e funcionais específicos, e 
ainda, das altas habilidades/Superdotação – SD/AH. Além disso, 
o Programa fomenta incentivar a ampliação de projetos que 
possam promover a criação de produtos de acessibilidade por 
meio de incentivo à pesquisa e à extensão, e que garantam a 
autonomia e independência desses alunos matriculados na UFPA.

Essa dimensão está organizada em 4 eixos, assim defini-
dos de acordo com o documento orientador “Programa Incluir -
-Acessibilidade na Educação Superior” (2013), que determina 
os eixos: 1) Currículo, Comunicação e informação; 2) Ações de 
Pesquisa; 3) ações de Extensão e, 4) Infraestrutura.

Todos esses eixos se encontram integrados com o objetivo 
de fortalecer a política de acessibilidade da UFPA. Esses eixos 
estão implementados por meio de programas/ações e aponta 
potenciais iniciativas estratégicas (projetos) já existentes pelas 
pró-reitorias a serem consolidadas para o decênio 2016 a 2025. 
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Quadro 2 – Eixos e programas do “Programa de Acessibilidade” 
da Superintendência da Assistência Estudantil.

EIXOS PROGRAMAS AÇÕES 

CURRÍCULO, 
COMUNICAÇÃO 
E INFORMAÇÃO

Programa de formação 
continuada e apoio à inclusão 
de pessoas público alvo 
da educação especial no 
ensino superior (PROFAEIS)

Formação continuada do 
aluno PcD, TGD, AH e TFE.

Elaboração e reprodução 
de material de orientação 
para acessibilidade do 
aluno PcD, TGD, AH e TFE

Central de Libras e 
de transcritores Braille – 
Campus Belém (Apoio técnico 
de Interpretes de Libras 
e transcritores braile)

Programa de Atendimento 
Individual Especializado 
de PCD, Transtornos e 
Superdotação (PAI).

Atendimento individualizado 
e pedagógico com 
especialista de área.

Programa de flexibilização 
curricular para PcD 
e transtornos de alta 
complexidade (PROFLEX).

Parceria com a Pró-reitoria 
de ensino de graduação4

PROGRAMAS 
DE PESQUISA

Programa de Incentivo à 
Produção de Tecnologias 
Assistivas (PIPTEC);

Parceria com Pró-reitoria de 
pesquisa de pós-graduação5

Programa de iniciação 
científica voltada para a 
Inclusão (PIBIC /AF/CNPq)

Ação existente da Pró-reitoria 
de pesquisa de pós-graduação6

4 Possível ação por meio da Pró-reitoria de ensino de graduação.
5 Possível ação por meio da Pró-reitoria de pesquisa de pós-graduação
6 Programa existente, no entanto, há necessidade de avançar para estimular 
a participação de PcD como bolsista nas atividades de iniciação à docência.
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PROGRAMAS 
DE EXTENSÃO

Programa de Bolsa de 
atividade acadêmica 
voltada para Acessibilidade 
(Programa vinculado à SAEST, 
por meio da Coordenadoria de 
Integração Estudantil - CIE)

Bolsa de atividade acadêmica 
para monitoria de produção e 
de acompanhamento de PcD 
ou de alunos com Transtorno 
Global do Desenvolvimento.

INFRAESTRUTURA

Programa de implementação 
de Núcleos de Acessibilidade 
(PNACESS) 

Núcleos que deverão ser 
aprovados, por meio de projetos 
e análise da viabilidade, de 
acordo com os parâmetros 
da CoAcess/SAEST. 

Programa de Apoio a 
Infraestrutura (PROINFRA)

Organizado por meio 
levantamento de demandas 
da CoAcess/SAEST que podem 
produzir serviços. Os serviços 
deverão ser aprovados pela 
PROAD ou executados e 
aprovados pela Prefeitura.

Fonte: CoAcess/SAEST, 2016.

CONSIDERAÇÕES

Todas as ações apresentadas no relato de experiência na UFPA, 
por meio da coordenação de acessibilidade demonstram que 
para se construir a inclusão no ensino superior através da polí-
tica de acessibilidade demanda das coordenações um trabalho 
em conjunto. Esse trabalho em parceria decorre de ações que 
precisam ser também aprovados e aceitos e abraçados pelas 
outras pró-reitorias, grupos de pesquisa e de extensão.

Portanto é um trabalho que não pode ser isolado. Além 
disso, trabalhar em prol da acessibilidade também requer 
recursos financeiros, pois todas as adaptações e quebras de 
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barreiras necessitam de verbas para atender as adequações, seja 
de infraestrutura, de comunicação ou de informação.

Os grupos de pesquisa são fundamentais para o avanço 
de novas tecnologias assistivas para atender as pessoas com 
deficiência. Nesse sentido, a coordenadoria de acessibilidade 
necessita estar junto desses pesquisadores para apontar ou vali-
dar possíveis tecnologias que possam garantir maior autonomia 
e independência dos PcD.

Vimos ainda, que o grande desafio de todo esse processo 
de implementação ainda é recente e ainda pouco discutido nas 
universidades. Em algumas situações muitos núcleos de aces-
sibilidade se confundem apenas com grupos de pesquisa ou de 
extensão. Há necessidade de avançar essa ideia, no sentido de 
tornar esses espaços num lugar onde aluno tenha um lugar de 
referência na produção, nos serviços e apoio pedagógico e técni-
co. Isso se dá por meio da valorização dos multiprofissionais que 
precisam compor essa equipe, tais como interpretes de libras, 
transcritores braille, revisores braille, audiodescritores, tecnó-
logos de sistema de informação, terapeutas ocupacionais, peda-
gogos e psicólogos educacionais. No entanto, o desafio desse 
processo é inserir na base de concursos públicos mais vagas 
específicas para essas funções ou inserir os códigos que ainda 
não existem no banco para concursos para as IFES. 

Outro desafio está na compra de equipamentos espe-
cíficos para a garantia de acessibilidade (impressora braille, 
softwares, scanner de voz, papel formulário braille e outros). 
Esses equipamentos não constam na lista de compras das 
universidades. Esse desafio provoca atrasos na compra, pois 
depende de atas de preços, por meio de caronas, ou por meio de 
licitações. O processo burocrático da compra impede o avanço 
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de muitas produções acessíveis que permitem o aluno a não 
receber a tempo seu material adaptado.

A formação dos professores, também é uma das maio-
res barreiras no ensino superior. O fato de muitos professores 
que ingressaram na Universidade não terem tido no currículo 
a disciplina “educação especial” ou experiências com o aluno 
PcD, se torna desafiante ao docente, no momento de adaptar o 
material para o aluno em sala de aula.

O fato do Ministério da educação, por meio de medidas 
como encerrar o “programa incluir”, que era para estruturar 
os núcleos de acessibilidade no ensino superior, aprofundou as 
dificuldades de comprar equipamentos de acessibilidade para 
atender os alunos nesse nível de ensino. O PNAES, apesar de 
proporcionar, como programa, ações de permanência, mas sua 
limitação acaba deixando descoberto muitos alunos que neces-
sitam de apoio pedagógico.

Por fim os núcleos de acessibilidade necessitam se tornar 
no ensino superior um espaço que seja reconhecido como um 
lugar de garantias de direitos e de respeito à diferença das 
pessoas com deficiência que chegaram ao ensino superior. 
Para isso, se fazem necessários: orçamento específico para suas 
ações, programa do governo federal que avance nessa discussão, 
e ampliar a inserção de vagas especificas para atender a esse 
público neste nível de ensino.
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RESUMO

Este trabalho analisa a trajetória do núcleo de acessibilidade 
da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará/UNIFESSPA. 
Problematiza-se como a trajetória percorrida, propiciou condi-
ções para a inclusão, permanência e formação acadêmica de 
discentes com deficiência na Unifesspa a partir da implanta-
ção e funcionamento do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 
Acadêmica – NAIA, destacando os desafios que ainda se insti-
tuem com barreiras no contexto universitário? A pesquisa se 
desenvolveu numa perspectiva qualitativa, na qual foi utiliza-
da como técnica, a análise documental de programas, projetos 
e relatórios do NAIA. Assim como entrevistas (discentes com 
deficiência e discentes bolsistas). Os resultados indicam que a 
construção de uma trajetória de um núcleo, requer a análise 
de outras experiências, análises de pesquisas sobre trabalhos 
desenvolvido nos núcleos de acessibilidade além da compilação 
da legislação. Reconhece-se que que cabe ao núcleo, implemen-
tar um trabalho pedagógico de oferta de serviços em educação 
especial, e essa premissa, implicou numa trajetória com singu-
laridades, acertos e equívocos que avaliados no processo de 
implementação da política de inclusão, constituíram condições 
essenciais para a efetivação da acessibilidade e oferta qualifica-
da do atendimento educacional especializado assegurado como 
direito aos discentes universitários com deficiência.

Palavras-chave: Deficiência. Inclusão Acadêmica. Ensino 
Superior.
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INTRODUÇÃO

A política de educação inclusiva, assumida pelo governo brasi-
leiro, requer que todos os sistemas de ensino se transformem 
para garantir o direito à educação, também à população com 
deficiência. Direito este, de aprender com todos, a partir da 
oferta de condições acessíveis e práticas pedagógicas inclusivas 
no processo de formação humana (BRASIL, 1994; 2008). 

Rabelo (2012) descreve que a adoção das diretrizes da 
educação inclusiva em nosso país se desenvolveu especialmente 
a partir da década de 90, para atender minimamente as cobran-
ças sociais pela garantia de direitos das pessoas em condição 
de exclusão. 

Para a população de alunos com deficiência, é garantido 
legalmente que haja uma transversalidade da Educação Especial 
da Educação Básica ao ensino superior, e quando analisamos 
os pressupostos da Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), essa trans-
versalidade tem sido interpretada e implementada de forma 
diversa nos Núcleos de Acessibilidade e setores correlacionados 
no Brasil, como nos revela o estudo de Castro (2011), que traz 
para o debate os enfretamentos e tímidos avanços identificados, 
sobre práticas e experiências do processo inclusivo nas univer-
sidades, explicitando um conjunto de desafios. 

Ao identificarmos que essa população com deficiência 
tem aumentado significativamente, no Brasil, conforme dados 
do Censo de 2000 a 2010 (IBGE), é salutar pensar no seu direi-
to, não apenas de cursar a educação básica, como também o 
ensino superior. 
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Quadro 1 – Dados gerais sobre a população 
com deficiência no Brasil.

TIPO DE DEFICIÊNCIA

POPULAÇÃO 
RESIDENTE 2000 

POP. TOTAL: 
169.799.170

POPULAÇÃO 
RESIDENTE 2010 

POP. TOTAL: 
190.732.694

Total de pessoas 
com deficiência 24,6 milhões (14,5%) 45,6 milhões (23,91%)

Visual 16.644.842 35.774.392

Auditiva 5.735.099 9.717.318

Motora 9.355 .844 13.265.599

Mental/intelectual 2.844.937 2.611.536

Fontes: IBGE, Censo Demográfico 2000/2010.

As políticas públicas inclusivista, influenciaram trans-
formações na sociedade ainda tímidas, mas que tem oportuni-
zado a chegada de pessoas com deficiência no ensino superior. 
E ainda é muito recente, a assunção pelas universidades em 
garantir a transversalidade da educação especial e inclusão das 
pessoas com deficiência na educação superior. 

Com as orientações presentes no Documento Orientador 
Programa INCLUIR - Acessibilidade na Educação Superior 
SECADI/SESu (BRASIL, 2013), é possível se delinear pilares para 
projeto de criação dos núcleos, com o objetivo de contribuir 
com a construção da política de acessibilidade e inclusão na 
Unifesspa, consolidando as condições para se operacionalizar a 
efetividade da garantia do direito de acesso ao ensino superior, 
do público com deficiência.

A Educação Especial, conceitua-se nas diretrizes, como 
um processo de cunho educacional norteado por uma proposta 
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pedagógica, que deverá ser desenvolvida pelos sistemas de ensi-
no e contribuir com a escolarização de alunos com deficiên-
cia, no sentido de garantir a superação de práticas de exclusão 
produtoras de fracasso acadêmico. 

Na jovem Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará6, 
norteados pela necessidade de que o ensino superior se reestru-
ture, organizando suas ações institucionais em prol de oferecer 
condições de permanência, acesso ao conhecimento com quali-
dade e de condições para a conclusão do curso, também para os 
discentes que compõem o público-alvo da educação especial7, 
foram pensadas diretrizes e ações para viabilizar um percurso 
acadêmico, buscando o rompimento com práticas excludentes 
e barreiras de diversas natureza no contexto universitário. 

Com a Lei nº. 13.409, de 28 de dezembro de 2016 (BRASIL, 
2016) que modificou a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012 
(BRASIL, 2012), dispondo sobre a reserva de vagas nos proces-
sos seletivos de ingresso em cursos técnico de nível médio e 
superior das instituições federais de ensino, o grupo de pessoas 
com deficiência, é contemplado numa direção também trans-
versal entre as demais categorias de grupos de cotistas, o que 
determina uma reorganização nas universidade que já adota-
vam sistema de cotas, como a Unifesspa, e uma organização nas 
demais Instituições para implementar o sistema de cotas com 
base nos dados do IBGE. 

Na Unifesspa, desde o ano de 2014, são reservadas duas 
vagas em cada curso, para as pessoas com deficiência, que no 

6 Através da LEI Nº 12.824, de 5 de Junho de 2013, é criada a Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará. Quando o então Campus de Marabá da UFPA 
deixa de existir passando a funcionar como UNIFESSPA.
7 Assim definidos: alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e 
altas habilidades/superdotação.
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ano de 2017, para ingresso em 2018, será apenas ajustada confor-
me o percentual previsto na Portaria Normativa MEC N°9, de 5 
de maio de 2017 (BRASIL, 2017, p. 1):

II - proporção no total de vagas no mínimo igual à da soma 

de pretos, pardos e indígenas e de pessoas com deficiência 

na população da unidade da Federação do local de oferta de 

vagas da instituição, segundo o último Censo Demográfico 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, será reservada, por curso e turno, aos autodeclarados 

pretos, pardos e indígenas e às pessoas com deficiência.

Passados quatro anos de sua existência, o que temos 
a dizer da caminhada construída? Tem sido uma trajetória 
coerente com o que almejam e necessitam os universitários com 
deficiência? O que o NAIA desenvolveu no apoio a política de 
inclusão e acessibilidade da Unifesspa? E como a oferta de servi-
ços em educação especial tem contribuído com a efetivação do 
direito do aluno a educação? Tendo como base esse conjunto de 
reflexões é que se destaca a relevância de se analisar o percurso 
de implantação e funcionamento do NAIA/UNIFESSPA. 

OBJETIVOS

Analisar trajetória e desenvolvimento de ações do Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão Acadêmica/NAIA da Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará, com base nas diretrizes polí-
ticas nacionais, análises das ações implementadas, implicações 
para a inclusão acadêmica, percepção e demandas dos alunos 
com deficiência matriculados na Unifesspa até o ano de 2017. 

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 
ACADÊMICA DA UNIFESSPA:  

UMA TRAJETÓRIA EM CONSTRUÇÃO

Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo
Edilane Figueiredo Costa
Mayra Barbosa Sindeaux Lima
Lúcia Cristina Gomes dos Santos



484

METODOLOGIA

Este estudo fundamenta-se na abordagem qualitativa de pesqui-
sa, pois se trata de um estudo descritivo e analítico sobre a cria-
ção e funcionamento de um núcleo de acessibilidade com vistas 
a contribuir com avanços na compreensão sobre o papel deste 
setor para a implementação da política de inclusão e acessibi-
lidade no ensino superior. 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a análi-
se documental do projeto de criação do NAIA/UNIFESSPA e de 
suas linhas de ações; relatórios sobre as atividades do NAIA; dois 
roteiros de entrevistas: um com bolsistas apoiadores de inclusão 
e acessibilidade do NAIA e outro com alunos universitários com 
deficiência sobre as ações desenvolvidas pelo NAIA/Unifesspa 
e seus resultados. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

Etapa 1: Compilação da legislação que trata da educação 
especial no ensino superior;

Etapa 2: Análise documental do projeto de criação do 
NAIA – Unifesspa e relatórios institucionais.

Etapa 3: Realização de entrevistas com discentes com defi-
ciência da Unifesspa para avaliar os serviços de acessibilidade e 
inclusão e com bolsistas de inclusão e acessibilidade do NAIA. 

Etapa 4: Construção das compreensões, reflexões, análi-
ses e proposições para a política de funcionamento dos núcleos 
de acessibilidade e discussão sobre a experiência em construção.

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 
ACADÊMICA DA UNIFESSPA:  

UMA TRAJETÓRIA EM CONSTRUÇÃO

Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo
Edilane Figueiredo Costa
Mayra Barbosa Sindeaux Lima
Lúcia Cristina Gomes dos Santos



485

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados oriundos da pesquisa aqui realizada, foram organiza-
dos em eixos temáticos, a saber: 1 - Fundamentos legais e o papel 
do núcleo de acessibilidade; 2 – Trajetória e atuação do NAIA na 
oferta de serviços em educação especial; 3 – Impactos e avaliação 
de discentes com deficiência e bolsistas que atuam no NAIA. 

No que concerne aos Fundamentos legais e o papel do 
núcleo de acessibilidade, comprova-se que o Brasil é um dos 
países mais avançados na retórica da inclusão nas legislações e 
documentos diretivos. Esse legado jurídico assegura direitos de 
alunos com deficiência da Educação Básica ao Ensino Superior, 
contudo, é no processo de implementação, que os princípios da 
educação inclusiva, mostram-se morosos na sua efetividade.

Tal como analisa Aranha (2004) o Brasil é considerando 
um dos países da América Latina, que historicamente, teve 
intensa participação no movimento mundial pela inclusão 
escolar de pessoas com deficiência.

Com a Constituição Federal/88, em seu art. 205, a educa-
ção é firmada como um direito de todas as pessoas (BRASIL, 
1988) e prevê ainda a oferta do atendimento educacional espe-
cializado, preferencialmente, no sistema regular de ensino 
e não em espaços segregados. Direito este reiterado na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN 9.394/96 
(BRASIL, 1996) e mais recentemente, pela Lei Brasileira de 
Inclusão (BRASIL, 2015). 

Isso se aplica ao ensino superior, que precisa garantir a 
oferta de serviços em educação especial aos alunos com defi-
ciência que ingressam nas instituições superiores de ensino. 
O direito a educação, preferencialmente, no sistema regular 
de ensino, significa que também a educação superior deverá 
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oferecer serviços em educação especial, demandados por seus 
alunos com deficiência, transtorno do espectro autista, e altas 
habilidades/superdotação. A transversalidade da educação 
especial, também se institui nessa perspectiva. 

Garantir as condições de acesso é um componente indis-
pensável ao processo de inclusão dos alunos público-alvo da 
educação especial, em razão disto, o núcleo de acessibilidade, 
precisa dá suporte e assessoria a diversos setores que compõem 
a universidade, assim como atuar de forma colaborativa com 
as Pró-Reitorias de forma transversal nas atividades de ensino 
pesquisa e extensão com essa perspectiva o NAIA/Unifesspa 
estruturou suas linhas de ações. As diretrizes da educação espe-
cial na educação superior, não conta com um detalhamento 
operacional, o que requer uma compreensão sobre a área de 
educação especial e sua constituição como uma modalidade de 
ensino no apoio a inclusão educacional. 

O Decreto 5.626 de 2005 (BRASIL, 2005), que veio regula-
mentar a Lei n° 10.436/2002 (BRASIL, 2002), estabelece que as IES 
devem garantir, de forma obrigatória, que o ensino de LIBRAS 
fosse ofertado em todos os cursos de formação de professores 
e de fonoaudiologia, podendo ser ofertado de modo optativo a 
outros cursos de ensino superior. Essa medida específica tem 
sido pensada pelo NAIA, com o apoio na orientação no processo 
de elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos, sistemati-
zação de desenho curricular. E culminou com a aprovação da 
proposta para funcionamento do Polo do Curso Letras Libras 
via educação a distância, pela Universidade Federal de Santa 
Catarina, a iniciar em agosto de 2018 e com aprovação de duas 
vagas para contratação de tradutor e interprete para Unifesspa. 

O Decreto n° 5.773/2006 (BRASIL, 2006), que dispõe sobre 
regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação 
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superior e cursos superiores no sistema federal de ensino que 
deverão considerar como critério relevante na avaliação, apro-
vação ou reprovação dos cursos, as condições de acessibilidade 
inclusão acadêmica desenvolvida nas instituições.

c) plano de promoção de acessibilidade e de atendimento 

prioritário, imediato e diferenciado às pessoas portadoras de 

necessidades educacionais especiais ou com mobilidade redu-

zida, para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 

das edificações, dos serviços de transporte; dos dispositivos, 

sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de 

tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; 

(BRASIL, 2006, p. 10). 

A preocupação o processo de avaliação dos cursos in loco, 
conduzidas pelas comissões de especialistas do MEC, englobam 
processos de avaliação bastante sistemáticos e permanentes, 
com a finalidade de “orientar a melhoria da qualidade dos 
cursos e das Instituições de Educação Superior – IES” (BRASIL, 
2013c, p. 3). Em todas as visitas de avaliadores do MEC, nos últi-
mos 2 anos, o NAIA tem sido um dos espaços visitados e com 
esmero e curiosidade pelos avaliadores o que tem contribuído 
com o desempenho dos cursos nos julgamentos, que têm obtido 
nota mínima de 4 (quatro).

A política de acessibilidade e inclusão acadêmica da 
Unifesspa, tem considerando essas condições que são exigidas 
para se aprovar um curso de graduação. A equipe do NAIA, 
atualmente com uma coordenadora, 5 técnicos e 30 (trinta) 
bolsistas de ensino pesquisa e extensão. Estrutura-se com os 
seguintes departamentos:
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a. Coordenação – Docente (pedagoga, mestra e doutora em 

educação especial)

b. Secretaria Executiva – Assistente administrativa 

(Geógrafa).

c. Departamento de Acessibilidade – Bibliotecária e 

pedagoga.

d. Departamento de formação Inclusiva – Advogada e 

Bióloga.

e. Departamento de Atendimento Educacional Especializado 

– Tradutora e intérprete. 

f. Departamento de Inclusão Acadêmica – Assistente Social. 

Em consonância com os objetivos do Sinaes, em especial, o 
aprofundamento do compromisso e responsabilidade sociais das 
IES por meio da valorização de sua missão pública, da promoção 
dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade 
humana, o Documento Orientador das Comissões para avalições 
in loco, intitulado “Referenciais de acessibilidade na educação 
superior e a avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Sinaes)” (BRASIL, 2013c) tem o propósi-
to de servir de subsídio para a ação dos avaliadores acerca de 
questões pertinentes à acessibilidade em seus diferentes níveis, 
de estudantes com necessidades de atendimento diferenciado.

Observa-se que há mudanças na educação brasileira, pois 
com a política de educação inclusiva, prioriza-se a ruptura com 
práticas de exclusão, quando se negava o direito de acesso ao 
ensino superior, ao mesmo tempo em que, a efetividade dos prin-
cípios inclusivos, não se limita a garantia do acesso, é necessário 
um conjunto de condições que as instituições de ensino precisam 
providenciar, e quando nos reportamos às instituições de ensino 
superior cabe sua gestão planejar e promover:
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[...] a implementação das metas de acessibilidade preconi-

zadas pela legislação em vigor, bem como o monitoramento 

das matrículas dos estudantes com deficiência na instituição, 

para provimento das condições de pleno acesso e permanên-

cia. Esta obrigação não deve ser transferida aos estudantes 

com deficiência ou as suas famílias, por meio da cobrança de 

taxas ou qualquer outra forma de transferência da atribuição 

(BRASIL, 2013, p. 12). 

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica – NAIA 
foi pensado e criado como iniciativa da Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará/Unifesspa, com a perspectiva de concen-
trar esforços na direção de assumir a inclusão como bandeira 
institucional e política de consolidação de direitos à educação 
no ensino superior pelos discentes com deficiência, transtorno 
do espectro autista e altas habilidades/superdotação atendendo 
às demandas da população com deficiência e aos preceitos legais 
que lhes asseguram direitos e inclusão social e educacional. 

Quanto à Trajetória e atuação do NAIA na oferta de 
serviços em educação especial, cumpre refletir que exis-
tem diferentes estruturas organizativas dos núcleos, equipes 
com profissionais diversificados e um quantitativo consi-
derável e outros com equipes reduzidas, assim como suas 
funções e áreas de atuação. Há núcleos que ofertam somente 
atendimento educacional especializado; outras experiências 
que desenvolvem ações de sensibilização e apoios ao discente 
direto em sua turma; outras experiências, percebe-se um foco 
mais direcionado a acessibilidade física e arquitetônica e alguns 
atendimentos terapêuticos e assistenciais. Assim como há casos 
em que a preocupação central é com a formação dos servido-
res das IFES articuladas às formações continuadas em ações 
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de extensão abrangendo professores, técnicos e gestores dos 
sistemas públicos de ensino. 

Apesar dessa pluralidade do trabalho desenvolvido em 
cada núcleo, os princípios da educação inclusiva são os pilares 
que dão sustentação ao discurso de todas as IFES, em defesa da 
necessidade desse espaço ou setor responsável pela política de 
acessibilidade e inclusão acadêmica dos discentes universitários 
com deficiência, transtornos e altas habilidades/superdotação. 

A respeito da função desses espaços, a maioria se funda-
menta na definição geral dos documentos legais: garantir a 
acessibilidade aos alunos com deficiência, atuando na elimi-
nação de barreiras físicas, de comunicação e de informação que 
“restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e 
social de estudantes com deficiência” (BRASIL, 2013b).  

Partindo desta análise ainda superficial sobre as experi-
ências de Núcleos de Acessibilidade das IFES, o projeto de cria-
ção do NAIA (RABELO, 2013) e sistematização de suas linhas 
de ações, ampararam-se nas exigências dos documentos legais 
que respaldam a necessidade de se criar esse espaço nas IFES. 
Parte da identificação de quem são os discentes com deficiência 
da instituição, para o estabelecimento de diálogos sobre suas 
demandas, como definidoras dos tipos de atividades que o NAIA, 
desenvolverá. Considera ainda a demanda da mesorregião do 
sul e sudeste do Pará, no que se refere às lacunas na formação 
de professores na área de educação especial. 

A acessibilidade arquitetônica, tem sido trabalhada em 
parceria com a Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura 
– PROADI. As barreiras físicas e de mobiliário, tem sido realizado 
campanhas educativas de sensibilização, garantia de vagas nos 
estacionamentos, reordenamento do espaço e seus mobiliários 
de modo a garantir mobilidade com acessibilidade aos alunos. 
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São realizados mapeamentos semestrais sobre as ques-
tões de acessibilidade arquitetônica e físicas – para orientar 
sobre a adequação de sanitários, alargamento de portas e vias 
de acesso, construção de rampas, instalação de corrimão e 
colocação de sinalização tátil e visual; aquisição de mobiliário 
acessível, cadeira de rodas e recursos de tecnologia assistiva. 

A acessibilidade é pensada no “currículo, comunicação 
e a informação” para garantia de pleno acesso, participação 
e aprendizagem das pessoas com deficiência, a qual tem se 
desenvolvido com a oferta de serviços em educação especial, via 
participação dos alunos com deficiência de cursos de graduação, 
de um total de 63 alunos atualmente matriculados, 22 alunos 
solicitam apoios específicos, especialmente os que apresentam 
deficiência visual – cegueira e baixa visão – num total de 19 
alunos. São acessibilizados materiais didáticos – livros, apostilas 
- disponibilização de recursos didáticos e pedagógicos acessíveis 
e equipamentos e tecnologias assistivas. Temos uma equipe de 
técnicos e bolsistas que colaboram com ações de guias, áudio-
-descrição, ledores e transcritores assim como são atuantes em 
práticas formativas e de orientações aos servidores técnicos 
e docentes sobre as questões de acessibilidade e externamen-
te o NAIA, colabora com políticas de formação de professores, 
iniciativas de implementação de direitos da pessoa com defici-
ência, junto a Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e Promotoria Estadual/Regional dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência em Marabá.  

O NAIA, apresenta experiências exitosas na prestação de 
serviços em educação especial diretamente propiciando condi-
ções de acessibilidade necessárias a garantir o acesso pelo aluno 
com deficiência ao conhecimento científico e profissional de 
seu curso; assessora os setores da Unifesspa; cria e promove 
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espaços de formação na área dos direitos da pessoa com defi-
ciência e acessibilidade para a comunidade interna e externa 
da universidade – Congresso Paraense de Educação Especial; 
curso de princípios de educação inclusiva, Libras I e II, curso 
de Braille, áudio-descrição e uso de tecnologias assistivas como 
leitores de tela. 

No que concerne ao Impactos e avaliação de discentes 
com deficiência e bolsistas que atuam no NAIA, analisamos 
como os serviços em educação especial, tem se efetivado e suas 
implicações dentro do que se propõe o papel do núcleo. 

Ao analisar o percurso desenvolvido pelo NAIA até o 
momento, suas linhas de ações, confrontando com os primeiros 
olhares dos discentes com deficiência sobre o papel proposto 
para o NAIA no contexto da Unifesspa, pode-se afirmar, que um 
dos programas mais exitosos, tem sido a atuação de bolsistas 
apoiadores de inclusão e acessibilidade que atualmente são 19 
de diversos cursos da Unifesspa, some-se a este contingente,  
2 bolsistas PIBIC Ensino Médio, 2 bolsistas de apoio administrati-
vo, 2 bolsistas de Programa de extensão – ambos com deficiência 
visual – 2 bolsistas PIBIC/FAPESPA, 1 bolsista PIBI/CNPq e 2 bolsis-
tas do Programa de Apoio a Intervenção Metodológica – PAPIM. 

Sobre atuar nas atividades do NAIA, temos depoimentos 
dos bolsistas de inclusão e acessibilidade: 

“Durante esse período que estou atuando como bolsista, pude 

observar através do acompanhamento aos discentes, que é 

muito difícil para a pessoa com deficiência, seja qual for a 

sua limitação. Infelizmente o que se encontra na sala é uma 

exclusão tanto de professores como de alunos. O papel do 

bolsista nos acompanhamentos é justamente dar suporte a 

esse aluno no acompanhamento, no que ele está precisando 
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para entender melhor a aula, o material” – Bolsista do NAIA 

– Curso Letras Português.

A Unifesspa registra a matrícula de um total 63 discentes 
com deficiência nas mais variadas categorias. A equipe do NAIA, 
tem envidado esforços para atender à crescente demanda, apos-
tando no trabalho de diálogo com alunos, professores, técnicos 
e comunidade universitária. 

Sobre o trabalho do naia os discentes com deficiência 
avaliam: 

“Com certeza se não tivesse esse órgão seria muito difícil, a 

evasão seria muito grande. Ele tem facilitado e ajudado na 

acessibilidade e como também nos eventos, tem ajudado a 

divulgar as barreiras atitudinais que enfrentamos” (Aluna 

Rosa – baixa visão).

Importante que o núcleo seja aliado dos alunos, pois o 
trabalho é pedagógico, a política de permanência e assisten-
cial assumida pela Unifesspa em parceria com a Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Estudantis, não se limitam a compreensão 
do assistencialismo, mas trabalha com a seguridade de condições 
outras, que envolvem aquisição de tecnologias assistivas através 
de editais de Kits pedagógicos com este fim, bolsas de apoiado-
res de inclusão e acessibilidade, deslocamento de profissionais 
para ministrarem cursos, oficinas e palestras, que somados tem 
propiciado a permanência e formação acadêmica inclusiva. 

Um aluno com deficiência, avalia que é preciso melhorar 
a questão da verba destinada a gerência do núcleo, relacionando 
com a melhoria no trabalho ofertado pelo NAIA: 
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“Negativo para mim nenhum, falta e material e acessibilida-

de para eles executarem um trabalho de qualidade” (Aluno 

João – cego)

Analisa-se que a trajetória do NAIA, percorreu etapas de 
exploração da legislação e diretrizes sobre a educação especial 
e acessibilidade no ensino superior de forma coerente, identi-
ficou experiências importantes de núcleos de outras IFES que 
inspiraram a composição da estrutura e definição de linhas de 
ações do NAIA e por fim, oportuniza que os discentes com defi-
ciência tenham voz, e atuem como protagonistas do processo de 
organização, funcionamento, planejamento e desenvolvimento 
das atividades propostas a serem executadas dentro da política 
de acessibilidade e inclusão em constituição, da Unifesspa. 

CONCLUSÃO

Com o presente trabalho e as análises aqui abordadas, foi possí-
vel perceber que é necessário imputarmos o olhar científico 
sobre experiências de implementação de políticas públicas nos 
sistemas de ensino. 

Avalia-se que a trajetória do NAIA um núcleo em cons-
trução, tem obtido resultados significativos, o que provocou 
trocas com outros núcleos no Brasil, através de convites para 
palestras e relatos de experiências. 

Criar o núcleo de acessibilidade, vincula-lo a reitoria, 
instância máxima de gestão, tem permitido um trânsito trans-
versal nos setores da universidade, além colocar o núcleo como 
referência no apoio e orientações acerca das questões de aces-
sibilidade e inclusão na universidade. 
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Conclui-se que o NAIA, busca a construção de condições 
essenciais para a efetivação da acessibilidade e oferta quali-
ficada do atendimento educacional especializado assegura-
do como direito aos discentes universitários com deficiência, 
fundamentando-se nas orientações legais e buscando assegurar 
o reconhecimento institucional do seu papel e contribuir com a 
qualificação profissional dos alunos com deficiência da comu-
nidade universitária.
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RESUMO

Este artigo aborda os caminhos percorridos pelo Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal do Oeste da 
Bahia (NAI/UFOB), na implementação de ações acadêmicas e 
administrativas que visam assegurar o cumprimento dos requi-
sitos legais de acessibilidade e inclusão no Ensino Superior. 
Para a realização deste estudo, empreendeu-se a uma pesquisa 
descritiva no âmbito da abordagem qualitativa, com o objetivo 
de relatar, a partir da análise de documentos institucionais, a 
criação, organização e funcionamento do NAI/UFOB, tomando 
por base importantes marcos legais que pela temática se entre-
laçam ao conteúdo deste trabalho.
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Palavras-chave: Educação Inclusiva; Ensino Superior; Núcleo 
de Acessibilidade 

INTRODUÇÃO

A implementação de diretrizes e políticas institucionais que 
focalizam a inclusão de estudantes com deficiência na Educação 
Superior, anunciam por si só a necessidade de reconhecimento 
das diferenças no cenário da Universidade. Do ponto de vista 
educacional, a inclusão precisa ser reconhecida e vivenciada 
como um novo paradigma, no qual a educação é concebida como 
um direito social essencial e fundamental na construção de 
uma sociedade mais justa.

No paradigma da inclusão, sob a égide dos direitos huma-
nos, a deficiência compreende uma variação humana legítima, 
digna e natural. Este entendimento, contrapõe-se abertamente 
a perspectiva de deficiência como fenômeno biológico isolado, 
ou diferença corporal indesejável, na qual as interações vividas 
em sociedade são desconsideradas. 

Essa mudança de paradigma, conforme assinala Miranda 
(2012), se traduz no fomento de ações inovadoras capazes de 
promover práticas pedagógicas que reconheçam diferentes 
possibilidades educativas que considerem a identificação das 
singularidades dos estudantes. Não se trata, de uma mudança 
apenas conceitual, mas que tem alcance, sobretudo, no campo 
político pedagógico, mediante implementação de ações efetivas 
no cotidiano das instituições de ensino.

Adotar esta perspectiva significa superar a visão clínica 
da deficiência que procura capturar as ausências e limita-
ções das pessoas com deficiência, assumindo um olhar que 
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perscruta a esfera social e os aspectos que perpassam o desen-
volvimento das políticas públicas e de bem-estar direcionadas 
a esse grupo de pessoas.

Nesse cenário, coloca-se como um desafio inerente à 
agenda acadêmica das Instituições de Educação Superior (IES) 
prospectar um ambiente de trabalho e formação em que a 
inclusão educacional seja materialmente reconhecida e os valo-
res a ela inerentes assumidos institucionalmente, mediante 
ações e práticas efetivas. São representativos nessa institu-
cionalização os marcos regulatórios que contemplam o tema 
da educação inclusiva em documentos oficiais, como Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Político -
-Pedagógico Institucional, bem como Projeto Pedagógico de 
Curso (PPC) de graduação.

Esse movimento institucional para a criação de uma 
ambiência de educação inclusiva nas instituições de ensino 
superior se faz pela sua implementação no desenvolvimento 
de atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. No âmbito 
da gestão, os núcleos de acessibilidade têm um papel político e 
social de extrema relevância, pois mobilizam a instituição tanto 
nas questões acadêmicas como administrativas para promo-
ver a organização de ações que assegurem o cumprimento dos 
requisitos legais de acessibilidade e inclusão de pessoas com 
deficiência no ambiente do Ensino Superior.

Esse pressuposto tem sido adotado pela Universidade 
Federal do Oeste da Bahia (UFOB) que se compromete em aten-
der aos princípios e valores adotados em seus documentos 
institucionais, no que diz respeito à inclusão e acessibilidade 
das pessoas com deficiência no ambiente acadêmico. É neste 
sentido, que este trabalho expõe os caminhos percorridos pelo 
NAI/UFOB, no período de novembro de 2015 até junho de 2017, 
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com o objetivo de descrever sua atuação e desafios institucio-
nais em direção a um trabalho formativo inclusivo.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho, empreendeu-se a uma 
pesquisa descritiva no âmbito da abordagem qualitativa, rela-
tando a criação, gestão e funcionamento do NAI/UFOB, a partir 
de concepções, valores e princípios que se articulam pela imple-
mentação da inclusão educacional, intencionalmente prevista 
nos marcos regulatórios assumidos institucionalmente.

Essa perspectiva ampara-se no que Bogdan e Biklen (1994) 
denominam de investigação de campo, metodologia que apre-
ende dos fatos os dados acontecidos normalmente no campo de 
atuação dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Sob os pressupos-
tos destes autores, o NAI/UFOB se tornou o ambiente natural de 
fonte direta dos dados, a pesquisadora como parte ativa do obje-
to de investigação, e a natureza dos dados coletados fundou-se, 
predominantemente, descritiva.

O lócus da pesquisa é a Universidade Federal do Oeste da 
Bahia (UFOB), criada pela Lei nº. 12.825, de 05 de junho de 2013, 
por desmembramento da Universidade Federal da Bahia (UFBA. 
Com estrutura multicampi, a UFOB está sediada em cinco muni-
cípios do Oeste da Bahia: Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, 
Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória. Em Barreiras, 
localiza-se a sede da administração central da Universidade, 
onde está instalado o NAI.

A descrição dos procedimentos de criação e atuação 
do NAI/UFOB pautou-se em material empírico constituído 
pelas seguintes fontes documentais: 1) Resolução CONSUNI, 
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nº. 003/2015, que institui o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 
(NAI); 2) Projeto Político Pedagógico Institucional da Univer-
sidade, aprovado em 16 de junho de 2016; 3) Relatórios do Núcleo 
de Acessibilidade e Inclusão da UFOB dos anos de 2015 e 2016; 4) 
Relatórios de Gestão Institucional da UFOB referentes aos exer-
cícios de 2015 e 2016; 5) Texto-referência do NAI/UFOB (2015) 
que compõe os Projetos Pedagógicos dos Cursos; 6) Portaria nº 
004/2017 - PROGRAF/UFOB referente a composição da Comissão 
de Inclusão e Acessibilidade; 7) Estudo sobre o número de estu-
dantes com deficiência matriculados nos cursos de graduação 
da UFOB.

Após mapear as principais informações nos documen-
tos institucionais, as quais fazem referência às questões sobre 
a acessibilidade e inclusão de estudantes com deficiência, 
procedeu-se a sistematização dos dados, cuja análise das infor-
mações seguiu um processo indutivo. 

REFERENCIAL TEÓRICO

As universidades, pela via da responsabilidade expressa na 
legislação em vigor, passam a ser corresponsáveis pela efetiva-
ção de políticas e ações voltadas para a inclusão e acessibilidade 
no Ensino Superior, assumindo por força de lei um compromisso 
ético e social com a deficiência/diferença. 

O compromisso com a inclusão envolve um conjunto de 
ações que vão do planejamento e organização de recursos e 
serviços à promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comu-
nicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e 
pedagógicos, a serem disponibilizados nos processos seletivos 
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e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o 
ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 2008).

É nesse cenário marcado por intensos desafios que 
ações voltadas para inclusão de pessoas com deficiência nas 
universidades ganham força com a aprovação da Lei Brasileira 
da Inclusão (Lei nº 13.146/15) a qual, em consonância com a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(BRASIL, 2012), reafirma a conceituação de deficiência como 
o resultado da interação com as barreiras impostas pelo meio, 
avançando em relação ao escopo da Convenção no que concerne 
à Educação Superior. 

Dentre as principais inovações trazidas pela Lei Brasileira 
da Inclusão (LBI), no âmbito da Educação Superior, está a inclu-
são de temas relacionados à pessoa com deficiência nos cursos 
de graduação. Esse novo marco legal, apresenta em seu Art. 30, 
importantes orientações quanto ao ingresso e a permanência de 
estudantes com deficiência nas instituições de ensino superior 
e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, 
a exemplo da flexibilização curricular e dilatação do tempo 
destinado as atividades avaliativas.

Insere-se aqui, de forma objetiva, o primeiro passo a ser 
dado em direção ao processo de inclusão de pessoas com defici-
ência no Educação Superior, o reconhecimento de que as pesso-
as com deficiência são diferentes e que, para que se tornem 
iguais no que importa para uma vida digna, devem ser tratadas 
de maneira diferenciada, segundo as distintas formas de ser e 
estar no mundo (MEDEIROS; DINIZ; BARBOSA, 2010).

Esses aspectos mencionados indicam a necessidade de 
ampliação das políticas de inclusão e de ações afirmativas diri-
gidas aos estudantes com deficiência, sobretudo, nas IES públicas, 
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de forma a apoiar o sucesso acadêmico e um percurso formativo 
de qualidade, nos termos preconizados pela legislação brasileira.

RESULTADOS 

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E 
INCLUSÃO (NAI/UFOB): CRIAÇÃO, 
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inserida no cenário nacional da democratização da Educação 
Superior, a UFOB exerce como instituição pública federal no 
oeste baiano, um papel importante no desenvolvimento de 
políticas e ações que visam promover a equidade e a justiça 
social. Com essa finalidade, se comprometeu em seus documen-
tos institucionais, com inclusão e acessibilidade das pessoas 
com deficiência em seu ambiente acadêmico, com a criação do 
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI/UFOB), por meio da 
Resolução nº. 003/2015, aprovada pelo Conselho Universitário.

Para sua criação, muitos estudos foram realizados. 
Preliminarmente, fez-se um levantamento sobre criação e 
funcionamento dos núcleos de acessibilidade e inclusão nas 
universidades federais. Identificou-se que é diversa a dinâmi-
ca de atuação destes núcleos, muitos geridos por pesquisadores 
vinculados a grupos de pesquisa, outros sob a responsabilida-
de de um professor-pesquisador na área de educação especial 
contando com a colaboração de estagiários e/ou monitores. 
Depois, foram analisadas as possibilidades de funcionamento 
do NAI/UFOB diante da realidade institucional da Universidade 
e das necessidades de estabelecimento de relação com outras 
instituições e a sociedade no oeste baiano.
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A opção política da UFOB foi, em um primeiro momento, 
vincular o NAI à Pró-Reitoria de Graduação e Ações Afirmativas 
(PROGRAF), junto à Coordenadoria de Ações Afirmativas, em um 
momento em que, no processo de implantação da Universidade, 
as políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão estão 
sendo elaboradas. Nesse contexto, assume a gestão do NAI 
uma pedagoga, com formação acadêmica na área de Educação 
Especial, responsável pela proposição das atribuições do 
núcleo, bem como pela coordenação de suas atividades no 
âmbito da instituição.

Assim, o campo de atuação do NAI/UFOB atende ao 
previsto no Decreto nº. 7.611/2011, uma vez que se comprome-
te com a oferta do atendimento educacional especializado aos 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades/superdotação. A institucionalização 
de suas ações está voltada para apoiar, complementar e suple-
mentar os atendimentos comuns, articulando-as ao desenvol-
vimento das atividades acadêmicas propostas pelos docentes 
(BRASIL, 2011). O NAI/UFOB tem como principais objetivos:

Propor práticas didático-pedagógicas acessíveis que possi-

bilitem aos estudantes com demandas específicas de aten-

dimento, condições integrais de participação nos processos 

de aprendizagem, visando a inclusão e o prosseguimento dos 

estudos; promover o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) no âmbito da UFOB a fim de apoiar, complementar e 

suplementar os processos formativos comuns; apoiar, estimu-

lar, acompanhar e implementar ações e projetos que visem 

a eliminação de barreiras atitudinais, arquitetônicas, comu-

nicacionais e pedagógicas, possibilitando a participação dos 

estudantes nos processos formativos de ensino, pesquisa e 
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extensão; ampliar a reflexão em busca da institucionalização 

da educação inclusiva, visando a promoção de estratégias 

pedagógicas que contribuam para o pleno desenvolvimento 

das situações de aprendizagem (UFOB, 2016).

Configurado institucionalmente como um espaço de 
trabalho de natureza diagnóstica, mobilizadora, formativa e 
propositiva, o NAI/UFOB responde, no âmbito da UFOB, pela 
coordenação e articulação de ações que visam contribuir para 
a inclusão de estudantes e servidores com deficiência, cuja 
perspectiva é integrar e articular as diferentes atividades da 
instituição como projetos de extensão, pesquisa, intercâmbio 
e cooperação técnico-científica.

Nesse sentido, o NAI/UFOB tem exercido uma importân-
cia singular na participação da elaboração dos documentos 
institucionais, bem como no desenvolvimento de ações forma-
tivas promotoras de um ambiente de inclusão e acessibilidade.

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 
(NAI/UFOB): PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO 
DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS

Reconhecida como princípio fundamental na superação das 
desigualdades e injustiças sociais, a inclusão é temática aborda-
da no Projeto Político-Pedagógico Institucional da UFOB (PPPI/
UFOB), assumida como instrumento de gestão que promove a 
afirmação da democracia, da justiça social e da equidade de 
condições, bem como de superação das desvantagens produzi-
das em contextos marcados pelo preconceito e pela discrimi-
nação em relação às diferenças.  
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Nesta perspectiva, o PPI da Universidade acolhe a propo-
sição do NAI/UFOB ao se posicionar a respeito do tema:

[...] a inclusão envolve o reconhecimento das diferenças, na 

detecção de desigualdades transformadas em contextos de 

discriminação e na formulação de estratégias positivas (e, 

por definição, provisórias e/ou momentâneas, tais quais as 

ações afirmativas) no propiciar da igualdade de condições 

(UFOB/PPPI, 2016, p. 76).  

Dentre as diretrizes traçadas no PPPI/UFOB no âmbito 
das políticas de suas ações afirmativas, o NAI propôs aquelas 
que estão direcionadas à inclusão de pessoas com deficiência, 
conforme se observa na sequência:

[...] desenvolvimento de políticas de acessibilidade e de 

promoção de acesso de pessoas com deficiência; apoiar, esti-

mular, acompanhar e implementar ações e projetos que visem 

à eliminação de barreiras atitudinais, arquitetônicas, comu-

nicacionais e pedagógicas, possibilitando a participação dos 

estudantes e servidores nos processos formativos de ensino, 

pesquisa e extensão (UFOB/PPPI, 2016, p. 112).

A compreensão da deficiência neste documento encontra-
-se alinhada aos fundamentos conceituais estabelecidos pela 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(BRASIL, 2012). Certamente, reconhece-se na UFOB que a cons-
trução de um ambiente institucional propício à permanência 
e afirmação social dos estudantes com deficiência passa pelo 
fortalecimento da política de inclusão adotada e pela compre-
ensão da deficiência como uma questão de justiça social.
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Outra participação institucional importante do NAI/
UFOB foi a proposição de um texto-referência que aborda 
a temática da acessibilidade que passou a compor todos os 
projetos pedagógicos dos trinta cursos (PPC) de graduação da 
Universidade. A proposição orienta que as ações de afirmação 
dirigidas aos estudantes com deficiência devem promover seu 
pleno acesso, participação e permanência com equidade no 
âmbito das atividades acadêmicas da UFOB. Além dessa questão, 
em uma perspectiva de projeção futura, é anunciado o traba-
lho voltado ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
como parte integrante da Política de Inclusão e Acessibilidade 
da UFOB, configurando-se como um dos pilares da educação 
inclusiva na Universidade.

Sob estes fundamentos, o NAI/UFOB desenvolve, no âmbi-
to das questões pedagógicas e programáticas, um trabalho de 
apoio às atividades de ensino dos docentes, estabelecendo dire-
trizes para inclusão educacional, compreendidas como docu-
mentos orientadores. Este trabalho resulta da preocupação do 
NAI com o cumprimento dos preceitos conceituais e legais da 
acessibilidade e inclusão, demarcando a postura da gestão do 
NAI em identificar os estudantes com deficiência e orientar os 
docentes na implementação de um trabalho pedagógico pauta-
do no respeito às diferenças e no atendimento às demandas 
específicas dos estudantes. Essa postura político-pedagógica 
reconhece que:

[...] a política de Ações Afirmativas exerce um papel fundan-

te no acesso, na permanência com aprendizagem, visando à 

diplomação dos estudantes e, consequentemente, inserção no 

desenvolvimento social, cultural, científico, político e econô-

mico da região. O acesso e, principalmente, a permanência 

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E 
INCLUSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO OESTE DA BAHIA: ORGANIZAÇÃO, 
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Gracy Kelly Andrade Pignata Oliveira
Anatália Dejane Silva de Oliveira
Marcelo de Paula



509

com aprendizagem são premissas fundamentais no desenvol-

vimento dos programas de ações afirmativas e de assistência 

estudantil liderados pela Pró-Reitoria de Graduação e Ações 

Afirmativas. (UFOB, RELATÓRIO DE GESTÃO, 2015, p. 02). 

Nesta conjuntura, o NAI/UFOB tem como papel central 
promover a organização de ações institucionais que assegurem 
o cumprimento com qualidade social dos requisitos legais de 
acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos proces-
sos formativos da vida acadêmica.

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 
(NAI/UFOB): INTERFACES E ARTICULAÇÕES

O NAI/UFOB, em atendimento às diretrizes estabelecidas pelo 
Programa Incluir1, desenvolve suas ações a partir do compro-
misso com a organização de um processo formativo inclusi-
vo, representando, em termos formais, a responsabilidade da 
Universidade com a presença de pessoas com deficiência em 
seu espaço acadêmico. Isto significa dizer que “a existência de 
núcleo de acessibilidade é um aspecto importante no cuidado 
da IES com as questões relacionadas à inclusão educacional na 
perspectiva da responsabilidade social proposta pelo Sinaes” 
(BRASIL, 2013, p. 45).

1 O Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir) tem como 
principal objetivo fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessi-
bilidade nas IFES, os quais respondem pela organização de ações institucio-
nais voltadas para eliminação de barreiras comportamentais, pedagógicas, 
arquitetônicas e de comunicação (BRASIL, 2013).  
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Desse modo, seu trabalho de apoio e acompanhamento 
aos estudantes com deficiência, com ênfase na inclusão, perma-
nência e afirmação social, assume como finalidade a promoção 
de uma formação profissional e científica de qualidade. Sob 
esta premissa, sua atuação abrange à mediação entre os seto-
res administrativos e acadêmicos da UFOB, envolvendo seus 
servidores e estudantes, bem como instituições parceiras, tendo 
em vista a eliminação de barreiras atitudinais, arquitetônicas, 
comunicacionais, pedagógicas, possibilitando uma participa-
ção efetiva das pessoas envolvidas nos processos formativos da 
Universidade (UFOB, 2016).

Ampliando as ações de promoção da acessibilidade no 
contexto institucional, a Pró-Reitoria de Graduação e Ações 
Afirmativas (PROGRAF), tomando por base as diretrizes de traba-
lho do NAI, instituiu a Comissão de Inclusão e Acessibilidade (CIA/
UFOB), por meio da Portaria nº 004/2017. Em uma perspectiva 
de atuação multicampi, a CIA/UFOB estrutura-se pelo objetivo 
de assessorar o NAI nos processos de inclusão de estudan-
tes e servidores com deficiência, com ênfase na eliminação 
de barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais. 
Trata-se de um trabalho institucional coletivo que se efetiva 
mediante a participação de servidores (docentes e técnicos) das 
Pró-Reitorias e Centros Acadêmicos, na organização e gestão 
de políticas e ações de acessibilidade e inclusão.

Do ponto de vista da implementação de suas ações e 
estratégias formativas voltadas para a promoção de atitudes 
inclusivas na Universidade, o NAI/UFOB realiza reuniões, rodas 
de conversa, eventos acadêmicos, elaboração de documentos 
orientadores e aquisição de equipamentos de tecnologia assis-
tiva, mediante o desenvolvimento das seguintes situações: i) 
acolhimento individual; ii) realização de atividades coletivas 
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(cursos, oficinas, rodas de conversa, reuniões); iii) apoio à reali-
zação de pesquisas, projetos, estudos e eventos; iv) prestação 
de assessoria à comunidade universitária nas questões que 
envolvem acessibilidade; v) produção de materiais informativos, 
documentos de orientação e campanhas referentes à acessibili-
dade e inclusão, dentre outras (UFOB/RELATÓRIO DO NAI, 2016).

A efetivação destas ações evidencia-se pela articulação 
contínua do NAI/UFOB com os demais setores da Universidade, 
estabelecendo um diálogo aberto com a comunidade acadêmica 
acerca das questões que permeiam as políticas de inclusão no 
contexto da Educação Superior.  

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 
(NAI/UFOB): ACESSO DE ESTUDANTES COM 
DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

De acordo com os dados do Censo da Educação Superior, divulga-
do pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP), registra-se um crescimento no núme-
ro de matrículas de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação.  
O número de matrículas de estudantes com deficiência nos 
cursos de graduação da UFOB vem acompanhando, em certa 
medida, o crescimento nas matrículas observado no país, 
conforme se observa na tabela a seguir:
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Tabela – Quantidade de estudantes com deficiência por ano 
de entrada na UFOB e quantidade atual acumulada.

INGRESSO TOTAL DE 
ESTUDANTES

QUANTIDADE 
DE ESTUDANTES 

COM 
DEFICIÊNCIA

PERCENTUAL DE 
ESTUDANTES 

COM 
DEFICIÊNCIA

QUANTIDADE 
ACUMULADA 

DE ESTUDANTES 
COM 

DEFICIÊNCIA

2014.2 1798 5 0,28% 5

2015.1 2039 2 0,10% 7

2016.1 2274 2 0,09% 9

2017.1 3178 8 0,25% 17

Fonte: PROGRAF/NAI, 2017.

Os dados da Tabela demonstram que em 2017 o número de 
matrículas de estudantes com deficiência superou os anos ante-
riores. Entretanto, o percentual de ingresso desse público se 
mantém inferior ao ano de 2014. Neste cenário, é possível supor 
que aspectos como ausência de cotas e condições adequadas 
de acessibilidade nos processos seletivos incidem diretamente 
sobre este quantitativo, apontando para a necessidade de novas 
políticas educacionais que contemplem o acesso de estudantes 
com deficiência no Ensino Superior público. 

O processo de inclusão de estudantes com deficiência no 
Ensino Superior ainda é cercado por muitas barreiras, embora a 
legislação brasileira contemple, conforme Decreto nº. 3.298/1999, 
o atendimento especial ao estudante com deficiência nos exames 
de acesso à universidade, visando assegurar as condições de 
igualdade em relação aos demais candidatos.

Na UFOB, assim como em outras universidades públi-
cas, verifica-se uma presença ainda reduzida desse segmento.  
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O número de estudantes com deficiência matriculados na UFOB 
revela-se bastante desigual quando comparado, proporcional-
mente, à quantidade de estudantes sem deficiência. Dos 30 
cursos de graduação da Universidade, apenas 13 deles registram 
matrícula de estudantes na condição de deficiência. 

O gráfico a seguir, registra a distribuição atual de estu-
dantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimen-
to e mobilidade reduzida nos cursos de graduação:

Figura – Distribuição da quantidade atual dos 
estudantes com deficiência, TGD e mobilidade reduzida 
na UFOB de acordo com o curso de graduação.

Fonte: PROGRAF/NAI, 2017.
[Descrição da imagem] Gráfico em barras verticais na cor azul. O eixo vertical representa o quantitativo de estudantes 
ingressantes e o horizontal representa os cursos de graduação. Da esquerda para à direita, Medicina Veterinária 3 
estudantes, Agronomia 2, Física 2, Artes Visuais 1, BI em Humanidades 1, Ciências Biológicas 1, Engenharia Mecânica 
1, Engenharia Civil 1, Engenharia de Produção 1, Geologia 1, História 1, Nutrição 1 e Química 1. [Final da descrição]

Diante dos dados apresentados é possível perceber a insu-
ficiência das políticas específicas voltadas para o acesso de estu-
dantes com deficiência na Educação Superior, anunciando por si 
só a necessidade de ações afirmativas que estabeleçam políticas 
efetivas de ingresso desse público na universidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda inicial, a organização da política de inclusão da UFOB 
reconhece que há um longo caminho a ser trilhado em torno 
da democratização do Ensino Superior. Para tanto, é necessário 
avançar, assegurando a acessibilidade, desde os processos de 
seleção, planejamento e execução orçamentária, conforme se 
preconiza nas legislações sobre o tema.  

Desse modo, este estudo se inscreve no contexto de um 
movimento político pedagógico extremamente desafiador, 
o que sinaliza a necessidade de aprofundamento da discus-
são sobre o direito das pessoas com deficiência à Educação 
Superior na perspectiva da equidade e da permanência com 
sucesso. É nesse cenário que o trabalho do NAI/UFOB se coloca 
política e academicamente.
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RESUMO

A inclusão se configura como um movimento de reorganização 
da sociedade em direção à democratização de acesso a contin-
gentes de indivíduos historicamente excluídos. No âmbito da 
Educação Superior, as proposições políticas relacionadas à 
inclusão de estudantes com deficiência, trazem um conjunto de 
desafios que se intercruzam aos espaços de atuação dos núcle-
os de acessibilidade. O discurso atual sobre inclusão pauta-se 
nos direitos humanos e fundamenta-se no direito à igualdade 
de oportunidade e no reconhecimento das diferenças. Nesse 
contexto, essa pesquisa buscou apontar a necessidade de forta-
lecimento de políticas de fomento à inclusão e a permanên-
cia de estudantes com deficiência no Ensino Superior. O lócus  

1 gracy.oliveira@ufob.edu.br
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da investigação são duas Instituições Federais de Ensino Supe-
rior, sediadas na cidade de Barreiras, interior da Bahia. 

Palavras-chave: Democratização da Educação Superior; 
Inclusão; Núcleo de Acessibilidade.

INTRODUÇÃO

A inclusão, tema recente na agenda das políticas públicas, se 
configura como um movimento de reorganização da socieda-
de em direção a democratização de acesso a contingentes de 
indivíduos historicamente excluídos. O paradigma da inclusão 
indica a necessidade de um tratamento desigual como forma 
de compensar uma história de exclusão, segregação e invisibi-
lidade vivenciada pelas pessoas com deficiência nos processos 
de educação formal.  

Do ponto de vista político, tratar as pessoas de modo dife-
rente, respeitando as suas especificidades, é promover a justiça 
social e a equidade, bem como a superação de restrições que 
se pautam nas diferenças inerentes aos indivíduos. Do ponto 
de vista social, pressupõe a valorização dos direitos humanos, 
expressa na qualidade das relações e no respeito e reconheci-
mento às diferenças. Enquanto que do ponto de vista educacio-
nal, significa atender as demandas especiais de estudantes com 
deficiência, visando à equidade de condições no que interessa 
para uma inserção bem-sucedida na vida acadêmica.

No âmbito da Educação Superior, as proposições políticas 
relacionadas à inclusão de estudantes com deficiência, trazem 
um conjunto de desafios que se intercruzam aos espaços de 
atuação dos núcleos de acessibilidade. O discurso atual sobre 
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inclusão pauta-se nos direitos humanos e fundamenta-se no 
direito à igualdade de oportunidade e no reconhecimento das 
diferenças. Nesse contexto, os núcleos de acessibilidade são 
desafiados a contribuírem de forma efetiva para o fortalecimen-
to de ações institucionais de fomento à inclusão universitária. 

A garantia de uma educação para todos impõe a necessi-
dade de que os profissionais da educação exerçam um compro-
misso com a equidade e desenvolvam práticas pedagógicas 
inclusivas, que atendam as diferenças existentes em sala de 
aula. A Resolução nº 02\2015, que dispõe sobre as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em 
Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação 
Básica, traz como princípios basilares a formação de um profis-
sional que reconheça as diferenças e contribua para a conso-
lidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva. 

Dessa forma, percebe-se que a garantia de uma educação 
inclusiva passa, necessariamente, pelo compromisso em aten-
der às necessidades e demandas específicas do estudante com 
deficiência, de forma a potencializar as condições de desenvol-
vimento da autonomia e participação plena.

Enfrentar as questões atuais sobre Educação Superior 
pública, no contexto da expansão e democratização, pressu-
põe fortalecer a crítica a pressupostos que tendem a naturali-
zar as desigualdades, desequilíbrios e injustiças que marcam a 
sociedade. Ao mesmo tempo, implica em reconhecer a Educação 
Superior como bem público, destinada a todos indistintamente, 
na qual a sociedade assume a responsabilidade de priorizar o 
acesso à universidade como direito social básico, expressão de 
uma sociedade democrática e multicultural, em que se cultiva 
a liberdade, a solidariedade e o respeito às diferenças.
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Assim, não há como negar a importância desse tema no 
âmbito da produção acadêmica do país. Especialmente, quando 
se assume um compromisso público com as políticas de afirma-
ção de pessoas com deficiência, mediante a recente aprovação 
da Lei nº 13.409, de 28 dezembro de 2016, que dispõe sobre a 
reserva de vagas para esse público nas Instituições Federais de 
Educação (IFES). Esta Lei cria uma urgência no que se refere à 
produção de conhecimento referente à inclusão e permanência 
de novos públicos na universidade e impõe a necessidade de 
refletir sobre os aspectos que afetam a gestão dos processos de 
ensino-aprendizagem, que não se limitam aos sabres científicos 
da docência universitária.

Ao tecer reflexões sobre a democratização na Educação 
Superior e os desafios inerentes à atuação dos núcleos de aces-
sibilidade, focalizando à promoção da equidade de condições 
nas atividades que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão, 
pretende-se a partir dos dados recolhidos e dos estudos reali-
zados, apontar a necessidade de fortalecimento de políticas de 
fomento a inclusão e a permanência de estudantes com defici-
ência no Ensino Superior.

METODOLOGIA 

Trata-se de uma investigação qualitativa, no âmbito da aborda-
gem descritiva, visando apontar, mediante material empírico 
constituído por fontes documentais, a necessidade de fortale-
cimento e estruturação dos núcleos de acessibilidade para o 
exercício de ações inclusivas efetivas e consistentes.

O campo de estudo, são duas Instituições Federais de 
Ensino Superior. A Universidade Federal do Oeste da Bahia 
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(UFOB) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia (IFBA), campus Barreiras. A UFOB, criada pela Lei 
nº. 12.825, de 05 de junho de 2013, por desmembramento da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), está sediada em cinco 
municípios do Oeste da Bahia: Barra, Barreiras, Bom Jesus 
da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória.  
O Instituto Federal da Bahia (IFBA), nasce a partir da publi-
cação da Lei nº 11.892/2008, como uma instituição multicampi, 
especializada na oferta da educação profissional e tecnológica 
em diferentes níveis e modalidades de ensino, composta por 
uma Reitoria localizada em Salvador-Bahia, além de vinte e 
um campi nos municípios de Barreiras, Brumado, Camaçari, 
Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, 
Jacobina, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, 
Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, 
Valença, Vitoria da Conquista e Ubaitaba. 

No que diz respeito ao caminho metodológico, a pers-
pectiva assumida ampara-se Bogdan e Biklen (1994), uma vez 
que a fonte direta de coleta de dados é o ambiente natural e as 
pesquisadoras os instrumentos principais de interpretação do 
fenômeno investigado.

O processo de recolha dos dados pautou-se na seleção das 
seguintes fontes documentais: 1) Projeto Político Pedagógico 
Institucional da Universidade, aprovado em 16 de junho de 2016; 
2) Relatórios do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFOB 
dos anos de 2015 e 2016; 3) Relatórios de Gestão Institucional da 
UFOB referentes aos exercícios de 2015 e 2016; 4) Texto-referência 
do NAI/UFOB (2015) que compõe os Projetos Pedagógicos dos 
Cursos; 6) Estudo sobre o número de estudantes com deficiên-
cia matriculados nos cursos de graduação da UFOB; 7) Projeto 
Político Pedagógico do IFBA; 8) Mapeamento sobre os Núcleos 
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de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, no 
ano de 2016.

Após definir as fontes documentais que incidem sobre o 
fenômeno investigado, procedeu-se a sistematização dos dados, 
cuja análise das informações seguiu um processo indutivo, no 
qual são focalizados os aspectos descritivos que se intercruzam 
ao contexto do qual fazem parte.

REFERENCIAL TEÓRICO

As discussões referentes à inclusão de estudantes com deficiên-
cia no Ensino Superior têm se intensificado nos últimos anos. 
Essa ampliação no debate sobre questões relacionadas à inclu-
são universitária vincula-se, especialmente, aos desdobramen-
tos produzidos pelas políticas públicas voltadas para a Educação 
Básica, que transversalmente acabam afetando os espaços de 
escolarização no contexto da Educação Superior.

Enfrentar as questões atuais sobre inclusão universitária 
implica em um tipo de reflexão que leve em consideração as 
relações de poder que se entrelaçam ao currículo, ao planeja-
mento, aos mecanismos de geração e validação dos conheci-
mentos e, sobretudo, aos pressupostos que fundamentam os 
processos de ensino-aprendizagem na Educação Superior. 

O percurso acadêmico do estudante com deficiência na 
universidade é frequentemente ameaçado pela possibilidade 
de prolongamento dos estudos, abandono ou fracasso. O curso 
superior para esses estudantes representa, muitas vezes, um 
investimento frustrante, cujo reflexo se estende a vida do indi-
víduo como um todo, desde a incorporação de uma autoestima 
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negativa e sentimento de inadequação à baixa expectativa de 
um futuro promissor.

Essa compreensão é especialmente necessária quan-
do tratamos da permanência de estudantes com deficiência 
na Educação Superior, não raras vezes excluídos da afiliação 
grupal, negligenciados em suas necessidades específicas e 
desacreditados de suas possibilidades intelectuais. Por esse 
motivo, fica evidente que a permanência universitária de 
estudantes com deficiência, ainda marcada pela discrimina-
ção, segregação e descrédito social, traz implicações e desdo-
bramentos que revelam outras significações que vão além do 
mero ato de persistir.

Cabe ressaltar que aqui tomamos o conceito de perma-
nência nos termos apresentados por Reis e Tenório (2009).

[...] como o ato de continuar que permita não só a cons-

tância do indivíduo, mas também a possibilidade de exis-

tência com seus pares. Permanecer não pode ser entendido 

aqui, como o simples ato de persistir apesar e sob todas as 

adversidades, mas a possibilidade de continuar estando 

dentro; estando junto; estando “in” (REIS E TENÓRIO, 2009, 

p. 4) (Grifos dos autores).

Estar fisicamente inserido, não significa, necessariamen-
te, fazer parte, ou ter a oportunidade de desfrutar da experiên-
cia acadêmica em todas as suas dimensões. Neste sentido, fica 
evidente que o conceito de permanência aqui adotado articula-
-se diretamente à ideia de inserção plena, de pertencimento, 
de equidade na formação acadêmica e científica, de interação 
com os pares. Para dar sentido a sua existência e aumentar a 
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suas chances de fazer parte e estar junto, é preciso ser visto e 
reconhecido pelo outro (REIS; TENÓRIO, 2009).

Esse é um ponto que precisa ser enfrentado, uma vez que 
a mera suposição de que existe um grupo de estudantes que 
não consegue permanecer na universidade, face as inumerá-
veis barreiras que diariamente precisam ultrapassar, deve no 
mínimo provocar uma séria discussão acerca da efetividade das 
políticas e ações que visam incluir pessoas com deficiência na 
Educação Superior. Ressaltamos que todo processo de exclusão, 
mesmo aquele que se apresenta sob a roupagem de inclusão,

[...] tem um efeito danoso sobre a imagem que a pessoa tem 

de si mesma. Uma auto-imagem negativa a afasta de diversas 

formas de pertencimento. Esse afastamento reforça a nega-

tividade da imagem e o ciclo se fecha (SILVEIRA, 2009, p. 30).

Nesse sentido, destacamos três categorias de problemas 
que necessariamente precisam ser enfrentados no contexto das 
políticas de inclusão no país: 1) a necessidade de equacionar a 
relação igualdade e diferença, do ponto de vista do acesso e 
da permanência; 2) a necessidade de ampliação do acesso de 
estudantes com deficiência na Educação Superior, face a redu-
zida representatividade desse grupo nesta etapa de ensino; e 
3) a importância de análise cuidadosa das formas de exclusão 
que se produzem no interior das universidades, estritamente 
dimensionadas a partir da compreensão da deficiência como 
limite individual e fenômeno biologicamente isolado.

A exclusão por dentro do sistema de ensino exerce um 
peso ainda maior sobre a trajetória acadêmica dos estudantes 
com deficiência, criando uma atmosfera propícia à perpetua-
ção de preconceitos, estigmas e estereótipos. “A expectativa 
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é a de que tirem proveito da oportunidade usufruída. Quem 
não cumpre essa expectativa corre o risco de ser identificado 
e tratado como desviante e consequentemente estigmatizado” 
(OMOTE, 2004, p. 298). 

As dificuldades enfrentadas pelos estudantes com defici-
ência para ingressarem e permanecerem na universidade não 
deixam de ser, em alguma medida, semelhantes àquelas viven-
ciadas pelos estudantes de origem popular, com uma diferença 
crucial, o estudante com deficiência experimenta ainda, desde 
as primeiras oportunidades de socialização, “uma das formas 
mais singulares de exclusão social – a solidão pelo corpo único” 
(BARBOSA; DINIZ; SANTOS, 2010, p. 43).

Nesta perspectiva, a democratização do acesso, o compro-
misso político e ético com a permanência com equidade, bem 
como a implementação de políticas de inclusão voltadas para 
as pessoas com deficiência, representam um desafio gigantesco 
para a Educação Superior brasileira, cujo reflexo vincula-se a 
um projeto de sociedade mais justa e igualitária.

RESULTADOS

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E 
INCLUSÃO DA UFOB NO CONTEXTO DA 
DEMOCRATIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA

O tema da inclusão de estudantes com deficiência no âmbito da 
Educação Superior pública ganhou força nas instituições em 
estudo, com a institucionalização dos seus núcleos de acessi-
bilidade, os quais respondem pela organização de políticas e 
ações que assegurem a inclusão de pessoas com deficiência à 
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vida acadêmica, eliminando barreiras e promovendo o cumpri-
mento dos requisitos legais de acessibilidade. Na UFOB, o Núcleo 
de Acessibilidade e Inclusão (NAI/UFOB), foi criado por meio da 
Resolução nº. 003/2015, aprovada pelo Conselho Universitário.  

O NAI/UFOB estrutura-se institucionalmente como um 
espaço de trabalho de natureza diagnóstica, mobilizadora, 
formativa e propositiva, que responde pela coordenação e arti-
culação de ações que visam contribuir para a inclusão de estu-
dantes e servidores com deficiência, cuja perspectiva é integrar e 
articular as diferentes atividades da instituição como projetos de 
extensão, pesquisa, intercâmbio e cooperação técnico-científica.  

Sua atuação tem influenciando o surgimento de um novo 
olhar acerca da inclusão e permanência de estudantes com deficiên-
cia na Universidade. Entre as ações desenvolvidas destaca-se a reali-
zação de atividades formativas como o I Seminário de Acessibilidade 
e Inclusão no Ensino Superior. Este evento demonstrou ser uma 
iniciativa de extrema relevância, haja vista a necessidade de sensi-
bilização da comunidade acadêmica e sociedade em geral, quanto 
a superação das injustiças sociais vivenciadas historicamente pelas 
pessoas com deficiência (RELATÓRIO NAI/UFOB, 2016).

Outros documentos orientam a educação inclusiva na 
UFOB, a exemplo do texto-referência que aborda a temática 
da acessibilidade em todos os projetos pedagógicos dos cursos 
(PPC) de graduação da Universidade. O texto introdutório desse 
documento orienta a institucionalização de uma Política que 
visa promover o pleno acesso, participação e permanência com 
equidade de estudantes com deficiência no âmbito das ativida-
des acadêmicas da UFOB. 

No que se refere às questões pedagógicas e programá-
ticas, é possível identificar nos documentos institucionais, 
diretrizes para inclusão educacional, as quais recomendam 
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práticas didático-pedagógicas acessíveis que promovam a parti-
cipação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, independentemente 
de sua condição física, sensorial e intelectual (DOCUMENTO 
ORIENTADOR 2, NAI/UFOB, 2017).

No processo de superação das barreiras atitudinais, 
pedagógicas e procedimentais, os documentos, em análise, 
elaborados pelo NAI/UFOB, focalizam a responsabilidade dos 
docentes na articulação de estratégias metodológicas que aten-
dam as singularidades dos estudantes com deficiência, visando 
à promoção do pleno acesso.

Ao se analisar o documento “Estudo sobre o número de 
estudantes com deficiência na UFOB”, procurando identificar 
os efeitos do processo de democratização da Educação Superior 
nesta IFES, observou-se que o número de matrículas de estu-
dantes com deficiência nos cursos de graduação da UFOB, vem 
acompanhando, em certa medida, o crescimento nas matrículas 
observado no país, conforme figura a seguir: 
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Figura 1 – Quantidade de estudantes com deficiência por ano de ingresso.

Fonte: De Paula, 2017.
[Descrição de imagem]: Gráfico de barras verticais na cor cinza, com eixo vertical numerado de 0 a 9, composto de 
quatro barras, da esquerda para a direita: 2014.2, com 5; 2015.1, 2, 2016.1, 2, e 2017.1, 8. [Final de descrição]

Esses números geram uma urgência no que se refere à 
reflexão sobre práticas pedagógicas, perspectivas políticas 
e epistemológicas da docência universitária, na tentativa de 
responder a estes desafios contemporâneos. 

Cabe destacar, no entanto, que a presença de estudantes 
com deficiência ainda é uma presença reduzida quando compa-
rada proporcionalmente à quantidade de estudantes sem defi-
ciência. Dos 30 cursos de graduação da Universidade, apenas 
13 deles apresentam matrícula desse público. 

Os dados apresentados reforçam a necessidade de elabo-
ração e a implementação de políticas específicas voltadas para 
o acesso e a permanência de estudantes com deficiência no 
âmbito da Educação Superior. 

Os gráficos a seguir, registram a distribuição atual de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvol-
vimento e mobilidade reduzida nos cursos de graduação, e uma 
projeção do número de estudantes com deficiência que ingres-
sarão na UFOB até 2020, com e sem a reserva de vagas.
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Figura 2 – Distribuição da quantidade atual dos 
estudantes com deficiência, TGD e mobilidade reduzida 
na UFOB de acordo com o curso de graduação. 

Fonte: De Paula, 2017.
[Descrição da imagem] Gráfico em barras verticais na cor azul. O eixo vertical representa o quantitativo de estudantes 
ingressantes e o horizontal representa os cursos de graduação. Da esquerda para à direita, Medicina Veterinária 3 
estudantes, Agronomia 2, Física 2, Artes Visuais 1, BI em Humanidades 1, Ciências Biológicas 1, Engenharia Mecânica 
1, Engenharia Civil 1, Engenharia de Produção 1, Geologia 1, História 1, Nutrição 1 e Química 1. [Final da descrição]
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Figura 3 – Previsão do número total de estudantes 
com deficiência e TGD na UFOB para cada ano de 
ingresso até 2020 (Com e sem cota de vagas).

Fonte: De Paula, 2017.
[Descrição da imagem] Gráfico de linhas azul e vermelha no sentido horizontal. Abaixo, legenda indica o significado 
de cada cor, onde a azul corresponde à “Previsão sem cota”, e a cor vermelha corresponde à “Previsão com cota”. O 
eixo vertical apresenta uma escala de 0 a 70 e o eixo horizontal um período que vai de 2014.2 à 2020.1. A linha azul, 
em 2014.2 pontua 5 estudantes; em 2015.1, 7; 2016.1, 9; 2017.1, 17; 2018.1, 26; 2019.1, 34 e 2020.1, 43. A linha vermelha 
em 2017.1 pontua 17 estudantes; 2018.1, 39; 2019.1, 51 e 2020.1, 62. [Final da descrição]

Com base na Figura 3, é possível afirmar que a implemen-
tação da política de reserva de vagas nas instituições federais de 
educação apresenta-se como fundamental à superação das desi-
gualdades e desequilíbrios sociais, provocados pelo desrespeito 
às diferenças. Para tanto, é necessário que a democratização 
do acesso gere um compromisso político e ético com a perma-
nência com equidade nas IES, o que impõe novas e desafiadoras 
formas de planejar o ensino, a aprendizagem, a avaliação, a 
pesquisa e a extensão no contexto universitário.
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NÚCLEO DE APOIO ÀS PESSOAS 
COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECÍFICAS DO IFBA NO CONTEXTO DA 
DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

O Núcleo de apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais 
Específicas - NAPNE, foi criado por uma ação conjunta entre 
a Secretaria de Educação Especial – SEESP, já extinta, e a 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC/MEC, 
por meio do Programa TEC NEP, com o objetivo de desenvolver 
políticas públicas voltadas para o acesso, permanência e saída 
com sucesso de alunos com necessidades educacionais especiais 
em cursos de formação inicial e continuada, técnico e tecno-
lógico na Rede Federal de Educação Tecnológica. Essas ações 
culminaram estrategicamente com a implantação de núcleos de 
acessibilidade em todas Instituições de Educação Tecnológica.

Além de recomendar ações para a eliminação de barrei-
ras atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas, comunicacionais 
e digitais no âmbito acadêmico, as ações do núcleo também têm 
contribuído para:

[...] orientar a equipe pedagógica e coordenações de cursos/

áreas, oferecendo-lhes subsídios que visem garantir o 

redimensionamento do contexto educacional, propondo 

adequação de técnicas, estratégias, materiais e currículo 

às necessidades específicas dos referidos discentes; estimu-

lar a aprendizagem cooperativa em sala de aula; fomentar a 

constituição de redes de apoio;  propor/realizar atividades 

e eventos que promovam a integração dos discentes, contri-

buindo com a valorização do respeito à diversidade humana;  

promover atividades de pesquisa e extensão no campo da 
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Educação Inclusiva; desenvolver ações que envolvam a parti-

cipação da família para garantir pleno acesso e participação 

dos discentes e; fomentar ou promover a formação continua-

da dos docentes e demais profissionais da educação do IFBA, 

com a possibilidade de articulação de parcerias ou convênios 

(NAPNE/IFBA, 2016).

Com a finalidade de ampliar as ações de inclusão no 
Instituto, foi criado em 2013 e materializado em 2014, o 
Departamento de Permanência e Assistência Estudantil (DEPAE) 
vinculado à Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), que dentre as suas 
principais atribuições, desenvolve um trabalho de acompanha-
mento das ações voltadas para a inclusão de estudantes com 
necessidades educacionais específicas, em articulação com 
NAPNEs. Esse Departamento tem como uma de suas prerro-
gativas, propor programas e projetos que visem orientar os 
docentes e técnicos administrativos no que concerne à inclusão 
das pessoas com necessidades especiais no âmbito do IFBA, 
campus Barreiras.

Dentre as ações iniciais da implantação do DEPAE 
destaca-se:

1. Construção de conhecimento sobre o desenvolvimento 
da educação especial no IFBA

Buscando entender o funcionamento dos NAPNEs e as 
políticas do governo federal correlatas ao tema. Essa importan-
te ação gerou um relatório endereçado ao Reitor da Instituição, 
em janeiro de 2016, apresentando um quadro demonstrativo das 
determinações legais e sugestões de possíveis ações no âmbi-
to do IFBA, com vistas a inclusão das pessoas com deficiência, 
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transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, bem como ao tratamento ao risco de cometimen-
to de crime por ação, negligência ou omissão às necessidades 
da pessoa com deficiência no acesso aos serviços educacionais 
prestados pelo IFBA. 

2. Instituição de uma Comissão de Inclusão

Em agosto de 2015, composta por profissionais vincu-
lados aos NAPNEs e profissionais que atuam na promoção da 
inclusão dos diversos campi, com o objetivo central de traçar 
diretrizes de atuação dos Núcleos. Os objetivos secundários 
foram, a partir dos indicadores do INEP: propor uma orientação 
de composição mínima dos NAPNEs; prever recursos necessá-
rios; propor diretrizes de atuação dos atores envolvidos; propor 
capacitação para a comunidade do IFBA, tendo como metas 
a acessibilidade, a inclusão plena e a autonomia dos alunos 
com necessidades específicas. Os trabalhos desenvolvidos 
pela Comissão culminaram na elaboração das Diretrizes para 
Acessibilidade Pedagógica dos Estudantes com Necessidades 
Específicas no âmbito do IFBA, aprovada em março de 2016, 
por meio da Resolução nº 09 de 28 de março de 2016, e com 
elaboração de uma minuta da Política de Inclusão do IFBA – 
na perspectiva da pessoa com deficiência. Este documento, foi 
aprovado por unanimidade pelo Conselho Superior, realizada 
em 28 de setembro de 2017, com pequenas ressalvas.

3. Elaboração do documento intitulado “Mapeamento sobre 
o funcionamento dos NAPNES do IFBA” 
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Esse documento, cujo teor apresenta um panorama do 
envolvimento de profissionais do IFBA com a inclusão educacio-
nal dos estudantes com necessidades educacionais específicas, 
teve como objetivo mapear os tipos de deficiência, condições de 
funcionamento dos NAPNES, dentre outras informações signi-
ficativas para estudos posteriores.

4. Elaboração do documento “Orientações para o Aten-
dimento às Pessoas com Deficiência”

Lançado pela PROEN/DEPAE com o objetivo de orientar os 
servidores e funcionários do IFBA quanto as formas adequadas 
de lidar com pessoas com deficiência, buscando a promoção de 
uma comunicação mais eficiente e que considere à diversidade.

É importante salientar ainda, que apesar das ações aqui 
mencionadas, ainda são poucos os estudantes com deficiên-
cia que têm acesso ao IFBA, embora essa instituição dispo-
nibilize, desde 2007, 5% das vagas para estudantes com esse 
perfil.  Mesmo diante das inúmeras determinações legais que 
garantem o direito à educação a todas as pessoas, independen-
temente de sua condição, a presença de pessoas com deficiência 
continua uma presença reduzida.

Com base no documento intitulado “Mapeamento sobre 
os Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades 
Específicas”, é possível verificar que ano de 2016, havia apenas 
124 estudantes com necessidades educacionais específicas 
distribuídos nos campi do IFBA. Dos campi estudados 64% deles 
possuem algum tipo de equipamento para promover a inclu-
são; porém, somente 5,88% dos campi possuem sala de recursos 
multifuncionais e 94,11% informaram não possuir esta estrutu-
ra para o atendimento individualizado dos estudantes com NEE. 

NÚCLEOS DE ACESSIBILIDADE NO 
CONTEXTO DA DEMOCRATIZAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Gracy Kelly Andrade Pignata Oliveira 
Sandra Samara Pires Faria



535

Outro dado que chama atenção é que 64,70% informaram ter 
estabelecido algum tipo de parceria com instituições externas 
visando à inclusão e em 88,23% existe pelo menos um profissio-
nal nessa condição, sendo que em 11,76% dos campi não existe 
profissional com perfil procurado pelo levantamento de dados. 

Identificou-se ainda que são diversas as dificuldades 
encontradas para a efetivação da inclusão, a saber: a) falta da 
Sala de Recursos Multifuncionais e do AEE; b) falta de mate-
riais e equipamentos específicos para organização da Sala de 
Recursos Multifuncionais e do AEE; c) ausência de acessibi-
lidade arquitetônica em vários espaços do campus; d) ausên-
cia de acessibilidade comunicacional; e) falta de profissionais 
para atendimento no AEE; f) falta de qualificação docente para 
desenvolvimento de trabalho pedagógico inclusivo com estu-
dantes em sala de aula; g) falta de recursos financeiros para 
formação e investimento em acessibilidade e; h) falta de trei-
namento e ausência de padronização de rotinas institucionais. 

CONCLUSÕES

Apontar os desafios inerentes ao trabalho dos núcleos de aces-
sibilidade, imersos no contexto da democratização da Educação 
Superior, não nos parece um empreendimento simples, contu-
do, fundamentalmente necessário, face à complexidade própria 
do Ensino Superior.

Essa compreensão é especialmente necessária quando 
tratamos da permanência de estudantes com deficiência, não 
raras vezes excluídos da afiliação grupal, negligenciados em 
suas necessidades específicas e desacreditados de suas possibi-
lidades intelectuais. Para esse público, ingressar e permanecer 
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na universidade, sobretudo, na universidade pública, signifi-
ca um esforço extraordinário que se traduz muitas vezes no 
sentimento de não pertencimento e na possibilidade real de 
fracasso e abandono. 

Se este é um desafio incontornável para a universidade 
pública, também não deixa de ser para aqueles que respondem 
institucionalmente pelas ações de acessibilidade e inclusão nas 
IFES: os núcleos de acessibilidade. A mera suposição de que exis-
te um grupo de estudantes que não consegue permanecer na 
universidade, frente às inumeráveis barreiras que diariamen-
te precisam ultrapassar, deve no mínimo provocar uma séria 
discussão acerca da efetividade das políticas e ações que visam 
incluir pessoas com deficiência na Educação Superior pública. 

Portanto, o enfrentamento dos obstáculos que impe-
dem a efetividade das políticas de inclusão dos estudantes com 
deficiência, passa, necessariamente, pela estruturação, finan-
ciamento e fortalecimento dos núcleos de acessibilidade das 
Instituições Federais de Educação do País.
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RESUMO:

Este relato apresenta a experiência do campus universitário da 
UFPA Tucuruí na promoção da acessibilidade no ensino supe-
rior aos discentes com deficiência. O núcleo responsável pelas 
políticas acessíveis iniciou sua estruturação com a reserva de 
um espaço físico dentro da instituição para ser sala de atendi-
mento, estudo e de utilização de equipamentos que dão suporte 
ao aluno com deficiênciano ano de 2015, pois em 2014 ingres-
sou no campus um estudante com deficiência. No ano de 2016 
esta sala foi estruturada com computadores e outros equipa-
mentos, de suporte acadêmico, enquanto a equipe responsável 
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buscava capacitar-se em eventos de educação inclusiva, forma-
ções e leituras sobre a temática. A primeira e atual demanda do 
campus quanto ao atendimento de aluno com deficiência é a 
deficiência visual, possuindo atualmente dois discentes cegos. 
No ano de 2017 o núcleo passou a fazer parte do regimento 
interno do campus, o qual foi denominado de núcleo de tecno-
logia assistiva. Mostraremos como foi esse processo de estru-
turação e as ações desenvolvidas atualmente pelo núcleo na 
busca de garantir a acessibilidade em suas diversas dimensões 
aos estudantes da instituição.

Palavras-Chaves: acessibilidade; estudante PcD; núcleo.

INTRODUÇÃO

A Universidade Federal do Pará – UFPA é a maior universidade 
pública da Amazônia, estápresente em 12 municípios do inte-
rior do estado, configurando seu perfil multicampi. Sua missão 
é “Produzir, socializar e transformar o conhecimento na 
Amazônia para a formação decidadãos capazes de promover a 
construção de uma sociedade inclusiva e sustentável”.

Dentre os campi do interior do Estado temos o campus 
universitário na cidade de Tucuruí que possui 08 anos de criação 
com a oferta de cursos permanentes de engenharias: Engenharia 
Civil; Engenharia Mecânica; Engenharia Elétrica; Engenharia 
Sanitária e Ambiental e Engenharia da Computação. 

O objetivo do presente artigo é apresentar o relato de 
experiência da institucionalização do setor responsável pelas 
questões concernentes à acessibilidade de discentes no ensino 
superior no campus de Tucuruí: sua trajetória de estruturação, 
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o trabalho que vem sendo desenvolvido e seus desafios para 
promover a acessibilidade de discentes com deficiência, em 
especial, aos discentes cegos, atual demanda do campus.

A UFPA foi umas das instituições de ensino superior 
pioneiras na formulação e implementação de ações afirmativas 
educacionais, visto que a partir de 2005 passou a aprovar uma 
série de resoluções que adotam cotas no seu processo seletivo: 
em 2005 adotou a cota raça e cota escola pública; em 2009 a cota 
para discentes deficientes e para aluno indígena e em 2012 para 
aluno quilombola.

No que diz respeito especificamente à ação afirmativa 
destinada a pessoas com deficiência - PcD, a UFPA através da 
resolução nº 3.883 de 2009 aprovou o acréscimo de uma vaga 
nos cursos de graduação para PcD passando a ser efetivada a 
partir de 2011; nesta cota, os candidatos participam do mesmo 
processo de seleção dos demais candidatos, concorrendo a uma 
vaga destinada para deficiente.

Além da implementação de políticas afirmativas a 
Universidade vem estruturando sua política de atendimento 
a estes discentes a fim de garantircondições de permanência e 
conclusão, através da execução de ações previstas no programa 
de assistência estudantil – PNAES – decreto nº 7.234 de 19 de 
julho de 2010, cujos objetivos são:

I. democratizar as condições de permanência dos jovens 
na educação superior pública federal;

II. minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regio-
nais na permanência e conclusão da educação superior;

III. reduzir as taxas de retenção e evasão; e
IV. contribuir para a promoção da inclusão social pela 

educação.
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Para que a inclusão social no ensino superior ocorra, o 
documento Programa Incluir Acessibilidade no Ensino Superior– 
SECADI/SESu (2013), orienta que é importante que haja a 
estruturação e consolidação de núcleos de acessibilidade que 
passem a serem os responsáveis pelas ações institucionais que 
garantam a inclusão de pessoas com deficiência à vida acadê-
mica, eliminando barreiras pedagógicas, arquitetônicas e na 
comunicação e informação, promovendo o cumprimento dos 
requisitos legais de acessibilidade.

Tais núcleos devem disponibilizar serviços e recursos de 
acessibilidadeque promovam a plena participação dos estudan-
tes: tais como o tradutor e intérprete de língua Brasileira de 
Sinais, equipamentos de tecnologia assistiva e materiais peda-
gógicos acessíveis. (BRASIL, 2013).

Estas ações são ofertadas pela UFPA através da Superi-
ntendência da Assistência Estudantil – SAEST1 órgão responsável 
pelas ações da assistência estudantil e de inclusão acadêmica 
de discentes com deficiência.

1 A assistência estudantil a discentes em situação de vulnerabilidade socio-
econômica era implementada pela DAIE – Divisão de assistência e integra-
ção estudantil, criado em 2009 pela Pró-Reitoria de Extensão e a política de 
acessibilidade a discentes com deficiência era conduzida pelo NIS – Núcleo de 
Inclusão Social, instituído pela Pró-reitora de Ensino no ano de 2012. No ano 
de 2017 a política destinada aos estudantes foi agregada a um único depar-
tamento com a criação da SAEST agora vinculado ao gabinete da Reitoria. 
Esta superintendência possui três coordenadorias: assistência estudantil, 
integração estudantil e de acessibilidade a CoAcess que é o órgão respon-
sável pela implementação da política de acessibilidade na Universidade em 
parceria com as equipes existentes nos campi.
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O PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO 
DE ACESSIBILIDADE NO CAMPUS DE TUCURUÍ

O início da estruturação do núcleo responsável pelas ações 
de acessibilidade aos discentes com deficiência no campus foi 
impulsionado com o ingresso de um discente com deficiência 
visualno curso de Engenharia Sanitária e Ambiental via cota 
aluno PcD no ano de 2014, este aluno era egresso do Instituto 
Federal do Pará – IFPA campus Tucuruí onde cursou o ensino 
médio integrado com o técnico de saneamento básico.

A entrada desse aluno foi um divisor na história do 
campus, visto que foi necessário a partir de então ofertar apoio 
em diversos aspectos:

• Atitudinais para que colegas de turmas, docentes, corpo 
técnico pudessem se relacionar com ele sem preconceito 
e discriminação;

• Metodológico para que docentes pudessem adaptar a meto-
dologia de ensino às suas especificidades;

• Material pedagógico adaptado em Braille para que pudesse 
acompanhar as disciplinas;

• Acessibilidade arquitetônica para que o discente pudesse se 
deslocar sem barreiras no espaço do campus.

Contudo, esse suporte não foi disponibilizado imediata-
mente conforme a urgência do estudante que passou o primei-
rosemestre no curso sem material didático adaptado, sem a 
sensibilização e formação de docentes que levassem em consi-
deração sua especificidade na condução das disciplinas.

A situação ilustra que não são suficientes leis e decre-
tos que assegurem a educação como um direito se não forem 
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ofertadas condições para que as instituições promovam a aces-
sibilidade, taiscomo formação de equipes multidisciplinares e 
de docentes; a contratação de tradutores de Libras e transcri-
tores Braille e aquisição de tecnologias assistivas.

Visando ofertar condições de plena participação do 
discente nas atividades acadêmicas e de lhe dá condições de 
permanência a coordenação do campus sempre preocupada 
com a educação inclusiva solicitou à psicóloga e assistente 
social do campus que passassem a se capacitarem, assim como o 
processo de aquisição de equipamentos de tecnologias assistivas 
foram prioridades da gestão do campus. Estas tecnologias são 
importantes para promover a participação dos discentes com 
autonomia nas atividades acadêmicas, sendo definida como:

Uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, 

que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 

práticas e serviços que objetivam promover a funcionalida-

de, relacionada à atividade e participação de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando 

sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 

social. (CAT, 2007)

O processo de licitação e comprainiciou no ano de 2013, 
sendo consolidada a licitação no ano de 2014. Os equipamentos 
foram adquiridos pelo campus em abril de 2016.

Paralelo ao processo de aquisição, as profissionais indica-
das como responsáveis pelas ações de acessibilidadeinvestiram 
na capacitação acerca da acessibilidade e inclusão de pessoas 
com deficiência no ensino superior através de leituras acer-
ca do tema (na qual logo se percebeu a escassez de literatura 
sobre a inclusão no ensino superior); participação em eventos, 
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a aproximação com a equipe técnica do Núcleo de Atendimento 
Pessoa com Necessidade Educacional - NAPNE do IFPA da cidade 
o qual desde então é um parceiro da instituição.

Nesse período houve a aproximação com o então depar-
tamento responsável pela acessibilidade da UFPA, o NIS, o qual 
enviou em dois momentos integrantes da equipe ao campus a 
fim de proporcionar capacitação e orientações à comunidade 
acadêmica sobre a deficiência visual.

A partir do estreitamento com o NIS alguns materiais do 
estudante passaram a ser encaminhados para equipe em Belém 
que passou a adaptar o material pedagógico do discente, contu-
do devido à equipe ser reduzida para atender todos os discentes 
com deficiência visual da universidade multicampi, esse envio 
deveria ser com antecedência de 06 meses, o que na maioria 
das vezes não era possível devido à organização do calendário 
acadêmico da faculdade e a distribuição de disciplinas entre os 
professores não ser realizada com tanta antecedência.

Outra ação que passou a ser adotada com a orientação do 
NIS na época foi amonitoria ao discente com deficiência visual, 
a qual consiste no processo de apoio pedagógico nas atividades 
acadêmicas pertinentes ao curso. Dessa forma, foram escolhi-
das, a princípio duas monitoras para acompanhar o discente, 
uma do mesmo curso e outra da Engenharia da Computação; a 
primeira dava apoio nas atividades de ensino, acompanhando 
o aluno em sala de aula, na mediação entre o professor aluno 
e turma quando necessário, apoio na adaptação de material 
pedagógico e produção de materiais tridimensionais, textu-
ras e maquetes, a segunda monitora ficou responsável pela 
pesquisa de tecnologias assistivas, por instalação de softwares 
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acessíveis em computadores, como Dosvox, NVDA2 e pesquisas 
sobre tecnologias assistivas que pudessem vir a colaborar com 
a autonomia dos discentes.

A partir desse momento começou-se a oferecer maiores 
condições de acessibilidade ao discente. Em meados 2015 foi 
reservada uma sala de aula do campus onde foram colocados 
04 computadores com NVDA e Dosvox instalados para a utiliza-
ção do discente; uma mesa redonda com cadeiras para estudo 
e um armário baixo, o espaço é utilizado pelos discentes com 
deficiência e seus monitores.

Além do discente com deficiência visual mencionado, em 
2016 a equipe recebeu outra demanda de um estudante do curso 
de engenharia civil que perdeu a visão do olho direito e ficou 
com resquícios de visão periférica do outro lado, o qual passou 
a ser acompanhado pela equipe também.

Desde abril de 2016 a sala do núcleo possui uma impresso-
ra Braille modelo Juliet Pro-60; uma Fusora Térmica, que trans-
forma imagens impressas ou desenhadas com caneta preta à 
base de carbono em relevo; um Scanner de Voz Aladdin Voice, 
que converte documentos impressos em pdf em áudio.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atualmente o núcleo tem o objetivo deoferecer orien-
tação e formação para estudantes, técnicos e docentes para 
promoção da cultura da inclusão, bem como acompanhar e 
dar suporte aos alunos com deficiência, transtornos globais 

2 O Dosvox é um software que dá acessibilidade na utilização do computador 
a pessoa cega, é um sintetizador de voz que lê textos, conteúdos da internet, 
já o NVDA, é o leitor de tela de Windows.
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do desenvolvimento e altas habilidades no âmbito acadêmico 
e psicossocial. Além disso, busca o desenvolvimento de ativi-
dades de monitoria, extensão e pesquisas de iniciação cien-
tífica no âmbito da educação especial e desenvolvimento de 
tecnologia assistiva.

As principais atividades desenvolvidas atualmente são:

• Acessibilidade comunicacional através da transcrição 
Braille;

• Orientação pedagógica e avaliativa para a adaptação de 
materiais para PcD no ensino superior;

• Orientações e instalações de softwares acessíveis a PcD;
• Atendimento de monitoria;
• Eventos sobre educação inclusiva e sobre tecnologia 

assistiva;
• Atendimento psicopedagógico individualizado ao discen-

te PcD;
• Orientação à comunidade acadêmica quanto aos direitos 

dos PcD ś e dicas de relacionamentos com estes.

A EXPERIÊNCIA DA MONITORIA

A monitoria aos estudantes PcD foi um diferencial para promo-
ção da inclusão com qualidade dos dois discentes com deficiên-
cia visual, assim como um processo enriquecedor e desafiador 
aos monitores que até aquele momento não possuíam aproxi-
mação com PcD ś e muito menos a experiência em auxiliar no 
processo educativo de pessoas cegas, o que causa um impacto 
no primeiro momento: “como ensinar cálculo a um aluno cego, 
matérias complexas da engenharia e tão visuais”.
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Os monitores são discentes que dão apoio à inclusão 
acadêmica com qualidade dos discentes PcD ś. Eles recebem 
bolsa denominada atividade acadêmica no valor de R$400,00 
reais e cumprem 20 horas semanais de monitoria de acordo 
com o plano de trabalho elaborado em conjunto com a equipe 
técnica do núcleo, cujas principais atividades são auxiliar nas 
disciplinas que o discente PcD estiver matriculado, solicitar aos 
docentes material das disciplinas a fim de torná-las acessíveis.

O campus de Tucuruí possui dois tipos de monitores, o 
chamado de acompanhamento que desempenha as funções 
acima relatadas e que faça o mesmo curso do estudante PcD, 
preferencialmente um semestre superior; e o de produção, cuja 
principal atribuição é a produzir material pedagógico acessível 
aos discentes cegos,de acordo com particularidade de cada um: 
digitalização de textos para o uso do dosvox; digitação de textos 
para o programa braille fácil; impressão do material brailizado 
na impressora braille; apoio na manutenção da impressora e 
demais equipamentos.

Importante destacar os avanços da monitora de produção 
que aprendeu em pouco tempo transcrever texto para o Braille, 
o que veio a facilitar a adaptação dos materiais pedagógicos 
disponibilizados pelos docentes pelo núcleo do campus Tucuruí. 
Outra ação relevante foi a configuração da impressora Braille, 
visto que esta quando chegou ao campus ficou um ano sem uso, 
devido não estar habilitada para impressão e as tentativas da 
equipe da divisão de tecnologia não serem exitosas.

Abaixo segue algumas declarações dos monitores que 
estão com a equipe de acessibilidade desde o início. Os relatos 
mostram um pouco do desafio que foi e é o processo de moni-
toria, assim como as adaptações realizadas por eles a fim de 
viabilizar o melhor entendimento dos discentes cegos.
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“O início do projeto para mim foi bastante desafiador, já que eu 

nunca havia me deparado com tal situação, isso se deu no início 

do ano de 2016, a priori eu iria acompanhar o discente nas 

aulas para lhe prestar auxílio, como ditar o que estava escrito 

na lousa, explicar algum desenho ou gráfico que o professor 

utilizara para o esclarecimento de algum assunto”. (monitora 

do discente de Engenharia Sanitária e Ambiental - A)

“Quando o projeto foi iniciado, no início de 2016, era percep-

tível que seria uma grande jornada e um grande desafio, esse 

foi o meu primeiro contato com os programas de acessibilida-

de e com os métodos de ensino para pessoas com deficiência. 

O trabalho proposto era basicamente auxiliar no aprendiza-

do dos alunos de engenharia com a utilização de programas 

assistivos, como o DosVox e o NVDA, que são, respectivamen-

te, um utilitário falado e um leitor de tela. Uma das dificulda-

des inicias foi aprender a como passar a informação de forma 

não visual”. (monitora de produção - B)

“Uma grande dificuldade encontrada durante esse semestre 

de monitoria foi com relação ao acesso aos materiais, prin-

cipalmente quando se refere aos livros que os professores 

disponibilizavam, uma vez que a maioria eram escaneados o 

que dificultava a leitura através do Sistema DOSVOX, que por 

sua vez faz leitura apenas de arquivos em pdf e word. Outra 

dificuldade encontrada foi com relação ao tempo disponí-

vel para atender a todas as necessidades do aluno, uma vez 

que este no atual momento em que se encontra (ainda não 

se adaptou 100% na área acadêmica com a nova realidade da 

perda da visão), ainda necessita muito do auxílio do monitor o 

que por vezes demanda de mais tempo”. (monitor do discente 

de Engenharia Civil - C)
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Os relatos acima são dos primeiros monitores do núcleo 
de tecnologia assistiva, nestes podemos ver as dificuldades 
que tiveram no início do processo de monitoria, nos primeiros 
contatos com os estudantes cegos.

“Um dos principais obstáculos foi conhecer os códigos 

matemáticos, de forma a entregar o melhor material para 

o aluno, porém existem códigos matemáticos que não foram 

transcritos, ou seja, codificados, para o Braille. Como grande 

parte dos alunos com deficiência visual optam pelas áreas 

de humanas, muitas equações de matemática avançada 

acabaram ficando esquecidas quando foi escrito o livro de 

codificação matemática. Vendo essa dificuldade, desenvol-

vemos uma linguagem matemática própria quando se trata 

de matemática avançada. Onde foi conversado o que seria 

feito com o aluno que utilizaria a apostila e foi encontrado a 

melhor codificação para esse caso. O que tornou mais simples 

a confecção do material e o entendimento do aluno” (B)

Acima o relato da monitora de produção acerca da dificul-
dade encontrada na simbolização da matemática em caracteres 
Braille de acordo com o manual Código Braille de Matemática de 1970 
e apresenta a adaptação realizada por ela em diálogo com o estu-
dante cego para viabilizar o entendimento de códigos não previs-
tos no manual e utilizados em algumas disciplinas da engenharia.

“Com o passar do tempo foi necessário criarmos novos métodos 

já que nem sempre dispúnhamos de material, como o papel 

da fusora que logo acabou, então, os gráficos e desenhos eram 

feitos com o auxílio de uma prancheta acolchoada o que dava 

um efeito de relevo nos desenhos e também colas puffs” (A)
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“Durante as revisões de aulas foram utilizados métodos que 

auxiliam o aluno na visualização de figuras e gráficos neces-

sários para a compreensão das disciplinas, como a utilização 

de protótipos como treliças em miniaturas feitas com palitos 

de picolé e um pequeno protótipo feito manualmente com 

peça de madeira única com pregos por onde é possível ao 

aluno compreender alguns gráficos através de ligas colocadas 

nos pregos. (...) Por fim, mas não menos importante, para 

que o estudante pudesse melhor compreender as disciplinas 

ministrados em sala de aula, o monitor também utilizava o 

próprio braço do aluno e simulava com este, vários tipos de 

gráficos e figuras que o discente não conseguia compreender 

de início, o que tem trazido bons resultados, principalmente 

em provas avaliativas que necessitavam de figuras. Assim o 

discente conseguia fazer uma espécie de visualização mental 

usando seu braço como referência durante as provas”. (C)

Os dois relatos supracitados apresentam as declarações 
dos monitores quanto às adaptações realizadas por eles para 
a compreensão dos estudantes cegos de gráficos e outras figu-
ras, podemos ver que um monitor cita a falta de papel da fuso-
ra térmica e a opção utilizada – cola puff; o núcleo ficou um 
período sem este papel específico, pois o que tinha era uma 
quantidade pequena que acompanhava a fusora quando esta 
foi adquirida. Atualmente, o núcleo já possui o papel microcap-
sulado comprado pela CoAcess.

Vemos no relato de outro monitor a construção de uma 
treliça (na engenharia de estruturas é uma estrutura compos-
ta por cinco ou mais unidades triangulares construídas com 
elementos retos cujas extremidades são ligadas em pontos 
conhecidos como nós) com palitos de picolés para que o discente 
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pudesse tatear e usar o resquício de visão para compreender a 
figura.

Podemos observar que com meios simples e com criati-
vidade os monitores realizaram adaptações que permitiram os 
estudantes cegos entenderem melhor figuras e gráficos, garan-
tindo o processo de ensino dos mesmos.

Esses ajustes são conceituados no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência como adaptações razoáveis:

Adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados 

que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando 

requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com 

deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições 

e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e 

liberdades fundamentais.

NOVOS DESAFIOS

Vimos que o campus de Tucuruí avançou na promoção da aces-
sibilidade aos seus dois alunos PcD ś, possuindo agora outros 
desafios como: o de fomentar no campus, que oferta cursos tecno-
lógicos, a criação e produção de tecnologias assistivas e tecnolo-
gias sociais (caracterizada pelo baixo custo/benefício e por ser 
criada a partir da troca de saberes popular e científico), assim 
como a elaboração de projetos de extensão destinadas para a 
inclusão de PcD ś; a contínua capacitação da equipe e contratação 
de novos profissionais preparados para o ingresso de estudantes 
com outras deficiências, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades; e aquisição de novos equipamentos que deem 
suporte no processo educacional dos discentes a fim de fortalecer 
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a acessibilidade no ensino superior no campus da universidade 
federal localizado no interior do Estado.

CONCLUSÃO

A educação inclusiva no ensino superior reflete as lutas de 
movimentos sociais no cenário nacional e internacional em 
torno dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo o 
direito à educação em todos seus níveis. O aumento de estu-
dantes com deficiência no ensino superior deve-se também ao 
processo inclusivo da educação básica.

Na Universidade Federal do Pará outro elemento de 
promoção de acesso ao nível superior por PcD ś deve-se a cota 
adotada desde 2011. Porém, além de oferecer o acesso vemos 
ser necessário e indispensável oferecer ações institucionais que 
garantam à inclusão deste público à vida acadêmica através 
da acessibilidade em suas diversas dimensões: arquitetônicas, 
comunicacional, metodológica, instrumental, programática e 
atitudinal. (SAKASSI, 2009).

Nesse sentido, o núcleo de tecnologia assistiva do campus 
Tucuruí tem buscado cada vez mais melhorar e fortalecer a 
acessibilidade aos atuais e futuros discentes PcD ś.
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RESUMO

A inclusão da pessoa com deficiência na escola regular é uma 
temática bastante discutida nos dias atuais e encontra-se ampa-
rada atualmente pela Política Nacional de Educação Especial. 
Entretanto, para que aconteça de maneira efetiva torna-se de 
extrema importância compreender as demandas existentes em 
cada comunidade escolar para a constituição de uma escola 
realmente inclusiva. O estudo em questão teve como objetivo 
conhecer as concepções da comunidade acadêmica do Instituto 
Federal de Alagoas – Campus Palmeira dos Índios a respeito das 
concepções de educação inclusiva e impressões acerca da inclu-
são. Trata-se de um estudo de enfoque qualitativo. Participaram 
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do estudo 60 discentes. Para a coleta dos dados, foi utilizado 
o Questionário de Percepção sobre Educação Inclusiva – QPEI. 
Para a análise dos dados foi utilizada uma análise de conteú-
do, a qual possibilitou a identificação dos núcleos de sentidos 
das temáticas surgidas e construção de categorias de análise. 
Diante disso, resultou do estudo a categoria temática: o ponto 
de vista dos alunos sobre Educação Inclusiva. Pode-se concluir 
com o estudo que a comunidade escolar tem a compreensão de 
que a escola necessita estar preparada (aspectos atitudinais) 
para receber as pessoas público-alvo da Educação Especial, bem 
como fica clara a necessidade de fomentar discussões, ações, 
cursos, oficinas, palestras e eventos acerca dos paradigmas da 
inclusão escolar e social.

Palavras-chave: Inclusão. Educação Inclusiva. NAPNE.

INTRODUÇÃO

A inclusão da pessoa com deficiência é um tema de grande rele-
vância já que promove, segundo Ferreira (2007), a participação 
das minorias sociais em ambientes antes reservados apenas 
àqueles que se enquadravam nos ideários preestabelecidos e 
perversos de força, beleza, riqueza, juventude, produtividade 
e perfeição. Assim sendo, o tema “[...] vem ganhando espaço 
cada vez maior em debates e discussões que explicitam a neces-
sidade de a escola atender às diferenças intrínsecas à condi-
ção humana” (SILVEIRA e NEVES, 2006, p. 79). Todas as vezes 
que são feitas referências à Educação Inclusiva são suscitados 
os mais variados sentimentos: desde incertezas e angústias 
até entusiasmos e paixões. Esses sentimentos antagônicos, 

OLHARES DISCENTES QUE NORTEIAM 
AÇÕES DO NAPNE NO CONTEXTO 

DO INSTITUTO FEDERAl

Flávio Anderson Pedrosa de Melo
Márcia Rafaella Graciliano dos Santos Viana
Géssika Cecília Carvalho
Elidiane Lemos do Nascimento
Maria Fernanda Alves dos Santos



557

segundo Souza (2005), são perfeitamente compreensíveis tanto 
por estarmos inseridos em uma sociedade que mantém 
cristalizadas concepções tradicionais e preconceituosas, quanto 
pela “novidade desafiadora” proposta pela Educação Inclusiva. 

Ainda que inicialmente as pessoas mudem seu discurso na 
direção do politicamente esperado e considerado correto, Silva 
e Aranha (2005) observam que, não raro, as mesmas continuam 
mantendo um padrão de comportamento tradicional e conser-
vador, que destoa da proposta inovadora da educação inclusiva.

O grande desafio proposto pela inclusão de alunos com 
deficiência nas escolas regulares em nosso país, segundo BEYER 
(2005), dependerá de um esforço coletivo que envolva todos os 
alunos (com ou sem deficiência), os professores, as equipes dire-
tivas e pedagógicas, os funcionários e os gestores do projeto 
político-pedagógico. As mudanças operacionais necessárias 
para que as escolas se tornem inclusivas de fato só acontecerão:

[...] quando as instituições reconhecerem suas responsa-

bilidades com cada aluno, abolindo as discriminações e as 

preferências, oferecendo ao professor melhores condições 

de atuarem na inclusão do aluno com necessidades educacio-

nais especiais. Isto envolve capacitação, conscientização da 

comunidade escolar sobre deficiências e deficientes, material 

pedagógico, adaptação curricular, apoio técnico, entre outros 

(SOUZA, 2005, p. 98).

Observa-se, a partir dessas ponderações, que é longa a 
distância que separa a educação praticada hoje daquela propos-
ta pelos defensores da inclusão. Silva e Aranha (2005) entendem 
que, embora seja evidente o aumento no número de matrícu-
las de alunos com deficiência em classes regulares do ensino 
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comum, a mera inserção desses alunos não configura, por si 
só, uma prática inclusiva de ensino. Na mesma linha, Santos 
(2001 apud TESSARO et al., 2005) aponta que ainda hoje, erro-
neamente, muitos entendem a inclusão como a simples prática 
de colocar pessoas com deficiência estudando com outras que 
não possuem qualquer deficiência. Entretanto, embora não se 
possa ainda afirmar que todas as iniciativas de inclusão no país 
sejam exatamente processos de inclusão vitoriosos, também 
não se pode negar que, “[...] a educação inclusiva é algo que 
vem se efetivando, mesmo que a duras penas, buscando superar 
toda uma história de isolamento, discriminação e preconceito” 
(TESSARO et al., 2005, p. 107).

Práticas inclusivas vêm sendo desenvolvidas e aprimoradas 
a cada dia no ambiente escolar. E pode-se perceber que os fatores 
que influenciam diretamente as mudanças são fatores sociais 
relacionados à aceitação do diferente e o respeito à diversidade.

Partindo desse pressuposto e considerando os aspectos 
socioculturais como influenciadores da legitimação da inclu-
são no ambiente escolar, faz-se necessário conhecer as concep-
ções da comunidade escolar do Instituto Federal de Alagoas 
a respeito dos conceitos e impressões sobre inclusão e escola 
inclusiva. Com isso será possível, posteriormente, serem pensa-
das e desenvolvidas ações no sentido de fomentar a inclusão no 
ambiente acadêmico.

Nesse sentido, com o apoio do NAPNE, vem sendo desen-
volvidas atividades de pesquisa (PIBIC), programas de extensão 
e projeto de ensino direcionado a diferentes grupos da comuni-
dade escolar – alunos, professores e funcionários. Acreditando 
que só dessa forma será possível pensar estratégias de atuação 
desenvolvendo ao máximo a potencialidade apresentada pela 
comunidade escolar em questão. No estudo que aqui se apresenta 
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traremos dados parciais de um projeto de pesquisa realizado no 
IFAL – Campus Palmeira dos Índios, tendo como foco os discentes.

METODOLOGIA

Caracterização da Pesquisa trata-se de um estudo de enfoque 
qualitativo. A pesquisa de enfoque qualitativo é caracteriza-
da por explorar fenômenos em profundidade, buscando seus 
significados nos dados obtidos, os quais são obtidos no campo 
(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). A pesquisa foi realizada 
no Instituto Federal de Alagoas – Campus Palmeira dos Índios, 
o qual oferece os cursos básicos e tecnológico de edificações, 
eletrotécnica e informática. A escola é situada no município 
de Palmeira dos Índios. Participaram do estudo no Instituto 
Federal de Alagoas Campus Palmeira dos Índios, essa pesquisa 
contou com a participação de 60 discentes. Os quais, após o 
esclarecimento dos objetivos do estudo se dispuserem a fazer 
parte do mesmo. Como instrumento de coleta de dados, foi 
elaborado o Questionário de Percepção sobre Educação Inclusiva 
– QPEI (versões voltadas aos discentes, docentes e técnicos 
administrativos), os quais tem como finalidade o levantamen-
to das concepções, conhecimentos e opiniões da comunidade 
escolar acerca da inclusão de pessoas com deficiência nas esco-
las na escola em questão. Procedimentos Éticos Foram respei-
tados os preceitos éticos de acordo com as prerrogativas da 
resolução 466/12 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP). Portanto, todos os participantes da pesquisa rece-
beram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
informando-os das questões éticas pertinentes e dos objetivos 
da pesquisa. Tendo em vista que muitos dos participantes do 
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estudo não apresentaram a idade mínima exigida por lei para 
responder por seus atos, foi necessário o consentimento dos 
responsáveis para sua participação. Para tanto, foram entregues 
aos alunos menores de dezoito anos o TCLE.

Para a análise dos dados foi utilizada a análise de conte-
údo. Segundo Bardin (2011, p. 135), esse tipo de análise “[...] 
consiste em descobrir os núcleos de sentidos que compõem uma 
comunicação cuja presença ou frequência de aparição, pode 
significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido”. 
Para sua aplicação, foi realizada a leitura dos materiais recolhi-
dos, a fim de identificar as temáticas essenciais e relacionadas 
ao estudo. Além disso, foi realizada uma exploração dos conte-
údos obtidos, levando em consideração critérios temáticos, que 
favoreceram a elaboração das categorias temáticas a posteriori.

Para dar início aos procedimentos de coleta de dados, 
primeiramente, o projeto foi apresentado à direção do campus, 
bem como à coordenação de pesquisa do campus, com vistas 
a conseguir autorização para realização do mesmo. Em segui-
da, foi realizado o levantamento dos possíveis participantes no 
estudo. Posteriormente, deu-se início à construção dos instru-
mentos de coleta de dados, onde foi possível elaborá-los, sele-
cionar outros instrumentos já existentes e solicitar avaliação 
por especialistas da área. Para a realização da coleta dos dados, 
inicialmente foi realizada a impressão do QPEI nas variadas 
versões. Todavia, o número de devoluções foi pequeno. Diante 
disso, utilizou-se a ferramenta de construção de formulários, 
chamada Google Forms, para construção dos mesmos questio-
nários na versão online. E posteriormente, deu-se início aos 
contatos com os discentes para aplicação dos questionários. 
Foram estipulados prazos, que por sua vez foram ampliados, 
como estratégia de receber mais respostas. Após o término das 
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coletas de dados, deu-se início à análise de conteúdo, buscando-
-se identificar as respostas convergentes e estabelecer catego-
rias temáticas de discussão.

A análise dos dados coletados foi realizada através do 
Questionário de Percepção sobre Educação Inclusiva, por meio 
da avaliação das respostas coletadas dos discentes. Diante disso, 
os resultados serão apresentados por meio de uma categoria 
temática preestabelecida a partir da análise dos dados cole-
tados, a saber: o ponto de vista dos alunos do IFAL Campus 
Palmeira dos Índios sobre a Inclusão na instituição.

RESULTADOS

PONTO DE VISTA DOS DISCENTES 

O resultado dos questionários respondidos pelo corpo discente 
apresentou quatro maneiras de compreensão sobre o que é 
educação inclusiva. De maneira que 58% dos alunos acreditam 
que a educação inclusiva é educar a todos sem diferença, ou 
seja, é uma educação na qual todos participam podendo reali-
zar as mesmas atividades no contexto escolar. 19% respon-
deram que a comunidade escolar é a principal responsável 
para a educação inclusiva através da metodologia de ações e 
interação dos participantes conseguindo proporcionar a inclu-
são. 16% defendem a de que a inclusão só acontece quando 
tem recursos e adaptações do ambiente espacial. Apenas 7% 
dos discentes acreditam que a inclusão é não ter preconceito 
das outras pessoas. No Quadro 1 encontra-se a descrição das 
questões abordadas pelos participantes.
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Quadro 1 – Caracterização das respostas do QPEI (discentes).

PONTO DE VISTA DOS DISCENTES PORCENTAGEM (%)

O que é Educação 
Inclusiva?

Educar a todos sem diferença 58%

Comunidade escolar 
como responsável para 
a educação inclusiva

19%

Inclusão só acontece quando 
tem recursos e adaptações 
do ambiente espacial

16%

É não ter preconceito 
das outras pessoas 7%

Educação Inclusiva 
no IFAL

A escola apresenta uma 
educação inclusiva 50%

A escola apresenta parcialmente 
uma Educação Inclusiva 29%

Não apresenta uma 
Educação Inclusiva 16%

Não sabem se apresenta 5%

O que é deficiência?

Alguma limitação ou algo que 
impeça de realizar coisas simples 65%

As diferenças de uma 
pessoa para outra 17%

É falta ou ausência de 
algum membro 18%

Importância de 
PCD no IFAL É importante a inclusão de PCD 100%

Recebeu 
informações sobre 
PCD e Inclusão 
na escola

Não receberam informações 93%

Receberam informações 7%
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Conhece pessoas 
com deficiências 
na escola

Não conhecem 95%

Conhecem 5%

Acesso e 
permanência 
de pessoas com 
deficiência no IFAL

Não existem dificuldades 
no acesso e permanência 56%

Existem dificuldades no 
acesso e permanência 36%

Não sabem 8%

Ações/mudanças 
necessárias 
na escola

Capacitação da comunidade 
escolar (servidores e alunos) 46%

Adequação nos espaços 
físicos (rampas para salas 
de aula, banheiros, piso 
tátil e sinalização braile)

44%

Aquisição de equipamentos 
(Livros em braile, 
computadores adequados).

10%

Fonte: Elaboração dos autores.

Referente à opinião sobre a educação inclusiva no IFAL 
campus Palmeira dos Índios, 5% dos discentes não sabem se existe 
educação inclusiva, 16% falaram que não apresenta 29% falaram 
que apresenta parcialmente e 50% falaram que existe inclusão 
no IFAL palmeira dos índios. Desses, surgiram duas opiniões 
diferentes, onde 25% falaram que existe inclusão, pois o campus 
apresenta um espaço adaptado. 75% apresentam uma ideia que o 
campus apresenta inclusão, por meio de ações realizadas.

No entendimento sobre o que é deficiência, 65% dos 
discentes relataram que deficiência é alguma limitação ou algo 
que impeça de realizar coisas simples, 17% falaram que são as 
diferenças de uma pessoa para outra, que seria algo diferente 
do “padrão” que acostumamos a ver e 18% falaram que é falta 
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ou ausência de algum membro. As deficiências apresentadas 
foram citadas de várias maneiras, entre elas: física (10), mentais 
ou psicológicas (13), visão (8), audição (8), Tetraplegia (2), para-
plegia (2), cadeirantes (3) e amputados (2).

Em relação à importância da inclusão de pessoas com 
deficiência, todos os discentes explanaram que era importante. 
56% justificaram a importância da educação como direito de 
todas as pessoas, 39% falaram que todos nós somos iguais e 5% 
relataram que é importante para o Campus Palmeira dos Índios 
apresentar inclusão.

A respeito de ter recebido informações sobre inclusão e 
de como lidar com pessoas com deficiência, 93% dos alunos fala-
ram que não tiveram nenhuma informação sobre a temática, 
e somente 7% falaram que tiveram algum tipo de instrução, os 
quais ressaltaram que a instrução que tiveram foi por meio de 
pesquisas realizadas.

Referente ao sentir apto a vivencia com pessoas com defi-
ciência: 44% dos alunos não se consideram aptos a vivencia com 
pessoas com deficiências, 35% dos discentes responderam que se 
sentiam aptos, 12% demonstraram que são parcialmente aptos 
e 9% não souberam responder. Com relação aos discentes que 
relataram que não se sentem aptos, 40% justificaram que não 
eram aptos, pois nunca vivenciaram essa experiência e talvez 
não soubesse como agir, 47% expressaram que não tinham 
capacitação necessária e 13% apresentaram em sua resposta 
que, dependendo da deficiência, eles não saberiam se comu-
nicar. No que diz respeito aos discentes que responderam que 
se sentem aptos, 50% destes alunos falaram que tinham expe-
riências diariamente ou tiveram o convívio com pessoas com 
deficiência, 33% alegaram que apesar das diferenças, o respeito 
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é fundamental e 17% se consideram aptos, devido sua disponi-
bilidade para a comunicação.

Ao se tratar do conhecimento de pessoas com algum tipo 
de deficiência no IFAL Campus Palmeira dos Índios, 95% falaram 
que desconhecem a existência de pessoas com deficiência na 
escola e 5% relataram que tem conhecimento sobre a existência 
de pessoas com algum tipo de deficiência.

A respeito da opinião dos alunos sobre a possível exis-
tência de dificuldades no acesso e permanência de pessoas com 
deficiência no IFAL: 56% relataram que não existe nenhuma 
dificuldade no acesso e permanência e 36% falaram que existem 
dificuldades (dos quais, 71% relataram que era no espaço físico, 
e 29% que não existem pessoas capacitadas para dar o auxílio 
necessário), e 8% não sabem.

Por fim, a respeito das mudanças necessárias e urgen-
tes na realidade que se apresenta na escola estudada, a fim 
de atender as necessidades das pessoas com deficiências no 
processo de inclusão: 46% revelaram que é importante capaci-
tar toda comunidade escolar, desde os alunos até os servidores 
(docentes, técnicos administrativos, terceirizados e etc.), 44% 
explanaram sobre o espaço físico (onde citaram a distancias 
das rampas para as salas de aulas, o tamanho dos banheiros e 
a inexistência de pisos táteis e sinalização em Braile), e por fim, 
10% relataram a necessidade de buscar equipamentos como, 
livros escritos em braile e computadores especiais para pessoas 
deficiências visuais.
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DISCUSSÃO

Tendo em vista que são grandes as dificuldades enfrentadas 
pela sociedade e por todo sistema de ensino para promover 
inclusão nos variados contextos, e com maior necessidade no 
ambiente escolar, a educação inclusiva assume espaço central 
no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da 
escola na superação da lógica da exclusão (BRASIL, 2007).

Diante disso, passou-se a buscar referências para constru-
ção de sistemas educacionais inclusivos, repensar as possibili-
dades de se fazer um ambiente escolar construído para receber 
qualquer indivíduo, independente das suas características, 
necessitando de mudanças nos aspectos estruturais (arquitetô-
nicos e organizacionais) e cultural da escola para que todos os 
alunos tenham suas especificidades atendidas (BRASIL, 2007).

Assim, o Ministério da Educação/Secretaria de Educação 
Especial lançou como política destinada à promoção da inclusão 
escolar a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva, que acompanha os avanços do conhe-
cimento e das lutas sociais, visando constituir políticas públi-
cas promotoras de uma educação de qualidade para todos os 
alunos (BRASIL, 2007).

A partir do advento dessas políticas de inclusão, os 
estados e municípios passaram a buscar formas de implan-
tar programas, projetos e modificar a estrutura de funcio-
namento para atendimento da população alvo da Educação 
Especial, nas variadas instâncias educacionais (ensino bási-
co, profissional e/ou superior). Como exemplo disso, tem-se 
o Atendimento Educacional Especializado – AEE e as Salas de 
Recurso Multifuncionais, implantadas em todo o Brasil nas 
escolas públicas municipais e estaduais.
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No caso específico dos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, estes passam a regulamentar documen-
tos direcionados a essa perspectiva educacional. A exemplo 
da Resolução nº 22/CS, de 08 de agosto de 2011, a qual institui 
o Programa de Assistência aos Estudantes com Necessidades 
Educacionais Específicas para atender as demandas referentes 
às pessoas com deficiências e transtornos globais do desenvol-
vimento, e aos que apresentam superdotação/altas habilida-
des (PDI, 2014). E, em seguida por meio da Portaria nº 909/GR, 
de 22 de maio de 2012, que cria, em todos os Campi, Núcleos 
de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas - 
NAPNEs (PDI, 2014).

O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 
Específicas - NAPNE, criado a partir da Resolução Nº45/CS, de 
22 de dezembro de 2014 no Instituto Federal de Alagoas – IFAL, 
tem a finalidade de incentivar, mediar e facilitar no processo 
de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades especí-
ficas. O núcleo é formado por uma equipe multidisciplinar que 
atua para que o aluno seja incentivado a superar-se e alcançar 
suas metas.

Desde então, tem crescido o número desses núcleos nos 
variados Campus do IFAL, e diante das finalidades que lhes foram 
atribuídas, acredita-se que é por meio destes que se poderá trans-
formar e preparar a comunidade escolar dessa instituição para 
promover uma Educação Inclusiva, levando em consideração o 
entendimento dessa instituição acerca dessa temática:

De maneira geral, após a aplicação do estudo em ques-
tão foi possível perceber que, mesmo de maneira intuitiva, 
considerando o senso de justiça, os participantes da pesquisa 
concebem aspectos fundamentais para o desenvolvimento da 
inclusão escolar, como a necessidade de promover: o respeito à 
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diversidade; educação com as mesmas oportunidades; a neces-
sidade da pessoa com deficiência na escola regular; e a grande 
importância da comunidade escolar para que a inclusão venha 
a acontecer de maneira exitosa. Pode-se dizer que a maior parte 
dos participantes se aproxima da compreensão da concepção de 
Educação Inclusiva direcionada pela política nacional e conse-
quentemente, institucional.

Em relação à compreensão se o Campus Palmeira dos 
Índios promove uma Educação Inclusiva, 50% acreditam que 
a escola promove uma educação inclusiva. Uma parte desses 
alunos atribui essa opinião à escola possuir acessibilidade 
arquitetônica. Tendo em vista que ainda são poucas as pessoas 
com deficiência na instituição, sobretudo aquelas mais visíveis, 
como deficiência física e deficiência visual, se tornam menos 
perceptíveis as problemáticas existentes, sobretudo quando 
referentes às barreiras atitudinais.

É importante ressaltar que tendenciosamente o número 
de pessoas com tais características irá aumentar tendo em vista 
a implementação da Lei Nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, a 
qual dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência 
nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições 
federais de ensino (BRASIL, 2016). E que diante disso, haverá a 
necessidade de maiores investimentos no processo de implemen-
tação de tais políticas, bem como de fortalecimento dos NAPNEs.

No Campus Palmeira dos Índios e no Campus Murici, que 
realizam atividades em parceria nas áreas de Pesquisa, Ensino 
e Extensão, o NAPNE vem se desenvolvendo desde 2015.

Acredita-se que por meio da equipe multidisciplinar do 
NAPNE, pode-se conseguir a participação mútua da comuni-
dade e tornar exitoso o processo de inclusão escolar no IFAL.

OLHARES DISCENTES QUE NORTEIAM 
AÇÕES DO NAPNE NO CONTEXTO 

DO INSTITUTO FEDERAl

Flávio Anderson Pedrosa de Melo
Márcia Rafaella Graciliano dos Santos Viana
Géssika Cecília Carvalho
Elidiane Lemos do Nascimento
Maria Fernanda Alves dos Santos



569

Pode-se notar também que a maior parte dos partici-
pantes não tinha o conhecimento da existência de pessoas 
com deficiência na escola. E que essa é uma temática que ainda 
necessita ser mais discutida na escola, uma vez que a maioria 
dos participantes não recebeu informações sobre a temática. 
Tornando-se necessária a implementação de ações em conjunto, 
sobretudo referente aos processos informativos e formativos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mudanças e as adaptações das práticas são fundamentais 
para um bom desenvolvimento do trabalho acadêmico, pois 
entender o mundo no qual o aluno com deficiência está inserido 
é o primeiro passo a ser desenvolvido. Proporcionar atividades 
interessantes que cativem a curiosidade do aluno, mesmo aque-
les que não apresentem necessidades específicas, é essencial.  
Atividades concretas e bem fundamentadas poderão transfor-
mar o ambiente escolar em um lugar de trocas de experiências 
e aprendizagens. Pois o aluno com deficiência será bem-vindo, 
terá sua deficiência reconhecida, suas necessidades específicas 
atendidas e os alunos sem deficiência irão perceber a impor-
tância de repensar alguns conceitos. Com isso poderão conviver 
com as diversidades e entender que ela é positiva.

Ações no sentido de incentivar e promover a inclusão do 
aluno com necessidades específicas podem e devem ser realiza-
das através do NAPNE. Pois consideramos, o mesmo, um divisor 
de águas. Esse órgão tornou-se um espaço aberto à ampliação 
de ações que envolvam a valorização da diversidade. O núcleo 
ainda está no início de seus trabalhos, porém já conseguimos 
perceber as conquistas proporcionadas por suas ações. Como 
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por exemplo, a abertura dos alunos e a disponibilidade em 
receber pessoas com necessidades específicas e a necessidade 
declarada de se preparar para isso. Bem como o entendimento 
do que seja a inclusão educacional.

Cabe ao NAPNE avaliar continuamente os mecanismos de 
atuação, divulgar mais efetivamente o Núcleo na perspectiva 
em atender a um maior número de alunos, como ainda conside-
rar os relatos e as sugestões dos alunos à necessidade dos apoios 
institucional. Cabe também ao NAPNE ofertar cursos à comu-
nidade escolar no intuito de eliminar as resistências atitudi-
nais em conformidade com a proposta da equipe do Núcleo. Ao 
NAPNE, pertence à atuação no sentido de efetivar os propósitos 
do TEC NEP, sob o olhar humanístico-sistemático à melhoria do 
atendimento. É necessário considerar que o atendimento aos 
alunos com necessidades específicas não é puramente o cumpri-
mento de determinações legais e/ou normativas, mas sim um 
conjunto de tomadas de decisões que almejam o exercício da 
plena cidadania desses alunos e da coletividade.

Por fim, estudos como esse que aqui se apresenta, promo-
ve uma reflexão acerca da atuação do NAPNE e dos envolvidos 
nesse processo educativo, na expectativa da contribuição para 
o repensar e o ressignificar das práticas inclusivas na educa-
ção profissional tecnológica em meio à educação brasileira. 
Lançamos a democrática proposta, de expandirmos essa discus-
são no meio acadêmico e fora dos seus muros, na perspectiva 
da troca de saberes, ainda que sejam poucas as pesquisas cien-
tíficas nessa área.
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RESUMO

Este estudo analisa, a partir da perspectiva dos estudantes 
com deficiência, se as decisões políticas e serviços do Núcleo 
de Acessibilidade da UFMA têm atendido efetivamente as 
demandas da Política da Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (2008). Ressalta-se a relevância da media-
ção do Núcleo para a garantia da inclusão de pessoas com defi-
ciência na educação superior por meio da implementação de 
políticas institucionais de acessibilidade. Desenvolveu-se uma 
pesquisa exploratória, descritiva, com 10 estudantes com defici-
ência atendidos sistematicamente pelo Núcleo. Os dados foram 
coletados por meio de entrevistas semiestruturadas. Os resul-
tados apontam que apesar de o Núcleo dispor de um serviço 
que visa garantir a permanência de discentes com deficiên-
cia na universidade, por meio de serviços técnicos e profissio-
nais especializados, o setor ainda enfrenta diversas barreiras 
para mediar e concretizar a proposta inclusiva, o que impacta 
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diretamente na formação acadêmica dos estudantes. O quadro 
apresentado exige uma maior articulação entre o Núcleo e os 
demais setores da universidade.

Palavras-chave: Núcleo de Acessibilidade. Discentes com defi-
ciência. Inclusão.

INTRODUÇÃO

A implantação do sistema de cotas para pessoas com defici-
ência representa uma ação política de acesso e tentativa de 
democratização do ensino superior, dadas as contradições do 
mundo capitalista globalizado, o qual tem na homogeneização e 
individualismo os seus parâmetros de qualidade e sustentação.

Contudo, apenas o sistema de cotas não é suficiente para 
garantir a permanência na universidade, visto que o proces-
so de inclusão exige uma reorganização do processo ensino-
-aprendizagem e elaboração de ações específicas para o efetivo 
atendimento das necessidades educacionais específicas da pessoa 
com deficiência, além do enfrentamento de barreiras físicas, 
arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais, etc., presentes na 
comunidade acadêmica.

Diante da necessidade de garantir a permanência dos 
referidos discentes com garantia de aprendizagem e estruturar 
políticas institucionais que atendam as demandas educacionais 
específicas deles, foi instituído o Programa Incluir: acessibilida-
de na educação superior em maio de 2005, durante o governo 
Lula (2003 – 2010) sob o comando da Secretaria de Educação 
Especial (SEESP) e a Secretaria de Educação Superior (SESU).
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O Programa representa, segundo o seu Documento 
Orientador, o início da formulação de estratégias para iden-
tificação das barreiras de acesso à educação universitária e 
visa promover o desenvolvimento de políticas institucionais 
de acessibilidade no âmbito das IFES (BRASIL, 2013).

O Incluir orienta, ainda, quanto à criação, reestruturação 
e consolidação de núcleos de acessibilidade, que são compreen-
didos a partir da organização de espaços físicos, com profissio-
nais responsáveis pela promoção de ações, articulação entre os 
diversos órgãos e departamentos da universidade, com vista à 
implementação da política de acessibilidade, considerando as 
relações de ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2007).

Observa-se que a proposta de inclusão não fica restri-
ta à mera atuação do núcleo, como se este pudesse, sozinho, 
operacionalizar a inclusão educacional e social dos estudan-
tes com deficiência, mas exige a articulação entre os órgãos e 
departamentos da universidade, o esforço deve ser conjunto, 
uma vez que a inclusão envolve aspectos complexos e que não 
se esgotam em elementos físicos ou na adequação de materiais 
pedagógicos, pois pressupõe, também, uma dimensão cultural 
e social que deve promover rupturas com práticas discrimina-
tórias e excludentes. 

Na UFMA, o Núcleo foi criado em 17 de dezembro 2009 
a partir da Resolução nº 121 - CONSUN, com a finalidade de 
garantir, por meio de suporte técnico e atendimento espe-
cializado, acesso, ingresso e a permanência de pessoas com 
deficiência na universidade.

Considerando a relevância desse serviço para a efetiva 
participação das pessoas com deficiência no contexto univer-
sitário e a construção, consolidação e fortalecimento do 
processo de inclusão, este estudo analisa as ações do Núcleo de 

O NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DA 
UFMA SOB A PERSPECTIVA DOS 

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA

Josenilde Oliveira Pereira 
Thelma Helena Costa Chahini 



576

Acessibilidade na UFMA sob diferentes olhares e novas pers-
pectivas e, para tanto, foram ouvidos, por meio de entrevista 
semiestruturada, discentes com deficiência, numa forma de dar 
concretude ao lema que tem conduzido, historicamente, o movi-
mento desse público “nada sobre nós, sem nós” numa forma de 
valorizar a voz, experiências e participação das pessoas com 
deficiência nesse contexto.

OBJETIVOS

Analisar, a partir da perspectiva dos estudantes com deficiência, 
se as decisões políticas e serviços do Núcleo de Acessibilidade 
da UFMA têm atendido efetivamente as demandas da Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão.

METODOLOGIA

Foi desenvolvida uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva 
com 10 estudantes com deficiência da UFMA, identificados por 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9. Dentre esses, 06 pertencem 
ao sexo masculino e 04 ao sexo feminino, matriculados entre 
o 03º a 13º períodos letivos e com faixa etária entre 21 a 39 
anos. Encontravam-se inscritos nos cursos de: Administração, 
Biblioteconomia, Ciências Biológicas, Educação Física, Farmácia, 
Física, História, Letras-Espanhol, Letras-Inglês e Pedagogia.

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semies-
truturadas, após os esclarecimentos, necessários, sobre os 
objetivos do estudo. Assim, os procedimentos foram realiza-
dos de acordo com os critérios éticos de pesquisa envolvendo 

O NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DA 
UFMA SOB A PERSPECTIVA DOS 

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA

Josenilde Oliveira Pereira 
Thelma Helena Costa Chahini 



577

seres humanos, em que os discentes preencheram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, concordando em partici-
par do estudo.

RESULTADOS

O Núcleo da UFMA foi implantado em 2009 e desde 2010 tem 
promovido serviços de apoio ao acadêmico com deficiência com 
a finalidade de garantir uma permanência exitosa desses estu-
dantes e contribuir para a concretização da proposta inclusiva, 
com ênfase na transversalidade da educação especial na educa-
ção superior, conforme aponta a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008).

Diante da complexidade desse desafio e dos oito anos de 
existência do Núcleo na UFMA, este trabalho, numa perspectiva 
avaliativa e propositiva, decidiu dialogar com os estudantes com 
deficiência para que pudessem relatar suas experiências discen-
tes, na universidade, considerando avanços, limites e desafios.

Em face dessa perspectiva, foi questionado aos participan-
tes como eles avaliavam a atuação do Núcleo de Acessibilidade 
no atendimento às suas demandas e à garantia da inclusão na 
Ufma, 50% considerou a atuação do Núcleo como “boa”; 30% 
avaliaram como “regular” e 20% “excelente”. 

A seguir, descrevem-se os principais relatos dos estudan-
tes que consideraram a atuação do Núcleo como “boa”:

O discente (A1) reconheceu os avanços conquistados pelo 
Núcleo de Acessibilidade desde sua implementação, porém 
ressalta que ainda há muito a ser feito e propõe que o Núcleo 
mantenha um canal aberto de diálogo com os estudantes e ouça 
sugestões, conforme seu relato abaixo:
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Olha, tem melhorado bastante, isso eu percebi, até porque 

segundo as informações que eu tive antes de entrar aqui, 

não eram muito boas, mas de acordo com que eu ouvi e o que 

eu estou vendo eu vi que melhorou muito, então isso já é um 

bom passo, tanto para nós que recebe esse atendimento como 

também para as pessoas que trabalham (A1).

Já o discente (A2) considera que as atuações do Núcleo são 
“boas” e que este tem um papel muito importante em termos 
da operacionalização da inclusão, mas quando as demandas são 
corresponsabilizadas com os cursos, a fim de que estes também 
cumpram com o seu papel, já ocorre um comprometimento 
dessa proposta inclusiva. Conforme sua fala, a seguir: 

Garante, o núcleo, ele tem um papel muito bom em termos de 

inclusão, inclusão em si. Mas quando o núcleo entra em conta-

to com o departamento, que já vai para a parte do departa-

mento fazer o papel dele, já não acontece, mas em termos de 

trabalho do núcleo, o núcleo dá todo o aparato, a base para a 

pessoa com deficiência entrar numa instituição, no caso aqui 

na UFMA, tanto de acolhimento, matrícula, pegar os dados 

dos alunos, então o núcleo dá essa base, para o aluno entrar, 

mas quando vai para os departamentos, os departamentos já 

deixam a desejar (A2).

Verifica-se que o discente sinaliza as atitudes favoráveis 
e desfavoráveis para a garantia da inclusão, elogia o trabalho do 
Núcleo e aponta falhas no curso a partir da atuação do depar-
tamento e dos próprios professores. Convém destacar que se 
um desses agentes ou espaços falham na proposta inclusiva, 
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não se pode falar em inclusão efetiva, já que esse trabalho não 
se concretiza no isolamento, mas no empenho coletivo de todo 
corpo social.

É interessante quando o referido aluno apresenta as difi-
culdades na interação com os professores, ele identifica barrei-
ras que impactam na formação, conforme se verifica, a seguir:

Vamos dizer assim, 90% dos professores não são acessíveis, 

são poucos os professores que realmente se preocupam, geral-

mente, os professores que se preocupam, são os professores 

que ou já trabalham na área, com educação inclusiva, algum 

tipo de educação nesse sentido, com pessoas com deficiência, 

é mais nesse sentido. Porque os outros professores que não 

tem conhecimento da educação, ou tem conhecimento e não 

atua em si, é complicado (A2).

Como apresentado, essa é uma questão bastante desafia-
dora dentro da universidade e na educação de maneira geral, 
pois a proposta de inclusão deve envolver todos os participan-
tes do processo ensino-aprendizagem, e não apenas dos profis-
sionais que atuam mais diretamente na educação especial, no 
caso específico, os docentes que ministram as disciplinas de 
Educação Especial e/ou os profissionais do Núcleo.

Visto que das demandas vinculadas a inclusão de pessoas 
com deficiência dentro da UFMA, esse espaço é imediatamente 
convocado a trazer respostas, como se fosse o responsável único 
pela operacionalização desse processo. Muito frequentemente 
se desconsidera que esse é um compromisso de todos os setores 
da universidade, esses devem ser coparticipantes e correspon-
sáveis, por exemplo, das adequações físicas, da eliminação de 
barreiras atitudinais, da adequada sinalização, etc. 

O NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DA 
UFMA SOB A PERSPECTIVA DOS 

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA

Josenilde Oliveira Pereira 
Thelma Helena Costa Chahini 



580

Sem esse entendimento é pouco provável que se efetive a 
inclusão de pessoas com deficiência na universidade, pois além 
de o Núcleo não gerenciar questões arquitetônicas, de sina-
lização e nem mesmo ter autonomia financeira, ele não tem 
condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse 
quadro evidencia a importância da sensibilização e conscien-
tização da comunidade acadêmica, em especial dos gestores da 
universidade para que passem a organizar seus planejamentos 
e intervenções políticas e administrativas, considerando as 
pessoas com deficiência.

No contexto, o discente (A4) apontou que está satisfeito com 
o atendimento de suas demandas, conforme explanado, a seguir:

Das minhas demandas é bom, assim, eu acho bom, porque 

dentro do que eu preciso, o núcleo, ele me corresponde. 

Quando preciso de texto ampliado, quando eu venho aqui 

o pessoal já amplia os textos ou quando não... Quando dá 

para imprimir, imprime, quando não, amplia e me devolve os 

textos já ampliados, então do meu ponto de vista sim. 

Mas no que se refere à garantia da inclusão esse discente 
reconheceu que o Núcleo precisa ter suas atuações mais expan-
didas, além de trabalhar em conjunto com outros setores da 
universidade, pois em sua análise, o Núcleo trabalha de maneira 
isolada. Conforme seu relato, a seguir:

Agora no que se diz a inclusão, acho que a atividade do Núcleo 

ainda tem muito a se expandir, vejo o núcleo meio que isolado, 

acho que tem que ter essa inclusão das atividades do núcleo 

junto com as atividades promovidas pelo curso, assim de 

recepção... essas atividades que o curso promove. Acho que 
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o Núcleo tem que estar mais próximo do curso para poder 

incluir de fato os alunos (A4).

O discente (A8) também classificou como “boa”, apesar 
de reconhecer a existência de dificuldades, sobretudo no que 
se refere à relação muito desproporcional entre o quantitativo 
de alunos e o de técnicos do Núcleo.

Bom, facilita porque as pessoas têm seus recursos, os defi-

cientes visuais têm seus materiais, os surdos têm seus intér-

pretes, sei que há dificuldade para que isso aconteça, porque 

também devido à quantidade de funcionários e a demanda tá 

aumentando, é um pouco complicado (A8).

Dentre os discentes que consideraram a atuação do Núcleo 
como “regular”, destacam-se os relatos de A7 e A9.

Assim, o discente (A7) mencionou o descompasso entre 
o número de técnicos do Núcleo e as crescentes demandas dos 
estudantes com deficiência, que tem impossibilitado o núcleo 
de fazer um atendimento satisfatório a todos.

A questão da inclusão, o que eu posso dizer em relação a 

isso? O que eu vejo, eu sempre coloco nas minhas narrati-

vas o seguinte, fazendo uma comparação 2009 para cá, o que 

aconteceu, aumentou-se o número de alunos na universida-

de, a universidade possibilitou que os alunos adentrassem 

para fazer o curso superior, só que o núcleo não acompanhou 

esse crescimento, então hoje, eu diria assim, que o núcleo, 

pelo fato dele não acompanhar o crescimento dos alunos, ele 

não consegue atender essa demanda, entendeu? O número 

de funcionários teria que aumentar para o núcleo conseguir 
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dar o suporte para esses alunos, porque o número de alunos 

da Ufma ainda é maior, só que o núcleo não se preparou para 

isso, então esse crescimento, está sendo um crescimento 

desproporcional, no meu modo de ver (A7).

Quanto à garantia da inclusão, o mesmo discente (A7) 
disse que:

Ainda não garante, principalmente, por esses dois fatores 

que eu citei anteriormente, a questão desse crescimento, essa 

inclusão seria boa se o núcleo também tivesse acompanhado 

esse crescimento, então não está sendo um fator inclusivo, 

está sendo mais um fator excludente, porque está deixando 

a desejar (A7).

Já o discente (A9) reconheceu o esforço do Núcleo para 
atender as demandas dos discentes, mas não considera que esse 
atendimento é efetivo:

Considero regular, porque assim, eu vejo um esforço muito 

grande do núcleo, das pessoas que estão à frente para tentar 

ouvir, mas eu não vejo efetivamente que as coisas funcionem, 

e eu sei que tem outras coisas envolvidas, mas acho que, às 

vezes, o núcleo poderia ser um pouco mais efetivo nas medi-

das, entendeu? Para tentar, mesmo com esses outros fatores 

ser um pouco mais efetivo quanto a isso (A9).

Dos que apontaram a atuação do Núcleo como excelente, 
destaca-se a discente (A5), que relatou ter ficado até mais moti-
vada, após o acolhimento realizado pelo Núcleo.
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Só que, realmente, é bom, supre todas as necessidades que 

uma pessoa com deficiência física, visual necessita, porque 

se a pessoa correr atrás, for lá, às vezes, nem é necessário 

correr atrás de uma forma física, mas assim... De forma de 

motivação, de querer, vontade... e o Núcleo me aceitou, me 

deu até motivação para fazer várias coisas e esse semestre eu 

estou mais empenhada do que nunca (A5).

Diante dos dados, verifica-se que os estudantes, mesmo 
tecendo críticas diante da atuação do Núcleo, têm neste espaço 
o lugar de mediação de conflitos e perspectivas, tendo como 
principal direcionamento a luta por condições adequadas de 
acesso, permanência e conclusão, com êxito de aprendizagem, 
dos cursos de graduação.

Quanto às observações dos aspectos negativos ou de 
ações que precisariam estar sendo desenvolvidas pelo Núcleo, 
é necessário destacar que a sua exposição não significa trazer 
o rótulo da ineficácia, mas reconhecer pontos de fragilida-
des que precisam ser superados pelo Núcleo e pela própria 
universidade, pois existem questões que extrapolam o fazer 
do referido órgão, como por exemplo, a carência de recursos 
humanos para solucionar esse tipo de questão. É necessário, 
portanto, que o Ministério da Educação disponibilize códigos de 
vagas para nomeação de novos servidores por meio de concur-
so público, já que o papel do Núcleo, nesse sentido, é relatar a 
carência de profissionais e solicitar a gestão de recursos huma-
nos da universidade.

Diante das questões apresentadas, cada discente teve a 
oportunidade de sugerir o que gostaria que o Núcleo realizasse 
para melhor atendê-lo. Conforme se descreve a seguir:
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O discente (A2) elencou sugestões voltadas para a elimi-
nação das barreiras atitudinais, sobretudo as que envolvem os 
docentes e os discentes. “Acho que deveria ter oficinas com os 
professores, até mesmo na questão da acessibilidade, na questão 
do ser humano [...], então falta mais essa afetividade humana em 
si”. O referido discente ressalta, ainda, a importância da promo-
ção de debates para tratar de questões atinentes às pessoas com 
deficiência nas instituições federais de ensino, compreendendo 
que essas pessoas são importantes para o processo educacional.

O discente (A4) sugeriu um acompanhamento mais efetivo 
por parte do Núcleo junto às coordenações dos cursos, estimu-
lando para que essas fiquem atentas às demandas dos estudantes 
com deficiência; sugeriu ainda qualificação para os professores, 
mudanças na questão estrutural e maior cuidado com as ques-
tões de sinalização.

O discente (A7) trouxe sugestões que envolvem, princi-
palmente, a conscientização com o objetivo de desconstruir 
a imagem estigmatizadora da pessoa com deficiência, além 
da necessidade de qualificação de técnicos e professores.  
O discente (A8) sugeriu a retirada dos obstáculos arquitetônicos, 
a ampliação do quadro de profissionais, além do aprimoramen-
to da comunicação com as pessoas com deficiência.

O discente (A9) sugeriu a ampliação do número de profis-
sionais como intérpretes de libras, bem como de pessoas para 
auxiliar todos os tipos de deficiência e, principalmente, que 
o Núcleo fosse mais ativo na busca de melhorias, pois, em sua 
visão, muitas vezes, o estudante fica sem um retorno das recla-
mações realizadas. Recomendou ainda que o Núcleo fosse mais 
atento às questões arquitetônicas.

O referido discente ainda apontou a necessidade de uma 
maior interação entre o Núcleo e os órgãos como a reitoria, 
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a prefeitura e a garagem, a fim de ter o controle dos serviços 
oferecidos, se estão sendo, realmente, operacionalizados, pois 
informou que tem enfrentado dificuldade para utilizar a van 
adaptada para pessoas em cadeira de rodas, bem como relatou 
que sempre há uma justificativa, mesmo ela encaminhando com 
antecedência seus horários dentro da universidade.

Além das questões de ordem mais imediatas, o discen-
te (A9) também sugeriu a realização de campanhas, mobiliza-
ções para conscientizar a comunidade universitária, promover 
formações para os professores a fim de encontrarem metodolo-
gias e práticas que possam trazer uma inclusão efetiva.

Já a discente (A10) não trouxe sugestões ao Núcleo, mas 
disse que para assegurar acesso e permanência de pessoas com 
deficiência na universidade é preciso que os professores tornem 
suas metodologias mais acessíveis.

Conforme os fatos, a maioria dos participantes mostrou ter 
uma visão bastante ampliada do que seja a inclusão de pessoas 
com deficiência na educação superior. Assim, enfatiza-se a impor-
tância da mediação do Núcleo de Acessibilidade na construção e 
consolidação desse processo, mesmo com algumas fragilidades, 
o que não significa desqualificar a atuação do espaço no enfren-
tamento às formas de segregação e exclusão educacional, mas de 
reconhecimento de que o Núcleo de Acessibilidade tem condições 
de fazer muito mais pelos estudantes.

Nesse sentido, os estudantes mostraram perspectivas 
diversas sobre a inclusão de pessoas com deficiência na educação 
superior, deixando claro que, mesmo diante das dificuldades, o 
objetivo é prosseguir nos estudos, bem como conheceram a exis-
tência de limites e possibilidades, como foi o caso dos discentes: 
A1, A4, A5, A6 e A10.
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Convém destacar que apenas o discente (A3) mostrou 
uma visão mais desanimada sobre a perspectiva inclusiva, pois 
em sua análise a inclusão, no sentido de estarem todos juntos 
não acontece nem mesmo entre as próprias pessoas com defi-
ciência. Relatando que: “acho que os deficientes ficam muito 
segregados, não há essa inclusão de fato, o cadeirante fica segre-
gado, o surdo também, realmente, essa inclusão de estarem 
todos juntos, de fato não acontece, fica cada um separado, muito 
segregado”. A seguir, algumas observações relevantes:

O discente (A2) demonstrou uma visão bastante coerente 
do movimento de inclusão de pessoas com deficiência na educa-
ção superior e na sociedade, reconheceu os percursos históricos 
e disse que se anteriormente a pessoa com deficiência ficava 
reclusa e segregada, hoje ela já tem maiores possibilidades para 
atuar sobre o contexto social, apontando que a deficiência não 
determina o que uma pessoa pode ou não fazer. De acordo com 
o relato do estudante:

Eu falo que é uma área que vem crescendo aos poucos.  

É uma área que vem meio que trilhando, caminhando com as 

próprias pernas, até a própria questão da inclusão na socieda-

de e agora a inclusão dentro das universidades. Que as pessoas 

com deficiência, elas já não tem mais aquela visão de que 

‘ah sou uma pessoa com deficiência, sou um coitado para a 

sociedade’, eu costumo falar que o deficiente ele já está se 

superando só do fato dele querer algo, ele vai saindo da zona 

de conforto dele, agora eu quero estudar, agora eu quero um 

trabalho, então a base de tudo é o estudo, então só do fato 

da pessoa está numa instituição, privada ou pública, mas 

que a pública é muito melhor em termos de conhecimento, 

estudo, experiência e pesquisa. Eu falo que é uma maravilha, 
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porque a gente não tinha essa visão há muito tempo atrás e 

aos poucos vem crescendo, as pessoas com deficiência vêm 

querendo estudar. “Não, eu quero ser professor, eu quero ser 

doutor, eu quero fazer um mestrado”. Então isso é de uma 

importância muito grande, para mostrar para a sociedade 

que as pessoas com deficiência podem fazer o que elas querem 

e quando elas querem. Não é uma deficiência que vai dizer: 

não posso fazer isso (A2).

Diante dessa concepção, ressalta-se a perspectiva social 
da deficiência defendida por Omote (2005), Chahini (2010) e 
Mendes e Picollo (2012) dentre outros, quando estes ressaltam 
a importância de o meio social oferecer as condições para que 
a deficiência não seja um impedimento na realização dessas 
pessoas. Assim, concorda-se com o discente (A2) ao enfatizar 
que “não é uma deficiência que vai dizer: não posso fazer isso”, 
mas é necessário que tenhamos uma sociedade em condições de 
oferecer as bases para que a pessoa com deficiência desenvolva 
suas potencialidades.

Assim, o discente (A8) reconheceu o processo de inclu-
são de pessoas com deficiência como positiva, mas que este 
“ainda não acontece de fato”. A mesma opinião teve o discente 
(A7) que apontou a importância de a universidade trabalhar 
com mecanismos que garantam não somente o ingresso, mas a 
permanência de pessoas com deficiência na universidade, pois 
essa fragilidade teria contribuído para que alguns alunos aban-
donassem os seus cursos.

É o seguinte, a universidade ela... A narrativa é muito bonita, 

é uma narrativa ótima, mas na prática essa inclusão não está 

funcionando, a inclusão ainda está em passos muito lento. Acho 
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que falta a universidade criar instrumentos, ferramentas que 

garantissem a permanência desse aluno, não só o aluno entrar 

na universidade, mas garantir a permanência dele (A7).

No mesmo sentido, o discente (A9) também reconheceu 
os avanços e apontou a grande dificuldade que existe para as 
pessoas com deficiência serem, de fato, incluídas no contexto 
universitário. Os seus relatos deixaram evidentes que a inclusão 
nesse nível de ensino, assim como em outras instâncias da vida 
social é “processo” e, por isso, precisa continuar sendo impul-
sionado pelos sujeitos sociais, pelas instituições, etc.

Eu acho que a gente não pode dizer que nada tem sido feito. 

Que não melhorou, porque melhorou. Assim... Há um tempo 

nem as rampas que tem, tinham. Mas a gente não pode dizer, 

nem de longe, que a inclusão ela é efetiva, porque a gente 

sabe que ainda tem muita gente que desiste dos seus cursos, 

dos poucos que conseguem chegar aqui, com todo histórico, 

enfim, desistem porque eles encontram diversas barreiras 

quanto a isso, quanto às atitudes dos professores, quanto às 

atitudes dos funcionários, quanto aos espaços, então tem 

muita gente que desiste e os que persistem encontram muitas 

dificuldades mesmo, então assim, por mais que esteja cami-

nhando, acredito que ainda tem muita coisa para ser feito 

para que essa inclusão seja de fato efetivada (A9).

Essas reflexões correspondem com os estudos realizados 
por Siqueira e Santana (2010) e outros estudiosos que conside-
ram notórios os avanços conquistados na garantia dos direitos 
à educação das pessoas com deficiência nas últimas décadas, 
contudo ainda existe uma lacuna abissal entre as diretrizes 
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legais existentes e a efetivação do acesso e permanência dos 
alunos com necessidades educacionais específicas, sobretudo 
na educação superior.

CONCLUSÕES

Retornando aos objetivos pretendidos, conclui-se que os Núcleos 
de Acessibilidade representam uma das principais expressões 
da política de inclusão de discentes com deficiência na educação 
superior na contemporaneidade, pois materializam os pressu-
postos presentes nas normativas legais que subsidiam a educa-
ção inclusiva nesse nível de ensino.

Contudo, ficou evidente que em meio aos avanços conquis-
tados a partir da implantação do serviço, o atendimento aos 
estudantes, a contratação de profissionais especializados, a orga-
nização de políticas institucionais, ainda não é possível afirmar 
que há uma inclusão efetiva na educação superior, tem-se um 
descompasso entre o que define as legislações e as práticas reais 
dentro do contexto universitário.

Esses impasses ficaram evidentes no diálogo com estu-
dantes entrevistados, expressando que as práticas desenvolvi-
das na universidade, sob a mediação do Núcleo de Acessibilidade 
da UFMA, ainda não atende satisfatoriamente às demandas dos 
estudantes por inclusão, pois se observou a fragilidade na inter-
locução do Núcleo com os cursos e setores administrativos e 
de gestão, além da necessidade de expansão das atuações do 
setor, o qual também deve ampliar o quadro de profissionais, 
visto que atualmente não tem condições de atender a todas as 
demandas e tipos de deficiência. 
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Na perspectiva de eliminar barreiras, os estudantes suge-
riram, também, a realização de oficinas, trabalho com profes-
sores, sensibilizações, acompanhamento mais efetivo junto 
aos cursos e demais estudantes sem deficiência, melhoria nas 
condições estruturais e articulação entre o Núcleo e os demais 
setores na universidade.

Os relatos apresentados convocam o Núcleo de Aces-
sibilidade a agir continuamente no enfrentamento de barrei-
ras que impedem a participação das pessoas com deficiência, 
bem como exige uma revisão nas práticas institucionais de toda 
universidade, numa forma de materializar a proposta inclusiva.
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RESUMO

Em consonância com os dispositivos legais e políticos nos quais 
se assenta a política de acessibilidade voltada à inclusão 
plena dos estudantes (BRASIL, 2001; 2004; 2006; 2008; 2011; 
2015), a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo (FCMSCSP), garante os recursos necessários à participa-
ção e aprendizagem de todos os alunos, incluindo aqueles com 
qualquer tipo de deficiência ou dificuldade durante sua traje-
tória educacional. 

A atitude da Instituição que impulsiona a remoção 
de barreiras, promove a igualdade de direitos, reconhece e 
respeita as diferenças e diversidades, propicia condições de 
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acessibilidade favorecendo um processo de efetiva inclusão. 
Ela pressupõe a articulação dos princípios e valores que estão 
subjacentes à formulação das políticas e das práticas institu-
cionais no âmbito pedagógico e da gestão, com medidas que 
abranjam um conjunto de dimensões diversas, que supõem a 
percepção do outro sem preconceitos, estigmas, estereótipos 
ou discriminações. 

O Núcleo de Acessibilidade da FCMSCSP, na prática da 
intersetorialidade e da transversalidade, se estruturou nas 
seguintes áreas: 

• INFRAESTRUTURA ARQUITETÔNICA: favorece o acesso 
aos espaços edificados, mobiliários e equipamentos 

• ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: possibilita a 
superação de barreiras na estrutura curricular, metodo-
logias, instrumentos e materiais didáticos e pedagógicos 

• RECURSOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: orienta as 
propostas de adaptações e de recursos pedagógicos para 
pessoas com deficiências 

• APOIO PSICOLÓGICO: avalia, orienta e encaminha as 
dificuldades de âmbito psicológico, psicopedagógico e 
psicossocial 

• ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO/TUTORIA: acompanha 
e orienta a vida acadêmica, promovendo a autonomia do 
estudante quanto à construção do conhecimento e hábi-
tos de estudo. 

Desta forma todo o espectro da acessibilidade é conside-
rado, desde os aspectos ligados à infraestrutura até aqueles que 
dizem respeito à organização didático-pedagógica, aos aspectos 
psicológicos e acadêmicos, de tal forma que todo e qualquer aluno 
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que apresente uma deficiência, uma dificuldade, uma manei-
ra peculiar de lidar com o saber, ou que necessite de quaisquer 
recursos adicionais para viabilizar seus processos de participação 
e aprendizagem nos espaços educacionais, seja considerado. 

INTRODUÇÃO

Atendendo aos atos normativos sobre o tema e às referências da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata da 
normalização técnica no Brasil através da NBR 9.050/04 (ABNT, 
2004) e ainda diante dos novos posicionamentos e procedi-
mentos de ensino baseados em concepções e práticas pedagó-
gicas preconizadas pelos atos normativos relativos à política 
de acessibilidade voltada à inclusão plena dos estudantes 
(BRASIL, 2001; 2004; 2006; 2008; 2011; 2015) a FCMSCSP desen-
volve ações que viabilizem o acesso integral e proporcionem 
condições igualitárias de acesso aos espaços para que todos 
possam usufruir de seus direitos de forma mais abrangente e 
menos restritiva. 

Promovendo a inserção da acessibilidade nas diferentes 
ações e instâncias dentro da Instituição, enfatiza que o reco-
nhecimento e a valorização da diferença humana, através da 
acessibilidade, estão presentes em todas as demais políticas e 
programas da Instituição. E acompanhando os avanços concei-
tuais e teóricos advindos das teorias educacionais, tem adotado 
adaptações pedagógicas que se traduzem em ações concretas 
para suprir as necessidades da população que atende e para 
contemplar as diversas demandas dos alunos matriculados em 
seus Cursos de Graduação bem como em seus Programas de 
Pós-Graduação. 
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OBJETIVO

Apresentar um modelo de organização de um Núcleo de 
Acessibilidade, que abrange as diversas dimensões do conceito 
de acessibilidade. 

DESENVOLVIMENTO

INFRAESTRUTURA ARQUITETÔNICA 

A NBR 9.050/04 (ABNT, 2004), que define acessibilidade como 
“a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento 
para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, 
mobiliário, equipamento urbano e elementos”, visa proporcionar 
à maior quantidade possível de pessoas, independentemente 
de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, a 
utilização de maneira autônoma e segura do ambiente, equi-
pamentos e elementos. 

Ao reconhecermos a diversidade das pessoas, cabe-nos 
modificar conceitualmente os espaços edificados e trabalhar 
os ambientes de forma a atender uma gama cada vez maior de 
usuários. As vantagens dos ambientes livres de barreiras bene-
ficiam a todos os usuários e não apenas determinado segmento. 
Essa é uma tendência mundial, chamada de Desenho Universal, 
que busca pensar em todo usuário, planejando os espaços de 
forma mais abrangente e explorando na arquitetura sua voca-
ção como veículo de integração social. 

Atendendo a estes pressupostos, a Instituição promove a 
acessibilidade arquitetônica em todos os quesitos. 

Assim é que foram realizadas as seguintes adaptações: 
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• Construção de rampas com corrimões 
• Instalação de corrimãos em ambos os lados das rampas 
• Elevadores acessíveis facilitando a circulação de cadeiras 

de rodas 
• Adaptação de sanitários para deficientes físicos, com 

instalação de barras de apoio nas paredes dos banheiros 
• Adaptação de portas com espaço suficiente para permitir 

o acesso de cadeiras de rodas 
• Identificadores em braile nas portas e acionadores dos 

elevadores 
• Instalação de aparelho de telefone que transmite mensa-

gens de texto, localizado no hall do elevador no piso térreo 
• Instalação de sinalização tátil de alerta no início e térmi-

no da rampa de acesso 
• Instalação de sinalização tátil de alerta no início e térmi-

no das escadas 
• Instalação de sinalização tátil de alerta junto às portas 

dos elevadores 
• Instalação de sinalização visual nas bordas dos degraus 

das escadas 
• Instalação de sinalização de emergência audiovisual no 

hall dos elevadores para rota de fuga em caso de incêndio 
• Reserva de vagas em estacionamento 
• Instalação de símbolo internacional de acesso vagas de 

estacionamento 
• Adaptação dos elevadores com dispositivos de comunica-

ção para solicitação de auxílio nos pavimentos 
• Adaptação dos balcões de atendimento 
• Instalação de cadeiras para pessoas obesas 
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• Previsão para instalação de lavabos, bebedouros e telefo-
nes públicos em altura acessível aos usuários de cadeira 
de rodas. 

• Avaliações dos espaços realizadas constantemente para 
eliminação de barreiras físicas. 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

A Organização Didático-Pedagógica busca articular junto aos 
gestores da Instituição a inserção da educação inclusiva no 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPC), planejando e promovendo as 
mudanças requeridas e desenvolvendo ações e programas que 
assegurem a transversalidade da educação especial. 

Desta forma, ajuda a Instituição a estabelecer uma polí-
tica de acessibilidade voltada à inclusão plena dos estudantes 
com necessidades de atendimento diferenciado, contemplando 
a acessibilidade: nos processos de seleção de alunos; no planeja-
mento e execução orçamentária; na composição do quadro de 
profissionais; nos projetos pedagógicos dos cursos; nos serviços 
de atendimento ao público; no sítio eletrônico e demais publi-
cações; no acervo pedagógico e cultural; e na disponibilização 
de materiais pedagógicos e recursos acessíveis. 

Assim é que o Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) e o Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), de forma articu-
lada com os gestores institucionais e professores, contemplam 
os pressupostos epistemológicos, filosóficos, legais e políticos da 
educação inclusiva, favorecendo a formação de futuros profis-
sionais conscientes de sua responsabilidade social na constru-
ção de um projeto democrático de sociedade. 
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A Organização Didático-Pedagógica estabelece estraté-
gias para possibilitar o acesso do estudante ao currículo, sua 
interação ao grupo, o enriquecimento curricular, a compacta-
ção curricular, e/ou a aceleração de conteúdos ou de estudos, 
quando necessário. 

Também elabora critérios, dentro das especificidades 
de cada disciplina, para a inclusão dos alunos com defici-
ências ou dificuldades, orientando os professores quanto à 
elaboração de materiais didático-pedagógicos específicos 
que possam ser utilizados pelos estudantes nas atividades 
de aprendizado ou de avaliação. 

Principais objetivos: 

• Inserir a educação inclusiva em seus Planos de Desenvo-
lvimento Institucional (PDI) e Projetos Pedagógicos de 
Curso (PPC), planejando e promovendo as mudanças 
requeridas 

• Possibilitar o reconhecimento da diversidade dos alunos 
que frequentam a Instituição 

• Possibilitar o cumprimento das diretrizes inclusivas em 
toda a Instituição, sem exceção 

• Possibilitar a organização de recursos e serviços para 
a promoção da acessibilidade nas comunicações, nos 
sistemas de informação, nos materiais didáticos e peda-
gógicos, que devem ser disponibilizados nos processos 
seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que 
envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão 

• Garantir a superação de barreiras nas metodologias e 
técnicas de estudo, na forma como os professores conce-
bem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão 
educacional 
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• Garantir a superação de barreiras nos instrumentos, 
utensílios e ferramentas de estudo (escolar) e de traba-
lho (profissional) 

• Ampliar os recursos de Tecnologia Assistiva disponíveis 
às pessoas com deficiência 

• Possibilitar que a estrutura curricular contemple possibi-
lidades de diversificação curricular requeridas pelas dife-
rentes necessidades que demandem atendimento especial 

RECURSOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Na prática dos princípios da inclusão educacional, a Instituição 
assegura não só o acesso, mas condições plenas de partici-
pação e aprendizagem a todos os estudantes. Para tanto, 
programa e implanta ações e projetos relacionados à acessibi-
lidade, e que atendam àqueles que tenham impedimentos de 
natureza física ou sensorial, que possam obstruir sua partici-
pação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. 

Entre as várias possibilidades de apoio estão à disposição 
os seguintes recursos: 

• Materiais didáticos e pedagógicos acessíveis 
• Equipamentos de tecnologia assistiva 
• Curso de capacitação em linguagem de sinais para funcio-

nários e alunos 
• Serviços de guia-intérprete e de tradutores e intérpretes 

de LIBRAS, para estudantes com surdez 
• Orientação quanto ao uso de Equipamento Frequência 

Modulada (FM) em sala de aula, para estudantes com 
deficiência auditiva 
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• Computador portátil individual para uso exclusivo em 
sala de aula com os slides das aulas fornecidos previa-
mente de forma eletrônica 

• Programas acessíveis para estudantes com baixa visão 
• Leitura de textos impressos com uso de equipamentos de 

aumento específicos para cada situação. 
• Acervos bibliográficos em formato acessível ao estudante 

com deficiência de leitura 
• Oportunidade de responder às questões oralmente nos 

transtornos de aprendizagem específico da leitura e da 
escrita 

• Tempo adicional para a elaboração de provas escritas (em 
geral 25% a mais), para os casos de distúrbios de apren-
dizagem e Transtorno do Déficit de Atenção. 

Para as disciplinas que necessitam algum outro recurso 
didático extra solicita-se que cada coordenador de disciplina 
converse diretamente com o aluno para verificar a melhor 
forma de adaptação. 

SETOR DE APOIO PSICOLÓGICO 

O Ensino Superior, como uma sequência da educação-formação 
do estudante para além da adolescência, proporciona vivên-
cias e exigências muito diferenciadas. Esta etapa, a do jovem 
adulto, que corresponde à entrada na Faculdade, implica no 
prolongamento da escolaridade, podendo ocasionar o adia-
mento da entrada no mundo do trabalho e a continuada 
dependência econômica dos pais. Envolve o contato com outros 
contextos socioculturais que proporcionam experiências 
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diversificadas e solicitações de natureza diversa, dentro de 
um processo de ensino/aprendizagem no qual as normas, 
expectativas e responsabilidades são diferentes daquelas do 
Ensino Médio. Além disto, muitos estudantes que vêm para 
os grandes centros universitários são provenientes de outras 
cidades, o que implica no distanciamento em relação ao meio 
familiar de origem. Isto os coloca em uma situação de maior 
vulnerabilidade diante de crises emocionais, pelo rompimento 
de ligações afetivas próximas e seguras, que podem ter conse-
quências no desempenho acadêmico.

É esperado que o estudante supere vários desafios cruciais 
para o seu crescimento, tanto pessoal, como acadêmico, de tal 
forma que o contato com o Ensino Superior pode ser concebido 
como um rito de passagem. É o momento em que se desenvolve 
a autonomia e se consolida a identidade, trazendo mudanças 
substanciais em termos de papéis e interações sociais, às quais o 
estudante tem de se adaptar, fazendo ajustamentos importantes 
nas áreas do desenvolvimento cultural, intelectual, afetivo, 
cognitivo, social, sexual e profissional (JESUS, 2002; SOARES et al., 
2006; DIAS, 2008; PEREIRA et al., 2008; DOMINGUES et al., 2008). 

Desta forma, a atenção aos aspectos psicológicos tem um 
papel significativo neste processo de adaptação dos estudantes 
nestas situações e tem sido identificada como um indicador de 
ajustamento à vida acadêmica, um recurso importante para 
enfrentar experiências e mudanças vivenciadas durante o perí-
odo de Ensino Superior (JESUS, 2002; PINHEIRO, 2003; SECO et 
al., 2006; DIAS, 2008). 

A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo (FCMSCSP) entende que a acessibilidade deve estar 
contemplada também nos serviços de atendimento psicológico, 
psicopedagógico e psicossocial ao aluno. 
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Reconhecer e respeitar as diferenças e diversidades, é 
propiciar condições de acessibilidade, é materializar os princí-
pios da inclusão educacional que implicam em assegurar não só 
o acesso, mas condições plenas de participação e aprendizagem 
a todos os estudantes. 

Para tanto, cultiva o interesse em programar e implan-
tar ações e projetos relacionados à acessibilidade que atendam 
àqueles que tenham impedimentos de natureza psicológica, 
pedagógica e psicossocial, que possam dificultar sua partici-
pação plena e efetiva na vida acadêmica. 

O Setor de Apoio Psicológico (SAPSI) surge como o campo 
que dispõe de conhecimentos teóricos e técnicos destinados a 
entender esta demanda e dar encaminhamento às necessida-
des educacionais especiais, transtornos específicos, autismo 
de alto rendimento, dificuldade temporária ou permanente de 
aprendizagem ou limitação que dificulte o acompanhamento 
das atividades curriculares, e outros impedimentos de âmbito 
psicológico que se manifestam nos alunos, através da avalia-
ção, orientação e direcionamento das dificuldades psicológi-
cas, facilitando a experiência no meio acadêmico e consequente 
“inserção” profissional. 

Este Setor considerando os aspectos psicológicos, psicope-
dagógicos e psicossociais, delibera na interface com profissionais 
da saúde, professores e gestores institucionais, acerca do atendi-
mento a ser dado a cada estudante, considerando a necessidade 
de atendimento diferenciado e a especificidade de cada caso. 

Desta forma, auxilia a Instituição na formação dos estu-
dantes, trabalha no processo de inclusão dos mesmos, favore-
ce sua adaptação acadêmica, através da avaliação de situações 
críticas de sofrimento pessoal e desajustamento acadêmi-
co, da prevenção de situações de risco, da promoção do seu 
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crescimento, valorização pessoal e cultural, privilegiando a 
promoção do seu desenvolvimento como um todo. 

A via de entrada para o SAPSI pode se dar por busca espon-
tânea ou por encaminhamentos de pais, professores, demais 
funcionários da Instituição ou outros recursos institucionais. 

Principais objetivos: 

• Efetuar avaliação psicológica e neuropsicológica, visando 
à identificação de potenciais dificuldades que interferem 
no processo de ensino-aprendizagem e/ou adaptação ao 
universo acadêmico 

• Realizar intervenção psicológica breve com foco na reso-
lução de dificuldades e conflitos psicológicos relaciona-
dos às questões acadêmicas 

• Desenvolver e implantar intervenções profiláticas, visan-
do a favorecer a adaptação do aluno ao contexto acadê-
mico do Ensino Superior, como por exemplo, intervenção 
em sala de aula dos alunos ingressantes com o objetivo de 
facilitar a integração, trabalho em equipe e motivação; 

• Oferecer “plantão psicológico” aos alunos, para deman-
das psicológicas emergenciais 

• Orientar Coordenadores, Professores e demais áreas 
institucionais para o entendimento e resolução das 
necessidades observadas 

• Realizar encaminhamentos internos para outros disposi-
tivos institucionais e externos (recursos da comunidade 
ou particular/convênio) para melhor acompanhamento 
das questões apresentadas 

• Realizar entrevista de follow-up. 
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ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO/TUTORIA 

Muito se discute na literatura sobre a definição de Tutoria e 
seu papel, sendo estes aspectos fluidos e variáveis em cada 
Instituição de Ensino Superior (IES), mas o que é inquestioná-
vel é que quando aplicada de maneira efetiva, beneficia tanto 
o tutor quanto o aluno e consequentemente a instituição 
(SWANSON, 2001; FREI, STAMM, BUDDEBERG-FISCHER, 2010; 
UNIVERSITY OF MICHIGAN, 2015). 

Diversos aspectos do ambiente acadêmico atual tornam 
os programas de Tutoria fundamentais para uma vida acadêmi-
ca saudável. Ao longo das últimas décadas, o conhecimento nas 
áreas da saúde cresceu tanto que os limites entre as diferentes 
disciplinas se tornaram menos claros, além do que profissionais 
de diferentes formações e campos de atuação acabaram assu-
mindo o papel de professor no Ensino Superior como consequ-
ência natural dessa evolução, o que em conjunto aumentou o 
volume e a complexidade dos assuntos abordados na faculdade. 

Contribuindo para a complexidade, cada vez mais os 
alunos vêm de diferentes cenários culturais, com demandas 
específicas e com grande contribuição para a formação da 
comunidade acadêmica, mas ajustes podem ser necessários 
neste momento de intensa mudança para os estudantes que 
adentram um mundo novo, com vivências até então diferentes, 
mas agora com um objetivo comum que é o comprometimento 
com as atividades acadêmicas e o desejo de sucesso profissional, 
proporcionado em um ambiente de excelência acadêmica mas 
que também proporciona bem estar pessoal. 

Embora o processo de Tutoria em teoria tenha o sucesso 
maximizado quando alunos e tutores encontram afinidades e 
interesses em comum, esta linha mestra de busca de sucesso 
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acadêmico e profissional em um ambiente que permita este 
desenvolvimento aliado ao bem-estar de todos os membros 
da comunidade acadêmica é interesse comum suficiente para 
viabilizar a relação entre tutor e aluno. 

É fundamental que haja uma relação de confiança entre 
os dois e que fique claro para o aluno o que é esperado dele 
no ambiente acadêmico. Em diferentes relatos, um dos pontos 
de maior valor da Tutoria é quando o aluno percebe que as 
dificuldades não são só dele, mas que muitos passaram por 
aquele mesmo caminho e que há alternativas diferentes para 
cada questão que surge e conversando com o tutor ele pode 
saber de exemplos de colegas que tiveram que lidar com as 
mesmas questões. 

Cada um dos Cursos de Graduação da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), a 
saber, Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Tecnologia em 
Sistemas Biomédicos e Tecnologia em Radiologia, desenvolve 
atualmente um Programa de Tutoria de acordo com as neces-
sidades específicas de cada curso e suas possibilidades. Sendo 
assim, o Programa de Tutoria pode variar em abrangência e 
escopo ao longo dos anos de formação de acordo com cada 
curso, ou seja, pode ter um foco nos anos iniciais ou o acompa-
nhamento durante todos os anos. 

De um modo geral, os Programas de Tutoria têm o obje-
tivo de auxiliar os alunos da Instituição na organização para 
o desenvolvimento de suas atividades didático-pedagógicas e 
adaptação à comunidade acadêmica. Visam abordar aspectos de 
interesse dos alunos sobre questões relativas aos programas de 
estudos curriculares; orientar sobre os recursos disponíveis na 
Instituição; apresentar possibilidades de participação em ativi-
dades extracurriculares e complementares, culturais e de lazer, 

ORGANIZAÇÃO DE UM NÚCLEO 
DE ACESSIBILIDADE EM SETORES 

DAS DIVERSAS DIMENSÕES DO 
CONCEITO DE ACESSIBILIDADE

Wilze Laura Bruscato
Ana Luiza Pereira Gomes Pinto Navas
Wagner Ricardo Montor
Renata Pereira Condes
Mirna Duarte Barros.



607

bem como discutir uma série de aspectos da vida do estudante 
nesta fase, que vão além do acadêmico e cultural, como por exem-
plo, o despertar para as novas demandas de responsabilidade. 

O tutor é o docente que atua junto aos alunos para orien-
tação de suas atividades, sobretudo como alguém que conhe-
ce a organização institucional e as necessidades e aspirações 
destes alunos recém-chegados ao ensino superior, de modo a 
estabelecer fóruns de discussão para abordar as possibilidades 
acadêmicas e extra-acadêmicas e garantir o máximo aprovei-
tamento de todo o potencial que a Instituição oferece, além de 
indicar os caminhos mais adequados para lidar com problemas 
que eventualmente possam surgir. O tutor pode ainda indicar 
colegas específicos para conversar com os alunos, dados os inte-
resses e necessidades, pois ele conhece o perfil profissional e 
pessoal dos vários professores da Instituição. De acordo com as 
necessidades e particularidades de cada curso, as reuniões com 
os tutores podem apresentar frequências específicas, bem como 
pode variar o número de participantes por grupo. 

Dentro do Núcleo de Acessibilidade Institucional (NAI), 
que pratica os princípios da inclusão educacional visando a 
assegurar não só o acesso, mas condições plenas de participa-
ção e aprendizagem a todos os estudantes, o funcionamento 
da Tutoria se dá na forma de Acompanhamento Acadêmico 
e é assim que esta modalidade de Tutoria, uma das duas desen-
volvidas em nossa Instituição, é denominada. Neste progra-
ma específico a participação do aluno acontece sob demanda 
individual, após avaliação da equipe do NAI e identificação de 
questões didático-pedagógicas a serem abordadas por alunos 
de qualquer uma das séries dos cinco cursos da Instituição.  
O foco deste programa é, portanto, bastante voltado para ques-
tões didático-pedagógicas – motivo pelo qual decidimos por 
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denomina-lo de “Acompanhamento Acadêmico” – enquanto o 
programa de Tutoria mais amplo e também aqui desenvolvi-
do fora dos domínios do NAI é destinado a todos os alunos do 
primeiro ano. Em verdade, um programa não substitui o outro. 
A abordagem é diferente na essência, mas elas são bastante 
complementares, sendo muito importante que coexistam. 
O programa mais amplo consiste em uma atividade grupal e 
concomitante, contando com ao menos uma dezena de tutores 
e todos os primeiro-anistas e aborda diferentes temas abran-
gendo diferentes aspectos da vida acadêmica e extra-acadêmica 
que são de interesse mais coletivo e menos individual, como 
por exemplo, a questão do trote, a questão do gap de gerações, 
as dificuldades de morar fora da casa dos pais pela primeira 
vez, maneiras de conciliar tantas atividades concomitantes etc. 

No programa de Acompanhamento Acadêmico, apenas 
participa um subgrupo dos alunos encaminhados ao NAI, 
quando é identificada a necessidade de organização para os 
estudos ou dificuldade de visualização dos diferentes seto-
res da Faculdade e suas funções. Tanto o Acompanhamento 
Acadêmico quanto a Tutoria podem ser úteis em casos em que 
haja questões relacionadas ao futuro profissional e caminhos 
possíveis a serem seguidos pelos estudantes. 

O objetivo destes dois programas é permitir que o aluno 
aproveite ao máximo a estrutura acadêmica, tanto mostrando 
a ele quais são as possibilidades ao seu dispor, quanto o auxi-
liando a se organizar para acessar essa estrutura. 

O tutor e o responsável pelo Acompanhamento Acadê-
mico, portanto, é um professor que conhece bastante o 
ambiente onde o aluno está inserido e pode conversar com 
ele sobre a grade curricular, os tipos de estágio que podem 
ser realizados e os melhores momentos para estes ao longo 
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do curso, as oportunidades de intercâmbio internacional, as 
possibilidades de participação em ligas acadêmicas e trabalhos 
voluntários etc. É também papel deste professor perceber o 
que motiva e desmotiva o aluno, as dificuldades de organiza-
ção que prejudicam seu desempenho e orienta-lo sobre como 
lidar com estas questões. 

Este professor pode ainda conversar com o aluno sobre 
os caminhos que ele pode seguir para resolver questões espe-
cíficas, acadêmicas ou extra acadêmicas, por exemplo, como 
abordar professores, coordenadores, chefes de departamento, 
ou acessar a Ouvidoria, Diretorias, Núcleo de Direitos Humanos 
e o próprio Núcleo de Acessibilidade Institucional. 

CONCLUSÕES

O Núcleo tem entre seus membros, profissionais oriundos de 
diferentes formações para que estejam contempladas as diver-
sas dimensões do conceito de acessibilidade. As ações realiza-
das e adaptações sugeridas pelo Núcleo, sempre decorrem de 
consulta a especialistas da própria Instituição. 

No ano de 2016, de um total de 1.123 alunos, 32 alunos 
(2,9%) solicitaram algum tipo de adaptação, diante de dificulda-
des de diversas ordens. Destes, 10 (0,9%) necessitaram também 
de ajustes que foram feitos na organização didático-pedagógica, 
como por exemplo, tempo requerido para provas e avaliações 
em geral, sistema de avaliação, aquisição de instrumentos, uten-
sílios e ferramentas de estudo. Além destes, foram atendidos 
140 alunos que referiram algum tipo de dificuldade cogniti-
va/emocional (12,5 %) e solicitaram atendimento e adaptações 
diante de algum tipo de dificuldade cognitiva/emocional. 
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• Média de cinco atendimentos por aluno 
• Totalizando um valor estimado em 700 atendimentos 
• 64% dos atendimentos foram feitos para alunos entre 17 

e 24 anos. 
• 62% dos alunos eram dos dois primeiros anos de 

Faculdade. 
• Neste período, foram ainda prestados 44 atendimentos a 

familiares/professores. 
• Alguns destes alunos foram atendidos em mais de um Setor. 

ORGANIZAÇÃO DE UM NÚCLEO 
DE ACESSIBILIDADE EM SETORES 

DAS DIVERSAS DIMENSÕES DO 
CONCEITO DE ACESSIBILIDADE

Wilze Laura Bruscato
Ana Luiza Pereira Gomes Pinto Navas
Wagner Ricardo Montor
Renata Pereira Condes
Mirna Duarte Barros.



611

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Norma 
Brasileira. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. Rio de Janeiro, 2004. 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. Decreto Nº 3.956 de 08 de outubro de 2001. Promulga 
a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. 
Brasília, 2001. 

               . Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. Lei Federal Nº 10.436 de 24 de abril de 2002. 
Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e dá outras 
providências. Brasília, 2002. 

               . Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. Decreto Nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004. 
Regulamenta as Leis Nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que 
dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências. Brasília, 2004. 

               . Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. Decreto Nº 5.773, de 09 de maio de 2006. Dispõe sobre 
o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 
instituições de educação superior e cursos superiores de graduação 
e sequenciais no sistema federal de ensino. Brasília, 2006. 

ORGANIZAÇÃO DE UM NÚCLEO 
DE ACESSIBILIDADE EM SETORES 

DAS DIVERSAS DIMENSÕES DO 
CONCEITO DE ACESSIBILIDADE

Wilze Laura Bruscato
Ana Luiza Pereira Gomes Pinto Navas
Wagner Ricardo Montor
Renata Pereira Condes
Mirna Duarte Barros.



612

               . Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva. Brasília, 2008. 

               . Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. Decreto Nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. 
Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 
especializado e dá outras providências. Brasília, 2011. 

               . Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. Lei Federal 13.146 de 06 de julho de 2015. Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). Brasília, 2015. 

DIAS, MIPS. Programa de Promoção de Competências Pessoais e Sociais: 
um Estudo no Ensino Superior. Tese apresentada à Universidade de 
Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção 
do grau de Doutor em Psicologia, Departamento de Ciências da 
Educação. Universidade de Aveiro, 2008. 

DOMINGUES, RM; GONÇALVES, E; LUFT, S; MOHR, AC; MEURER, AC; 
POZOBON, LL; SANTOS, CF; SCHMIDT, M & SILVA, CMF. O Núcleo de 
Apoio ao estudante da Universidade Federal de Santa Maria como 
espaço de inclusão no Ensino Superior. Ponto de Vista, 10: 65-78, 2008.

FREI, E; STAMM, M; BUDDEBERG-FISCHER, B. Mentoring programs 
for medical students – a review of the PubMed literature 2000 - 2008. BMC 
Medical Education, 2010. 

JESUS, S. (Coord.). Pedagogia e apoio psicológico no ensino superior. 
Coimbra: Quarteto Editora, 2002. 

ORGANIZAÇÃO DE UM NÚCLEO 
DE ACESSIBILIDADE EM SETORES 

DAS DIVERSAS DIMENSÕES DO 
CONCEITO DE ACESSIBILIDADE

Wilze Laura Bruscato
Ana Luiza Pereira Gomes Pinto Navas
Wagner Ricardo Montor
Renata Pereira Condes
Mirna Duarte Barros.



613

PEREIRA, AMS; GOMES, R; FRANCISCO, C; JARDIM, J; MOTTA, E; 
PINTO, C; BERNARDINO. O; MELO, J; FERREIRA, J; RODRIGUES, 
MJ & PEREIRA, P. Desenvolvimento de competências pessoais e 
sociais como estratégia de apoio à transição no ensino superior. 
International Journal of Developmental and Educational Psychology,  
1: 419-426, 2008. 

PINHEIRO, MRM. Uma época especial: suporte social e vivências 
acadêmicas na transição e adaptação ao ensino superior. Tese de 
Doutoramento. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. 
Coimbra: Universidade de Coimbra, 2003. 

SECO, G; PEREIRA, I; DIAS, I; CASIMIRO, M & CUSTÓDIO, S. Para uma 
abordagem psicológica da transição do ensino secundário para o ensino 
superior: pontes e alçapões. Politécnica. Associação dos Institutos 
Politécnicos do Centro. Coleção Ensino Superior e Ciência, nº 3, 2006. 

SOARES, A; ALMEIDA, L; DINIZ, A & GUISANDE, M. Modelo 
multidimensional de ajustamento de jovens ao contexto 
universitário (MMAU): estudo com estudantes de ciências e 
tecnologias versus ciências sociais e humanas. Análise Psicológica,  
1 (XXIV): 2015. 

SWANSON, KE. Mentorship manual for medical students. Virginia 
Commonwealth University. VCU Press, 2001. 17 

UNIVERSITY OF MICHIGAN. How to Mentor Graduate Students: A Guide 
for Faculty. Rackham Graduate School, University of Michigan, 2015. 
http://www.rackham.umich.edu/publications/.

ORGANIZAÇÃO DE UM NÚCLEO 
DE ACESSIBILIDADE EM SETORES 

DAS DIVERSAS DIMENSÕES DO 
CONCEITO DE ACESSIBILIDADE

Wilze Laura Bruscato
Ana Luiza Pereira Gomes Pinto Navas
Wagner Ricardo Montor
Renata Pereira Condes
Mirna Duarte Barros.



POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS 
NO ENSINO SUPERIOR.

Carla Imaraya Meyer de Felippe

Surama Lopes do Amaral

Rosielen Alves de Souza

Universidade Federal do Rio Grande

RESUMO

Este presente artigo busca apresentar Políticas Públicas Inclu-
sivas no Ensino Superior através das ações afirmativas do MEC 
que instituiu no país os núcleos de acessibilidade e inclusão. 
Discorrerá sobre a trajetória de 2005 a 2017 do Programa Núcleo 
de Estudos e Ações Inclusivas - NEAI da Universidade Federal 
do Rio Grande - FURG a partir do contexto histórico e das ativi-
dades propostas para viabilizar a acessibilidade e permanência 
dos estudantes com deficiência e/ou necessidades educacio-
nais específicas. O NEAI que conta com quatro laboratórios: 
o LabNEAI, o Grupo Acessibilidade - GA, a Sala de Recursos 
Multifuncionais – SRM e o Laboratório de Acessibilidade e 
Mobilidade Urbana – LAMU. Há um número evolutivo de 
estudantes incluídos, necessários para que tenhamos uma 
inclusão consistente e que garanta a presença efetiva destas 
pessoas como verdadeiros cidadãos na sociedade com direito a 
equidade. Promovam a sua autonomia e o seu espaço no grupo 
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social, para tanto se faz necessário a investigação de que forma 
se dá o processo de inclusão. 

Palavras chave: políticas inclusivas, acessibilidade, inclusão.

INTRODUÇÃO

As políticas públicas voltadas para a Educação Inclusiva vêm 
demandando ações que possibilitem o acesso e a permanência de 
pessoas com deficiência e ou necessidades educativas específicas- 
NEE ao ensino comum. Sendo assim O Programa INCLUIR do MEC 
em 2005, possibilitou a implantação de núcleos de acessibilidade e 
inclusão, para viabilizar acesso e permanência dessas pessoas às 
instituições federais de ensino superior (IFES). Responsáveis pela 
organização de ações institucionais que garantam sua integra-
ção à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamentais, 
pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação.

Na Universidade Federal de Rio Grande – FURG foi institu-
ído o Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas – NEAI que objetiva 
promover práticas inclusivas através de ações afirmativas no 
desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar e multiprofis-
sional visando melhorar o acesso e a permanência das pessoas 
com deficiência e ou NEE a todos os espaços, ambientes, ações e 
processos desenvolvidos na instituição. Buscando a mais de dez 
anos, integrar e articular as demais atividades para a inclusão 
educacional e social desses estudantes. 

O Programa NEAI atualmente conta com quatro 
laboratórios: Grupo Acessibilidade (GA) é formado por uma 
equipe multidisciplinar de técnicos especializados de dife-
rentes áreas: psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais  
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e terapeuta ocupacional, todos os técnicos tem formação em 
Educação Especial desenvolvendo ações de acolhimento e 
acompanhamento dos estudantes desde o ingresso a conclusão 
do curso na FURG; LabNEAI, que desenvolve um trabalho com 
o Grupo de Capacitação (formação aos servidores, discentes e 
comunidade em geral) e as Atividades Fisioterapêuticas (ativi-
dades laborais para com os acadêmicos com deficiência física); 
a Sala de Recursos Multifuncionais, onde há recursos de tecno-
logia assistiva (TA) para adaptação de materiais, disponível aos 
acadêmicos, seus bolsistas e docentes que o MEC disponibili-
zou no ano de 2011; e em 2015 foi instituído o Laboratório de 
Acessibilidade e Mobilidade Urbana – LAMU que trabalha para 
viabilizar a acessibilidade arquitetônica e maior mobilidade 
nos Campi da FURG.

Na FURG contamos, também com a política de inclusão 
que têm o Programa de Ações Afirmativas – PROAAf que institui 
reserva de vagas (5%) destinadas a candidatos com deficiên-
cia, ingresso por cotas. Atualmente, há noventa e oito estu-
dantes efetivamente matriculados nos mais variados cursos.  
Apontando que houve uma evolução no número de ingressantes 
por ano, tendo um total de 112 acadêmicos ingressantes nos 
últimos quatro anos.

Ao referir-se a ingressantes por deficiência, foram criados 
quatro grupos, estes são deficiência física, deficiência visual, 
deficiência auditiva e demais deficiências e/ou NEE. Os grupos 
englobam aqueles que de acordo com a deficiência apresentam 
alteração completa ou parcial, como por exemplo no grupo de 
deficiência visual onde temos baixa e visão e cegueira. O gráfico 
que segue apresenta o número de ingressantes em cada grupo.
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Figura 1 – Número de estudantes efetivamente 
matriculados em 2017, por deficiência e/ou NEE.

Fonte: Lista Ingressantes PROAAF.
[Descrição da imagem] Gráfico em barras verticais. O eixo vertical representa a quantidade de 0 a 45 estudantes 
com deficiência, o eixo horizontal apresenta a deficiência e/ou NEE. A primeira barra na cor azul, Deficiência Física, 
apresenta 42; a segunda na cor vermelha, Deficiência Visual, 24; a terceira na cor amarela Deficiência Auditiva, 17; e 
a quarta coluna na cor verde, demais deficiência e/ou NEE, 15. [Final da descrição]

Pode-se observar acima que o maior número de ingres-
santes com deficiência física (DF) é de quarenta e dois, seguido 
por deficiência visual (DV) com vinte e quatro, deficiência audi-
tiva (DA) com dezessete e os outros quinze ficam divididos entre 
múltiplas deficiências com quatro, síndrome de Asperger com 
dois, transtorno do espectro autista e paralisia cerebral com 
três e altas habilidades - superdotação, epilepsia e deficiência 
intelectual com um cada.

O gráfico a seguir traz a correlação entre as deficiências 
e/ou NEE e seu gênero.
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Figura 2 – Número de alunos efetivamente matriculados 
em 2017 de acordo com deficiência e/ou NEE e sexo.

Fonte: Lista Ingressantes PROAAF.
[Descrição da imagem] Gráfico em barras verticais. À direita, legenda indica: azul sexo masculino e laranja sexo 
feminino.  O eixo vertical representa o número de estudantes de 0 a 30 e o horizontal, as deficiências e/ou NEE, cada 
uma representada por duas colunas. A Deficiência Física mostra a coluna azul com 27 estudantes do sexo masculino 
e a laranja com 15 do sexo feminino; Deficiência Visual, azul 13 e laranja 11; Deficiência Auditiva, azul 9 e laranja 8; 
Demais deficiências e/ou NEE, azul 11 e 4 laranja. [Final da descrição]

No gráfico apresentando acima se observa que o número 
elevado de ingressantes pela política de cotas que são do sexo 
masculino apresentam deficiência física. Observa-se o baixo 
número de ingressantes do sexo feminino, de forma geral, 
havendo alguns estudos que ratificam esse resultado.

Na FURG todos os estudantes têm livre arbítrio para esco-
lher o curso que deseja realizar e constata-se que os estudan-
tes com deficiência ingressantes pela política de cotas, tiveram 
como cursos mais procurados/escolhidos: medicina, engenha-
ria civil empresarial, engenharia mecânica e enfermagem. 
Desconstruindo a idéia de historicamente terem mais procura 
pelos cursos na área das Ciências Humanas.
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Esse cenário é reflexo do que se desenvolve no país um 
perfil de escola: inclusiva, discutindo, desde as esferas federais, 
questões de acessibilidade arquitetônica, acessibilidade nos 
espaços sociais, acessibilidade virtual, acessibilidade ao currí-
culo, acessibilidade a avaliação, etc. Mostrando que os recursos e 
ferramentas tecnológicas são determinantes nas possibilidades 
das diferenças encontradas no processo ensino-aprendizagem, 
na acessibilidade e, consecutivamente, no desenvolvimento da 
individualidade.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Os avanços através das políticas públicas de educação/educação 
inclusiva demandaram aperfeiçoamento dos programas/proje-
tos e maiores investimentos para que a inclusão, acessibilida-
de e permanência forem garantidas de forma plena. Visando 
à formação acadêmica e a formação de um sujeito capaz de se 
auto gerir para alcançar seus objetivos. 

O MEC em 2010, como suporte para a Educação Inclusiva, 
implantou as Salas de Recursos Multifuncionais – SRM nas 
escolas da rede pública de ensino básico. Elas foram equipa-
das com instrumentos de avançada tecnologia, objetivam 
apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional 
Especializado - AEE aos estudantes com deficiência e ou NEE.  
E, em 2011 a FURG através do trabalho desenvolvido em 
Formação Continuada, também recebe uma sala de recursos 
multifuncionais que objetiva oferecer recursos de tecnologia 
assistiva – TA, que possibilita acesso à informação e à comuni-
cação, assim como disponibiliza materiais acessíveis que aten-
dem a solicitação pedagógica. Há materiais tipo impressora em 
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braile, lupas, órteses, regletes, mas o trabalho mais efetivo e 
eficaz é o humano. Nestes espaços educativos há um profis-
sional especializado que atende à necessidade específica do 
estudante, adaptando materiais ou orientando seus bolsistas 
na melhor forma para o acesso. 

No contexto das tecnologias, pensa-se, sobretudo, em 
permitir que estudantes com deficiência visual, com deficiência 
física, com deficiências intelectuais, os surdos, os surdocegos, 
com transtornos do espectro autista, com altas habilidades/
superdotação, com transtorno psíquico, com dificuldade de 
leitura, escrita e/ou matemática ou com transtorno de hipera-
tividade e déficit de atenção atuem como provedores ativos e 
tenham a capacidade de transformar a informação em conhe-
cimento através da acessibilidade e inclusão.

A ação de equipar as escolas com as SRM são políticas 
públicas para auxiliar na Educação Inclusiva: criam possibili-
dades de os estudantes utilizarem recursos para acessibilidade, 
em todos os níveis de ensino. Estas salas dispõem de recursos 
que possibilitam a estas pessoas condições de acesso à educação. 
Proporcionam melhoria na qualidade de vida, seja através do 
crescimento intelectual (acesso a informações e educação), pesso-
al (possibilidade de se comunicar e formas de entretenimento 
com outros indivíduos em condições de igualdade) e profissional 
(ter meios adequados para desenvolver uma atividade profissio-
nal, possibilitando a conquista da independência financeira). 

Segundo Santarosa (2002), os recursos de TA têm uma 
enorme proporção podendo ir de um simples par de óculos até 
complexos sistemas computadorizados que permitem o controle 
do ambiente e até a própria expressão do indivíduo. Nesse senti-
do, oferecer a inclusão sociodigital possibilita para a maioria 
dos estudantes com deficiência o principal espaço de acesso ao 
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conhecimento e aos recursos tecnológicos, dando suporte cien-
tífico aos seus estudantes, oferecendo aprendizagens significa-
tivas, possibilitando o melhor desenvolvimento das habilidades 
deles a partir de recursos pedagógicos adequados, integrando 
as tecnologias nas ações educativas contribuindo para as apren-
dizagens e inclusão social. 

Frente ao atual crescimento estrutural da FURG, referen-
te a ampliação de prédios, pavimentações, calçadas, passarelas, 
ciclovias, entre outras obras, percebe-se que tal crescimento 
não tem correspondido de maneira satisfatória em alguns fato-
res importantes que deveriam ser salientados no desenvolvi-
mento dos projetos atuais e nos vindouros.

Essencial em qualquer projeto e na execução de uma 
obra, de acordo com o que prevê a legislação vigente é a acessi-
bilidade arquitetônica. Mais importante ainda, quando falamos 
de um espaço público de ensino superior, ou seja, a porta de 
entrada e saída de formação de futuros profissionais das mais 
diversas áreas, espaço este, que deve por obrigação oferecer 
a estrutura necessária para receber todo e qualquer público, 
não importando a sua limitação e/ou deficiência, sendo ela 
temporária ou permanente.

A partir desse processo pode-se perceber que constan-
temente tais pessoas enfrentam muitos obstáculos, sendo eles 
de locomoção, de comunicação e até mesmo de aprendizagem. 
Para minimizar esses problemas e colaborar para a transfor-
mação deste modelo de urbanização, percebe-se a importância 
da implantação de um laboratório que trate tais questões com 
a devida importância e que possa trabalhar em parceria com a 
equipe da pró-reitora de infra estrutura – PROINFRA.

Busca-se possibilitar um espaço público onde qualquer 
pessoa, independente de sua limitação, possa usufruir sem 
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qualquer tipo de obstáculo ou barreira. Talvez seja uma utopia 
ter a pretensão de dizer que a acessibilidade e a mobilidade este-
jam à disposição nas universidades, no trabalho ou em qualquer 
lugar público, porém devemos nos deter nas políticas públicas 
adotadas e que visem à superação destas inúmeras dificuldades 
ainda existentes no que se refere às pessoas com deficiência.

Luta-se para que a inclusão seja uma realidade consis-
tente e que garanta a presença efetiva destas pessoas como 
verdadeiros cidadãos na sociedade com direito à educação, ao 
trabalho e que tais atitudes promovam a sua autonomia e o seu 
espaço no grupo social, para tanto se faz necessário a investi-
gação de que forma se dá o processo de inclusão. Dessa forma, 
ratifica-se a importância do laboratório, este que potencializa 
a construção coletiva no sentido de aproximar a comunidade 
em geral à universidade. Portanto, a Educação Inclusiva para 
ter sucesso depende de uma ação conjunta, numa visão atitu-
dinal da universidade com relação à inclusão no que caracte-
riza um ensino mediado por possibilidades de se adaptar ao 
sujeito da inclusão: o estudante.

O processo de ensino deve ser contextualizado, envolve 
um todo, seu projeto político pedagógico, sua metodologia, seus 
participantes, etc. Deve-se observar formas de desenvolver ações 
de mudanças atitudinais com relação à diversidade humana, 
conhecendo as necessidades específicas de cada um e buscando 
eliminar barreiras de acessibilidade e permanência auxiliando 
a independência, a qualidade de vida e a inclusão social.
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CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA

O Programa NEAI busca possibilitar acessibilidade e perma-
nência dos estudantes com deficiência e ou NEE desenvolvendo 
ações através de seus laboratórios:

LABNEAI - GRUPO ACESSIBILIDADE - GA

Formado por equipe multiprofissional como psicólogas, assis-
tentes sociais e psicopedagogas que acompanham o estudante 
desde o ingresso à formatura na universidade, realiza:

• Acolhimento: recebe o estudante com deficiência e/ou 
com necessidades específicas observável, no processo de 
matricula, onde pode estabelecer o primeiro contato e 
apresentar o NEAI;

• Reuniões sistemáticas com a PRAE, tendo acesso a infor-
mações sobre o estudante que permite iniciar a fase de 
contato com os estudantes para agendamento dos aten-
dimentos. Também durante as reuniões são passados 
casos de diferentes estudantes que estão necessitando 
de algum tipo de acessibilidade, seja ela arquitetônica, 
comunicacional, virtual, metodológica, tecnológica, etc.;

• Orientação aos estudantes com deficiência e/ou com 
NEE, são realizados por psicólogas, assistentes sociais ou 
psicopedagogas, tendo como objetivo garantir o acesso 
a informações sobre o trabalho do NEAI e seus labora-
tórios, assim como espaço para expor suas necessida-
des frente à vida universitária. Os técnicos do grupo GA 
realizam a escuta, orientação e acompanhamento do 
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estudante durante todo o período da vida acadêmica. 
Para os estudantes que necessitam de acompanhamento 
psicológico, as psicólogas encaminham para o CAP ou 
para a PRAE que conta com psicólogos para a realização 
do atendimento terapêutico. Já para os acadêmicos com 
necessidades socio assistenciais, as assistentes sociais 
realizam visitas domiciliares e encaminham de acordo 
com a necessidade de assistência. E para os estudantes 
de outras cidades se vê a possibilidade de acessibilidade 
aos auxílios que a FURG dispõe. Com relação à apren-
dizagem, as psicopedagogas auxiliam tanto os estudan-
tes, seus bolsistas e professores como tornar acessível o 
conteúdo a ser aprendido;

• Atendimentos aos bolsistas do Programa de Apoio aos 
Estudantes com Necessidades Específicas – PAENE com 
relação às necessidades específicas de acessibilidade e 
permanência;

• Reuniões/assessoria aos docentes e técnicos: a equipe 
realiza reuniões com professores dos cursos onde tem 
estudantes incluídos, também realiza reuniões de capa-
citação a toda comunidade acadêmica. Onde os docentes 
e técnicos da universidade tem espaço para colocar suas 
dúvidas, suas necessidades e trocar ideias, de forma que 
possamos encontrar juntos, possibilidades de propiciar 
a aprendizagem e o sucesso da educação inclusiva;

• Atendimento às famílias: há a escuta e a orientação de 
pais e/ou responsáveis pelos estudantes, oferecendo um 
espaço que estes expressem suas dúvidas e recebam escla-
recimentos com relação à acessibilidade e permanência do 
estudante em questão na sua trajetória acadêmica;
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• Aplicação de avaliações: os técnicos da equipe aplicam 
provas aos estudantes, conquista de terem direito a 
horário ampliado em duas horas, assim como adaptações 
pertinentes para a sua aprendizagem;

• Atende as demandas da comissão do programa PROAAf;
• Promoção de eventos voltados para discussões em 

Educação Inclusiva, com a finalidade de garantir um espa-
ço de reflexão sobre as práticas educativas já instituídas, 
bem como as possibilidades de adaptações para os estu-
dantes com deficiência e/ou com necessidades específicas.

GRUPO CAPACITAÇÃO

Planejamento de cursos que capacitem a comunidade acadêmi-
ca buscando uma visão atitudinal de inclusão na universidade 
e despertando maiores possibilidades de ensino aos estudantes 
com deficiência e/ou com NEE. Frente à demanda significativa 
de estudantes incluídos na FURG, justifica maior preparo da 
comunidade acadêmica. 

• Curso - Noções de Libras: Busca oportunizar o conheci-
mento e a prática de Libras, visando à importância da 
comunicação com a comunidade surda, uma vez que essa 
torna possível à troca direta de informações e conheci-
mentos. Fortificando a acessibilidade de diálogo entre 
ouvintes e surdos;

• Curso - Conversando sobre a prática da mediação: Têm 
como objetivo, mostrar a importância da mediação entre 
os alunos com deficiência e/ou NEE no âmbito acadêmico. 
Para isso, falará sobre o papel do Núcleo de Estudos e 
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Ações Inclusivas – NEAI, na Universidade Federal do Rio 
Grande, apresentará em exposições e oficinas, as possi-
bilidades inclusivas através de recursos de mediação.  
E, também, oferecendo consultoria de técnicos espe-
cíficos a professores que lidam diretamente com esses 
estudantes;

• Curso - Propondo Tecnologia Assistiva - TA como recurso 
na educação: Propondo a aproximação do público-alvo à 
acessibilidade virtual no âmbito da educação de forma 
a sensibilizá-los as dificuldades enfrentadas pelos estu-
dantes com deficiência e ou NEE;

• Curso de Formação Continuada na Área da Educação 
Especial – Deficiência Visual: Objetiva sensibilizar e instru-
mentalizar a comunidade acadêmica acerca das especifici-
dades das pessoas que são invisuais. Propiciando situações 
que proporcionem experimentações do cotidiano da 
pessoa com deficiência e ou NEE.

• Curso Vivenciando a Inclusão: Surge como um espaço 
de promoção de saúde psíquica no espaço de trabalho. 
Através da realização de atividades lúdicas e oficinas 
psicopedagógicas, visando uma função estruturante e 
instrumental, utilizando-se de técnicas variadas e múlti-
plas experimentações, propõe experiências singulares a 
todos educadores, educandos, equipes diretivas e funcio-
nários que atuam nos espaços educacionais.

• Curso Percebendo os Sentidos: Propiciar um espaço de 
promoção e experimentação dos sentidos corporais, 
através de oficinas lúdicas e atividades de consciência 
fonológica. Assim, disponibilizando um aprimoramento 
dos conhecimentos necessários sobre atividades diver-
sas formas de linguagem, com objetivo de aprimorar o 
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desempenho das atividades realizadas pelos profissio-
nais de educação.

AÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS

Estas ações buscam promover melhor qualidade de vida aos 
estudantes com deficiência física e ou com mobilidade reduzi-
da no âmbito acadêmico da FURG através de ações que opor-
tunizarão maior independência viabilizando acessibilidade e 
permanência, implantando atividades de fisioterapia que ofere-
çam atividades baseadas em exercícios funcionais, atividades 
laborais apresentadas com dinamismo de uma forma lúdica. 

Contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura 
de valorização da importância do movimento como forma de 
desenvolvimento, como agente norteador de conhecimento e 
pesquisa e desenvolvendo atividades que incentivem o uso de 
tecnologias assertivas.

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

Laboratório SRM está à disposição de todos os estudantes da 
FURG especialmente aos com deficiência e ou necessidades 
específicas. Responsável por apresentar acessibilidade aos 
materiais recebidos por eles em sala de aula, como artigos e 
livros, e através de um scanner leitor de textos digitalizar e 
converter para o computador, transformando o texto do papel 
em texto aberto a formatação, conhecido como texto puro. 

Assim, os estudantes com deficiência visual consigam 
através de softwares instalados em seus computadores ler/ouvir 
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o material que lhes foi solicitado. Se por hipótese o aluno não 
possuísse um computador pessoal, a SRM disponibiliza compu-
tadores com os softwares previamente instalados. 

Outra atividade realizada, busca atender estudantes com 
“baixa visão”, assim, após a digitalização dos materiais entre-
gues pelo aluno (a) foi feita a ampliação das fontes do texto, para 
que estas que possuem dificuldade de leitura de textos com 
fonte pequena tenham a possibilidade de ler seus materiais. 
Além disso, para auxílio aos estudantes com deficiência visual 
a SRM dispõe de uma Impressora Braille.

LABORATÓRIO DE ACESSIBILIDADE E 
MOBILIDADE URBANA – LAMU 

Estuda a acessibilidade arquitetônica no Campi FURG, através 
de ações, realizando estudos permanentes de acessibilidade 
nos espaços acadêmicos, tais como, salas de aula, espaços de 
mobilidade, de alimentação e de convivência. Pode-se perceber 
que constantemente tais pessoas enfrentam muitos obstácu-
los, sendo eles de locomoção, de comunicação e até mesmo de 
aprendizagem. Para minimizar esses problemas e colaborar 
para a transformação deste modelo de urbanização, trabalha-
-se em parceria com a equipe da pró-reitoria de infraestrutura.

O LAMU propõe viabilizar a mobilidade e a acessibilidade 
de toda a comunidade acadêmica principalmente as pessoas 
com algum tipo de deficiência e/ou mobilidade reduzida e/ou 
necessidade específica.
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APRESENTAÇÃO ANÁLISE RESULTADOS

O NEAI tendo essa abrangência apresentada em seus laborató-
rios apresenta variados resultados na avaliação de suas ações. 
Mostrando eficácia, pois o sucesso na trajetória acadêmica é 
observado pela comunidade tanto acadêmica como em geral. 

O LabNEAI desenvolve plenamente suas atividades; o 
GA acompanha 100% dos estudantes ingressantes pelas cotas, 
assim como seus familiares e bolsistas PAENE e professores; a 
SRM atende 100% da demanda que frequenta o laboratório e, o 
LAMU, além de estudos permanentes de acessibilidade, desen-
volveu os projetos: Mobilidade do Centro de Convivência (CC), 
Padronização de Passarelas Cobertas, Biblioteca para TODOS, 
Navegador GPS como Ferramenta de Acessibilidade para a 
Mobilidade no Campus Carreiros. Também desenvolve estudos 
que se fazem necessários uma maior visão de acessibilidade 
em espaços de convivência na universidade, como o estudo do 
Restaurante Universitário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino inclusivo é um objetivo rumo ao qual todos os siste-
mas podem dirigir-se. Sendo assim o NEAI faz um trabalho 
extensionista de atender as demandas em todas as instâncias 
de ensino, acreditando que assim possibilita alternativas de 
ingresso das pessoas com deficiência e ou NEE. As mudanças 
que precisam ocorrer envolvem muitos níveis do sistema admi-
nistrativo, incluindo a estrutura do setor central de educação, 
adaptações curriculares e capacitação docente (MATTOS, 2009). 
O Grupo Acessibilidade tem o cuidado com todos os processos 
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que envolvem os acadêmicos, desde o ingresso à Universidade 
até a conclusão do curso. 

Para Reily (2008), se uma pessoa com deficiência puder 
dispor de uma educação adequada, capaz de promover as suas 
potencialidades, estará reduzindo a consequência social da defi-
ciência. Receber um aluno com necessidades educativas especí-
ficas exige, essencialmente, que toda a comunidade educacional 
esteja comprometida com o mesmo objetivo, o de realmente 
incluir e não somente integrar alunos.

É visível a observação gradativa do crescimento do 
número de ingressantes com deficiência e ou NEE a cada ano, 
emergindo a necessidade de maior investimento, mais formação 
e colaboração por parte do governo, universidade e comunidade 
acadêmica em geral. 

Acompanhando a trajetória da Educação Inclusiva e 
de toda discussão que a legislação vem tendo ao longo dos 
anos, pode-se dizer que estamos longe do ideal. Caminhamos 
firmes e fortes em prol da igualdade e núcleos como o NEAI 
são possibilidades de todos estudantes verem a FURG, não só 
como uma porta de entrada, mas sim como uma porta de saída 
com condições de equidade.
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PROBLEMAS NA REGULAMENTAÇÃO 
DO AEE EM INSTITUTOS 
FEDERAIS DE ENSINO
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RESUMO

Este artigo corresponde a uma análise de Regulamentos que 
determinam as ações e os responsáveis pelo Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) e outras atividade desenvol-
vidas nos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades 
Educacionais Específicas (NAPNE). Esses núcleos são destina-
dos a atender os estudantes público alvo da Educação Especial 
e ficam localizados nos Campi dos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFET). A pesquisadora analisou 
os documentos institucionais com o objetivo de verificar a exis-
tência de problemas na regulamentação das politicas referentes 
à Educação Especial que possam inviabilizar o AEE, prejudi-
cando a inclusão escolar e social dos estudantes atendidos. 
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Foram verificados cinco regulamentos de Institutos Federais 
de Educação, escolhidos de forma aleatória. As análises se base-
aram na legislação vigente e em políticas públicas implementa-
das no país sobre a oferta do serviço de AEE, considerando os 
requisitos mínimos necessários para a efetivação de um atendi-
mento de boa qualidade. Concluiu-se que os estudantes e seus 
familiares são excluídos dos processos decisórios do núcleo, que 
seus membros (servidores) são escolhidos sem levar em consi-
deração qualificação ou afinidade com a Educação Especial e 
que isso é reflexo do desconhecimento dos demais membros da 
comunidade acadêmica sobre as particularidades inerentes à 
oferta de uma educação inclusiva a estudantes com deficiência, 
transtornos ou superdotação.

Palavras-Chave: NAPNE; Instituto Federal de Educação; 
Atendimento Educacional Especializado.

INTRODUÇÃO: O ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal a ideia 
de inclusão escolar “como preceito constitucional, preconizan-
do o atendimento aos indivíduos que apresentam deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino” (MIRANDA, 2008, 
p. 5) passou a ser válida para todo o território nacional. Com 
isso a inclusão escolar passou a reconhecer a existência de  
diferenças pessoais, culturais, sociais, etc., visando garantir a 
equiparação de oportunidades, baseando-se na não-discrimina-
ção, no que se refere a aspectos como etnia, religião, condições 
socioeconômicas, sexo e deficiências.
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A inclusão escolar engloba diferentes grupos de estudan-
tes socialmente marginalizados que, em virtude da discrimina-
ção que sofrem podem ter ser desempenho educacional afetado, 
tais como deficientes, negros, podres e indígenas. Dentro desse 
contexto inclusivo, no ambiente escolar, se situa a Educação 
Especial, que é

[...] uma modalidade de ensino que se caracteriza por um 

conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, orga-

nizados para apoiar, suplementar e, em alguns casos substi-

tuir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 

educação formal dos educandos que apresentem necessidades 

educacionais muito diferentes das da maioria das crianças e 

jovens (MAZZOTA, 2005, p. 11)

As particularidades inerentes a cada estudante, no âmbi-
to escolar, devem ser observadas pela Educação Especial com o 
objetivo de “garantir os serviços de apoio especializado voltado 
a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de esco-
larizam” (BRASIL, 2011a). Para que esse objetivo se concretize 
deve ser disponibilizado a estudantes com deficiência, trans-
tornos, superdotação e altas habilidades um “conjunto de ativi-
dades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
institucional e continuamente” (BRASIL, 2011a), conhecido 
como Atendimento Educacioanl Especializado (AEE).

O atendimento educacional especializado deve integrar a 

proposta pedagógica da escola, envolver a participação da 

família para garantir pleno acesso e participação dos estu-

dantes, atender às necessidades específicas das pessoas 
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público-alvo da educação especial, e ser realizado em articula-

ção com as demais políticas públicas. (Brasil, 2011a, Art. 2º, §2º)

Nas ações e atividade desenvolvidas pelo AEE é preciso 
“envolver a participação da família para garantir pleno acesso 
e participação dos estudantes” (BRASIL, 2011a) e esse envolvi-
mento se justifica para que os objetivos do atendimento sejam 
alcançados, considerando as particularidades da vida do estu-
dante que só podem ser compreendidas através do contato 
com a família, além do fato da aprendizagem também envolver 
momentos fora do âmbito escolar:

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem 

no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados 

de acordo com as necessidades individuais dos estudantes;

II - garantir a transversalidade das ações da educação espe-

cial no ensino regular;

III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e 

pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino 

e aprendizagem; e IV - assegurar condições para a continui-

dade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de 

ensino. (BRASIL, 2011a, art. 3º)

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 
1996) a educação especial deve ser ofertada, preferencial-
mente, na rede regular de ensino e o AEE deve ocorrer, de 
preferência, na mesma escola em que o estudante está matri-
culado, em turno oposto ao de suas aulas e em salas de recursos 
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multifuncionais2. No entanto as Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica o AEE tem carac-
terísticas diferentes das salas de recursos das redes estaduais 
e municipais de educação.

A Rede Federal de Ensino é constituída por diversas 
instituições, todas vinculadas ao Ministério da Educação (MEC) 
e com objetivos similares, cujas ações são construídas em prol 
das demandas de desenvolvimento socioeconômico e inclu-
são social (SANTOS, 2012). Dentre essas instituições estão os 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET) 
que ofertam educação profissional de nível médio e cursos da 
Educação superior.

O foco dos institutos federais é a promoção da justiça social, 

da equidade, do desenvolvimento sustentável com vistas a 

inclusão social, bem como a busca de soluções técnicas e gera-

ção de novas tecnologias. Estas instituições devem responder, 

de forma ágil e eficaz, às demandas crescentes por formação 

profissional, por difusão de conhecimentos científicos e de 

suporte aos arranjos produtivos locais. (SILVA, 2009, p. 8)

Nos Institutos Federais de Educação inexistem salas 
multifuncionais para a oferta do AEE a estudantes público 
alvo da Educação Especial, esse serviço é de reponsabilida-
de dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades 
Educacionais Específicas (NAPNE), que “visam eliminar barrei-
ras físicas, de comunicação e de informação que restringem 
a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de 

2 “ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e 
pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado” (Brasil, 
2011a, Art 5º §3º).
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estudantes com deficiência” (BRASIL, 2011a) e devem ser 
instalados em cada um dos campi dos IFET’s. Esses núcleos têm 
o objetivo de promover as mesmas ações das salas de recur-
sos multifuncionais e de promover a inclusão do estudante 
no ambiente educacional seguindo os preceitos da Educação 
Especial, tais como: ações envolvendo toda a comunidade acadê-
mica, adaptações curriculares, atendimentos individualizados, 
apoio a familiares, capacitações de servidores, conscientização 
da comunidade externa e interna, etc.

DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 
DA PESQUISA

Sabendo dessas particularidades, referentes ao AEE ofertado em 
Institutos Federais de Educação, essa pesquisa teve o objetivo 
de analisar regimentos de Núcleos de Atendimento às Pessoas 
com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), localiza-
dos IFET’s pelo país. Essa verificação foi feita considerando os 
fatores necessários para a oferta de um AEE que fosse condi-
zente com a legislação brasileira e atendesse as necessidade 
educacionais dos estudantes.

Esse é um assunto de grande relevância social e científica 
em virtude das constantes lutas de organismos governamentais e 
não-governamentais em busca pelo direito a inclusão de estudan-
tes com deficiência no ambiente escolar, bem como pelo direito 
constitucional que garante educação de qualidade para todos.

Inicialmente foi realizado um estudo bibliográfico onde 
se buscou, na legislação brasileira existente, normativas que 
regulamentam a oferta do AEE em Instituições Federais de 
Ensino. Leis, decretos presidenciais e políticas públicas foram 
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analisados para possibilitar a compreensão de fatores impor-
tantes na oferta de serviço de AEE. Em seguida buscou-se, nos 
sites de alguns Institutos Federais de Educação, o regulamento 
de Núcleos de Atendimento, escolhidos aleatoriamente, para 
saber como cada instituição organiza a oferta do AEE.

REGULAMENTOS DOS NAPNE’S

O desenvolvimento de qualquer atividade nos Núcleos de 
Atendimento em IFET’s devem se basear e seguir as norma-
tivas legais determinadas pelo governo federal, bem como as 
resoluções específicas existentes em cada Instituto Federal de 
Educação. Essas resoluções são aprovadas pelo órgão máximo 
de cada uma das instituições, denominado Conselho Superior 
(CONSUP). Trata-se de um órgão consultivo e deliberativo que 
tem a responsabilidade de normatizar sobre diversos assuntos 
para o bom funcionamento dos IFET’s. O CONSUP é formado pelo 
reitor da instituição, representantes dos docentes, dos técnicos 
administrativos, dos discentes e dos diretores gerais, além de 
membros da comunidade e estudantes egressos.

É importante evidenciar que a Rede Federal de Educação, 
Profissional e Tecnológica possui 38 (trinta e oito) Institutos 
Federais de Educação e que nessa pesquisa foram selecionados 
5 (cinco) IFET’s cujo regimento de seus NAPNE’s já se encontrava 
aprovado e em execução. Optou-se por realizar uma escolha de 
forma aleatória, buscando por regulamentos que estivessem 
disponíveis no site das instituições.
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PRIMEIRO NAPNE

De natureza consultiva, esse núcleo de atendimento é um 
órgão de assessoramento que está ligado à Diretoria de Ensino 
do Campus e é composto por 06 (seis) membros da comunidade 
escolar, sendo obrigatória a participação de docentes e servido-
res técnicos da área pedagógica. Esses membros devem cumprir 
uma carga horária mínima de 10 (dez) ou 2 (duas) horas sema-
nas no desempenho de ações no NAPNE, sendo que essa varia-
ção é de acordo com a função que cada um exerce no núcleo.  
A participação de estudante e representantes dos pais é facul-
tada a vontade de diretor geral, responsável pela nomeação 
dos membros.

Os atendimentos do NAPNE não se restringem apenas aos 
estudantes da Educação Especial, mas também pessoas exclu-
ídas e marginalizadas.

Nos termos deste Regulamento, consideram-se como excluí-

das e marginalizadas as pessoas em situação de desfavoreci-

mento social devido à etnia, orientação sexual, gênero, credo, 

condição econômica, necessidades específicas, alunos com 

altas habilidades, pessoas encarceradas, apenadas e adoles-

centes em conflito com a lei. (BRASIL, 2013, p. 2)

Essa vasta abrangência adotada pelo IFET pode inviabi-
lizar o trabalho a ser realizado com os estudantes com defici-
ência e com os demais alunos. Um único núcleo para tratar de 
questões tão diversas e complexas pode ocasionar a oferta de 
um serviço de baixa qualidade que não atenda à comunida-
de acadêmica ou que priorize um problema em detrimento de 
outro. Como exemplo tem-se os estudantes com problemas de 
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orientação sexual que, a depender das crenças ou conhecimen-
tos dos servidores que atuam no núcleo, podem ter o atendi-
mento marginalizado, em frente àqueles que estão em situação 
de vulnerabilidade econômica.

Seria necessário criar setores específicos para o atendi-
mento às diversas marginalizações existentes, fazendo com que 
o NAPNE pudesse se dedicar exclusivamente aos estudantes da 
Educação Especial. Isso faria com que o núcleo obedecesse ao 
objetivo ao que é proposto nas Diretrizes Operacionais para o 
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 
modalidade Educação Especial (BRASIL, 2009).

Apesar dessa vasta gama de atendimentos direcionados 
ao NAPNE, suas competências são direcionadas ao atendimento 
de pessoas com superdotação/altas habilidades, transtornos 
globais e deficientes, fazendo com que as ações devam se voltar 
prioritariamente para esses grupos.

O regulamento não apresenta informações sobre verbas 
destinadas ao núcleo, necessidade de sala exclusiva para a reali-
zação das atividades ou a formação/capacitação dos servidores 
que serão membros ou que lá atuam.

SEGUNDO NAPNE

Na análise do regimento desse NAPNE observou-se que ele apre-
senta em sua composição, segundo o regimento, apenas 2 (dois) 
membros, que são designados pela Direção Geral do campus. Em 
seu artigo 9º, o regulamento afirma que a Direção deverá garantir 
um quadro de pessoal capacitado para atuar no núcleo (BRASIL, 
2015). A carga horária dos membros, para atuarem no NAPNE, 
não é estabelecida, e fica a critério da chefia imediata do servidor.
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O regimento em questão é minimalista em relação à 
composição do núcleo e aos recursos e verbas necessários para 
efetivar as ações do NAPNE, entretanto não exclui a participa-
ção de outros servidores, desde que haja a solicitação à chefia 
imediata dos mesmos. A participação de estudantes, familiares 
e comunidade externa não é mencionada no documento

TERCEIRO NAPNE

De todos os núcleos analisados este é o único que se apresen-
ta ligado diretamente a uma pró-reitoria e não a algum setor 
dos Campi. Apesar disso, a sua composição envolve servidores 
dos Campi, sem nenhuma menção sobre quais as atividades que 
estes servidores exercem no Instituto, fazendo com que qualquer 
pessoa possa ser responsável pelo NAPNE e suas atividades, inde-
pendente de formação ou afinidade. Também fazem parte desse 
Núcleo de Atendimento equipe técnica da Pró-Reitoria de Ensino 
e pelo Gestor Estadual do TEC NEP3, sendo este último o coor-
denador geral do NAPNE dentro da instituição (BRASIL, 2011b).

O mandado de todos os servidores que atuam neste núcleo 
é indeterminado, visto que “durará enquanto atuarem como 
responsáveis pelos NAPNE nos Campi e como Gestor Estadual 
do TEC NEP.” (BRASIL, 2011b, p. 5). Não há nenhuma informação 
a forma com deve acontecer a escolha desses membros (votação 

3 “O TEC NEP é uma ação coordenada pela Secretaria de Educação Profissional 
e Tecnológica do Ministério da Educação que visa à inserção das Pessoas com 
Necessidades Educacionais Específicas – PNE em cursos de formação inicial 
e continuada, técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-gra-
duações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
em parceria com os sistemas estaduais e municipais de ensino.”  (MEC, 2015)

PROBLEMAS NA REGULAMENTAÇÃO DO 
AEE EM INSTITUTOS FEDERAIS DE ENSINO

Fernanda Pereira Santos



642

ou indicação), mas a escolha do vice-coordenador e do secretá-
rio é feita entre os membros do núcleo.

Neste regulamento não se verifica a possibilidade de 
participação de estudante, familiares ou comunidade externa 
nas decisões, tão pouco qual a carga horária que os servidores 
devem dedicar as atividades.

QUARTO NAPNE

Este núcleo apresenta-se ligado a direção/coordenação de 
Extensão do Campus, algo que vai de encontro às finalidades 
do NAPNE listadas no próprio regulamento (BRASIL, 2014b), que 
têm relação com o tripé Ensino-Pesquisa-Extensão.

De todos os núcleos analisados este é o único que apresen-
ta, em sua composição, a participação de estudantes, familiares 
e da comunidade externa. Essa representação é de fundamental 
importância para que as atividades a serem desenvolvidas pelo 
NAPNE possam atender ao anseio e necessidades dos estudantes 
público alvo da educação especial, já que estes passam grande 
parte de seu tempo convivendo com pessoas fora do ambiente 
escolar (família, amigos, parentes, etc.). Os servidores que são 
membros do núcleo, nas funções de coordenador e secretário, 
tem uma carga horária estabelecida no regulamento, para os 
demais a carga horária deve ser definida pelo campus. A atua-
ção do coordenador não fica restrita apenas às atividades do 
núcleo, este deverá participar da Comissão de Ensino do Campus 
e de Conselhos de Classe.

Este NAPNE não se apresenta como um setor isolado, alheio 
às questões educacionais do campus, visto que “As atividades do 
NAPNE deverão integrar o conjunto de atividades pedagógicas 
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do campus, sendo pensadas de acordo com o planejamento geral.” 
(BRASIL, 2014b, p. 6). Há uma preocupação com a infraestrutura 
necessária para a execução dos serviços, bem como com a neces-
sidade de um suporte administrativo, entretanto a forma como 
esses itens serão disponibilizados não é determinada.

QUINTO NAPNE

No último regulamento analisado o NAPNE é considerado 
consultivo e de assessoramento, vinculado à direção geral de 
cada um dos campi da instituição, tendo a finalidade de “promo-
ver a cultura da educação para a convivência e aceitação da 
diversidade, além de buscar a quebra de barreiras arquitetô-
nicas, educacionais e atitudinais na instituição, de forma a 
promover inclusão dos discentes com necessidades específicas” 
(BRASIL, 2014a, p. 3).

O núcleo, segundo o regulamento, deve ser constituído 
por servidores de diversas áreas - técnico, pedagogo, psicólogo, 
assistentes sociais e docentes, sendo que um deste deverá ser 
o coordenador. A escolha da coordenação acontece em forma 
de eleição entre os membros, sendo que estão são escolhidos 
pelo diretor geral do campus. Também poderão fazer parte, na 
condição de membros honorários, outros servidores ou pessoas 
que apresentem afinidade com a inclusão, além de estagiários, 
voluntários e bolsistas de programas da instituição.

A todos os membros nomeados pela direção geral deve ser 
destinada uma carga horária específica para a realização das 
atividades inerentes ao NAPNE, o que demostra que não se trata 
de uma atividade exclusiva. O servidor docente, por exemplo, 
continuará em sala de aula, mas deverá dedicar parte de sua 
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carga horária aos serviços do núcleo. Observa-se também que a 
nomeação dos membros não leva em consideração seus conhe-
cimentos em relação à inclusão dos estudantes púbico alvo da 
educação especial o que pode fazer com que servidores com 
formação nessa área fique excluídos dos serviços quem teriam 
habilidade em realizar. Há uma preocupação com a capacitação 
dos membros, quando se afirma que está deve ser assegurada, 
entretanto não há percentuais ou valores estabelecidos.

O regulamenta enumera diversas competências para o 
núcleo, todas em conformidade com a legislação vigente e com 
os objetivos da educação especial, bem como a atribuição de 
cada um dos membros para que as atividades a serem realizadas 
aconteçam da melhor forma possível. As reuniões do NAPNE, 
para decisões e encaminhamentos, contam a participação 
exclusiva de seus membros, excluindo os estudantes que utili-
zam do serviço, seus familiares e a comunidade externa que, 
segundo a regulamentação, não fazem parte do núcleo.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Na primeira etapa da pesquisa, com a verificação da legislação 
existente sobre a oferta do AEE em escolas da rede regular de 
ensino verificou-se que as leis brasileiras abordam os métodos e 
sugestões de como o atendimento deve ser ofertado, bem como 
tudo que se faz necessário para que esta oferta aconteça com 
qualidade. Observou-se que muita coisa gira em torno da oferta 
em salas multifuncionais, existentes apenas das redes estaduais 
e municipais de ensino. Para a rede federal de ensino apenas a 
menção sobre a existência de núcleos específicos para o atendi-
mento a estudantes da Educação Especial foi encontrada.
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As salas multifuncionais possuem mobiliário e materiais 
didáticos mínimos para a efetivação do atendimento diferente 
da Rede Federal em que a obrigatoriedade de um espaço e/ou a 
forma como os recursos deveram ser gastos para a aquisição de 
insumos não são estabelecidos. Isso pode fazer com que objetos 
essenciais, como máquina de escrever em Braille e computa-
dores adaptados, não façam parte dos itens encontrados nos 
NAPNE’s. A obrigatoriedade de profissionais especializados não 
é verificada na oferta do atendimento nos IFET’s, isso pode acar-
retar em planejamentos desconexos com as necessidades dos 
estudantes a serem atendidos e incompreensão, por parte dos 
servidores, das especificidades nos processos de ensino e de 
aprendizagem desses alunos. Outro fator relacionado à esco-
lha aleatória de servidores para atuar no núcleo é a ausência 
de uma equipe multidisplinar, que deveria envolver professo-
res, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, assistentes sociais 
e médicos. Sem esses diversos profissionais é possível que os 
problemas dos estudantes e de seus familiares, relacionados 
diretamente à deficiência, não sejam percebidos ou considera-
dos irrelevantes no contexto educacional. A indefinição de uma 
carga horária para que os servidores atuem no NAPNE também 
é algo preocupante, já que este setor pode se tornar obsoleto 
em virtude da falta de tempo de seus membros, bem como a 
dificuldade que estudantes, familiares e comunidade externa 
podem encontrar ao buscar atendimento e não encontrar.

Dois assuntos foram o que chamaram mais a atenção da 
autora quase fala em problemas nos regulamentos, o primeiro 
se refere a abrangência do público a ser atendido pelo NAPNE, 
englobando, em alguns casos, estudantes que não são o público 
da Educação Especial. O segundo problema tem relação com a não 
participação dos estudantes, familiares e comunidade externa 
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no núcleo. Considerando que os estudantes são a motivação para 
a existência do mesmo e que somente eles podem explanar as 
reais necessidades de serviços a serem ofertados, a exclusão deles 
se mostra arbitrária e desconsidera o contexto social em que 
vivem, onde recebem apoio (ou não) da família, amigos, parentes 
e outras pessoas que não estão no meio escolar.

CONCLUSÕES

Os problemas existentes nos regulamentos mostram clara-
mente a necessidade de capacitação sobre a Educação Especial 
de todos os profissionais que atuam em Institutos Federais de 
Educação. A aprovação, na instância máxima das instituições, 
de normativas que ferem a legislação nacional e o direito dos 
estudantes é reflexo do desconhecimento das particulares que 
circundam a Educação Especial.

Evidentemente existem muitos pontos positivos nos 
regulamentos analisados, entretanto o foco deste estudo esta-
va em verificar as falhas que estes possuíam e que poderiam 
implicar na oferta de um serviço de AEE que não condiz com 
o desejado, podendo prejudicar o processo de inclusão escolar 
dos estudantes atendidos. Os resultados desse estudo demos-
tram que existem diversos problemas na regulamentação do 
NAPNE de algumas instituições, mas isso não significa que os 
serviços estão sendo ofertados de forma não exitosa, não sendo 
possível generalizar os resultados obtidos sem visitas in loco. 
Cabe analisar como sanar esses problemas e entender como o 
órgão máximo da instituição (CONSUP), mesmo contando com 
a participação de diversos membros da comunidade acadêmica, 
aprovou um documento com diversas falhas.
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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo apresentar relato de expe-
riência da criação do NAASLU – Núcleo de Acessibilidade 
Aprender Sem Limites da Universidade Estadual de Goiás. 
Discutindo-se os motivos que levaram à criação do núcleo há 
quatro anos, analisando os trabalhos realizados durante este 
percurso, as dificuldades encontradas, as soluções apresentadas 
e os resultados obtidos.
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho apresentaremos a criação do NAASLU – Núcleo 
de Acessibilidade Aprender Sem Limites da Universidade 
Estadual de Goiás e como a equipe deste núcleo tem trabalhado 
para tentar tornar a UEG uma instituição mais acessível e inclu-
siva. Espera-se que com o relato desta experiência contribuir 
com outras instituições no que se refere a criação de núcleos 
de acessibilidades e no estabelecimento de ações de promoção 
de inclusão, acesso e permanência.

A INCLUSÃO NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

A história da educação especial começou a ser traçada no sécu-
lo XVI, com médicos e educadores que, desafiando os concei-
tos da época, acreditaram na possibilidade de indivíduos até 
então considerados ineducáveis. Centrados no aspecto peda-
gógico, numa sociedade em que a educação formal era direito 
de poucos, esses precursores desenvolveram seus trabalhos 
em bases tutoriais, sendo eles próprios os professores destas 
crianças (MENDES, 2010).

Apesar de algumas poucas experiências inovadoras desde 
o século XVI, o cuidado foi meramente assistencialista, e a insti-
tucionalização em asilos e manicômios foi a principal resposta 
social para tratamento dos considerados anormais. Foi uma fase 
de segregação, justificada pela crença de que a pessoa diferente 
seria mais bem cuidada e protegida se tivessem para si um local 
separado das demais pessoas.

No século XX, inicia-se um novo olhar sobre a educação 
de pessoas com NEE (Necessidades Educativas Especiais) a qual 
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se tem uma preocupação na inclusão dessas pessoas baseando-
-se na igualdade de direitos em receber uma Educação que aten-
da de fato suas exigências educativas.

E então nesse mesmo ano, 1990 em Jomtien na Tailândia, 
foi efetuada a Conferência Mundial sobre Educação para Todos 
que tinha como foco novas abordagens sobre as necessidades 
básicas de aprendizagem, tendo em vista estabelecer compro-
missos mundiais para garantir a todos os indivíduos os conhe-
cimentos básicos necessários a uma vida digna, visando uma 
sociedade mais justa. 

Acrescentando-se a esse marco, em 1994 na Espanha, 
elaborado a Declaração de Salamanca que tinha como objetivo 
fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de polí-
ticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de 
inclusão. A Declaração de Salamanca (2001, p. 65) é considerada 
inovadora porque, conforme diz seu próprio texto, “[…] propor-
cionou uma oportunidade única de colocação da educação espe-
cial dentro da estrutura de “educação para todos” firmada em 
1990 […]”, promoveu uma plataforma que afirma o princípio e a 
discussão da prática de garantia da inclusão das crianças com 
necessidades educacionais especiais nestas iniciativas e a toma-
da de seus lugares de direito numa sociedade de aprendizagem. 

Com as Declarações Universais, tendo poder legal, o 
Brasil começa a implantação dessas diretrizes e normatizações. 
E no intuito de estabelecer o processo inclusivo na educação, 
algumas políticas nacionais foram adotadas para tal como, a 
Constituição Federal (1988) que estabelece que a Educação seja 
direito de todos; a Lei nº 8069 (1990) que por sua vez garante o 
atendimento educacional especializado para as pessoas com 
deficiência; a criação da LDB nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, capítulo 5); pelo Plano Nacional da 
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Educação (2000); pela Lei nº 10.845 (2004) que institui o Programa 
de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado 
às Pessoas com Deficiência; pela Política de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), e por fim, por outros 
decretos, pareceres e recomendações governamentais.

Nessa perspectiva Sassaki (2005) entende a inclusão como 
um paradigma de sociedade sendo, um processo pelo qual os 
sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a 
diversidade humana - composta por etnia, raça, língua, nacio-
nalidade, gênero, orientação sexual, deficiência e outros atri-
butos - com a participação das próprias pessoas na formulação 
e execução dessas adequações.

Dentro desse contexto a inclusão educacional é parte 
integrante desse processo de formação de uma sociedade pauta-
da no respeito e na igualdade de direitos.

A inclusão então começa a ser defendida dentro de um 
paradigma de sociedade (SASSAKI, 2005) e ao justificar a educa-
ção pautada em uma perspectiva inclusiva, Mantoan coaduna 
com Sassaki abordando-a como um processo de construção de 
uma sociedade igualitária em direitos. Essa autora completa 
dizendo que “incluir é necessário, para melhorar as condições 
da escola, de modo que nela se possam formar gerações mais 
preparadas para viver a vida na sua plenitude, livremente, sem 
preconceitos, sem barreiras” (MANTOAN, 2003, p. 53).

Para que haja inclusão parece necessário garantir a aces-
sibilidade em todos os lugares, rompendo com todo o tipo de 
barreira que possa impedir e/ou dificultar o acesso ao ensino, 
principalmente. “Acessibilidade é uma qualidade, uma facili-
dade que desejamos ver e ter em todos os contextos e aspectos 
da atividade humana” (SASSAKI, 2005, p. 10). E considerando 
Mendes (2010), a acessibilidade está relacionada a barreiras 
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atitudinais, que diz respeito ao preconceito constituído pela 
sociedade, barreiras físicas, contemplando a questão arquitetô-
nica que podem dificultar a prática de alguma atividade pelos 
indivíduos e as barreiras de informação, que estão relacionadas 
com informações, seja direta como indiretamente, diminuem 
o alcance de uma informação sobre o espaço. 

Nesse sentido Sassaki (2005) aponta seis dimensões de 
acessibilidade: arquitetônica, comunicacional, metodológica, 
instrumental, programática e atitudinal. E a inclusão só acontece 
quando as seis dimensões são contempladas, porém, sabe-se que 
o maior desafio está em vencer as barreiras atitudinais que estão 
relacionadas com o  preconceito, discriminação, estereótipos. 

E no intuito de que a inclusão de fato aconteça, em meados 
dos anos 2000, entrou em uso no país a expressão “pessoas com 
deficiência”, que permanece sendo mais adequadamente utili-
zada até os dias de hoje reforçado pela Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015. Já o termo “neces-
sidades educacionais especiais”, antes usado, foi adotado pelo 
Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Básica 
(Resolução nº 2, de 11-9-01, com base no Parecer nº 17/2001, 
homologado pelo MEC em 15-8-01). Um autor que discorda 
do uso desse termo “necessidades educacionais especiais”, é 
Sassaki (2005) que vê que essa expressão não caracteriza os 
grupos de pessoas com deficiência, sendo extremamente 
abrangente, faz uma crítica à constituição desta expressão 
com a palavra “educativo”, significando algo que educa. Para 
ele necessidades não educam; elas são educacionais, ou seja, 
concernentes à educação. 

Nesse cenário e observando o previsto no Documento 
orientador Programa Incluir - Acessibilidade na Educação 
Superior - SECADI/SESU–2013, tem-se as diretrizes que vão 
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nortear a inclusão da educação superior, e nesse aspecto o docu-
mento acima citado diz que compete aos gestores da educação 
superior, [...] “o planejamento e a implementação das metas de 
acessibilidade, bem como o monitoramento das matrículas dos 
estudantes com deficiência na instituição, para provimento das 
condições de pleno acesso e permanência” (BRASIL, 2013, p. 12).

Em outra passagem desse mesmo documento, as orien-
tações aos gestores da educação superior são mais explícitas, 
sendo que: 

[...] As IES devem estabelecer uma política de acessibilidade 

voltada à inclusão das pessoas com deficiência, contemplando 

a acessibilidade no plano de desenvolvimento da instituição; 

no planejamento e execução orçamentária; no planejamento 

e composição do quadro de profissionais; nos projetos peda-

gógicos dos cursos; nas condições de infraestrutura arqui-

tetônica; nos serviços de atendimento ao público; no sítio 

eletrônico   e   demais   publicações;   no   acervo   pedagógico 

e cultural; e na disponibilização de materiais pedagógicos e 

recursos acessíveis (BRASIL, 2013, p. 12).

Quando o aluno com deficiência inicia no ensino supe-
rior isto representa para ele uma conquista muito grande, visto 
que durante todo processo educacional teve que enfrentar 
inúmeros desafios, pois desde os primórdios dos tempos veio 
se perpetuando um preconceito para com eles, chegando a ser 
considerados ineducáveis.

Com estas novas políticas da educação, introduzindo a 
educação especial como uma modalidade desta, a procura das 
pessoas com deficiência no ensino superior teve um aumento 
significativo nos últimos anos. De acordo com o documento 
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subsidiário do MEC (2015), o número de estudantes no ano de 
2003 era de 5.078 e em 2012 esse número passou para 26.663 
tendo um crescimento de 425%.

Observa-se que o ótimo trabalho realizado pela educação 
básica, com relação ao ensino especial, possibilitou que hoje 
estes alunos adentrassem na educação superior. Agora cabe 
ao ensino superior estar preparado, tanto quanto a educação 
básica, para receber estes alunos com deficiência. Notório aqui 
ressaltar que a legislação que normatiza e direciona o ensino 
especial na educação básica é o mesmo que com relação ao ensi-
no superior. Desta forma não há como a educação superior se 
abster de tal modalidade. 

Na educação superior, a educação especial também se 
efetiva por meio de ações que promovam o acesso, a perma-
nência e a participação dos estudantes. Estas ações envolvem 
o planejamento e a organização de recursos e serviços para a 
promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, 
nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagó-
gicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos 
e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o 
ensino, a pesquisa e a extensão (MEC, 2015).

A CRIAÇÃO DO NAASLU

O NAASLU foi criado através da Resolução CSU nº 50/2013 e 
a partir de então sua equipe começou a ser constituída por 
alguns servidores da própria UEG e da contratação de outros 
profissionais. Segundo esta resolução o núcleo se destinaria “ao 
atendimento de acadêmicos com deficiência física ou sensorial 
ou intelectual, com transtornos globais do desenvolvimento, 
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com altas habilidades/superdotação, com dificuldades ou 
limitações no âmbito do ensino-aprendizagem-avaliação ou 
que convivam com pessoas nessa situação, assim demandan-
do apoio educacional especializado, bem como procedimen-
tos educacionais didático-pedagógicos específicos para o seu 
pleno desenvolvimento”.

A UEG mesmo antes da criação do NAASLU recebia estu-
dantes com deficiências em seus 41 Campus, principalmente 
por causa da Lei Estadual de Cotas, Nº 14.832 de 12/07/2004, que 
previa reserva de 5% das vagas do vestibular (para alunos com 
deficiência e ou indígenas) e tentava atender suas necessida-
des educacionais especiais de forma não muito sistematizada. 
Pensando nestes alunos a Pró-Reitoria de Graduação propôs 
a criação do Núcleo para mapear a quantidade de alunos com 
deficiências matriculados em nossos 138 cursos, levantar as 
necessidades educacionais especiais desses acadêmicos, sugerir 
procedimentos pedagógicos e adaptações razoáveis, orientar os 
professores e outros servidores, fomentar a permanência dos 
alunos com deficiência  e principalmente centralizar e siste-
matizar as ações de inclusão e acessibilidade da Universidade.

No ano de 2015, com a reorganização do organograma da 
PrG, o NAASLU foi incluído como um dos núcleos da Coordenação 
de Direitos Humanos e Diversidade, que trabalha com as questões 
étnico-raciais, de gênero, de identidade e orientação sexual e de 
direitos humanos de modo geral, que entre outras ações propôs 
e regulamentou a legalização do uso do “nome social” (Resolução 
CsU n.31) por acadêmicos travestis e transexuais. 

Durante estes quatro anos de funcionamento as princi-
pais ações do NAASLU foram:
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• contratação de mais de 40 profissionais entre, professores 
de apoio, interpretes de LIBRAS e ledores/escreventes; 
estes profissionais fazem acompanhamento pedagógico 
aos acadêmicos com deficiência, alguns em sala de aula, 
outros em contra-turno, dependendo das necessidades 
educacionais dos alunos;

• criação de cotas para acadêmicos com deficiências nas 
bolsas de monitoria, permanência e pró-licenciatura, 
onde delimitou-se que os acadêmicos com deficiência tem 
prioridade no atendimento de monitoria e, pelo menos, 
uma vaga das bolsas de permanência e pró-licenciatura 
de cada Campus será destinada preferencialmente para 
aluno com deficiência;

• criação do site do NAASLU e site da UEG mais acessível, 
seguindo a proposição da ONU de melhorar o acesso das 
pessoas com deficiência ao uso de tecnologias, requisita-
mos ao setor de informática da UEG um site para divulgar 
nossas ações e a construção de um site para a Universidade 
que fosse mais acessível para pessoas com deficiência;

• parcerias com outras entidades e instituições, Apae, 
CEBRAV/CAP, UFG, IFG, IFGoiano e outras;

• produção de documentos de legislação e normas para 
atendimento de alunos com deficiência;

• assessoria pedagógica aos docentes e coordenadores dos 
41 Campus, diariamente recebemos pedidos de orientação 
dos servidores dos diversos Campus da UEG sobre quais as 
melhores formas de atender as necessidades educacionais 
especiais de nossos discentes com deficiência;

• atendimento psicológico em quatro Campus, sendo reali-
zados de janeiro a julho de 2017 cerca de 460 atendimen-
tos psicológicos, uma ação que começou em 2014 para 
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atender um caso pontual e que este ano deve chegar a 
quase 1 mil atendimentos;

• realização de seminários de formação para professores 
de apoio, com encontros anuais, onde todos os professo-
res de apoio são convidados a participar e relatar suas 
experiências nos Campus;

• realização de eventos na semana do dia internacional da 
pessoa com deficiência, 03 de dezembro, seguindo tema 
proposto pela ONU;

• proposição de edital de vestibular em LIBRAS, de acordo 
com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 
06/07/2015;

• levantamentos anuais de alunos com deficiência matri-
culados na UEG, que saltam de 21 alunos em 2013 para 
130 em 2017;

• aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva como 
lupas eletrônicas, lupas monoculares e notebooks. A UEG 
seguindo a orientação do NAASLU tem adquirido confor-
me a demanda, equipamentos eletrônicos para emprés-
timo aos acadêmicos, principalmente os com deficiência 
visual, para uso durante o período em que estiverem 
matriculados e frequentando nossos cursos;

• inclusão na reformulação dos PPC (Projeto Pedagógico de 
Curso) de todos os cursos da Universidade do item que 
trata do trabalho do NAASLU, processo que aconteceu 
no ano de 2015;

• disciplina de Diversidade, Cidadania e Direitos estabe-
lecida como do núcleo comum (obrigatório) a todos os 
cursos da UEG.
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Numa Instituição multi Campi como a UEG e geografica-
mente tão espalhada pelo Estado uma das maiores dificuldades 
sempre é alcançar todos as Campus, por meio de comunicações 
e visitas, visto que a equipe conta neste momento com quatro 
colaboradores a saber, Professor Rezende Bruno de Avelar, coor-
denador; a Pedagoga Alessandra C. V. Sobreira; o Asssistente 
Social Júlio César Xaveiro dos Santos e os Psicólogos Fabricio 
Sarmento de Alcântara e Lílian Barbosa de Morais.

Outra dificuldade, é a resistência e a falta de conheci-
mento ou experiência de alguns docentes em lidar com alunos 
com deficiência; parece que a ideia de ensinar alunos com algu-
mas limitações deixa muitos de nosso professores ansiosos e se 
questionam em “como fazer” com essa nova relação de ensino-
-aprendizagem. Aos poucos a equipe do NAASLU foi propondo 
e realizando Encontros, Seminários, Palestras e outros eventos 
para tentar familiarizar os docentes às questões relativas ao 
ensino de pessoas com deficiência, o que acabou melhorando 
esta relação e hoje parece que a maioria de nossos professores 
não estão mais tão assustados, e sim curiosos para compreender  
a melhor maneira de lidar com cada discente com deficiência.

Na parte arquitetônica ainda tem-se bastante dificul-
dades, pois a maioria dos prédios não foram construídos de 
forma a atender as normas de acessibilidade. Por ser uma 
Instituição publica a UEG, ou seja, verbas escassas para refor-
mas, tem-se tentado resolver as barreiras arquitetônicas com 
adaptações razoáveis, as vezes mudando a sala de aula para o 
térreo, fazendo reforma de banheiros e propondo construções 
de rampas. Com o tempo o NAASLU e a CDHD vão se tornando 
mais conhecidos e apresentando seus trabalhos na comunidade 
uegeniana; parece com isso adquirir confiança dos docentes e 
discentes tendo a demanda aumentado dando um salto de 21 
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alunos cadastrados em 2013 para 130 em 2017 o que representa 
um aumento 519% em quatro anos.

Uma das apostas desta Instituição para o futuro é o proje-
to de criação de uma rede de 08 (oito) núcleos regionais espa-
lhados pelo Estado de Goiás em nossos maiores Campus, onde 
os acadêmicos poderão ser atendidos ou encaminhados para 
atendimentos nas mais diversas modalidades: psicopedagógi-
co, psicológico, fonoaudiológico e de assistência social. Assim o 
NAASLU/CDHD fica como núcleo central desta rede com o papel 
de orientar e supervisionar os trabalhos realizados.

Outro trabalho desse Núcleo é a construção de um docu-
mento, uma espécie de manual de orientações, que possa norte-
ar os docentes e servidores da UEG. A intenção é que os nossos 
colaboradores após a leitura deste “caderno de orientações” 
tenham pelo menos uma noção básica dos principais tipos de 
deficiências, suas características e as melhores práticas peda-
gógicas a serem desenvolvidas para o atendimento de nossos 
alunos com deficiência. Este documento tem sido desenvolvido 
em conjunto com outras instituições públicas do Estado, como 
a Universidade Federal de Goiás, o Instituto Federal Goiano e  
Instituto Federal de Goiás, e a finalização e apresentação deste 
manual para a comunidade universitária provavelmente acon-
tecerá no final de 2017.

Tem sido muito produtivas essas parcerias com outras 
instituições de ensino superior, aprendido e compartilhado 
muitos conhecimentos e práticas, tentando trazer para a UEG 
as ações de sucesso destas Instituições, inspirando-se nos traba-
lhos realizados com êxito destas outras instituições e adaptan-
do para a realidade institucional da UEG.

Pensando num relato de experiência que não tivesse 
somente a visão dos integrantes da equipe do Núcleo propusemos 
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para duas pessoas que tem contato com nosso trabalho a seguinte 
questão: “Pensando a criação do NAASLU em 2013 e o trabalho 
desenvolvido pelo Núcleo nestes quatro anos, como a senhora 
avalia as contribuições e a importância desta equipe de trabalho 
para a UEG?” e obtivemos as seguintes respostas:

“Primeiro deu visibilidade aos alunos deficientes “invisí-
veis” ou pessoas pouco desejadas no ambiente universitário, até 
mesmo porque os professores não se sentiam preparados para 
trabalhar com as deficiências apresentadas (física, intelectuais 
etc.) e não tinham apoio e orientação institucional; colocar o 
aluno deficiente na discussão na UEG que se apresenta com a 
universidade  da inclusão (em sentido amplo); criar possibilida-
de de ouvir os professores, acadêmicos e família num processo 
dialético de construção de um proposta que precisa ser cons-
tantemente avaliada e reconstruída (não se tem receitas e certe-
zas pré-estabelecidas); propiciar o diálogo com outros setores 
da PrG e da UEG num processo de corresponsabilidade. Muitos 
são os desafios ainda para quebrar barreiras e realmente ver 
a pessoa antes da deficiência, no entanto, a equipe tem sido 
fundamental nesse processo de  construção de  uma política 
eficaz de inclusão, quebrando resistências frente aos preconcei-
tos e buscando de forma criativa  alternativas para o respeito as 
diferenças e reafirmando a  convicção no potencial e capacidade 
de todos os alunos independente de qualquer limitação que se 
possa ter” (Professora M.ª Maria Olinda Barreto, Pró-Reitora de 
Graduação da UEG).

“A partir dos trabalhos e contribuições do NAASLU 
nestes quatro anos de atuação, é possível destacar sua impor-
tância para o crescimento da Universidade Estadual de Goiás 
(UEG), uma vez que oferece auxilio a acadêmicos portadores de 
necessidades especiais, possibilitando sua inclusão no mundo 
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acadêmico por meio de concessão de instrumentos de apoio em 
suas atividades acadêmicas. Outro ponto importante da atua-
ção do NAASLU é a exposição de temas ligados a inclusão, que 
proporciona aos demais alunos da instituição maiores conhe-
cimentos sobre o tema, o que contribui de modo significativo 
em sua formação profissional e pessoal. Como uma das pessoas 
beneficiadas pelos trabalhos desta equipe, posso dizer que o 
subsidio a mim oferecido através da concessão de duas lupas me 
possibilita atualmente melhor participação nas aulas e desen-
volvimento das demais atividades acadêmicas, faço sinceros 
votos de que o NAASLU possa continuar este trabalho de assis-
tência à comunidade acadêmica da UEG” (Suzana Carvalho da 
Silva, acadêmica do curso de Administração de Empresas do 
Campus Anápolis de Ciencias Sócio-Econômicas e Humanas).

CONCLUSÃO

Analisando essas respostas pensamos estar no caminho certo 
para promover uma UEG realmente acessível e inclusiva, ainda 
há muito trabalho e nossa Universidade está longe de ser uma 
instituição totalmente acessível e preparada para receber as mais 
diversas pessoas com deficiência, mas sabemos que a decisão da 
criação deste Núcleo de Acessibilidade foi acertada quando nos 
deparamos com todos os avanços alcançados nestes quatro anos 
de trabalho que foram apresentados neste artigo e quando perce-
bemos que a UEG tem se tornado referencia em nosso Estado nas 
ações de promoção de direitos humanos e cidadania.
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SERVIÇOS DE APOIO PARA O 
ACESSO E PERMANÊNCIA DOS 
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS 
UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

Cristiane da Silva Santos

Universidade Federal de Goiás

RESUMO 

O presente texto tem como objetivo analisar a estrutura e orga-
nização dos serviços de apoio/ Núcleos de Acessibilidade para 
promover e garantir o o acesso e a permanência dos alunos com 
deficiência nas universidades portuguesas. Esta pesquisa social 
de caráter crítico-descritivo compreendeu gestores e alunos com 
deficiência da Universidade do Minho e do Porto, participaram 
de uma entrevista semiestruturada seis alunos e três gestores, 
mediante análise de conteúdo. Visando eliminar as barreiras 
para garantir o acesso e a permanência dos alunos, os gestores 
dos Serviços de Apoio/Núcleo de Acessibilidade, vêm realizando 
diversas ações: a) atitudinal: sensibilização por meio de cursos, 
oficinas, jantares, publicação, cartazes, orientação a professores 
e coordenadores, etc.; b) arquitetônicas: reformas nos prédios 
antigos e construção dos prédios novos dentro dos princípios 
das normas legais; c) pedagógicas: orientação a professores; 
ledores e gravação de materiais; digitalização de materiais, etc.;  
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d) comunicacionais: intérpretes. Os principais desafios que eles 
enfrentam, que acabam por limitar as ações e autonomia do 
Setor, segundo os Gestores dos Serviços de Apoio, são os finan-
ceiros, os recursos humanos e as barreiras atitudinais, sendo 
estas as piores de todas, pois mudar a mentalidade e as atitudes 
preconceituosas da comunidade universitária em relação aos 
alunos com deficiência acaba interferindo em todas as outras. 

Palavras-chave: Serviços de Apoio. Alunos com Deficiência. 
Universidades Portuguesas.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a estrutura e 
organização dos serviços de apoio/ Núcleos de Acessibilidade 
para promover e garantir o o acesso e a permanência dos alunos 
com deficiência nas universidades portuguesas.

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa social de 
caráter crítico-descritivo, realizada no período de 2011 a 2012, 
teve como universo a Universidade do Minho – UMinho e a 
Universidade do Porto – UP. Os participantes da pesquisa foram 
6 alunos com deficiência e 3 gestores responsáveis por ações 
institucionais tendentes a garantir o acesso e a permanência 
desses estudantes. Dos 6 alunos com deficiência que participa-
ram do nosso estudo, seis são do sexo feminino e dois masculi-
no; três estavam matriculados nos cursos de graduação e dois 
na pós-graduação nível Mestrado e um nível Doutorado. Os tipos 
de deficiências foram:duas alunas com deficiência visual, sendo 
uma com cegueira (A1UMinho) e uma com baixa visão (A1UP); 
um aluno surdo (A2UMinho) e três com deficiência física, sendo 
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que duas usam cadeiras de rodas (A3UMinho) e (A2UP); e um 
com amputação de mão (A3UP). Dos três gestores, dois são coor-
denadores dos serviços de Apoio (GSA) e 01 é a vice-Reitora 
de Qualidade, Avaliação e Ética Académica. Utilizamos como 
instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada, 
mediante “análise de conteúdo” (BARDIN,1977 apud TRIVIÑOS, 
1987). Essas análises têm como foco principal a perspectiva do 
Gestor do Serviço de Apoio/Núcleo de Acessibilidade.

A Dimensão denominada de Serviços de Apoio, como o 
próprio nome sugere, diz respeito aos serviços de apoio, gabi-
netes, núcleos de acessibilidade, ou seja, os setores específicos 
existentes nas universidades com vista a garantir o acesso e 
a permanência do aluno com deficiência. Segundo Siqueira e 
Santana (2010, p. 127), estes serviços atuariam na “implemen-
tação da acessibilidade às pessoas com deficiência em todos os 
espaços, ambientes, materiais, ações e processos desenvolvidos 
na instituição, buscando integrar e articular as demais ativi-
dades da instituição para a inclusão educacional e social das 
pessoas com deficiência”. 

SERVIÇOS DE APOIO: ESTRUTURA 
E ORGANIZAÇÃO

Perguntamos aos Gestores dos Serviços de Apoio se existiam 
outras ações institucionais realizadas na universidade antes da 
implantação desse Serviço. Solicitamos ainda para eles falarem 
um pouco sobre o processo de criação desses Serviços, e se a 
criação estava relacionada à legislação ou se foi fruto da partici-
pação dos pesquisadores na área e/ou demandas da instituição.
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Na UMinho, o Serviço de Apoio surge a partir das deman-
das à Reitoria referente ao acesso ao material e à eliminação 
de barreiras arquitetônicas, por um conjunto de alunos com 
deficiência que chegou à universidade, do qual a Gestora do 
Serviço de Apoio fazia parte enquanto aluna. Segundo a 
Gestora, a Reitoria tomou conhecimento desses estudantes, 
encomendou um estudo sobre as suas necessidades. Foi a partir 
da conclusão desse estudo que, em 1994, o Gabinete de Apoio 
ao Estudante com deficiência – Gaed foi criado pelo Despacho 
Reitoral RT-123/94, de 14 de novembro, vinculado à dependên-
cia dos Serviços Acadêmicos. Em 2007, segundo a Gestora, o 
Serviço de Apoio foi reposicionado na orgânica da universidade 
pelo Despacho RT-23/2007, de 9 de março, e passa a ser vincu-
lado à Vice-Reitoria de Qualidade, Avaliação e Ética Académica 
[sic]. Numa visão “de alargamento de público e de respostas, o 
anterior Gabinete de Apoio ao Estudante com Deficiência foi 
reformulado para Gabinete para a Inclusão – GPI, com conse-
quentes melhorias nas estruturas físicas e no crescimento dos 
seus recursos humanos” (GVRQAEAUMinho).

Segundo a Vice-Reitora de Qualidade, Avaliação e Ética 
Académica [sic], no processo de criação do GPI “não se veri-
ficaram quaisquer dificuldades ou problemas internos. Pelo 
contrário, verifica-se a existência de forte colaboração entre 
o GPI e as Unidades Orgânicas e Serviços” (GVRQAEAUMinho).  
Em Portugal, não existe nenhuma Lei para financiar ou orientar 
os Serviços de Apoio. Essa mudança de vinculação do GPI foi em 
função da necessidade do próprio Gabinete. 

Não fazia sentido estar ligado a um Serviço da Universidade, 

mas sim a própria Reitoria para ter mais força institucional para 

poder ter melhores condições de atuação, porque se estivesse 
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na dependência de um serviço é se calhar só daria a imagem 

de poder resolver um tipo de problemas. [...] Por estas razões, 

a Reitoria assumiu o Gaed e depois nós mudamos de nome, 

Gabinete para Inclusão, porque [...] alguns alunos nos mani-

festavam que não gostavam muito do nome, porque parecia 

que quando vinham aqui passavam a ter um crachá, um distin-

tivo que lhes diziam que se viessem a esse gabinete passavam a ser 

deficientes ou era considerado [...]. (GSAUMinho, grifos nossos)

Na UP, o Serviço de Apoio surge por iniciativa conjunta de 
alunos e da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto – Aeflup, da qual a Gestora do Serviço de 
Apoio fazia parte na época como aluna. A Gestora explicou que 
uma das preocupações dessa associação na altura foi a ques-
tão de integração dos estudantes com deficiência visual (cegos 
e baixa visão) e que um episódio específico, quase anedótico, 
chamou-lhes a atenção: 

Quando a Secretaria acaba por fixar os cartazes a pedir aos 

estudantes cegos para se dirigirem à secretaria, o que nos apare-

ceu um absoluto contrassenso que havia ali, quando nos 

apercebemos na altura como estudantes, que de facto aquele 

grupo de estudantes estava completamente negligenciado. 

(GSAUP, grifos nossos)

Segundo a Gestora, em conjunto (alunos e Aeflup), conse-
guiram reunir as primeiras verbas junto às várias instituições 
como a Fundação Gulbenkian e instalaram, na Associação, o 
primeiro posto de trabalho autônomo para estudantes com 
deficiência visual. Em 1995, com a mudança para o novo edifí-
cio, o Conselho Diretivo da Faculdade de Letras decide apoiar 
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a proposta de criação de um Serviço de Apoio ao Estudante 
Deficiente Visual – Saedv, sediando-o na Direção de Serviços 
de Documentação e Informação. No ano 2000, o serviço passa 
a designar-se Serviço de Apoio ao Estudante Deficiente da 
Universidade do Porto – Saed, ampliando assim o seu âmbito de 
atuação e, entre os anos de 2007 a 2010, passou a ser vinculado 
à Vice-Reitoria de Formação e Organização Académica [sic] e 
Estudantes. Ela explica que:

[...] primeiro houve o problema em institucionalizar uma 

coisa que foi criada a partir dos estudantes. Foi muito compli-

cado a Faculdade assumir este gabinete [...] e assumiu porque 

de facto tornou-se imprescindível para o funcionamento [...]. 

Esta foi uma etapa, a etapa seguinte foi quando [...] come-

çou a diversificar o tipo de apoio que era necessário, porque, 

quando a criação do serviço e institucionalização do serviço 

coincidiu com a mudança de edifício, estávamos num edifício 

mais ou menos adaptado da Faculdade de Letras. [...] depois 

andou aqui durante os anos de 2000 até 2009, mais ou menos 

2010, a definir-se aqui as responsabilidades dos serviços em 

termos financeiros, até que [...], entre 2007 e 2010, o serviço já 

começa a responder diretamente ao Reitor [...]. E então surge 

o projeto da Biblioteca Aberta do Ensino Superior, que é um 

projeto assumido pela Universidade do Porto já coordenado 

aqui pelo serviço, mas envolvendo a Universidade do Porto. 

Daí já começamos a trabalhar de uma forma mais estreita, até 

diretamente com o Reitor e depois então, em 2010, passamos 

definitivamente para os quadros da Reitoria da Universidade 

e para esta Vice-Reitora na área da Formação e Organização 

Académica. (GSAUP) 
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A Gestora do Serviço de Apoio ressalta que, antes da cria-
ção do Serviço de Apoio em 1995, havia um gabinete de integra-
ção escolar e apoio social sob a responsabilidade do Professor 
Dr. [...] vinculado à Reitoria da universidade. 

Então, o que nós fizemos foi tentar perceber o que é que 

estava sendo feito, o que já tinha sido feito para aproveitar 

esses recursos e na altura eles também cederam a impresso-

ra braille, aqui para o tal serviço associação de estudantes. 

Trabalhamos com eles a esse nível, mas era muito incipiente o 

trabalho que tinha sido feito [...]. Na altura, a política da univer-

sidade era muito pela autonomia das faculdades, portanto, talvez 

pela descentralização talvez excessiva, não sei. Mas, na verdade […] 

ainda hoje há autonomia das faculdades, mas há uma direcção, uma 

política que tende a um trabalho mais cooperativo e mais de corpo 

e então a Reitoria trata de prestar serviços comuns, trata de dar 

algum apoio a dinamização das Faculdades, pensando na universi-

dade como um todo, e não nas faculdades isoladamente, mas ainda 

vivemos esta duas tendências, na altura era muito mais extremada 

esta posição, havia muita mais dificuldade de acção pela Reitoria 

em relação às faculdades. (GSAUP, grifos nossos)

Perguntamos sobre as fontes de financiamento, os recur-
sos destinados ao Serviço de Apoio.

A Gestora dos Serviços de Apoio da UMinho nos relatou que 
existe uma verba que é destinada anualmente ao GPI pela Reitoria 
“para nós podermos dar respostas às necessidades” (GSAUMinho).

Segundo a Gestora dos Serviços de Apoio da UP, a fonte 
de financiamento particular da universidade, no caso do Saed, 
é o Banco Santander.

SERVIÇOS DE APOIO PARA O 
ACESSO E PERMANÊNCIA DOS 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS 
UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

Cristiane da Silva Santos



673

Existe um protocolo estabelecido com uma instituição bancá-

ria que é o Santander, portanto há um conjunto de serviços 

que a universidade autoriza àquela instituição a prestar no 

caso do cartão de estudante, etc. e pede contrapartidas finan-

ceiras. Uma parte dessa compartida financeira na ordem dos 

55 mil euros anuais, sensivelmente, vai mudando o orçamen-

to, mas em torno dos 55 mil euros são para ajudas técnicas, 

ou seja são atribuídas ao serviço. (GSAUP)
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UNIVERSIDADES NOME
REITORIA/PRÓ-REI-
TORIA/ÓRGÃO QUE 
ESTÁ VINCULADO

LOCALIZAÇÃO 
NA INSTITUIÇÃO ANO DE IMPLANTAÇÃO FONTE DE RECURSOS 

ATÉ O ANO 2010

UMinho Gabinete para 
Inclusão – GPI

Vice-Reitoria 
Qualidade, Avaliação 
e Ética Académica 

Complexo 
Pedagógico I

Foi criado em 
1994 (Gaed) vinculado 
aos Serviços Académicos 
e reposicionado no 
Organograma
da Universidade 
em 2007 (GPI)

Recursos financeiros, 
disponibilizados pela 
Reitoria da universidade 
ao GPI, no quadro do 
orçamento institucional 
em cada ano económico 
e na sequência da 
apresentação pelo GPI 
de um plano anual 
de atividades

UP

Serviço de Apoio 
ao Estudante 
com Deficiência 
– Saed

Vice-Reitoria 
de Formação e 
Organização Académica 
e Estudantes

Biblioteca Central 
– Faculdade 
de Letras

1995 é criado o SAEDV, 
em 2000 passa a ser 
denominado de Saed e 
fica vinculado à Faculdade 
de Letras, em 2010 
passa a ser vinculado 
à esta Vice-Reitoria

Protocolo estabelecido 
entre a Universidade 
e o Banco Santander 

Fonte: Este modelo de quadro foi elaborado a partir do estudo de Castro (2011, p. 149) para sistematizar os dados dos Serviços de Apoio.

Quadro 1 – Sistematização das informações sobre os Serviços de Apoios nas Universidades pesquisadas.
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A análise das falas e a sistematização do QUADRO 1 nos 
permite observar que nas universidades portuguesas, desde os 
anos de 1990, já existem Serviços de Apoios criados a partir da 
reivindicação dos alunos com deficiência. 

Como podemos apreender ainda das análises, todos os 
Serviços de Apoio (UMinho e UP) que foram criados vinculados a 
outros setores, considerando a necessidade de ampliação e maior 
ação institucional (força política), foram reposicionados no orga-
nograma da universidade sendo ligados à Vice/Pró-Reitoria. 

No que diz respeito aos objetivos de modo geral, os 
Serviços de Apoio visam promover a inclusão no contexto da 
educação superior garantindo a acessibilidade das pessoas com 
deficiência por meio da eliminação das barreiras arquitetônicas, 
atitudinais, pedagógicas e de comunicação, etc., bem como desen-
volver e apoiar projetos de ensino, pesquisa e extensão que abor-
dem temáticas relativas à área de Educação Inclusiva, Educação 
Especial, acessibilidade, desenho universal, dentre outras. 

Nos QUADROS 2 e 3 apresentamos os números dos alunos 
com deficiência que estão matriculados nas Universidades. 
Esses números podem não representar o universo desses 
alunos na universidade, pois muitos deles não se identifi-
cam nos campos existentes no formulário tanto do Processo 
Seletivo quanto de matrícula.
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Quadro 2 – Demonstrativo do número de alunos com deficiência matriculados 
na UMinho que são atendidos pelo GPI até ano letivo de 2011/12.

TIPO DE 
DEFICIÊNCIA CURSO ANO DE INGRESSO/

Nº ALUNOS

MOTORA

(29 ALUNOS)

Psicologia

2004/2005 – 1 aluno 
2007/2008 – 3 alunos
2009/2010 – 1 aluno
2010/2011 – 1 aluno

Química 2009/2010 – 1 aluno

Direito
2006/2007 – 1 aluno 
2007/2008 – 1 aluno
2008/2009 – 1 aluno

Gestão 2009/2010 – 1 aluno

Engenharia Biomédica 2011/2012 – 1 aluno

Biologia-Geologia 2006/2007 – 1 aluno

Administração Pública 2008/2009 – 1 aluno

Educação 2010/2011 – 1 aluno

Engenharia Informática

1995/1996 – 1 aluno
1999/2000 – 1 aluno
2005/2006 – 1 aluno
2011/2012 – 1 aluno

Biologia Aplicada 2007/2008 – 1 aluno

Estudos Portugueses e Lusófonos 2011/2012 – 1 aluno

Matemática 2007/2008 – 1 aluno

Economia 2008/2009 – 1 aluno

Engenharia Civil 2006/2007 – 1 aluno

Tecnologias e Sistemas de Informação 2009/2010 – 1 aluno

Relações Internacionais 2009/2010 – 1 aluno

Educação Básica 2008/2009 – 1 aluno
2011/2012 – 1 aluno

História (Pós-Laboral) 2011/2012 – 1 aluno
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VISUAL

(17 ALUNOS)

Línguas e Literaturas Europeias 2011/2012 – 1 aluno

Direito
2008/2009 – 1 aluno
2009/2010 – 1 aluno
2011/2012 – 1 aluno 

Educação Básica 2009/2010 – 1 aluno
2010/2011 – 1 aluno

Psicologia
2001/2002 – 1 aluno
2005/2006 – 1 aluno
2011/2012 – 1 aluno

Geografia e Planeamento 2009/2010 – 1 aluno

Física 2005/2006 – 1 aluno
2011/2012 – 1 aluno

Matemática 2009/2010 – 1 aluno

Ciências da Comunicação 2011/2012 – 1 aluno

História 2010/2011 – 1 aluno
2011/2012 – 1 aluno

Línguas Aplicadas 2009/2010 – 1 aluno

AUDITIVA

(7 ALUNOS)

Relações Internacionais 2011/2012 – 1 aluno

Direito 2009/2010 – 1 aluno 
2010/2011 – 1 aluno

Engenharia Biomédica 2010/2011 – 1 aluno

Marketing (Pós-Laboral) 2010/2011 – 1 aluno

Biologia Aplicada 2010/2011 – 1 aluno

Design e Marketing de Moda 2011/2012 – 1 aluno

53 Total

Fonte: Dados levantados durante a pesquisa.
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Os dados enviados pela Gestora do Serviço de Apoio da 
UMinho são dos alunos que são atendidos pelo GPI. Isso signi-
fica que podem ter outros alunos com deficiência matricula-
dos na instituição que não solicitaram atendimento ao setor. 
Além dos 53 alunos com deficiência, o GPI atendeu nove alunos 
Psiquiátricos, 23 Orgânicos e quatro com Necessidades Especiais. 

Quadro 3 – Demonstrativo do número de alunos com 
deficiência matriculados na UP que são apoiados pelo Saed 
e abrigados pelo Estatuto do Eenee até dezembro de 2011.

REF. CURSO TIPO DE DEFICIÊNCIA/
QUANTIDADE

OUTRAS (DISLEXIA, 
PSIQUIÁTRICA, 

DOENÇAS 
CRÔNICAS)

POLO I

01 Faculdade de 
Belas Artes

Deficiência 
Motora/PC 01 03

02 Faculdade 
de Direito Deficiência Visual 01

03 ICBAS Deficiência 
Motora/PC 03 05

04 Faculdade de 
Farmácia --- --- 02

POLO II

05 Faculdade de 
Economia

Deficiência Visual
Deficiência 
Motora/PC

02
01 01

06
Faculdade de 
Psicologia e Ciên-
cias da Educação

Deficiência Auditiva
Deficiência Visual
Deficiência 
Motora/PC

04
05
03

03
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07 Faculdade de 
Engenharia

Deficiência Auditiva
Deficiência Visual
Deficiência 
Motora/PC
Múltipla deficiência

04
02
02
02

14

08 Faculdade do 
Desporto Deficiência Auditiva 01 ---

09 Faculdade de 
Medicina

Deficiência Visual
Deficiência 
Motora/PC

01
01 04

10 Faculdade 
da N e A

Deficiência 
Motora/PC 01 ---

POLO III

11 Faculdade 
de Letras

Deficiência Auditiva
Deficiência Visual
Deficiência 
Motora/PC

01
09
06

11

12 Faculdade de 
Ciências

Deficiência 
Motora/PC 03 10

13 Faculdade de 
Arquitetura

Deficiência Auditiva
Deficiência 
Motora/PC

02
02 02

TOTAL 57 ---

Fonte: Dados levantados durante a pesquisa.

Os dados enviados pela Gestora do Serviço de Apoio da 
UP são dos alunos que são atendidos pelo Saed e abrigados pelo 
Estatuto do Estudante com Necessidades Educativas Especiais. 
Isso significa que podem ter outros alunos com deficiência 
matriculados na instituição, mas que não se identificaram 
no formulário de matrícula e frequentam a universidade sem 
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qualquer apoio específico e, portanto, não estão incluídos 
nesses números.

No que se refere à situação da UMinho e da UP, no estu-
do realizado por Thoma (2006), algumas IES só conseguiram 
especificar a quantidade de alunos com deficiência que buscam 
atendimento em setores por essa demanda. Costa-Renders (2010,  
p. 53), em seu estudo, enfatiza que, apesar de existir campo de 
identificação tanto no formulário de inscrição da matrícula quan-
to no Processo Seletivo, o aluno com deficiência não é obrigado a 
se identificar. Nesse sentido, tendo em vista os números que ela 
apresentou em seu estudo referente à Universidade Metodista  
“é possível que existam outros estudantes, mas estes não se mani-
festaram como pessoas com deficiência na universidade”.

Segundo Castro (2011), a opinião dos autores quanto à 
falta de confiabilidade dos dados oficiais quanto dos dados 
institucionais referentes aos números de alunos com deficiên-
cia é recorrente. Reis (2010), em seu estudo, constatou a discre-
pância entre os dados enviados pelo MEC e os fornecidos pelas 
universidades federais mineiras. Essa falta de dados confiáveis 
dificulta a análise do crescimento do número de alunos com 
deficiência na educação superior. A autora enfatiza a necessi-
dade de revisão do critério da coleta de dados e de “um maior 
comprometimento das universidades no preenchimento dos 
dados oficiais (Censo de educação superior)” (CASTRO, 2011,  
p. 225, grifos nossos).

Perguntamos aos Gestores dos Serviços de Apoio sobre 
a equipe de trabalho e a formação profissional referente aos 
conhecimentos para atuar com as pessoas com deficiência e 
quais são os requisitos utilizados para seleção dos monito-
res ou pessoal para trabalhar no Serviço de Apoio/Núcleo de 
Acessibilidade e se eles são voluntários ou são remunerados.
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Na UMinho, segundo a Gestora do Serviço de Apoio, são 
três pessoas que trabalham no GPI, ela, uma Assistente técnica 
que dá apoio administrativo que foi contratada recentemen-
te e outro que trabalha mais no apoio informático em nível 
das tecnologias de apoio ao estudante. Eles não têm formação 
específica e, segundo a Gestora, o “objetivo é que façam alguma 
formação específica para conhecer melhor essas realidades” 
(GSAUMinho). Tanto a Gestora quanto o assistente técnico que 
trabalha no apoio informático têm deficiência visual. Segundo 
a Gestora, os três são funcionários remunerados da instituição. 
Para algumas situações específicas, trabalharam com voluntá-
rios, nesse momento não tem, mas tem projetos para fazer um 
programa de voluntariado, de forma a incentivar as pessoas. Ela 
ressalta que quando o aluno mais precisa de apoio é na época 
dos exames, contexto no qual os voluntários também estão em 
exames e então não têm disponibilidade.

Na UP, segundo a Gestora do Serviço de Apoio, a equipe 
do Saed é composta por ela e por mais dois funcionários que 
têm deficiência visual (cegos). Um funcionário tem licenciatu-
ra na área das Ciências da informação e é responsável por dar 
suporte, apoio informático na área da pesquisa de informação, 
de acesso aos conteúdos, na investigação em nível das novas 
tecnologias e de acessibilidade; a outra funcionária tem apenas 
o 12º ano e é responsável pela área da produção e de informa-
ção, portanto, na adaptação da informação para que as pessoas 
com dificuldade de acesso a texto impresso que possam aceder. 
Em cada Unidade Orgânica – UO da UP tem um profissional 
responsável que tem ligação com o Saed1 que fica localizado na 

1 Uma das estruturas de apoio a esses tipos de situações é o Serviço de Apoio 
ao Estudante com Deficiência – Saed, um serviço que trabalha no sentido da 
integração de estudantes com as necessidades educativas especiais na UP, 

SERVIÇOS DE APOIO PARA O 
ACESSO E PERMANÊNCIA DOS 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS 
UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

Cristiane da Silva Santos

http://sdi.letras.up.pt/default.aspx?pg=saedup.ascx&m=11
http://sdi.letras.up.pt/default.aspx?pg=saedup.ascx&m=11


682

Faculdade de Letras. Esse profissional tem o compromisso de 
fazer o acompanhamento do estudante com deficiência na UO 
que está sob seus cuidados. A produção do material acessível 
(impressão em braille, digitalização e adequação dos textos) é 
realizada no espaço em que está o Saed.

A Gestora relata, no que diz respeito aos voluntários, que 
a vontade de aprender é um dos principais requisitos para o 
exercício da atividade seguida da formação em serviço para 
aprender a adaptar materiais e respeitar o horário de traba-
lho. Quanto aos profissionais que trabalham para dar apoio aos 
estudantes, eles são remunerados e os requisitos são a experi-
ência na área que dependente do tipo de tarefa a ser exercida. 
No caso dos intérpretes da Língua Gestual, por exemplo, eles 
devem ter experiência na educação superior, naquela área espe-
cífica, na qual fará a interpretação. A Gestora explica que geral-
mente o profissional que dá apoio nas atividades da vida diária  
(o apoio da 3ª pessoa) são pessoas que trabalharam muito na 
área do apoio aos idosos: 

O que é diferente, porque aqui num contexto universitário 

essa pessoa tem que ser alguém que passe despercebida e que 

não evidencia diferença daquele estudante em relação aos 

colegas, não pode ser uma pessoa muito interventiva, super-

protetora ou paternalista, tem de deixar a pessoa ser mais 

tentando proporcionar as condições indispensáveis ao seu sucesso escolar. 
Dadas às especificidades da UP, nomeadamente no que diz respeito à disper-
são geográfica e autonomia das suas unidades orgânicas, o Saed prossegue 
o seu objectivo através de um trabalho em rede com serviços e/ou pessoas 
dentro de cada faculdade que se ocupam do acompanhamento dos estu-
dantes com necessidades educativas especiais inscritos em cada uma delas. 
Disponível em: <http://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagi-
na=122354>. Acesso em: 10 out. 2011.
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independente possível, saber estar no fundo, sem criar mais 

um ruído na relação do estudante com os colegas. Isso, às 

vezes, é complicado, mas felizmente temos conseguido pesso-

as bem interessantes que fazem esse trabalho muito bem [...] 

como, por exemplo, ir à cantina almoçar com o estudante, 

ou almoçar aqui no bar (os horários são definidos). (GSAUP)

Os Serviços de Apoio utilizam a estrutura da universidade 
(sala e funcionários). Em Portugal, as Gestoras são funcionárias 
não docentes, tanto elas quanto os secretários são funcionários 
das universidades. Na UP, os monitores (apoio de 3ª pessoa) são 
pagos com a verba destinada ao Saed.

Perguntamos como os alunos com deficiência têm infor-
mações/acesso sobre Serviços de Apoio e como é realizada a 
identificação desses alunos na universidade.

Segundo a Gestora dos Serviços de Apoio da UMinho, a 
instituição procura informar os alunos sobre a existência do 
GPI de várias formas. Nos últimos dois anos, no momento das 
matrículas, tinha uma pessoa a dar informação sobre o GPI 
e fazer os questionários sobre as necessidades das pessoas.  
Em 2011, eles optaram por falar com a Associação Acadêmica 
da UMinho, “então eles já estavam alertados para se apareces-
se algum colega trazerem até aqui e irem divulgando também 
pelas Comissões de Praxes que esse Gabinete existe e se preci-
sarem podem vir até nós” (GSAUMinho). O GPI faz isso no início 
de cada ano letivo, além disso, como os alunos recebem umas 
pastas, o GPI distribui panfletos de divulgação do serviço. 
Entretanto, muitas vezes, os alunos procuram o Gabinete por 
indicação, divulgação dos colegas, professores, no site da insti-
tuição, dentre outros (GSAUMinho). O site de divulgação do GPI 
está disponível em: <http://www.gpi.uminho.pt>.
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Na UMinho, dos três alunos entrevistados, cada um rela-
tou que ficou conhecendo os serviços do GPI de forma dife-
rente. O aluno A9UMinho ainda estava no ensino secundário 
quando ligou na universidade para informar se tinha um setor 
responsável para dar apoio ao aluno com deficiência; ao saber 
da existência do GPI que na época se chamava Gaed marcou 
uma entrevista com a Gestora responsável. Assim que ingres-
sou relatou que após a Gestora solicitar os dados referentes à 
deficiência e a certidão de multiusos, explicou-lhe o que existia 
em termos de direitos, de materiais, bibliotecas e os apoios que 
existiam para as pessoas cegas. Ele negociou o que lhe interes-
sava e, à medida que surgia um obstáculo, procurava o setor 
para ajudá-lo a resolvê-lo. O aluno A10UMinho relata que logo 
que ingressou os Serviços Acadêmicos informaram ao GPI sobre 
o aluno com deficiência física. O Gabinete entrou em contato 
com a Comissão de Praxe (alunos do 3º ano) para informar ao 
responsável dela sobre a situação do aluno com deficiência.  
Na primeira semana, esse aluno responsável da Comissão de 
Praxe encaminhou o aluno com deficiência até o Gabinete. Já 
o aluno A11UMinho ficou conhecendo o setor por meio de um 
cartaz no primeiro dia que chegou à instituição. 

 Conforme a Gestora do Serviço de Apoio da UP, a identi-
ficação dos estudantes é sempre muito complicada. Ela explica 
que, apesar de na instituição eles terem uma rede montada 
de informação, há sempre quem escapa dela. Ressalta que há 
várias vias pelas quais podem se informar sobre o Saed, além 
dos sites onde têm informação, seja o da própria universidade 
ou específico do serviço, no momento da matrícula e inscri-
ções. Segundo a Gestora, “nós distinguimos entre matrícula 
e inscrição; matrícula é a primeira vez que a pessoa faz a sua 
inscrição na universidade e a inscrição tem que fazer todos 
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os anos” (GSAUP). No momento da matrícula de qualquer ciclo 
(Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento), ao preencher o 
módulo de inscrição de matrículas, tem um campo de identi-
ficação se o aluno tem necessidades educativas (sim ou não), a 
informação sobre as condições específicas. 

Esta é uma passagem obrigatória, portanto não é possível 

continuar fazer a matrícula se não se parar aqui [...] para 

garantir que todas as pessoas tenham acesso a essa infor-

mação das condições específicas. [...] às vezes não são os 

próprios alunos que preenchem, são os pais. A matrícula e a 

inscrição não têm que ser feita na universidade, podem ser 

feitas em casa pela internet. Isso para evitar, por exemplo, 

que venha um estudante cego fazer a sua matrícula e não 

tem um sistema de voz ou não tem um programa específico, 

portanto, ele pode fazer perfeitamente em casa usando o seu 

computador. (GSAUP)

A Gestora relata que essa informação que é dada nesse 
processo vem para cada uma das pessoas que fazem o acolhi-
mento e acompanhamento do estudante nas faculdades e 
depois recebem o link onde pode consultar todos aqueles que 
assinalaram que sim, que preencheram o inquérito para poder 
aceder a essa informação, verificar se não houve erro de algum 
aluno ao assinalar e depois fazer a filtragem. Depois o aluno 
com deficiência que “pretende frequentar ao abrigo do Estatuto 
preenche um requerimento solicitando o que é que necessi-
ta em nível da frequência, em nível da avaliação para depois 
preenchermos o processo para que comece logo a frequentar 
com os apoios necessários” (GSAUP). Recentemente, as univer-
sidades passaram a assumir os Gabinetes de Ingresso, e sempre 
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que o estudante faz a sua candidatura através do Contingente 
Especial, ele já é informado das condições de frequência da UP. 

Quem deve contactar e é logo aconselhado. Mesmo antes dos 

resultados saírem são contactados os serviços, porque há 

apoios que não se podem organizar de um dia para o outro 

como é óbvio. Quando se trata de estudantes deslocados 

que precisam de apoio nas actividades da vida diária, nos 

banhos, no levantar e deitar é preciso contratar pessoas para 

isso e isso não pode ser feito de hoje para amanhã, tem que 

ser orçamentado, tem que se ponderado, tem que ser estu-

dado. Portanto, convém que os alunos falem com alguma 

antecedência para nós podermos prever a nível orçamental 

todos esses apoios. Quando saem os resultados de ingresso 

ao ensino superior, uma semana depois as pessoas já devem 

estar nas aulas e, portanto, elas os resultados, imagina como 

aconteceu este ano sai a dia 19, a pessoa tem aquela semana 

para se matricular e as aulas começam na 2º feira a seguir, e 

a pessoa se quiser vir à aula no dia a seguir já pode, portanto 

é muito complicado para nós organizarmos os apoios, o ideal 

era podermos conhecer quem vem quem são os candidatos e 

já começar a trabalhar com dados dos candidatos, e com as 

necessidades dos candidatos para poder garantir uma orga-

nização de apoio que fosse mais eficaz logo desde o princípio. 

Essa é a nossa grande dificuldade, mas em relação às condi-

ções de apoio é assim que está estruturado e organizado, claro 

que há sempre gente que escapa. (GSAUP)

A Gestora ressalta que faz falta a divulgação do Saed 
por meio de um folheto e que este ano quer implementar para 
também ter essa informação disponível. “A Comissão de Praxe 
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também encaminha, mas há gente que não conhece muito bem 
esse serviço” (GSAUP). O site de divulgação do Saed está disponível 
em: <http://sdi.letras.up.pt/default.aspx?pg=saedup.ascx&m=11>.

Dos três alunos entrevistados na UP, apenas dois respon-
deram as perguntas sobre como conheceram o Serviço de Apoio. 
O aluno A13UP relata que quando realizou a matrícula pergun-
tou se tinha apoio para pessoa com deficiência e foi informa-
do que na faculdade existia o Serviço de Apoio ao Estudante. 
Então, ele se dirigiu ao serviço e precisou preencher alguns 
papéis e trazer comprovativos para ter o abrigo do Estatuto 
dos Estudantes com Necessidades Educativas Especiais. No 
Serviço da sua Faculdade foi informado sobre o Saed localizado 
na Faculdade de Letras e começou a usufruí-lo de acordo com as 
suas necessidades. O aluno relata que foi realizada uma reunião 
com o Diretor de Curso e ficou definido que ele precisaria dos 
exames ampliados, do material em suporte acessível e mais 
tempo na realização de trabalhos e nos exames A13UP. O aluno 
A14UP não lembra muito bem, mas acha que tinha uma opção 
na matrícula se precisava de condições especiais e depois ser 
orientado para o Gabinete de Apoio ao aluno, bem como assinar 
os “requerimentos para ter essas regalias”. 

Perguntamos como é realizada a triagem e o diagnóstico 
para levantar as necessidades dos alunos com deficiência para 
implementar os apoios.

Na UMinho, conforme a Gestora do Serviço de Apoio e 
está previsto no Art. 3º do Regime Especial de Frequência dos 
Estudantes com Deficiências Físicas ou Sensoriais (Despacho 
RT 20/2006), o aluno com deficiência, quando chega a univer-
sidade e procura o GPI, após apresentar o atestado de deficiên-
cia comprovando as suas dificuldades, a Gestora juntamente 
com ele elabora um plano individual de apoio conforme sua 
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necessidade (produção de materiais, informação aos docentes 
como apoiá-lo, empréstimos de material informático, aulas de 
informática para capacitar no uso das tecnologias de apoio, 
dentre outros). “Nós definimos as estratégias com cada estudan-
te e fazemos uma entrevista de avaliação para termos também 
alguns dados diretos, mas temos que ter sempre para todos os 
comprovativos dos processos clínicos deles” (GSAUMinho). 

Na UP, o Art. 4 do Estatuto do Estudante com Necessidade 
Educativa Especial expressa como será definido o apoio ao aluno 
com deficiência. Segundo o Estatuto e a Gestora do Serviço de 
Apoio, assim que o aluno com deficiência chega à universidade 
e requer o abrigo desse Estatuto é realizada uma reunião com o 
aluno, o coordenador do curso que ele está matriculado e com 
a Gestora para definirem os apoios para um ciclo de estudos e 
não apenas para o ano letivo. Os alunos com deficiência estão 
presentes e “são tidos em conta no trabalho do Saed, seguindo 
o princípio “nada sobre nós sem nós”, inscrito na Declaração 
de Salamanca e na mais recente Declaração dos Direitos das 
pessoas com deficiência” (GSAUP).

O princípio que orientou e ainda orienta esta iniciativa é a 

convicção de que “a educação é um valor e um direito de 

todos e a que todos devem ter acesso nas melhores condi-

ções”. Outro factor decisivo para o sucesso deste serviço é o 

facto de os estudantes com Necessidades Educativas Especiais 

estarem presentes e serem tidos em conta em cada decisão 

que o Saed toma, levando a que a sua acção seja mais eficaz 

e os seus recursos possam ser mais bem aproveitados. Desta 

feita, organiza-se anualmente, no início do ano lectivo, uma 

reunião com todos os utilizadores, no sentido de avaliar o 
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ano anterior e planear novas intervenções e actividades para 

melhorar a qualidade do serviço. (GSAUP) 

Solicitamos aos Gestores para eles falarem sobre as difi-
culdades, os limites e as possibilidades do Serviço de Apoio para 
garantir a acessibilidade dos alunos com deficiência.

Conforme a Gestora do Serviço de Apoio da UMinho, o 
GPI tem duas grandes dificuldades, sendo uma relacionada ao 
abrigo de todos os alunos com deficiência e outras necessidades 
especiais ao Estatuto do Estudante Trabalhador para efeito de 
frequência para facilitar aqueles alunos que têm dificuldade 
de mobilidade ou precisa de mais tempo de estudar; e a outra 
dificuldade é a resistência de alguns docentes a determinadas 
medidas de apoio. A primeira dificuldade significa que a pessoa 
com deficiência ou doença crônica é abrigada por este Estatuto, 
entretanto a necessidade que ela possui não precisa fazer uso 
do que é garantido nele, mas ela usa para se beneficiar do que 
lhe é concedido como aceder em época especial de exame.

O acesso especial de exame são coisas que interessam a muita 

gente, o que acontece é que começamos a observar algum 

aproveitamento das pessoas com deficiência ou doença crôni-

ca [...] e temos que pedir documentação e mais documen-

tação [...] para tentar garantir que as medidas de apoio são 

justificadas, mas há, portanto, sempre essa situação terrível 

que é que quando o regulamento contempla alguma coisa 

que apareça como uma espécie de beneficio há sempre quem 

queira aproveitar-se. 

A outra dificuldade é de mudar a prática pedagógica, ou 
seja, àquilo que já virou hábito, rotina, como por exemplo, um 
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professor que passa a sua aula de um lado para outro dentro da 
sala a passear, perceber que a partir de um momento que tem 
um aluno surdo que faz leitura labial que ele deve passar a ficar 
sempre no mesmo lugar à frente.

A pessoa está habituada daquela forma e depois fala: ah, mais 

eu tenho tantos alunos na minha sala e vou ter que estar 

sempre a pensar naquele aluno [...] é aquilo que eu já falei não 

é, nós sabemos que o que está em causa é mudança de atitudes e 

também sabemos que é o pior é o mais difícil de conseguir. 

(GSAUMinho, grifos nossos)

Conforme a Gestora dos Serviços de Apoio da UP, as 
dificuldades estão relacionadas aos recursos financeiros e 
aos recursos humanos que trabalha no Saed, tendo em vista 
a demanda para o setor. Ela explica que, nesse momento, em 
termos de recursos financeiros eles estão bem, só que o proto-
colo estabelecido com o Banco Santander tem um prazo até 
2013. “Não sabemos muito bem o que vai acontecer a partir daí, 
isso é outra coisa que nos causa alguma instabilidade” (GSAUP).  
A Gestora ressalta também que a principal dificuldade que 
ela acha nesse momento é da sensibilização e das barreiras de 
mentalidade, de formação e atitudinais: 

Essas são as maiores dificuldades, porque de facto este conjun-

to de estudantes continua a ser uma minoria e uma minoria 

num contexto académico, por exemplo, ano passado, no ano 

2009/2010, tínhamos uma comunidade de cerca 27 mil onde 

tínhamos só 92 alunos com necessidades educativas especiais 

identificados, portanto 92 num contexto de 27 mil, não é nada, 

portanto continua de facto a ser uma gota de água e ao ser 
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uma gota d’água a dificuldade de sensibilização para com estes 

casos e para estas situações é muito complicada. (GSAUP)

De modo geral, verificamos que as Gestoras apontaram 
como principal dificuldade o tamanho da equipe que trabalha 
no setor e os recursos financeiros, bem como as barreiras atitu-
dinais como uma das principais dificuldades a serem superadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral, verificamos que nas universidades, aos poucos, 
está se delineando uma política institucional para garantir 
o acesso e a permanência dos alunos com deficiência, tendo 
os Serviços de Apoio como o principal mediador das relações 
internas e externas. 

Os principais desafios que eles enfrentam, que acabam 
por limitar as ações e autonomia do Setor, segundo os Gestores 
dos Serviços de Apoio, são os financeiros, os recursos humanos 
e as barreiras atitudinais, sendo estas as piores de todas, pois 
mudar a mentalidade e as atitudes preconceituosas da comuni-
dade universitária em relação aos alunos com deficiência acaba 
interferindo em todas as outras. 
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TRAJETÓRIA DA INCLUSÃO 
E ACESSIBILIDADE NA UFPR 
LITORAL: DAS CONQUISTAS 
AOS NOVOS DESAFIOS

Juliana Barbosa Ferrari

Patrícia Paula Schelp

Universidade Federal do Paraná

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar a trajetória histórica 
da inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiências na 
Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral, desde a criação 
do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais - 
NAPNE aos desafios que hoje se estabelecem com a criação da 
Comissão Permanente de Inclusão e Acessibilidade. Tal temá-
tica merece destaque e, por isso, a metodologia utilizada foi 
leitura e análise das políticas implementadas pelo Governo 
Federal de acesso ao Ensino Superior, como o Plano Nacional 
de Educação; o Programa de Apoio à Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais - REUNI; o Decreto n. 7611/2011, 
que dispõe sobre o direito ao atendimento educacional espe-
cializado e a estruturação de núcleos de acessibilidade nas 
instituições federais de educação superior que visam eliminar 
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barreiras físicas, de comunicação e informação que restrin-
gem a participação e desenvolvimento acadêmico do estudan-
te com deficiência; o Programa INCLUIR (SECADI/SES, 2013), 
cujo Documento Orientador propõe a construção desta polí-
tica de inclusão e acessibilidade nas IFES, com a finalidade de 
institucionalizar ações de política de acessibilidade na educa-
ção superior, por meio dos Núcleos de Acessibilidade e, a mais 
recente, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 
Como resultado, percebe-se a necessidade de que, não bastam 
leis e decretos que apenas permaneçam no papel, mas que de 
fato haja investimento do governo nas IES, principalmente na 
questão da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiên-
cias, gerando assim um ambiente propício e de equidade aos 
acadêmicos estudantes com deficiência.

Palavras-chave: Acessibilidade; Inclusão; Desafios.

INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (2008) propõe a transversalização da moda-
lidade da educação especial, perpassando todos os níveis e 
modalidades de ensino da educação brasileira: a concepção que 
emerge é a de que a instituição educacional deve mudar para 
acolher todos os alunos. Para tanto, ganha destaque a necessida-
de de promoção de acessibilidade – arquitetônica, urbanística, 
nos mobiliários e equipamentos, na informação e comunica-
ção; da oferta de Atendimento Educacional Especializado – AEE 
(compreendida como “acessibilidade pedagógica”); da partici-
pação da família e da comunidade no processo inclusivo; e da 
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formação de professores para o AEE e dos demais profissionais 
para o ensino inclusivo. 

Na Educação Básica, o atendimento educacional especia-
lizado para estudantes com deficiência ainda é um tema que 
demanda aprofundamento teórico e diretrizes pedagógicas que 
garantam sua efetivação.

No que diz respeito ao âmbito do Ensino Superior, 
como consequência da política de expansão de sua oferta 
(Plano Nacional de Educação, item 4.3.1, instituído pela Lei  
nº. 10.172/2001; Programa de Apoio à Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais - REUNI, instituído pelo Decreto 
Presidencial nº 6.069/2007), ocorre um incentivo ao ingresso 
de pessoas com deficiência a partir dos investimentos realiza-
dos na Educação Básica e pelo incremento da política de cotas. 
Tal política passa a ser apoiada efetivamente pelo Decreto  
n. 7611/2011, que dispõe sobre o direito ao atendimento educa-
cional especializado, conforme segue:

Art. 1. O dever do Estado com a educação das pessoas públi-

co-alvo da educação especial será efetivado de acordo com 

as seguintes diretrizes:

I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis, sem discriminação e com base na igualdade de opor-

tunidades; (...)

V - oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educa-

cional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; (...)

VI - adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, 

em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e 

social, de acordo com a meta de inclusão plena. (BRASIL, 2011).
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Ainda, o Decreto manifesta sobre a estruturação de 
núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educa-
ção superior: “Os núcleos de acessibilidade nas instituições 
federais de educação superior visam eliminar barreiras físicas, 
de comunicação e de informação que restringem a partici-
pação e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes 
com deficiência” (§5º). Como decorrência desse movimento 
político-pedagógico, em 2013 é implementado o Programa 
INCLUIR (SECADI/SESu, 2013), cujo Documento Orientador 
propõe a construção desta política de inclusão e acessibili-
dade nas IFES, com a finalidade de institucionalizar ações de 
política de acessibilidade na educação superior, por meio dos 
Núcleos de Acessibilidade, nos seguintes eixos: a) infraestru-
tura; b) currículo, comunicação e informação; c) programas 
de extensão; e d) programas de pesquisa.

Nesse contexto, o momento atual para a política de 
educação superior exige uma reflexão a respeito da estrutu-
ração do AEE no Ensino Superior pois, se por um lado, o acesso 
está assegurado, várias são as estratégias de gestão a serem 
implementadas a fim de garantir a permanência e efetiva parti-
cipação desses sujeitos no ambiente acadêmico (BRIZOLLA & 
MARTINS, 2014). Assim, o AEE torna-se demanda na atual agen-
da político-pedagógica das instituições de Educação Superior, 
porém, diversas indefinições e dificuldades circundam as ações 
de educação especial neste nível de ensino. De acordo com o 
Decreto 7611/2011, tem sido ofertado e operacionalizado a 
partir das Salas de Recursos Multifuncionais com profissionais 
capacitados na área da educação especial/educação inclusiva. 
Quanto a sua elaboração e execução, de acordo com a Resolução 
n°4/2009 (MEC, 2009), que institui diretrizes operacionais para 
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o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 
modalidade Educação Especial, está disposto que:

Art. 9° A Elaboração e a execução do plano de AEE são de 

competência dos professores que atuam na sala de recursos 

multifuncionais ou centro de AEE, em articulação com os 

demais professores do ensino regular, com a participação 

das famílias e em interface com os demais serviços setoriais 

da saúde, da assistência social, entre outros necessários ao 

atendimento. (…)

Art. 12° Para atuação no AEE, o professor deve ter formação 

inicial que o habilite para o exercício da docência e formação 

específica para a Educação Especial. (BRASIL, CNE, 2009)

A questão da inclusão de estudantes no Ensino Superior 
está em franca expansão e consolidação. Como último apon-
tamento, destacamos dois importantes referenciais legais que 
estão estabelecidos de forma inequívoca quanto ao compromis-
so das Universidades para com essa política.

Para o âmbito da pós-graduação, de acordo com a Portaria 
CAPES 13/2016, está prevista a indução de ações afirmativas na 
Pós-graduação, conforme segue: “(...) fornecer os subsídios para 
o acompanhamento de ações de inclusão de negros (pretos e 
pardos), indígenas e pessoas com deficiência na pós-graduação, 
bem como para a avaliação de tais ações junto aos programas 
de pós-graduação” (Art. 3º).

Quanto à graduação, o impacto das disposições cons-
tantes do Decreto 7.611/2011 gerou novos mecanismos que 
procuram perceber a implementação dos dispositivos legais 
estabelecidos. Assim, recentemente a avaliação institucional 
das Universidades, a qual é elemento obrigatório na política 
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de ensino superior presente em avaliações de cursos e recre-
denciamento institucional, como é o caso do processo de 
reconhecimento dos Cursos de Graduação realizado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), passa a contar explicitamente com o quesito 
Acessibilidade Pedagógica e Atitudinal. No ano de 2015, os crité-
rios para a avaliação foram revisados e atualizados e, dentre 
outros, novos elementos relacionados à educação inclusiva e, 
por consequência, que podem relacionar-se ao atendimento 
educacional especializado, foram incluídos.

Os requisitos legais e normativos para a avaliação de 
cursos são: Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista, conforme disposto na Lei N° 12.764, de 
2012; Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 
206 e 208, na NBR 9050/2004 (da ABNT), na Lei N° 10.098/2000, 
nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na 
Portaria N° 3.284/2003; e Disciplina obrigatória/optativa de 
Libras (Decreto N° 5.626/2005). Pode-se inferir, portanto, que 
passa a ser considerado explicitamente na avaliação o aspecto 
da acessibilidade pedagógica no âmbito da Educação Superior 
(Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial 
e a distância, INEP/MEC, 2015).

Por fim, de forma inconteste, recentemente os direitos 
ao atendimento educacional especializado, já referidos nesse 
documento, foram reafirmados pela Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), vigente desde 1° 
de janeiro de 2016, destinada a assegurar e a promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberda-
des fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 
inclusão social e cidadania. Destacamos o capítulo que trata 
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da Educação, com elementos que se relacionam diretamente à 
inclusão educacional, conforme segue:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvol-

ver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e moda-

lidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II - Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a 

garantir condições de acesso, permanência, participação e 

aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos 

de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a 

inclusão plena;

III - Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento 

educacional especializado, assim como os demais serviços 

e adaptações razoáveis, para atender às características dos 

estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao 

currículo em condições de igualdade, promovendo a conquis-

ta e o exercício de sua autonomia; (…)

V - Adoção de medidas individualizadas e coletivas em 

ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e 

social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, 

a permanência, a participação e a aprendizagem em institui-

ções de ensino; (…)

VII - Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano 

de atendimento educacional especializado, de organização de 

recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e 

usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva; (…)

XI - Formação e disponibilização de professores para o atendi-

mento educacional especializado, de tradutores e intérpretes 

da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio; (…)
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XIII - Acesso à educação superior e à educação profissional e 

tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com 

as demais pessoas;  

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível 

superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de 

temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos 

campos de conhecimento; (…)

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência 

nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e 

de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, 

devem ser adotadas as seguintes medidas:

I - Atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas 

dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e 

nos serviços; (...)

III - Disponibilização de provas em formatos acessíveis para 

atendimento às necessidades específicas do candidato com 

deficiência;

IV - Disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecno-

logia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhi-

dos pelo candidato com deficiência;

V - Dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo 

candidato com deficiência, tanto na realização de exame para 

seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia 

solicitação e comprovação da necessidade;

VI - Adoção de critérios de avaliação das provas escritas, 

discursivas ou de redação que considerem a singularidade 

linguística da pessoa com deficiência, no domínio da moda-

lidade escrita da língua portuguesa.
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OBJETIVOS

• Acentuar a importância e necessidade de haver um 
núcleo de apoio, com profissionais capacitados para 
atender as demandas das pessoas com deficiências no 
Ensino Superior;

• Articular ações visando contribuir com a definição, 
desenvolvimento e implantação de políticas de inclusão 
e acessibilidade na UFPR - Setor Litoral;

• Ofertar curso de formação para todos os servidores sobre 
acessibilidade e desenho universal;

• Oferecer apoio especializado à docentes, estudantes, 
técnicos e comunidade em geral, sob coordenação e 
execução da Comissão Permanente de Acessibilidade e 
Inclusão da UFPR - Setor Litoral;

DESENVOLVIMENTO

É preciso diminuir os processos excludentes do contexto em que 
vivemos, onde o mundo do trabalho e suas radicais transforma-
ções são evidências incontestáveis. Cabe então a universidade 
questionar e fazer a sociedade refletir sobre que tipo de homem 
e de sociedade quer construir.

Nessa direção, defende-se a construção coletiva de um 
projeto político pedagógico emancipatório com a centralida-
de no combate da resignação e da naturalização do sofrimen-
to e exclusão social, a partir da leitura crítica da realidade 
que se constitui como o ponto de partida e de retorno para 
a construção e reconstrução do conhecimento. Neste sentido, 
a Universidade Federal do PR - Setor Litoral se assume como 
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uma instituição que tem seu papel e prática social referida na 
sociedade, portanto não existe para si. Toma a sociedade ou 
realidade social como referência, apercebe-se como uma insti-
tuição que não está acima ou abaixo, mas junto com as demais 
instituições sociais.

Esta Instituição foi fundada com a intencionalidade de 
representar mais do que a ampliação de vagas no ensino supe-
rior, fato este que por si só já seria significante, mas instalou 
um Projeto inovador em uma região geográfica desacredita-
da historicamente e com uma grande debilidade econômica. 
Comprometida com ideais e valores advindos de uma concepção 
de educação anti-hierárquica e antiexclusivista, a UFPR Litoral 
emerge de esforços humanos que entrelaçam oportunidades à 
desafios que evidenciam a necessidade de ampliação das suas 
ações como instituição formadora, bem como de seu papel 
social. De outro lado, mas ainda referente à mesma problemá-
tica, há o desafio para a universidade de exercitar o seu papel 
social de questionador crítico e fomentador de conhecimen-
tos, que dialoguem e interfiram propositivamente na realidade 
social e econômica em que se insere. 

A intenção do processo educativo é o desenvolvimento 
integral, não apenas no aspecto cognitivo, mas também nos 
aspectos afetivos e sociais, em uma perspectiva emancipató-
ria e de protagonismo de seus sujeitos e de suas coletividades.  
A concepção do processo educativo fundado na realidade social 
provoca a organização de um currículo flexível, de forma arti-
culada e com múltiplas relações.

A UFPR Litoral encontra-se distante geograficamente da 
maior parte dos setores da UFPR e dos apoios ofertados aos estu-
dantes, como do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 
Especiais - NAPNE, que possui sua sede no município de Curitiba, 
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por exemplo e, por isso, criou em 2014 a Seção de Políticas 
Afirmativas e Assuntos Estudantis - SEPOL, que atua com as 
questões étnico-raciais, sociais, inclusão e acessibilidade da 
Comunidade Acadêmica. De 2005 a 2013 as políticas afirmativas 
no Setor Litoral ocorriam de forma isolada umas das outras e 
a criação da SEPOL vem para unir e fortalecer as políticas bem 
como para aproximá-las dos estudantes. Tal setor tem recebido 
diversas demandas, dentre elas, questões referentes à acessibi-
lidade e necessidades pedagógicas de estudantes público-alvo 
da Educação Especial, tanto da graduação como da pós-gradu-
ação. A missão deste setor é garantir à comunidade acadêmica 
as condições básicas para o desenvolvimento de suas ativi-
dades estudantis, preconizadas pelas Políticas de Assistência 
Estudantil e Ações Afirmativas que são executadas na UFPR, 
por seus órgãos competentes e suas atribuições são:

• Apoiar a permanência do estudante durante sua vida 
acadêmica até a colação de grau, compondo diferentes 
campos de ações: assistência estudantil, apoio psicoló-
gico, acompanhamento básico das questões de saúde, 
apoio pedagógico e acessibilidade nos limites possíveis 
da unidade.

• Cooperar com o cumprimento das legislações que regem 
as questões de Políticas de Assistência Estudantil e de 
Ações Afirmativas, contribuindo para a implantação das 
mesmas.

• Desenvolver e acompanhar programas de combate ao 
racismo, discriminação e preconceito às diferenças bem 
como de promoção da inclusão, no âmbito da comuni-
dade acadêmica.
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• Acompanhar o ingresso e permanência dos estudan-
tes indígenas, encaminhando suas demandas para os 
órgãos competentes.

A SEPOL engloba a Assistência Estudantil, Políticas 
Afirmativas e o CASA Litoral (Centro de Atendimento à Saúde).

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Operacionalização da Política de Permanência da Pró-Reitora 
de Assuntos Estudantis - PRAE no Setor Litoral: recebimento 
e análise de cadastros no Programa de Benefícios Econômicos 
para a Manutenção dos Estudantes de Graduação e Ensino 
Profissionalizante - PROBEM, acompanhamento dos Bolsistas; 
Acolhimento Psicossocial - atendimento dos estudantes a partir 
da procura espontânea e orientação de técnicos e docentes em 
relação a questões estudantis.

POLÍTICAS AFIRMATIVAS

Recebe, orienta e encaminha estudantes que necessitam 
de apoio pedagógico e/ou acessibilidade; estuda e atualiza a 
unidade sobre as legislações vigentes sobre os assuntos de polí-
ticas afirmativas (negros, indígenas, pessoas com deficiência); 
acompanha e organiza a Banca Especial do Vestibular no Setor 
Litoral; propõe atividades que divulguem as questões raciais, de 
inclusão e acessibilidade; acompanha a trajetória do estudante 
negro, desde o ingresso até a diplomação; registra e acompa-
nha processos de racismo ou injúria racial dentro do âmbito do 
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Setor Litoral; Coordena o Projeto “Inclusão através do cinema 
- conhecer e compreender as questões étnico-raciais, sociais e 
necessidades especiais para melhor incluir”.

CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE - CASA LITORAL

Proporciona atendimento básico de saúde a comunidade univer-
sitária; acolhimento e orientação de saúde pela equipe de enfer-
magem, atendimento médico eletivo de clínica-geral, avaliação 
e orientação de fisioterapia, acompanhamento psicológico.

Do ponto de vista da defesa de direitos na educação, 
os estudantes público-alvo dessa política constituem o grupo 
de acadêmicos que apresentam necessidades educacionais 
especiais derivadas de condições de deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e de altas habilidades/superdo-
tação. Seus direitos estão garantidos do ponto de vista legal 
nos atuais marcos legais e normativos vigentes no Brasil, 
principalmente, na Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva Inclusiva (MEC/SEESP, 2008) e pelo Decreto  
n. 7611/2011 (Art. 1°, §1°).

Pelas razões expostas anteriormente, com amplo amparo 
legal, portanto, pode-se afirmar que o processo de expansão 
do ensino superior no Brasil impõe uma série de desafios às 
instituições. Estes incluem desde questões de infraestrutura, 
recursos técnicos e humanos até a suficiente oferta e acesso de 
vagas. A inclusão de alunos com deficiências (e outras condições 
que geram necessidades especiais) surge como uma realida-
de, resultante deste acesso proporcionado. A SEPOL, enquanto 
um dos espaços articuladores da política de inclusão e acessi-
bilidade do Setor Litoral, reconhece e busca o cumprimento 
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dos direitos e da plena inclusão das pessoas com deficiência. 
Entretanto, em sua atual configuração de organização de traba-
lho e de recursos humanos, precisa superar alguns desafios, 
sendo o principal: contar, em sua equipe, com um docente com 
formação específica em Educação Especial para organizar e 
colaborar à realização do AEE.

Dentre as possíveis ações que o docente especializado 
pode colaborar com o desenvolvimento das políticas internas 
relacionadas às áreas da acessibilidade, como por exemplo:

(a) formação continuada de docentes;
(b) orientação, cooperação e planejamento junto às Câmaras 
dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação;
(c) planejamento de aquisição e utilização de recursos de 
acessibilidade;
(d) realização de acompanhamento pedagógico dos alunos 
com deficiência na instituição (AEE – atendimento educa-
cional especializado);
(e) projetos de fomento e planejamento da acessibilidade arqui-
tetônica e da infraestrutura, na comunicação e informação, 
nos projetos pedagógicos dos cursos, em materiais pedagógicos 
e recursos de apoio à aprendizagem, entre outras ações.

Com a equipe da SEPOL sendo insuficiente para aten-
der a demanda sobre inclusão e acessibilidade da comunidade 
interna da UFPR Litoral e sem o prognóstico de ampliação da 
equipe, a Comissão Permanente de Inclusão e Acessibilidade – 
CIA, foi formada. Aprovado em Conselho Setorial, sua equipe 
conta com estudantes com deficiência, familiares, docentes 
e técnicos da SEPOL.

Esta comissão possui objetivos de:
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• Propor e operacionalizar ações referentes à acessibilida-
de e inclusão no Setor Litoral;

• Fomentar um coletivo de estudantes com deficiência no 
Setor Litoral;

• Elaborar pesquisas que visam o mapeamento da situação 
social, educacional e linguística das pessoas com defici-
ência na região litorânea do Paraná.

As propostas iniciais desta Comissão são:

• Informação e formação continuada à toda a comunida-
de da UFPR Litoral através de curso de extensão sobre o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência; fortalecimento do 
projeto “Inclusão através do Cinema”; palestras temáti-
cas; elaboração de um “Manual” para ser entregue aos 
docentes e estudantes do curso que receber uma pessoa 
com deficiência ou alguma necessidade especial; oferta 
de Interações Culturais e Humanísticas – ICH1 perma-
nente sobre Educação Especial, Inclusão e Acessibilidade; 
estruturar estratégias para diminuir as barreiras atitu-
dinais; organizar o evento: “Nada sobre nós sem nós”:  
I Seminário sobre inclusão, acessibilidade e diversida-
de das pessoas com deficiência; evento: Vivenciar a 

1 O espaço curricular de Interações Culturais e Humanísticas (ICH) consiste 
num dos pilares do Projeto Político Pedagógico da UFPR Litoral, representan-
do, no mínimo, 20% da carga horária curricular em todos os cursos. Através 
de encontros que ocorrem semanalmente, integrando estudantes dos dife-
rentes cursos, o ICH constitui-se num espaço de aprendizagem interdisci-
plinar. Possibilita a articulação de diversos saberes (científicos, culturais, 
populares e pessoais) e busca um olhar mais amplo para a problemática 
cultural e humanística contemporânea
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Deficiência; aglutinar informações sobre projetos de 
aprendizagem, projetos, pesquisas relacionados às temá-
ticas de acessibilidade, inclusão, educação especial.

Como proposta estrutural e de equipe, a Comissão possui 
os seguintes objetivos:

• Projeto Rampa: implementar esta acessibilidade em 
locais fundamentais da instituição;

• Projeto de Acessibilidade: entorno da UFPR Litoral, Resta-
urante Universitário e demais adequações estruturais;

• Professor de AEE e professor de Educação Especial: profis-
sionais fundamentais para que o processo de inclusão 
de fato aconteça em sala de aula e demais espaços da 
instituição;

• Placas de identificação e campanha sobre o uso preferen-
cial e consciente do elevador e dos banheiros adaptados;

• Elaboração de proposta de mudança da SEPOL no orga-
nograma: ligar diretamente a Direção do Setor para que 
as Políticas Afirmativas partam de Cima para Baixo, atin-
gindo todas as estruturas da UFPR - Setor Litoral.

Outro fator importante que a Comissão pretende é o 
empoderamento dos estudantes, ou seja, a formação do coleti-
vo de estudantes com deficiência e conhecimento sobre os seus 
direitos; Utilização do núcleo de acessibilidade com computa-
dores adaptados e outros equipamentos de tecnologia assistiva 
pelos estudantes com deficiência. Todas estas ações e objetivos 
serão construídas e revistas ao longo do tempo e das necessida-
des, priorizando o atendimento ao estudante com deficiência.
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CONCLUSÕES

O acesso de pessoas com deficiências nas Instituições de Ensino 
Superior demanda uma série de mudanças, como visto no estudo 
realizado através das políticas de acessibilidade e inclusão, o que 
nos permitiu uma maior compreensão de como as Universidades 
tendem a vir se posicionando frente a essas demandas.

Dos objetivos propostos pela Comissão Permanente de 
Inclusão e Acessibilidade, a primeira a ser realizada e efetivada 
foi a oferta, neste segundo semestre, da ICH sobre Inclusão e 
Acessibilidade, onde são discutidos temas que abordam a pessoa 
com deficiência, com participação de palestrantes da comuni-
dade que possuem conhecimento sobre a causa. Nesta atividade, 
apenas doze inscritos estão participando, sendo que a maioria 
é composto por pessoas da própria comissão. O segundo evento 
que está em processo de desenvolvimento é a campanha do 
uso consciente do elevador. Docentes e estudantes iniciaram a 
pesquisa de mapeamento da situação educacional e linguística 
de pessoas surdas na região litorânea no Paraná. Dados estão 
sendo coletados e analisados.

Como terceiro objetivo proposto e já realizado foi o  
I Seminário sobre Inclusão, Acessibilidade e Diversidade da 
Pessoa com Deficiência, cujo tema principal foi: Nada sobre nós 
sem nós. A semana iniciou com a discussão dos estudantes e 
egressos dos cursos da UFPR Litoral, sobre o desafio das pessoas 
com deficiência no ensino superior. Seguindo a semana, diver-
sos temas abordados sobre acesso, diplomação e permanência, 
bem como a sexualidade das pessoas com deficiência foram 
tomando corpo, esclarecendo e desmistificando assuntos ao 
público participante.
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Percebemos neste espaço que, sem dúvida, a maior 
barreira a ser vencida diz respeito à acessibilidade atitudinal, 
uma vez que para isso é preciso uma mudança de cultura, uma 
mudança de preceitos muitas vezes já incutidos nas práticas e 
atitudes de cada um.

Portanto, entender a verdadeira função social da educa-
ção superior requer a sensibilização de todos os atores insti-
tucionais para a criação de uma nova cultura, que priorize a 
articulação da tríade “pesquisa-ensino-extensão” em busca 
da resolução de problemas e demandas da comunidade na 
qual está inserida.
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No Brasil, o último censo demográfico do IBGE (2010) 
mostra que 24% da população brasileira, o que corresponde a 
45 milhões de pessoas, é constituído por PCD’s. Destes, apenas 
0,84% das pessoas em idade adulta está efetivamente empregada, 
segundo o ministério do trabalho (2015). Estes dados demons-
tram que a inclusão deste público no mercado de trabalho é 
errática e não linear (BRASIL, 2016b). Sabe-se que a presença do 
ensino superior amplia as possibilidades de acesso ao emprego 
da população e é neste sentido que a Universidade se estabelece 
enquanto importante agente de inclusão social (MAZZOTTA; 
D’ANTINO, 2011; VIEIRA et al., 2011). 

Garantir acesso, ingresso e permanência das pessoas 
com deficiência no ensino superior, atende aos princípios de 
igualdade de oportunidades e aos direitos preconizados por 
um conjunto de políticas públicas que visam assegurar a inclu-
são social destas pessoas. Os desafios da inclusão em contextos 
educacionais estão presentes desde primeira etapa da educa-
ção básica - a educação infantil - até o ensino superior. Mas 
os avanços alcançados com o movimento de inclusão escolar 
têm possibilitado que os alunos com deficiência almejem uma 
inclusão no mercado de trabalho, a partir de uma formação 
em nível superior. E cada vez mais, o público alvo da Educação 
Especial tem chegado às universidades, não obstante todas as 
dificuldades vivenciadas neste processo.

O ensino superior, nas sociedades contemporâneas tem 
se constituído um relevante instrumento de transmissão de 
conhecimentos e de experiências em termos culturais, cientí-
ficos e tecnológicos, que repercutem no desenvolvimento polí-
tico, econômico e social de uma nação. Além disso, o acesso ao 
ensino superior cumpre outra importante função: contribuir 
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para redução da vulnerabilidade de jovens pertencentes às 
camadas sociais menos favorecidas. 

Tendo em vista existir uma correlação, cientificamente 
comprovada, entre pobreza e deficiência (GABRILLI, 2016), gran-
de parte das pessoas com deficiência, integra grupos social e 
economicamente marginalizados, e consequentemente, perten-
ce a uma parcela populacional historicamente excluída das 
instituições de ensino superior. Este nível do ensino superior 
passou a significar uma aspiração de grande parte da popula-
ção brasileira, incluindo-se as pessoas oriundas das camadas 
populares, e consequentemente, as pessoas com necessidades 
educacionais especiais (FERRARI; SKKEL, 2007).

O Relatório Jacques Delors, documento elaborado pela 
Comissão Internacional sobre educação para o século XXI, 
considera como papeis essenciais das universidades, através 
do ensino de graduação: a formação de profissionais qualifica-
dos; o aprimoramento individual num sentido amplo da forma-
ção humana; e o apoio às iniciativas voltadas para e redução 
das desigualdades sociais. A igualdade precisa ser almejada no 
campo dos direitos, pois todo ser humano tem direito à educa-
ção, à saúde, ao trabalho. Por outro lado, a igualdade perde seu 
sentido quando pensada como meta em busca da padronização, 
da uniformização, pois ignorar as diferenças é excluir o que há 
de mais humano... a nossa impossibilidade de ser igual ao outro.

E a inclusão deveria ser uma causa da humanidade e 
não de poucos que solitária e cotidianamente lutam por ela.  
A discussão sobre exclusão e os desafios para garantir uma 
efetiva inclusão de todos no contexto educacional deixa de 
ser uma preocupação relacionada, exclusivamente, à popula-
ção com necessidades especiais e passa a confundir-se com os 
desafios da educação como um todo. A universidade, no que diz 
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respeito a seu papel formativo e social, tem deixado a desejar 
não apenas para as pessoas que apresentam alguma limitação 
em seu desenvolvimento ou peculiaridade na forma de apren-
der. Muitos educandos considerados “normais” encontram-se 
alheios ao processo educativo, desassistidos em suas necessida-
des, desrespeitados em seu ritmo de aprendizagem. São também 
vítimas de um currículo e de uma prática pedagógica que igno-
ram seu contexto social, seus conhecimentos prévios e que cada 
vez mais “produzem dificuldades de aprendizagem” e rotulam 
de forma estigmatizadora e depreciativa os educandos.

A partir da segunda metade da década de 1990, houve 
uma nova expansão do ensino superior, no Brasil, agora desor-
denado e com marcada ênfase no ensino privado, de modo que, 
atualmente, 70% das vagas se encontram nessa modalidade de 
ensino, contra apenas 30% de vagas no ensino superior público 
(BRASIL, 2005). O aumento de vagas no ensino particular teve, 
como uma de suas consequências, o surgimento de uma nova 
situação, em que vários cursos passaram a oferecer mais vagas 
do que os candidatos neles inscritos. Assim, o processo seletivo, 
nessas instituições, passou a ser regulado pela existência ou 
não de vagas, com possibilidade de acesso de todos os alunos 
que tenham condições de arcar com as mensalidades cobradas 
(FERRARI; SKKEL, 2007).

No entanto, o aumento na oferta de vagas no ensino supe-
rior não foi devidamente acompanhado por um controle da 
qualidade da educação que se oferta. Como resultado, passou a 
ser ineficiente diante da nova realidade. Em estrita relação com 
o problema da qualidade do ensino, está o problema da segmen-
tação socioeconômica. Faz-se necessário “[...] impedir a mercan-
tilização do ensino superior, buscando criar mecanismos para 
garantir a qualidade e democratizar o acesso com políticas de 
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inclusão social [...] e fortalecer o vínculo para a consolidação de 
um país democrático e inclusivo” (BRASIL, 2005, p. 1).

Como então concretizar uma perspectiva inclusiva de 
universidade? Segundo Moreira (2008, p. 12), “Uma universidade 
com atitude inclusiva é um grande desafio: sugere a desestabili-
zação do instituído e o reconhecimento de que nossa sociedade 
é matizada pela diversidade, pela diferença e que o ser humano 
é pluralidade e não uniformidade”. 

Os valores historicamente construídos ganham com o 
tempo ares de naturalidade, como se verdades fossem, sem 
a necessidade de questionarmos sua veracidade. Padrões de 
normalidade e igualdade precisam ser postos à prova, care-
cem de estranhamento. É preciso que não se naturalize o que 
foi sócio historicamente produzido. Não se pode pensar as difi-
culdades da inclusão escolar de uma pessoa com necessidades 
educacionais especiais apenas na dimensão do professor e do 
aluno, mas como um reflexo da desigualdade social presente 
em nossa sociedade.

Como o sistema capitalista de produção é incapaz de absorver 

a mão de obra potencial representada por todos os membros 

adultos e normais da sociedade de classes, seus mecanismos 

de defesa consistem em tentar preservar-se sem expor, dema-

siadamente, suas contradições internas. Eis porque lança 

mão de fatores de ordem natural a fim de, simultaneamente, 

manter seu padrão de equilíbrio, instável e contraditório [...]. 

(SAFFIOTI, 1976, p. 367).

Como exemplo dos fatores de ordem natural conforme 
destaca a referida autora, é possível citar os aspectos relativos 
a categorias tais como gênero, etnia e classe social. Ser mulher, 
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numa sociedade machista e misógina, bem como ter uma defi-
ciência, passam a ser consideradas condições que justificam a 
exclusão social. Na impossibilidade de ofertar oportunidades 
de formação acadêmica e inserção laboral a todos, o sistema 
capitalista de produção lança mão de atributos pessoais para 
justificar e perpetuar a subordinação e marginalização de 
determinados grupos sociais.

Entretanto, não podemos ignorar que a universidade tem 

realizado movimentos importantes para a efetivação do 

ingresso do aluno com necessidades educacionais especiais, 

sobretudo pela via das bancas especiais nos concursos vesti-

bulares, bem como efetivado algumas ações pelo sistema de 

cotas para alunos que apresentam deficiências. Este movi-

mento é resultado da luta de movimentos sociais e comuni-

tários, da concretização legal e da conscientização da função 

educacional e social da universidade na direção da inclusão. 

Quanto às políticas inclusivas que garantam a permanên-

cia com qualidade, é possível indicar que, principalmente 

nos últimos cinco anos, inúmeras universidades brasileiras 

concretizaram espaços, núcleos de apoio e acompanhamento 

a esse alunado e seus professores. Esses espaços são funda-

mentais para que a universidade concretize ações pedagó-

gicas e de acessibilidade em geral. (MOREIRA, 2008, p. 12).

Não obstante às demandas sociais históricas, a UFBA cria, 
a partir da portaria 74/2008, o NAPE – Núcleo de apoio ao estu-
dante com necessidades educacionais especiais. Esta unidade, 
inicialmente ligada à Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
foi de forma processual assumindo atribuições não ligadas 
exclusivamente ao estudante da graduação, mas também à 
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comunidade acadêmica constituída por docentes, técnicos 
administrativos, estudantes de pós-graduação e comunidade 
demandante por ações de suporte para NEE e inclusão de PCD’s 
nos diversos ambientes da Universidade. 

As demandas atuais da UFBA incluem desde criança 
com paralisia cerebral matriculada na creche até estudante de 
doutorado com cegueira. Há hoje professor surdo, professores 
cadeirantes, atendente com cegueira (Técnico administrativo 
– que realiza atendimento ao público), pessoa com Transtorno 
do Espectro do Autismo (TEA), com síndrome de Down, estu-
dantes com demandas educacionais diversas. O Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) é uma realidade irrefutável 
para toda a educação superior e para que o processo inclusivo 
ocorra de forma ampla, é fundamental sua validação tripartite 
– docentes, discentes e técnicos administrativos devem estar 
imbuídos da sua tarefa. Realizar uma Universidade socialmente 
referenciada passa então por uma transversalidade de ações 
que precisam ser compreendidas, trabalhadas e aplicadas de 
uma maneira mais ampla do que em qualquer período anterior. 
As ações precisam ser aprimoradas em um contínuo processo de 
reconhecimento e validação social, nas mais diversas instâncias 
político-sociais da comunidade acadêmica.

Uma das recentes incorporações de demanda pelo AEE 
envolve a Lei 13.409 (BRASIL, 2016a) que modifica a lei de cotas 
(Lei 12.711/2012). Esta política busca democratizar o acesso 
da população considerada socialmente mais vulnerável, daí 
as ações afirmativas neste âmbito terem como público-alvo 
pessoas negras, pardas, indígenas, pessoas com deficiência, 
estudantes egressos do ensino público.

Especificamente para o contexto da UFBA, uma conquista 
recente refere-se à Resolução n. 08 do Conselho Acadêmico de 
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Ensino, de 07 de junho de 2017, que revoga a resolução 05/2015 
e regulamenta a reserva de vagas nos cursos de graduação. De 
acordo com este documento, em seu Art. 2º, 50% das vagas nos 
cursos de graduação serão destinados aos estudantes que cursa-
ram o ensino médio integralmente no sistema público de ensino. 

As vagas de que trata o caput deste artigo serão preenchidas, 

por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos, indíge-

nas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação 

em vigor, em proporção ao total de vagas igual à proporção 

respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com defici-

ência na população do Estado da Bahia, em conformidade com 

o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE. (BRASIL, 2017, p. 1).

Ainda no mesmo período, o CAE/UFBA regulamentou a 
partir da Resolução 01/2017 (CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO, 
2017) a reserva de vagas para todos os cursos de pós-graduação 
stricto sensu da instituição. O referido documento prevê:

[...] Art.13. O acesso do estudante à Pós-graduação dar-se-a ́ 

por meio de quatro modalidades de vagas, a saber:

I - vagas de Ampla Concorre n̂cia: aquelas que não estão 

submetidas a nenhuma modalidade de reserva de vagas;

II - vagas reservadas para candidatos autodeclarados Negros 

(pretos e pardos), optantes por esta modalidade;

III - vagas reservadas para candidatos autodeclarados indí-

genas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoas trans 

(transexuais, transgêneros e travestis), optantes por esta 

modalidade; e
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IV - vagas para estrangeiros, legislada por resolução própria, 

emitida pelo Conselho Acadêmico de Ensino [...]

A partir destas políticas, a realidade do ingresso de 
pessoas com NEE está em franco processo de reestruturação na 
Universidade e sendo aplicado pela primeira vez para a gradua-
ção bem como para os 130 programas de pós-graduação ofereci-
dos. O processo de ingresso para o semestre letivo de 2017.2, pela 
primeira vez contabilizará vagas reservadas para PCD’s. Para a 
UFBA, estão sendo previstas 260 vagas para as pós-graduações 
e 176 vagas para o SISU. Para o ENEM 2018, estão previstas mais 
de 800 vagas entre os estudantes. Ao longo dos próximos cinco 
anos, estima-se que sejam disponibilizadas cerca de 4.000 vagas. 
Da mesma maneira, porém ainda em proporções menores, estão 
previstas vagas para os concursos para Técnicos Administrativos 
e para Docentes com deficiência na instituição. 

Sabe-se, no entanto, que a inclusão no ensino superior 
não se resume a uma questão de oferta de vagas. É preciso 
repensar as barreiras atitudinais, garantir suporte especiali-
zado, disponibilizar recursos de Tecnologia Assistiva e rever as 
formas de avaliação em alguns casos. Faria (2012, p. 1) compar-
tilha desta visão e acrescenta que as necessidades educacionais 
especiais dos estudantes

[...] devem ser atendidas em toda a sua trajetória acadêmica, 

nomeadamente no acesso, ingresso, permanência e saída do 

ensino superior. Além disso, a inclusão envolve a organiza-

ção e aplicação de respostas educativas que possibilitem a 

adequação dos conteúdos e das estratégias pedagógicas, a 

eliminação de barreiras arquitetônicas, mas acima de tudo 

a remoção de barreiras relacionadas com as atitudes da 
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comunidade educativa, o que abrange as atitudes dos docen-

tes universitários.

A entrada de um estudante com deficiência em sala de 
aula é um fenômeno, em geral, desestabilizador e o processo 
de adaptação do ambiente universitário a seu acesso e perma-
nência tende a ser vivenciado por alguns estudantes como uma 
desgastante e cotidiana batalha de convencimento. “Os relatos 
de vários estudantes demonstram o quanto sua condição incide 
numa luta diária em ‘provar para seus colegas e professores 
as capacidades que lhes são próprias” (MOREIRA, 2008, p. 16).

Muito além de garantir o acesso é preciso criar dispo-
sitivos que oportunizem a progressão deste aluno no curso 
escolhido, beneficiando-se de um ensino de qualidade. Sem 
isso, ocorre o que Martins (1997) chama de inclusão marginal. 
Segundo o autor, o acesso ao ensino superior no Brasil, histori-
camente, se dá através de um processo seletivo, que se configura 
como um mecanismo perverso de suposta aceitação desse aluno 
por meio do que, acaba por barrar a sua permanência através 
de sucessivas retenções no curso escolhido. Trata-se de uma 
inclusão marginal que faz contar em números positivos uma 
população que fica presa no ‘limbo’ do ensino superior parti-
cular sem, todavia, completar a sua formação.

O aluno universitário com NEE acumula vivências relacio-

nadas às suas especificidades educacionais que devem ser 

consideradas pelos professores e um dos caminhos está na 

relação dialogada, que é condição real para a efetivação de 

uma prática pedagógica mais inclusiva. (MOREIRA, 2008, p. 14)

(RE)CONSTRUÇÃO INCLUSIVA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA: LBI E 
IMPLEMENTAÇÃO DE COTAS PARA PCD’S

Sheila de Quadros Uzêda 
Fernanda Matrigani Mercado Gutierres de Queiroz 
Euler Moraes Penha
Elizabeth Reis Teixeira
José Gonçalo dos Santos Cazumbá



724

O educador tem um papel fundamental de mediador do 
conhecimento e das vivências que ocorrem no contexto educa-
cional. Quando essa mediação ocorre, a distância entre a repre-
sentação que se constrói sobre o aluno incluído e quem ele de 
fato é tende a desaparecer e esse abismo inicial cede espaço para 
a verdadeira compreensão das potencialidades e dos limites que 
cada estudante possui.

A partir deste raciocínio, Moreira (2008) destaca aspectos 
que favorecem o processo de inclusão escolar no ensino superior, 
dentre eles, a ampliação de conhecimentos dos professores sobre 
as especificidades dos alunos com NEE, visto que a formação 
inicial do educador, em muitos casos, é deficitária neste sentido 
e tal defasagem repercute em sua prática pedagógica; e a exis-
tência de espaços institucionais que disponibilizem recursos e 
apoios educativos que auxiliem a prática pedagógica do professor.

Para além do educador licenciado, a universidade conta 
com um amplo número de servidores e pessoal terceirizado 
que ainda não foram apresentados aos temas relacionados à 
inclusão de PCD’s nem às NEEs apresentadas desde os proces-
sos de seleção, permanência e continuidade. Medidas volta-
das para a capacitação e instrumentalização contra barreiras 
atitudinais e em prol da formação da comunidade universitária 
fazem parte do conjunto de ações de inclusão e acessibilidade 
da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP) e da 
Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) da UFBA.

É importante informar que os núcleos de acessibilidade 
são em sua maioria, os articuladores destes processos, como 
no presente caso. As estratégias adotadas politicamente se 
lançam como respostas às demandas sociais e ao mesmo tempo 
se consolidam enquanto inovações com gestão participativa na 
Universidade. Em um recente trabalho avaliando a participação 
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dos núcleos que provêem mecanismos de acesso no ensino 
superior, Ciantelli e Leite (2016) discutem a interpretação e o 
entendimento do senso comum sobre qual seria o conceito de 
acessibilidade empregado nas IES brasileiras. O que os autores 
evidenciaram foi que

[...] o conceito de acessibilidade ainda mostra-se enraizado 

nas barreiras físicas até mesmo em ambiente educacional, 

constituído na maioria das vezes por profissionais e pesqui-

sadores com conhecimentos da área da educação inclusiva e 

onde preferencialmente deveria reinar a acessibilidade em 

todos os seus aspectos (físicos, instrumentais, metodológicos, 

comunicacionais, programáticos e atitudinais) (p. 421).

Como fazer a Universidade pensar em seu futuro enquan-
to organismo socialmente referenciado? Percebe-se que a ques-
tão cultural é parte do processo de exclusão destas minorias 
no contexto universitário (REQUIREMENTS, 2010). A inclusão 
escolar, seja em qual for o nível de ensino, é uma construção 
coletiva que demanda a efetiva participação de alunos, profes-
sores, profissionais e da sociedade como um todo. As medidas 
de transversalização das ações envolvem componentes que 
são culturais e certamente demandam a compreensão de que 
existem objetivos que devem ser trabalhados para mudanças 
em distintos períodos: curto, médio e também em longo prazo. 

Os investimentos de pessoal e de ações não estão limita-
dos aos financeiros. Curiosamente o que se estabelece no (in)
consciente das pessoas é que a falta de acessibilidade se deve à 
falta de investimentos em mobiliários, rampas e elevadores. Este 
é, sem sombra de dúvidas, um dos mais frequentes argumentos 
presentes entre os colegas, independente da classe representada 
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na instituição. Porém, apesar de uma grande barreira, esta não 
é a mais prevalente e impactante para a formação universitária. 
A mais difícil de ser vencida é a atitudinal.

Modificar o “pensar universitário” em suas bases histori-
camente conteudistas e culturalmente alicerçadas na imagem 
do homem Vitruviano é para além de um desejo social, uma 
meta administrativa a ser alcançada. As situações de classifi-
cação, padronização, normatização e normalização das pessoas 
na universidade são marcadas pela invisibilidade, preconceito 
e capacitismo. A Universidade oferece um leito de Procusto6 a 
todos que lhe procuram. Essa realidade demanda políticas que a 
modifique com efetividade e transversalidade. Assim, Ciantelli 
e Leite (2016) alertam:

[...] é necessário um maior investimento da universidade 

emações de acessibilidade realizadas pelos núcleos para 

todos os segmentos da comunidade acadêmica (estudan-

tes, docentes e técnico-administrativo) através da oferta de 

ações de sensibilização, promovendo informação, conheci-

mento e conscientização dos dispositivos legais e políticas 

relacionadas à remoção das barreiras, visando a alterações 

no regimento interno, no projeto político-pedagógico e no 

plano de desenvolvimento institucional das instituições de 

ensino superior brasileira, em prol de uma educação menos 

excludente. (p. 246).

6 Procusto é uma personagem da mitologia Grega, filho de Posidon, dotado de 
enorme estatura e força. Procusto se caracterizava por seu comportamento 
amável e afetuoso com os viajantes. Oferecia-lhes hospedagem em seu leito de 
ferro e enquanto dormiam, os amordaçavam e amarravam nos quatro cantos 
da cama para verificar se estes se ajustavam à mesma. Se o viajante era maior 
que o leito, cerrava os membros. Se era menor, os esticava. A metáfora Leito 
de Procusto é conhecida também como metáfora da medida única.  
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Acreditamos que a implementação das políticas univer-
sitárias voltadas ao emprego de pessoal com conhecimentos 
em NEE, associado à capacitação continuada dos servidores 
da UFBA é uma estratégia de gestão acertada e necessária. 
Mobilizar as pessoas para que o entendimento de que o proces-
so de inclusão representa de fato uma necessidade real é uma 
tarefa de todos. A (re)construção de uma Universidade inclusiva 
é uma meta a ser alcançada. Todos juntos trabalhando em prol 
de uma Universidade socialmente referenciada é parte essencial 
para uma sociedade mais justa, mais ética.
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RESUMO

O termo educação inclusiva reflete o momento histórico resul-
tado de um processo de construção porque passa a sociedade. 
Neste entendimento, esta produção é resultado de uma pesquisa 
desenvolvida no Projeto de Iniciação científica no período de 
2015/2016, e teve como objetivo investigar as ações desenvolvi-
das pelo CEL - Centro de Educação e Letras e CMULTI- Centro 
Multidisciplinar da Universidade Federal do Acre/Campus 
Floresta, no processo de inclusão de alunos deficientes, no que 
diz respeito ao ingresso e a permanência destes no ensino supe-
rior. Esta proposta foi desenvolvida nos cursos de graduação do 
Campus, no município de Cruzeiro do Sul/Acre. Os sujeitos da 
pesquisa foram os coordenadores dos cursos, professores que 
lecionavam para alunos deficientes e os alunos com deficiência. 
Como metodologia, desenvolvemos a pesquisa a partir de uma 
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abordagem qualitativa, por meio de um estudo bibliográfico 
e de uma pesquisa de campo, com o uso do questionário e da 
entrevista semiestruturada. Os resultados revelam a existência 
de muitas dificuldades dos alunos deficientes para permanece-
rem nos cursos, pois a universidade ainda carece de recursos 
didáticos e metodológicos que possam atender as demandas dos 
alunos com deficiência. Todavia, houve avanços significativos 
nos últimos anos, com a melhoria da estrutura física da univer-
sidade, o fornecimento de bolsas de auxílio e a reconstrução do 
Núcleo de Apoio a Inclusão (NAI).

Palavras-chave: Deficiência. Inclusão. Ensino Superior. 

INTRODUÇÃO

No ambiente escolar nos deparamos com uma diversidade 
significativa de alunos, que aprendem de maneira distinta e 
apresentam várias particularidades. Neste enfoque, o profes-
sor deve preparar-se para atender a heterogeneidade presente 
em sala de aula, elaborando metodologias diferenciadas, utili-
zando também diversos recursos que contemplem as necessi-
dades dos discentes.

Todavia, não é uma tarefa fácil, e as barreiras são amplia-
das quando os docentes se deparam com alunos deficientes, pois 
se sentem despreparados para ministrar as aulas a esses alunos. 
O despreparo é devido, dentre outros elementos, a carência de 
disciplinas voltadas para a inclusão durante a formação inicial, 
a falta de materiais didáticos e pedagógicos nas escolas que 
atendam esse público e a ausência de estrutura física adequada. 
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Neste viés, a presente pesquisa foi desenvolvida, tendo 
como objeto de estudo a inclusão de alunos com deficiência no 
ensino superior, no qual traçamos um estudo bibliográfico a 
respeito desta temática, abordando sobre a perspectiva inclu-
siva na visão de diferentes autores como: Freire (2008), Oliveira 
(2007), Pieczkowski (2012), entre outros de suma relevância para 
o desenvolvimento desta pesquisa.

Após o estudo bibliográfico, foi realizada uma pesquisa 
de campo, na Universidade Federal do Acre/ Campus Floresta, 
lócus da pesquisa, que teve como objetivo analisar quais ações 
estavam sendo desenvolvidas pelo CEL - Centro de Educação 
e Letras1, e pelo CMULTI - Centro Multidisciplinar2, para que 
houvesse a inclusão de alunos deficientes no ensino superior.

Como forma de coleta dos dados, utilizamos o ques-
tionário e a entrevista semiestruturada. Assim, realizamos 
um levantamento da quantidade de alunos com deficiência 
frequentando a graduação no CEL e no CMULTI, traçando um 
perfil desse alunado e sua forma de ingressar na universidade. 
As aplicações de questionários socioeconômicos e as entrevis-
tas foram direcionadas aos professores que trabalhavam com 
alunos deficientes, os próprios alunos que apresentam algum 
tipo de deficiência e os coordenadores dos cursos de graduação 
do referido Campus. 

1 Centro que agrega os cursos de licenciatura da Universidade Federal do 
Acre/ Campus Floresta
2 Centro que representa os cursos de bacharelado da Universidade Federal 
do Acre/ Campus Floresta
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OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS)

O objetivo geral deste estudo foi investigar as ações desenvol-
vidas pelo CEL – Centro de Educação e Letras e pelo CMULTI – 
Centro Multidisciplinar da UFAC/Campus Floresta no processo 
de inclusão de alunos com deficiência nos cursos de graduação, 
no que diz respeito ao ingresso e permanência desse alunado 
no ensino superior. 

Já os objetivos específicos consistiam em: fazer um levan-
tamento da quantidade de alunos com deficiência frequentando 
a graduação no CEL e no CMULTI, traçando um perfil desse 
alunado; identificar a forma de ingresso dos alunos com defici-
ência nos cursos de graduação do CEL e do CMULTI; identificar 
as ações desenvolvidas pelo CEL e pelo CMULTI para que o aluno 
com deficiência permanecesse no curso; e analisar as dificul-
dades dos professores e dos alunos com deficiência no processo 
de inclusão desse alunado no ensino superior.

METODOLOGIA 

Para desenvolvimento do estudo, utilizamos uma abordagem 
qualitativa por meio da pesquisa bibliográfica e de campo, com 
o uso da entrevista semiestruturada e do questionário, envol-
vendo todos os cursos de graduação da Instituição pesquisada.

Neste viés, sabemos que a pesquisa qualitativa é: “[...] um 
processo de reflexão e análise da realidade através da utilização 
de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto 
de estudo em seu contexto histórico e/ou seguindo sua estru-
turação” (OLIVEIRA, 2007, p. 21). 
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Assim, a pesquisa qualitativa permite explorar o pensa-
mento livre do participante sobre o objeto da investigação. 
Além disso, não trabalha com dados quantitativos, mas procu-
ra interpretar os dados de maneira detalhada e subjetiva. Este 
estudo, por conseguinte, envolveu um estudo bibliográfico e 
uma pesquisa de campo. 

O estudo bibliográfico é desenvolvido com base em 
material já elaborado, presente principalmente nos livros e 
artigos científicos (GIL, 2002). Nesse sentido, adotamos como 
referencial bibliográfico estudos voltados para a perspectiva 
da educação inclusiva no que tange a inclusão do aluno com 
deficiência no ensino superior. 

Realizamos também uma pesquisa de campo, que de 
acordo com Gil (2002, p. 53) neste método, “[...] o pesquisador 
realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, pois é enfati-
zada a importância de o pesquisador ter tido ele mesmo uma 
experiência direta com a situação de estudo”. Para tanto, apli-
camos a entrevista semiestruturada e o questionário. 

Segundo Gil (2002) a entrevista semiestruturada, aquela 
que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 
teorias e hipóteses. Desta maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas expe-
riências dentro do foco principal colocado pelo investigador, 
começa a participar na elaboração do conteúdo da pesqui-
sa. Sobre o questionário, Dalberio e Dalberio (2009) afirmam 
que o seu uso evita dúvidas ou incompreensões, ao passo que 
produz respostas curtas, objetivas e precisas, possibilitan-
do a obtenção de informações exatas. Em vista disso, utili-
zamos o questionário com questões fechadas, que permitiu 
obter respostas precisas, e também algumas abertas, que nos 
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forneceu respostas livres, caracterizando de modo singular 
os posicionamentos dos participantes.

Desse modo, abordamos itens essenciais para traçar o 
perfil dos participantes da pesquisa. Primeiro, para o coorde-
nador de curso e os professores, foram feitas questões envol-
vendo: gênero, idade, escolaridade, tempo de serviço como 
docente, tempo de serviço na escola, tempo que atua com 
alunos com deficiência, tipo de vínculo empregatício, princi-
pais atividades de formação profissional que participou nos 
últimos cinco anos, principais dificuldades para lidar com o 
aluno com deficiência, dentre outras.

Quanto à participação dos professores, foram selecio-
nados apenas aqueles que estavam atuando com alunos defi-
cientes. Enfatizamos ainda que todos aqueles que participaram 
do questionário (coordenadores, professores e alunos), foram 
convidados a participarem da entrevista semiestruturada. 

RESULTADOS

O PROCESSO DE INCLUSÃO NA 
UFAC/CAMPUS FLORESTA 

Dos que se disponibilizaram a participarem deste estudo, foram 
30 entrevistados, sendo 12 estudantes, com a faixa etária de 20 
a 32 anos, tendo renda mensal de um salário mínimo, frequen-
tando os cursos de licenciatura plena em pedagogia, letras espa-
nhol, letras vernáculo, matemática, bacharelado em engenharia 
agronômica e enfermagem, com deficiência de surdez, baixa 
visão e deficiência física. Além disso, foram entrevistados 13 
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professores que lecionam para estes alunos, e 5 coordenadores 
dos cursos oferecidos pelo  CEL e pelo CMULTI.

A partir das falas dos coordenadores entrevistados, no que 
se refere ao entendimento deles em relação a inclusão, a maio-
ria apresentou alguma dificuldade em responder diretamente a 
questão proposta, em vista de não apresentarem conhecimentos 
significativos sobre o tema em questão, nem uma formação conti-
nuada na perspectiva inclusiva. Como é apresentado em uma 
das falas da coordenadora A3, quando ela diz: “A gente não tem 
muito estudo, nem muita ajuda para saber como trabalhar com 
esses alunos, então eu acho que fica um pouco complicado, [...]” 
(COORDENADORA A). Assim, a carência de formações voltadas 
para a inclusão, dificulta o trabalho do coordenador em saber 
identificar e propor diferentes estratégias de apoio ao professor, 
para que o docente venha construir diferentes metodologias que 
possam atender as especificidades do alunado.

Quanto ao levantamento do número de alunos deficientes 
de cada curso, apenas as coordenações de letras espanhol, letras 
vernáculo, pedagogia, enfermagem e engenharia agronômica rela-
taram ter nos cursos alunos deficientes, porém, eles não possuíam 
informações exatas em relação a quantidade, a forma de ingresso 
e a deficiência. Tais coordenadores apenas souberam nos infor-
mar quais alunos deficientes frequentavam o curso, por terem 
ofertado alguma disciplina a estes alunos e através da vivência no 
cotidiano. No entanto, esta informação foi obtida junto ao Núcleo 
de Apoio a Inclusão – NAI –. Segue abaixo uma tabela com as infor-
mações precisas da quantidade de alunos de acordo com o NAI 
referentes ao ano de 2015 a 2016.

3 Os participantes foram identificados com as letras do alfabeto, para manter-
mos o anonimato e preservarmos suas identidades.

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: 

AVANÇOS E PERSPECTIVAS

Joseane de Lima Martins
Ademárcia Lopes de Oliveira Costa
Maria Renilse de Souza Cunha
Sulamita Rosa da Silva



738

Quadro 1 – Dados da quantidade de alunos 
deficientes fornecidos pelo NAI.

CEL Deficiência auditiva 08

CMULTI / CEL Deficiência visual 08

CEL Deficiência intelectual 02

CEL Deficiência múltipla 01

CEL/ CMULTI Deficiência física 12

Fonte: NAI- Núcleo de Apoio a Inclusão.

No que tange as ações desenvolvidas pelo Campus 
Floresta para a permanência desses alunos, no curso de 
letras espanhol a coordenadora A disse ter um intérprete, no 
curso de letras vernáculo a coordenadora B salienta a exis-
tência do NAI, quando esta afirma que: “O que eu sei, é que 
existe um Núcleo de apoio que é o NAI, que apoia os alunos 
com deficiência, e eu percebo que as pessoas que trabalham 
nesse núcleo procuram orientar essa aluna deficiente sobre 
os direitos dela” (COORDENADORA B). Esta participante retra-
tou também sobre a existência de bolsas específicas que 
auxiliam esses alunos, sendo elas: Programa de Tutoria para 
Apoio ao Estudante com Deficiência, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento e com Altas Habilidades ou Superdotação – 
Protaed/2016, Programa de Monitoria para Apoio ao Estu dante 
com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e com 
Altas Habilidades ou Superdotação – Promaed/2016, Programa 
de assistência estudantil bolsa pró-inclusão. Estes programas 
são uma das ações desenvolvidas pela UFAC.

Para Pieczkowski (2012): “A garantia de acesso e atendi-
mento sugere a incorporação de princípios inclusivos [...]” (p. 
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05). Desse modo, compreende-se que são necessários investi-
mentos ou ações para que haja o processo de inclusão, seja no 
auxílio de bolsas, adaptações na estrutura física dos prédios, 
porém, tais aspectos não garantem a real inclusão nas institui-
ções de ensino, são necessários mudanças atitudinais, constru-
ção de saberes relacionados à perspectiva inclusiva, recursos 
didáticos e tecnológicos e formação especializada. 

A coordenadora C do curso de enfermagem, destacou 
que a inclusão é: “Trazer a pessoa que tem uma deficiência e 
fazer com que ele participe de todas as atividades, até onde ele 
consegue”. A partir disso, é importante retratar que os admi-
nistradores das instituições de ensino, tenham consciência do 
que é a inclusão, e como ela pode ser trabalhada com os alunos. 
Nesse sentido, Freire (2008) elucida:

A inclusão é um movimento educacional, mas também social 

e político que vem defender o direito de todos os indivíduos 

participarem, de uma forma consciente e responsável, na 

sociedade de que fazem parte, e de serem aceites e respeita-

dos naquilo que os diferencia dos outros (p. 01). 

Assim, o ideário inclusivo defende uma educação de 
qualidade com a participação de todos na construção de uma 
sociedade, que respeite o direito do outro de ser diferente.  
A partir daí, que podemos pensar num real processo de inclu-
são. Em relação às ações desenvolvidas pelo Campus Floresta, 
o coordenador D salientou em sua fala sobre as dificuldades 
enfrentadas por um aluno com deficiência física, uma vez que 
a universidade carece de ações quanto às adaptações no trans-
porte e construção de mais uma rampa que vise o acesso aos 
centros, às coordenações e às secretarias dos cursos. Dessa 

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: 

AVANÇOS E PERSPECTIVAS

Joseane de Lima Martins
Ademárcia Lopes de Oliveira Costa
Maria Renilse de Souza Cunha
Sulamita Rosa da Silva



740

forma, ele argumenta: “Talvez seja por parte do transporte, mas 
em relação a acessibilidade as salas, a secretarias, no caso dele, 
eu não sei se ele está sendo prejudicado” (COORDENADOR D).

Em relação à fala da Coordenadora E do curso de peda-
gogia, no que se refere às ações desenvolvidas, ela destacou: 
“Nas ações afirmativas nós já temos bolsas de permanência, e 
tem um outro setor que é o NAI que a gente tem professor que 
tem horas destinadas para trabalhar lá” (COORDENADORA E).

Questionamos ainda sobre as barreiras enfrentadas no 
curso que ela coordena, e esta retratou: “Primeiro é a contra-
tação do intérprete, [...] muito embora tenha a bolsa de um 
aluno monitor para surdo, mas tem aluno bolsista na moni-
toria do surdo que não sabe falar libras” (COORDENADORA E). 
Observamos que há muitas contratações de monitores, para 
suprir a carência de intérpretes, uma vez que faltam profissio-
nais concursados para atuarem na área. Assim, surgem barrei-
ras que dificultam no processo de aprendizagem dos alunos 
surdos, uma delas é a barreira comunicacional que segundo 
Mendonça (2013): “se referem à adequação de códigos e sinais 
às necessidades especiais, como a Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS)” (p. 11). Nisto, observamos que há um número pequeno 
de intérpretes dispostos a auxiliarem os alunos surdos em sua 
comunicabilidade, seja na compreensão dos conteúdos duran-
te a explicação, no desenvolvimento de alguma atividade, na 
interação com o professor e os demais alunos. 

Ao público docente4, foi questionado sobre o entendimento 
de cada um a respeito do conceito de inclusão no ensino superior. 
Nas falas discorridas foram destacadas as seguintes respostas:

4 Os professores foram identificados como docente 01 – D1; docente 02 – D 02 
e, assim sucessivamente.
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[...] É você oferecer oportunidades para que pessoas de algu-

ma maneira, e por algum motivo não tenham oportunidade 

de participar no caso da universidade, das mesmas condições 

de estudo (D 05). 

[...] A inclusão de alunos, não é dizer que eles apenas estão 

incluídos e inseridos em uma sala de aula com alunos dito 

normais, mas sim com que eles se sintam realmente incluídos 

e que tenham todos os seus direitos sendo executados, sendo 

praticados (D 09).

[...] Nós trazermos para o nosso meio, dá oportunidade de 

convivência, de aprendizagem para pessoas que possuem uma 

espécie de diferença (D 07).

[...] O meu entendimento, é que realmente os alunos sejam 

inclusos com todos os seus direitos, inclusive a política nacio-

nal de educação inclusiva garante que o aluno com deficiência 

inclua-se no ensino no ensino público desde o ensino infantil 

até a educação superior (D 06). 

Nesse sentido, compreendemos que a inclusão no ensino 
refere-se a todos terem acesso a uma educação de qualidade, 
desde a educação básica até o ensino superior, devendo ter suas 
necessidades atendidas, através de recursos específicos que 
garantam uma real aprendizagem.

Neste viés, a inclusão é para Freire (2008) uma forma 
de: “Defender o direito de todos os alunos desenvolverem e 
concretizarem as suas potencialidades, bem como de apropria-
rem as competências que lhes permitam exercer o seu direito 
de cidadania” (p. 01). Para tanto, é de suma relevância que os 
alunos com deficiência ao ingressarem no ensino superior, 
tenham suas necessidades atendidas, e que a universidade 
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tente romper quaisquer barreiras sejam elas pedagógicas, 
arquitetônicas ou comunicacionais.

Questionamos também, quanto às ações que estão sendo 
oferecidas ou desenvolvidas pelo Campus para a permanência 
de alunos deficientes nos cursos. Na visão de diferentes profes-
sores, foram ressaltadas as seguintes falas:

[...] Apesar de que existe ainda muito a ser feito, tem ocorrido 

nos últimos anos a contratação de profissionais para auxiliar 

esses estudantes com deficiência (D 01).

[...] Justamente a presença e o esforço de monitoria. Quanto 

essas ações eu considero que ainda não são suficientes, 

porque parecessem que são ações que levam em consideração 

só a sala de aula (D 02).

[...] Que eu percebi de imediato é a bolsa de monitoria que eu 

acho que é um grande avanço, tem rampas, tem varias coisas, 

mas ainda falta muito (D 03).

[...] Não, de fato ainda não existe. Não há nenhuma metodo-

logia diferenciada (D 04).

Desse modo, entende-se que segundo as ideias da maio-
ria dos professores a universidade tem avançado em alguns 
pontos no que se refere ao apoio aos alunos, no entanto, ainda 
há muito a se avançar a respeito das práticas inclusivas dentro do 
Campus. Algo importante a ser mencionado na fala dos docentes 
da referida instituição, refere-se à formação continuada, pois 
grande parte retratou a falta de apoio ao professor quanto a 
esse aspecto. Eles sentem-se despreparados para trabalharem 
com este público dentro de sala de aula. Dos docentes entrevis-
tados, 09 destes apresentam cursos de formação voltados para a 
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educação inclusiva, e os demais nunca tiveram nenhuma disci-
plina direcionada a inclusão. Nesse sentido, para Oliveira (2007):

Esta formação continuada requer, então, reflexão sobre que 

saberes e práticas precisam ser trabalhados pelos educadores, 

para que eles possam ter uma atuação docente voltada para a 

inclusão. O professor neste sentido tem de ser reflexivo (p. 05).

Diante disso, entende-se a necessidade da formação conti-
nuada para o professor, no intuito de que este desenvolva uma 
consciência crítica, reflexiva, participativa e autônoma quanto 
ao respeito e a valorização pela diversidade - investimentos e 
apoio ao docente no fornecimento de recursos específicos para 
trabalhar nessa área. Desse modo, foi questionado em relação 
às barreiras enfrentadas para trabalhar com este público, os 
docentes da instituição pesquisada discorreram: 

[...] Eu não tive a formação no meu curso de graduação, a 

universidade não tem proporcionado isso como eu lhe falei. 

Agora, que esta pela primeira vez, tendo a ESFOR, que é uma 

escola de formação da PROGRAD, e dentre os temas a inclusão 

teve um espaço (D 08).

[...] Dependendo da deficiência do aluno, as dificuldades 

elas são bem específicas. Por exemplo, com alunos cegos, 

se nós recebemos alunos cegos hoje, eu não acredito que a 

universidade esta preparada para trabalhar com alunos 

cegos. Quando se trata de alunos surdos, se não tivermos um 

intérprete em sala de aula, nem todos os professores estão 

aptos, nem todos conseguem fazer a interpretação para que 

os alunos participem ativamente (D 09).
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Diante disso, as dificuldades dos professores em atuar 
com os alunos deficientes, são diversas entre elas está a falta de 
formação continuada, o que para Oliveira (2007) é fundamental, 
para que haja a construção de um novo olhar sobre a inclusão, 
tornando-se profissionais capacitados para atuar com a diversi-
dade. Nesse sentido, foi questionado se eles tinham algum tipo 
de formação na perspectiva inclusiva, algumas falas foram as 
seguintes: “Na minha formação já existia a disciplina de funda-
mentos do ensino inclusivo, que a gente via de uma maneira 
bem superficial” (D 10). Outro docente destacou: “Eu acredi-
to que não, porque na época que eu fiz o curso de Pedagogia 
praticamente ninguém ouvia falar de inclusão” (D 11). Assim, 
entende-se que há carência, quanto à formação continuada 
voltada a inclusão.

O questionamento seguinte foi relacionado a disponibi-
lização de cursos de extensão pelo Campus Floresta, se havia 
projetos, minicursos, programas, palestras voltados para a 
inclusão, foi destacado as seguintes falas: “Tem cursos sim. Nós 
tivemos ai um curso voltado, apesar de eu não estar aqui no 
Campus, mas já teve cursos, palestras voltadas para a inclusão” 
(D 04). Outro docente respondeu: “A gente sempre quer mais, 
mas eu entendo que esteja havendo um esforço sim, inclusi-
ve temos a pesquisa, temos alguns trabalhos de extensão, e a 
ESFOR, que é a escola de formação” (D 05). Portanto, a formação 
continuada é de suma relevância para o exercício docente. 

Assim para Cunha (2013): “A formação continuada refere-
-se às iniciativas instituídas no período que acompanha o tempo 
profissional dos professores” (p. 04), sendo assim, uma forma-
ção voltada a perspectiva da educação inclusiva fornece alguns 
subsídios necessários para que o docente possa trabalhar com a 
diversidade do alunado em sala de aula, elaborando diferentes 
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metodologias que possam atender aos seus alunos, contribuindo 
no processo educativo. 

Nesse viés, também foi questionado aos professores, como 
implementar a inclusão de alunos deficientes na Ufac/Campus 
Floresta, de maneira que todo o público estudantil pudesse ter 
acesso aos benefícios da universidade, desse modo, foram desta-
cadas as seguintes falas:

[...] Sanar as dificuldades Em termos de comunicação, 
contratar mais interpretes. A questão de ter mais disci-
plinas de inclusão e que elas sejam levadas mais a sério 
(D 06). 
[...] Uma intensificação maior das formações nesse tipo, 
para que o professor possa se sentir mais preparado 
(D 07).
[...] Existe a oportunidade de desenvolver projetos volta-
dos a inclusão, mas existe alguns problemas. Existem 
muitos professores estarem em formação fora, o que 
reduz um pouco a carga horária (D 05).

Observamos nas falas que para haver a inclusão faz-se 
necessário disponibilidade dos professores para participarem de 
projetos, cursos, palestras voltadas para essa temática, investir 
em cursos de capacitação que os preparem para conscientização 
e uma maior reflexão a respeito da construção de metodologias 
voltadas para a diversidade. Diante disso, para Freire (2008) a 
inclusão acontece quando: “[...] visa, pois, garantir que todos os 
alunos, independentemente das suas características e diferen-
ças, acedam a uma educação de qualidade e vivam experiências 
significativas” (p. 05). Portanto, para ocorrer à inclusão faz-se 
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necessário a garantia de um ensino significativo para todos os 
alunos, atendendo as suas especificidades.

Em relação aos alunos entrevistados5, todos ingressa-
ram através do sistema de cotas do SISU. Muitos encontram 
várias barreiras para permanecerem nos cursos que estão 
matriculados, uma vez que existe a carência de metodolo-
gias inclusivas que possam atendê-los e assim possibilitar seu 
desenvolvimento e permanência na instituição. Como apre-
senta as falas proferidas a seguir:

[...] Minha maior dificuldade é em relação a leitura. Também 

não tem sinalização para o deficiente andar tranquilamente 

sem ter obstáculo. (AP 01).

[...] É difícil porque a questão do intérprete, que às vezes não 

tem, ai muda muito de intérprete (AP 02).

[...] Faz um ano que eu entrei e agora que estão se adaptando a 

mim, e isso é muito difícil. Entender, eu assimilo igualmente 

aos outros. Eu não copio no papel, copio no computador e 

quando não consigo acompanhar na sala, eu pego os cadernos 

dos colegas para copiar (AP 03).

Percebemos através das falas que existem muitas difi-
culdades dos alunos deficientes para permanecerem nos 
cursos, pois a universidade ainda carece de recursos didáticos 
e metodológicos que atendam a este público de maneira efetiva. 
Segundo os participantes, além da falta de cadeiras adapta-
das, lupas, sinalizações para deficientes visuais, contratações 
de intérpretes por concurso efetivo, ônibus adaptados para 

5 Identificamos esse grupo de participantes como Aluno Participante 01 – 
AP01; e, assim sucessivamente.
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cadeirantes, funcionamento de elevadores para terem aces-
so a Subprefeitura, ao Centro Multidisciplinar, ao Centro de 
Educação e Letras, dentre outros aspectos. Nessa ideia, pode-se 
dizer que a inclusão é um desafio a ser conquistado, porém para 
que isso ocorra é preciso superar as barreiras físicas e ideológi-
cas construídas ao longo dos anos, a fim de garantir os direitos 
de todos a uma educação inclusiva.

Em contrapartida, não podemos deixar de reconhecer 
os avanços obtidos ao longo dos últimos anos, com a melhoria 
da estrutura física da universidade por meio de construção de 
rampas e banheiros adaptados, a construção do NAI, o ofereci-
mento de bolsas de monitoria e tutoria a esses alunos, as inicia-
tivas de palestras, cursos de extensão, minicursos, projetos de 
iniciação científica e a presença de disciplinas nos cursos de 
graduação voltadas para a perspectiva inclusiva.

Outra questão direcionada aos alunos foi relacionada 
aos pontos positivos quanto à inserção deles no Campus. As 
falas destacadas foram: “agora que tenho filho estou me empe-
nhando ainda mais, para ter uma profissão e ajudar na renda 
da família” (AP 04). Em outra fala, foi destacado: “Através dos 
cursos que a Ufac oferece, eu vou ter uma profissão, vou ser 
reconhecido no mercado de trabalho” (AP 05). Assim, é preciso 
o acesso a uma educação integral, para que todos os alunos se 
desenvolvam independente de suas dificuldades.

Em relação às impressões que os alunos têm da UFAC/
Campus Floresta, no que tange a preparação desta para o 
recebimento dos alunos deficientes nos cursos de graduação, 
foram retratados as seguintes falas: “Não está, no sentido físico 
no local, e os recursos não existem também não, para vocês 
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terem uma ideia essa cadeira é emprestada da Dom Henrique6” 
(AP 03). E em outra fala, também é destacado: “Tem o NAI, mas 
sempre tem falta de intérprete” (AP 02). 

Para Martins (2008), a educação inclusiva tem o intuito de 
desafiar a escola para que ela se modifique de modo a atender 
as necessidades do alunado, buscando a qualidade da educação 
para todos os alunos. Neste enfoque, as universidades também 
devem adequar-se para atender os alunos com deficiência. 

 O ultimo questionamento direcionado aos estudantes 
foi, de que modo poderia haver ações que possibilitassem uma 
melhor inclusão no Campus. Foram destacadas as seguintes 
falas: “Ainda precisa ter os bolsistas para me ajudar, o NAI se 
envolver mais” (AP 06). Em outra resposta, foi o discente disse: 
“Eu acho que poderia ter mais preparação para o professor, para 
lidar com esses tipos de situações” (AP 01). 

Em vista disso, podemos retratar que a universidade 
necessita de mais investimentos para receber todo o publico 
estudantil, a fim de atendê-los de maneira qualitativa, e não 
meramente quantitativa, possibilitando a real inclusão de 
alunos deficientes dentro do Campus. 

CONCLUSÕES

Em vista disso, é relevante nos atentarmos para a necessidade e 
a valorização quanto ao processo de inclusão na universidade, 
em vista do crescente número de alunos deficientes ingressan-
do nos cursos de ensino superior. Desse modo, é preciso que 
as universidades desenvolvam ações de permanência desses 

6 Escola Estadual de Ensino Médio.
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alunos nos cursos oferecidos, sejam com investimentos tecno-
lógicos, disponibilidades de recursos didáticos específicos, 
atendimentos especializados, formação continuada, cursos de 
extensão e monitoria, além de uma infraestrutura adequada 
para o recebimento deste público. Nesse sentido, é importante 
pensar a inclusão como um desafio positivo a ser alcançado, em 
que haja conquistas em benefício aos alunos com deficiências, 
possibilitando seu desenvolvimento e a aprendizagem.
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RESUMO

O ingresso dos alunos com deficiência no ensino regular tem 
aumentado nos últimos anos e, assim, fomentando novos sabe-
res e fazeres docentes, por exemplo, conhecimento sobre a 
audiodescrição. Assim, este estudo de cunho qualitativo apre-
senta os resultados de uma oficina sobre Educação Inclusiva, 
cujo um dos temas foi sobre audiodescrição. A pesquisa foi 
realizada com licenciados de uma Instituição Pública de ensi-
no. O referencial teórico traz informações sobre a inserção da 
audiodescrição, enquanto recurso didático, em sala de aula e no 
processo de ensino-aprendizagem de educandos com deficiên-
cia visual. A pesquisa apresentada também relata a importância 

1 danielli@ifes.edu.br
2 anafrizzera@gmail.com
3 giovana.munari@ifes.edu.br
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da validação durante o processo de roteirização de qualquer 
audiodescrição, destacando a necessidade de incluir a pessoa 
com deficiência visual durante a elaboração e a construção de 
qualquer recurso didático destinado a este público. Os resulta-
dos apontam para a importância da audiodescrição nos proces-
sos formativos e nas práticas pedagógicas adotadas em prol 
da efetiva inclusão escolar, por meio do trabalho colaborativo. 

Palavras-chave: Audiodescrição, Formação de professores, 
deficiência visual. 

INTRODUÇÃO

O ingresso e a permanência dos alunos com deficiência no ensi-
no regular tem sido objeto de estudos em diferentes pesquisas. 
Em especial pelo fortalecimento de políticas públicas em torno 
da Educação Especial em uma perspectiva inclusiva e a apro-
vação do Estatuto da Pessoa com Deficiência por meio da Lei  
nº 13.146 de 06 de Julho de 2015 (BRASIL, 2015).

O contexto escolar deve estar atento às capacitações 
referente à Educação Inclusiva e ao apoio docente no intui-
to de garantir ao aluno com deficiência o acesso à informa-
ção e à produção de conhecimento. O estatuto da pessoa com 
deficiência também incentiva o desenvolvimento de tecnolo-
gias assistivas e sociais que sejam voltadas para melhoria da 
funcionalidade e da participação social da pessoa com defici-
ência. Assim, conforme o art. 55 da Lei n° 13.146, deve-se ter 
“[...] a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho 
universal nas diretrizes curriculares da educação profissional 
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e tecnológica e do ensino superior e na formação das carreiras 
de Estado” (BRASIL, 2015).

A inserção das tecnologias na educação apresenta-se como 
um elemento relevante em prol da Educação Inclusiva, tanto 
na modalidade presencial quanto na modalidade à distância. 
Em especial na modalidade à distância, visto que os materiais 
normalmente são disponibilizados digitalmente e, portanto, 
já deveriam a priori ser acessíveis. Isso fornece ao docente a 
oportunidade de uma experiência com cautela e tempo para 
adaptação e descobertas sobre as melhores formas de descrição - 
diferentemente do que ocorre na modalidade presencial, em que 
é comum o uso de desenhos de esquemas durante a exposição 
de determinado conteúdo, tornando a demanda pela audiodes-
crição quase que simultânea a sua linha de raciocínio. Segundo 
Sondermann, Albernaz e Baldo (2013, p. 2):

[...] o processo de ensino e de aprendizagem na socieda-

de contemporânea, apresenta inúmeros desafios, dentre 

eles a apropriação sobre o uso efetivo das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) no ensino presencial, a 

consolidação da Educação a Distância e o ingresso de alunos 

com deficiência nas salas de aulas regulares em todos os 

níveis de ensino.

No universo escolar, observa-se o crescente uso de mídias 
como apoio ao processo de ensino-aprendizagem e, se por um 
lado potencializam-se os diferentes sentidos dos alunos com 
desenvolvimento típico, por outro lado torna-se um elemento 
imprescindível para o acesso ao conhecimento. Entretanto, 
é preciso ficar atento na busca pela equidade no uso destas 
mídias, pois o mesmo atlas visual que auxilia o aluno surdo no 
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entendimento de determinado conteúdo pode excluir a possi-
bilidade de aprendizagem do aluno com deficiência visual, 
caso não existam recursos que tornem esse atlas acessível, 
como a audiodescrição.

O objetivo deste artigo é descrever os principais aspectos 
em torno da deficiência visual relacionados à audiodescrição e 
apresentar uma primeira iniciativa realizada por meio de uma 
oficina a um grupo de licenciandos em uma instituição pública 
de ensino. Os roteiros audiodescritos foram validadas posterior-
mente por uma consultora com deficiência visual, que elencou 
os pontos relevantes e a adequação de cada roteiro mediante 
as normas técnicas estabelecidas para a produção de audiodes-
crições. Os resultados apresentam alguns desafios relacionados 
à audiodescrição e a importância da formação continuada, em 
especial, às questões da educação inclusiva.

A DEFICIÊNCIA VISUAL E O CONTEXTO ESCOLAR

O desenvolvimento de recursos educacionais acessíveis é uma 
das barreiras a serem superadas no processo de inclusão de 
alunos com deficiência visual. Porém, considerando as carac-
terísticas individuais desses educandos, constata-se que a 
construção dos recursos não é algo trivial e deve considerar a 
utilização de seus demais sentidos. Não há uma solução padrão, 
mas existem estratégias para apresentar o conteúdo em um 
formato acessível ao educando com deficiência visual, tais como 
a impressão ampliada, em relevo, transcritos para o Braille, 
elementos sonoros e em suporte digital.

Na construção desses materiais, independente de ser 
impresso, em mídia ou por meio de alguma tecnologia, deve-se 
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pensar sempre na forma como a pessoa com deficiência visual 
obtém e/ou disponibiliza a informação. Afinal, deve-se levar 
em consideração que o público com deficiência visual é hetero-
gêneo, sendo composto tanto por pessoas que nasceram cegas 
como também por pessoas que perderam a visão após a alfabe-
tização, pessoas com baixa visão, pessoas com daltonismo etc.

Há também a possibilidade de leitura do que está na tela 
do computador por meio de um sintetizador de voz ou Braille 
falado (também é possível utilizar o terminal de acesso em 
Braille, caso a preferência seja pelo acesso tátil). Contudo, para 
que o conteúdo informativo da tela seja lido, é fundamental que 
o material esteja disponibilizado em forma de texto, incluindo 
as imagens e suas respectivas audiodescrições. Logo, se levar-
mos em conta as práticas dos docentes em sala de aula e o uso 
constante de imagens, a audiodescrição destaca-se como impor-
tante recurso didático no processo de ensino-aprendizagem.

No ambiente escolar, o aluno com deficiência visual exige 
atenção especial de professores e diretores, tais como: acessibi-
lidade nas provas (ampliação, ledor, transcritor, braille etc) para 
ingresso, descrição dos espaços existentes na escola, a necessi-
dade de documentos em Braille e/ou no formato digital, sina-
lização em Braille etc. Além de materiais táteis e com contaste. 
Na sala de aula, é preciso repensar a exibição de filmes, o uso de 
slides, mapas, tabelas, esquemas, fotografias, gráficos e outras 
formas de representação da informação, pois esses recursos 
terão de ser acessíveis - contexto na qual emerge a necessidade 
do conhecimento docente sobre a audiodescrição. 

Outro fator existente no contexto escolar é o fator 
tempo na carreira docente é sempre alvo de discussões entre 
os pares, pois muitos trabalham mais de um turno, restando 
pouco tempo para se capacitarem e planejarem adequadamente 
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frente a tantas demandas e ainda contam com problemas desde 
a estrutura física até a emocional, dado aos ambientes, cujas 
escolas estão localizadas em zona de periculosidade. No caso 
do ingresso de um aluno com deficiência em suas salas de aula, 
cada um comporta-se de uma forma, alguns veem uma nova 
forma de rever suas práticas pedagógicas, outros se intitulam 
como despreparados e outros acreditam que a responsabilidade 
é do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Algumas iniciativas do governo federal envolvem o 
Programa Nacional Livro Didático (PNLD) que tem como propos-
ta assegurar aos estudantes com deficiência, livros em formatos 
acessíveis. As principais ações envolvem o uso do Mecdaisy, que 
possibilita acessar o texto por meio do áudio, caractere ampliado 
e diversas funcionalidades de navegação pela estrutura do livro.

Um caminho para a inclusão é a promoção da aprendi-
zagem colaborativa, elemento fundamental para o processo 
de construção de conhecimento, em especial na inclusão de 
pessoas com deficiência visual, pois permitirá a estes ouvir 
diferentes formas sobre determinadas imagens e/ou situações 
que surgem ao longo das aulas. A seguir, tem-se um excerto 
sobre esta questão.

Nas Ciências Naturais, há um fenômeno interessante, pois 

muitas imagens existentes sobre células, átomos e outras 

são de certo modo descritas, ou até representações gráfi-

cas daquilo que não se pode ver a olho nu. Logo, até quem 

ensina não tem a certeza de que as imagens fornecidas são 

exatamente como mostradas, ou seja, são representações e 

descrições do que se imagina que sejam (MIANES, 2016, p. 11). 
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Assim como nas Ciências Naturais, a realização da audio-
descrição em outras áreas de conhecimento também são desa-
fios a serem superados, assim como os processos de formação 
e a colaboração entre os pares.

AUDIODESCRIÇÃO

A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que trans-
forma a informação visual em verbal, garantindo às pessoas 
com deficiência visual acesso à informação (CARPES, 2016). Essa 
espécie de tradução é direcionada tanto para imagens estáticas 
quanto para dinâmicas e pode ser gravada com antecedência 
ou simultânea. Além dessas duas formas usuais de divulga-
ção, a audiodescrição também pode ser escrita em Braille ou 
disponibilizada de forma textual em um programa que pode 
ser lido por leitores de tela (TAVARES, 2013). De acordo com 
Motta (2010), a audiodescrição:

Transfere imagens da dimensão visual, por meio de informa-

ção verbal e sonora, ampliando, desta forma, o entendimento 

e provendo o acesso à informação e à cultura, possibilitam 

que pessoas com deficiência visual assistam a peças de teatro, 

programas de TV, filmes, exposições e outros, em igualdade 

de condições com as pessoas que enxergam, o que nos remete 

a ideia de acessibilidade cultural (MOTTA, 2010, p. 68). 

Enquanto atividade profissional, a equipe que desenvolve 
material audiodescrito é usualmente composta por um audio-
descritor descritor (que prepara o roteiro), o audiodescritor 
locutor (que narra o texto) e o consultor em audiodescrição (que 
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valida a tradução feita pelos outros dois profissionais). O consul-
tor, necessariamente cego ou com baixa visão, é determinante 
para uma audiodescrição de qualidade, pois completa a lacuna 
entre a percepção do audiodescritor e a capacidade imagética 
do usuário da audiodescrição, enriquecendo o debate sobre a 
relevância, a clareza e a objetividade de determinados temas 
(CAMARA; COSTA, 2015; VERGARA-NUNES, 2009).

No Brasil, a formação desses profissionais se dá por 
cursos informais promovidos pela iniciativa privada ou cursos 
de extensão e especialização oferecidos pela iniciativa públi-
ca (FRANCO; SILVA, 2010), embora a audiodescrição no país 
ainda não possua um modelo unânime, que comporte todas 
as normas técnicas, práticas e recomendações de uso, tem-se 
a NBR 16452:20164, que fornece diretrizes para a produção da 
audiodescrição, tal como a Espanha possui a UNE 153020:20055.

A regulamentação é importante porque, embora seja 
comumente associada apenas a pessoas cegas, a audiodescri-
ção pode mostrar-se útil para pessoas com baixa visão, déficit 
de atenção, dislexia, déficit intelectual e idosos, entre outros. 
Portanto, quando um professor se dispõe a explorar esse recur-
so, enriquece seu vocabulário em sala de aula, visto que preci-
sa explorar outras formas de comunicar o mesmo conteúdo, 
ampliando as possibilidades de seus alunos, tenham eles algu-
ma necessidade específica ou não. Basta pensar em como uma 

4 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Acessibilidade na comu-
nicação - Audiodescrição - NBR 16452:2016. Disponível em: http://www.abnt-
catalogo.com.br/ norma.aspx?ID=359735> Acesso em: 06/06/17
5 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 
Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la 
audiodescripción y elaboración de audioguías - UNE 153020:2005. Disponível 
em: <https://www. aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codi-
go=N0032787> Acesso em: 06/06/17
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professora de dança ensinaria um aluno cego: uma arte tão 
visual exige outros parâmetros de comunicação. Em situações 
como essa, são beneficiados tanto os alunos que terão acesso aos 
conteúdos quanto os professores que melhorarão a sua prática.

AUDIODESCRIÇÃO NA ESCOLA

Neste artigo optou-se pelo uso do parâmetro de rotei-
rização as orientações práticas sugeridas por Lima, Guedes & 
Guedes (2010), que trazem, entre outras, as seguintes consi-
derações para elaboração de audiodescrições simultâneas ou 
pré-gravadas, sem incorrer em barreiras atitudinais: 

• descrever o que é visto, sem acrescentar elementos exter-
nos ou censurar conteúdo imagético com a qual o audio-
descritor sinta-se desconfortável;

• descrever objetivamente, evitando exprimir explicações, 
análises ou juízos de valor;

• confiar na capacidade do usuário com deficiência visual de 
compreender o material tanto quanto os demais usuários: 
não ser condescendente, paternalista ou superprotetor;

• não fazer descrições antecipadas ou interpretativas: 
permitir que o próprio material forneça as informações 
aos ouvintes, sobretudo nos casos em que o suspense ou a 
comicidade da imagem dependam da inferência do usuá-
rio da audiodescrição;

• usar de linguagem consistente, adequada ao material, 
evitando expressões tendenciosas ou que geram ambi-
guidade (LIMA, GUEDES & GUEDES, 2010).
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No contexto educacional, como já mencionado, a audio-
descrição é recurso-chave para a inclusão de alunos com defi-
ciência visual, além de estimular os demais alunos a refletir 
sobre a diversidade. Os conteúdos curriculares devem estar 
presentes em forma de audiodescrição, que devem seguir os 
parâmetros para roteirização para possibilitar uma construção 
imagética. A audiodescrição didática deve prover aos educan-
dos com deficiência visual o acesso aos conteúdos a serem 
trabalhados em sala de aula, tanto como aos alunos videntes. 
Essa tradução visual objetiva deve ser mediada pelo professor, 
atuando em colaboração com o aluno com deficiência visual, 
que desempenha papel ativo nesse processo. O professor deve 
considerar os conhecimentos prévios do aluno, visando poten-
cializar o uso deste recurso didático. Para os casos que este 
recurso não for o suficiente (como alguns experimentos em 
laboratório, por exemplo), o professor pode combiná-la com 
outros recursos, tais como materiais táteis. A seguir, uma sínte-
se dessas informações (Figura 1).
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Figura 1 – Desdobramentos da audiodescrição no ambiente escolar. 

Fonte: Elaboração das autoras.
[Descrição da imagem] Diagrama de ciclo. No centro, círculo verde com: Audiodescrição no ambiente escolar. Dele, 
partem pequenas setas em direção a oito círculos cinza. De cima para baixo, no sentido horário, no primeiro: papel 
ativo da pessoa com deficiência; partindo dele, retângulo com “relação direta entre a experiência do professor e a 
experiência do aluno”; no segundo: conhecimentos do usuário, partindo dele, retângulo com “a cultura do usuário deve ser 
considerada, pois os conhecimentos prévios podem ajudar no entendimento da audiodescrição”; no terceiro: linguagem 
objetiva, partindo dele, retângulo com “tradução, mais mediação, mais colaboração”; no quarto: construção imagética, 
partindo dele, retângulo com “o audiodescritor deve seguir os parâmetros de roteirização”; no quinto: uso combinado 
de recursos, partindo dele, retângulo com “a audiodescrição pode ser relacionada a outros recursos didáticos”; no 
sexto: todos têm direito a mesma informação, partindo dele, retângulo com “os alunos com deficiência visual podem 
aprender com o mesmo material usado pelos demais alunos”; no sétimo: conteúdos, partindo dele, retângulo com “os 
conteúdos das disciplinas escolares devem estar presentes na audiodescrição”; no último: inclusão, partindo dele, 
retângulo com “a audiodescrição didática auxilia na inclusão do aluno com deficiência visual, além de estimular outros 
estudantes em sala de aula”. [Final da descrição]

CAMINHOS METODOLÓGICOS

Este estudo de cunho qualitativo fez uso da observação parti-
cipante como método de pesquisa. Os instrumentos utilizados 
durante a pesquisa foram os registros no diário de bordo e nas 
audiodescrições produzidas por um grupo de dez licenciandos 
(sujeitos da pesquisa) de uma instituição pública de ensino na 
disciplina de Seminários, próximos ao período de colação de 
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grau. A oficina ocorreu em novembro de 2016 no período notur-
no, com duração de três horas. 

Após uma breve discussão sobre a Educação Inclusiva 
e alguns comentários sobre a falta de conteúdos sobre esta 
temática no currículo do curso, os alunos foram desafiados a 
fazer uma audiodescrição sobre a cena apresentada na Figura 
1. Nenhuma instrução e/ou diretrizes básicas sobre audiodes-
crição foi informada aos alunos, apenas foi solicitado para cada 
aluno descrever aquela cena (Figura 2) pensando na presença 
de um aluno com deficiência visual na sala de aula. Depois foi 
apresentado como a imagem deveria ser descrita e algumas 
diretrizes sobre a audiodescrição. 

Figura 2 – Imagem do filme os Intocáveis.

Fonte: Intocáveis (2017).
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal, plano médio. Ao centro, homem negro, de jaqueta marrom, gorro, 
luvas e calça escura inclina uma cadeira de rodas. Nela está sentado um homem branco, que usa boina, cachecol, luvas 
e calças na cor marrom. Os dois riem espontaneamente. Neve cai a sua frente. Ao fundo, chão coberto por neve, céu 
azul, árvores com poucas folhas iluminadas por uma luz alaranjada. [Final da descrição]

As audiodescrições produzidas foram apresentadas à uma 
consultora com deficiência visual e esta fez uma análise sobre 
as tendências e alguns equívocos nos iniciantes em relação aos 
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roteiros produzidos. Estas informações serviram de base para 
futuras oficinas e capacitações sobre esta temática.

ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Segundo a consultora, nenhuma das audiodescrições (AD) reali-
zadas descreveram as características dos personagens, algumas 
não foram ‘neutras’ em suas descrições e muitas apresenta-
ram sentimentos positivos em relação à pessoa com deficiência.  
No Quadro 1, pode se observar que cada AD se atentou a pontos/
detalhes de forma diferenciada.

Quadro 1 - Audiodescrição produzidas na oficina.

AUDIODESCRIÇÃO (AD) PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS

AD-1: Uma imagem composta por dois homens, 
um deles sentado em uma cadeira de rodas, 
parecendo ser um deficiente físico e o outro 
empurrando-o. O ambiente externo, em um 
campo aberto, com árvores, sol e neve. Os dois 
estão alegres e sorrindo bastante, como se 
fossem velhos amigos se divertindo, apesar do 
frio que suas roupas e a neve fazem aparentar.

A AD não está subje-
tiva, sentimentos a 
partir de uma visão 
pessoal.  O cadeiran-
te é deficiente ou 
não? Ele parece ser?

AD-2: Na imagem aparece um rapaz jovem 
levando um cadeirante um pouco mais velho. A 
imagem retrata o momento de felicidade entre 
os dois amigos. Os dois estão caminhando em 
um jardim muito bonito em um final de tarde.

Nenhum.
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AD-3: Vejo uma pessoa bem disposta a ajudar 
quem tem as suas devidas limitações. Ou seja, 
um com o seu potencial ajudando o outro a 
potencializar o seu mínimo. Assim pessoas se 
ajudam porque um completa a satisfação do 
outro de compreender com compreendido. 
Veja que a imagem transmite alegria dos dois 
personagens que aproveitam bem a situação.

Não realizou um 
AD, realizou uma 
interpretou/
narrou a imagem.

AD-4: Vejo uma pessoa auxiliando um 
cadeirante com muita espontaneidade. A 
sensação é que os dois entendem perfei-
tamente os sentimentos um do outro.

Sentimentos, felici-
dade. Não descreve 
a pessoa, e nem em 
que situação a pessoa 
com deficiência está 
sendo ajudada.

AD-5: Na imagem Driss empurra Philippe 
em uma cadeira de rodas enquanto se 
divertem em um passeio pela neve.

Se os nomes foram 
apresentados em um 
contexto anterior. 
É apropriado a AD.

AD-6: É dia, está nevando, o sol refletindo nas 
árvores em tons avermelhados e amarelados. 
Um amigo está empurrando a cadeira de roda 
do outro, eles estão sorrindo, parecem felizes.

Não descreveu 
as pessoas.

AD-7: Ao fundo temos árvores sem folhas, 
pois é inverno. Parece um lugar calmo. Na 
cena tem dois amigos, que estão se divertin-
do neste local. Um dos amigos é cadeirante 
e está muito feliz ao passear com seu amigo. 
Ambos estão felizes se divertindo no passeio.

Evitar o termo 
“parece”.

AD-8: Há dois planos nessa imagem, no fundo a 
mais ou menos 30 metros de distância a árvo-
res com quase todos os galhos seco formando 
um bosque de lado a lado, o céu está com algu-
mas nuvens de forma que o sol aparece bem 
o fundo também. Entre o bosque e o primeiro 
plano há somente o chão, todo coberto por 
uma leve camada de neve. Em primeiro plano 
há um cadeirante e uma pessoa o empur-
rando ambos bem agasalhados e sorrindo.

A pessoa foi narrada 
de maneira correta. 
A pessoa visualizou 
somente o ambien-
te, não descreveu 
a estação do ano.
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AD-9: Um rapaz levando o seu amigo com 
deficiência para passear, demonstra felicidade. 

O melhor seria 
descrever “a 
pessoa está feliz”. 
Não descreve a 
pessoa deficiente, 
faltam as caracte-
rísticas físicas.

AD-10: A Imagem mostra um cadeirante 
sendo guiado por outra pessoa. Eles estão 
em um local no qual a beleza da natureza 
está bem ressaltada, com neve caindo e o 

sol aparentemente se pondo entre as árvo-
res. Tanto cadeirante contra pessoa que 

está empurrando sua cadeira de rodas estão 
sorrindo. Aparentemente estão se divertindo.

Evitar o uso “aparen-
temente”. Não 

descreveu as pessoas.

Fonte: Elaboração das autoras.

Segundo Iguale (2017, p. 1), uma proposta para audiodes-
crição da cena: 

Um homem cadeirante e seu cuidador, personagens principais 

do filme, se divertem em meio a uma grande área coberta por 

neve, com árvores desfolhadas ao fundo, iluminadas pelo sol 

alaranjado. Eles estão sorrindo, bem agasalhados em meio a 

flocos de neve espalhados no ar.

As duas audiodescritoras que colaboraram com a pesquisa, 
apresentaram a seguinte sugestão de texto para audiodescrição:

Notas proêmias: cena do filme francês “Intocáveis” (2012), 

com os personagens Driss (interpretado por Omar Sy) e 

Philippe (interpretado por François Cluzet).
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Ao fundo, céu azul claro, árvores com poucas folhas e chão 

coberto de neve. A frente, imagem com dois homens. À direi-

ta, homem negro, em pé, trajando gorro, jaqueta marrom 

e calça escura. Ele segura com as duas mãos uma cadeira 

de rodas inclinada, a sua frente. Sentado nela, um homem 

branco, trajando boina, cachecol, casaco, luvas e calça. Todas 

as vestimentas em marrom escuro. Ambos estão sorrindo.

A maioria dos estudos sobre audiodescrição estão rela-
cionados a filmes, a fotografia e outras mídias que fazem parte 
do entretenimento e/ou acesso à informação disponibilizada 
em publicidades, jornais etc. É preciso avançar nas discussões 
de cunho educacional, pois algumas diretrizes impostas pela 
mídia, podem se distanciar no que se refere ao aspecto pedagó-
gico e que algumas orientações necessitam ser (re)significadas.

CONCLUSÃO

A legislação brasileira prevê o básico quanto ao acesso de pesso-
as com deficiência visual no ambiente escolar, mas é preci-
so perceber esse movimento de entrada também como um 
compromisso com a permanência desses educando, ofertando 
uma educação profissional e técnica de qualidade. Recursos 
como a audiodescrição por certo não solucionarão todas as 
dificuldades que um professor pode enfrentar em sala de aula, 
contudo, é preciso dar esse primeiro passo.

Constatou-se a importância da inserção de debates 
sobre audiodescrição durante a formação inicial de docentes. 
E também a necessidade de mais pesquisas e ações sobre o tema 
no contexto escolar.
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Além disso, é importante o fomento pela busca contínua 
em ultrapassar as barreiras junto às pessoas com deficiência 
visual, não apenas enquanto alunos, mas também enquanto 
validadores das ações propostas. Quanto maior for essa apro-
ximação, menor será o desafio da formação docente e a efetiva 
realização de ações pedagógicas inclusivas. 

DIÁLOGOS SOBRE AUDIODESCRIÇÃO 
PARA FORMAÇÃO DOCENTE: 
APROXIMAÇÕES E DESAFIOS

Danielli Veiga Carneiro Sondermann
Ana Carolina Sampaio Frizzera
Giovana Dewes Munari



768

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei de nº 13.146 de 06 de Julho de 2015. Institui a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência). Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127>. Acesso 
em: 22 abr. 2017.

CAMARA, A., COSTA, L. M. O papel do consultor deficiente visual 
para uma audiodescrição de qualidade. In:  Revista Brasileira 
de Tradução Visual, Vol. 18, nº 18, 2015. Disponível em: <http://
docplayer.com.br/17377269-O-papel-do-consultor-deficiente-
visual-para-uma-audiodescricao-de-qualidade-alessandro-
camara-1.html>. Acesso em: 06 jun. 2017.

CARPES, D. S. (org). Audiodescrição: práticas e reflexões. Santa 
Cruz do Sul: Editora Catarse. 2016. Disponível em: <http://www.
ufpb.br/cia/contents/manuais/livro-audiodescricao-praticas-e-
reflexoes.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2017.

FRANCO, E. P. C. e SILVA, M. C. C. C. Audiodescrição: Breve 
Passeio Histórico. In MOTTA, L. M. V.; ROMEU FILHO, P. (orgs): 
Audiodescrição: Transformando Imagens em Palavras. Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, 2010.

IGUALE. Comunicação de acessibilidade. Disponível em: <http://
blog.iguale.com.br/?p=1152>. Acesso em: 08 jun. 2016.

LIMA, F. J. de; GUEDES, L. C.; GUEDES, M. C. Áudio-descrição: 
orientações para uma prática sem barreiras atitudinais. In: Revista 
Brasileira de Tradução Visual, Vol. 2, nº 2, 2010. Disponível em: 

DIÁLOGOS SOBRE AUDIODESCRIÇÃO 
PARA FORMAÇÃO DOCENTE: 
APROXIMAÇÕES E DESAFIOS

Danielli Veiga Carneiro Sondermann
Ana Carolina Sampaio Frizzera
Giovana Dewes Munari



769

<http://www.associadosdainclusao.com.br/enades2016/sites/all/
themes/berry/documentos/04-audio-descricao-pratica-sem-
barreiras-atitudinais.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2017.

INTOCÁVEIS. Direção: Eric Toledano, Olivier Nakache. França: 
California Filmes, 2012 [produção]. 1 filme (112 min). Netflix.

MIANES, F. L. Audiodescrição como ferramenta pedagógica de 
ensino e aprendizagem. In: Reunião Científica Regional da ANPED 
– De 24 a 27 de julho – UFPR / Curitiba / PR. Curitiba: Anped Sul, 
2016. Anais (on-line).  Disponível em: <http://www.anpedsul2016.
ufpr.br/wp-content/uploads/2015/11/EIXO6_FELIPE-LE%C3%83O-
MIANES.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2016.

MOTTA, L. M. V. de M. A audiodescrição vai à ópera. In MOTTA, L. 
M. V.; ROMEU FILHO, P. (orgs): Audiodescrição: Transformando 
Imagens em Palavras. Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência do Estado de São Paulo, 2010.

SONDERMANN, D. V. C.; ALBERNAZ, J. M.; BALDO, Y. P. Em 
busca da educação inclusiva na educação a distância: reflexões 
e possibilidades por meio do universal design for learning. 
PRÓ-DISCENTE, v. 19, n. 1, 2013.

TAVARES, L. B. Tecnologia assistiva. In: TAVARES, L. B. (org.). 
Notas proêmias: acessibilidade comunicacional para produções 
culturais. Disponível em: <http://edutec.unesp.br/images/stories/
redefor2-ee-ei/1ed-ee-ei/Ebook/Notas_Proemias/index_textos.
html>. Acesso em: 06 jun. 2017.

DIÁLOGOS SOBRE AUDIODESCRIÇÃO 
PARA FORMAÇÃO DOCENTE: 
APROXIMAÇÕES E DESAFIOS

Danielli Veiga Carneiro Sondermann
Ana Carolina Sampaio Frizzera
Giovana Dewes Munari



ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 
NO ENSINO SUPERIOR E 
A DEMOCRATIZAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE EM UMA 
PERSPECTIVA INCLUSIVA

Elaine Cristina de Moura Rodrigues Medeiros

Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo

Lisiê Marlene da Silveira Melo Martins

Luzia Guacira dos Santos Silva
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

RESUMO

Na última década, políticas educacionais brasileiras têm opor-
tunizado às pessoas com deficiência possibilidades de acesso à 
educação superior através de programas que visam à democra-
tização deste nível de ensino por meio da ampliação na oferta de 
vagas e da articulação de políticas institucionais para assegurar 
a permanência e a conclusão dos cursos com êxito. Nessa pers-
pectiva, este artigo tem por objetivo discutir e refletir sobre a 
contextualização política e educacional no tocante à inclusão no 
Ensino Superior. Trata-se de uma investigação do tipo qualitati-
va, desenvolvida sob a forma de pesquisa bibliográfica e docu-
mental, tendo como instrumento de coleta de dados a análise de 
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documentos legais e institucionais que versam sobre a temática 
abordada. Como fundamentação teórico-metodológica adota-
mos as contribuições de Amaral (1998), Ainscow (2009), Pires 
e Pires (2014); Freire (1996); Morin (2002); Cunha (2010), dentre 
outros. Como resultados destacamos a necessidade de uma 
discussão permanente sobre a temática da inclusão de pessoas 
com deficiência no Ensino Superior, bem como a do direciona-
mento das ações institucionais para o fortalecimento da demo-
cratização deste nível de ensino, norteando a formação docente 
e a consequente adoção de práticas inclusivas que privilegiem 
estratégias para a superação das barreiras impostas à plena 
participação acadêmica dos estudantes com deficiência.

Palavras-chave: ensino superior; educação inclusiva; demo-
cratização da educação. 

ABSTRACT

In the last decade, Brazilian educational policies have 
granted people with disabilities opportunities for access to 
higher education through programs aimed at the general 
democratization by increasing the number of vacancies and the 
articulation of institutional policies to ensure permanence and 
the conclusion of these courses successfully. This article aims to 
put in discussion the reflection on the political and educational 
context regarding the inclusion in higher education. This is 
a qualitative type research, developed as a documentary and 
bibliographical research, with the data collection instrument 
and the analysis of legal and institutional documents that relate 
the inclusion of students with disabilities in higher education. 
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Adopting as a theoretical and methodological basis the 
contributions of  Amaral (1998), Ainscow (2009), Pires and Pires 
(2014); Freire (1996); Morin (2002); Cunha (2010), among others. In 
this study, we pointed the need to a continued discussion on the 
issue of inclusion of people with disabilities in higher education 
and the institutional actions to strengthen the democratization 
of this issue, guiding teacher training and the consequent 
adoption of inclusive practices that emphasize strategies for 
overcoming barriers to a full academic participation of students 
with disabilities.

Keywords: higher education; inclusive education; democrati-
zation of education.

INTRODUÇÃO

O princípio da inclusão se estabelece como um direito humano 
real e necessário para a conquista plena da cidadania. Nesse 
sentido, Ainscow (2009, p. 12) afirma que “a inclusão começa a 
partir da crença de que a educação é um direito humano básico 
e fundamentado para a sociedade mais justa”. Refletindo sobre 
os fundamentos da inclusão e os princípios éticos da diversidade 
humana, Pires e Pires (2013) apontam que a inclusão consiste 
no respeito e promoção da ética dos direitos relativos ao ser 
humano, cultivando os valores da convivência acadêmica e da 
cidadania, por meio de um processo de inclusão de todos, consi-
derando suas diferenças e especificidades.

No entanto, muitas barreiras ainda se impõem como 
desafios para a universalização e democratização da educa-
ção com qualidade. Universalizar e democratizar o ensino são 
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princípios do direito de todos à educação, incluindo no proces-
so educativo as minorias expostas historicamente às margens 
dos processos sociais e educacionais como resposta à exclusão, 
atendendo a diversidade humana.

Diante de tal realidade, a iniciativa do presente estudo se 
justifica pela necessidade de reflexão e investigação das práti-
cas pedagógicas e da formação docente no Ensino Superior, a 
fim de que a presença de estudantes com deficiência na univer-
sidade se amplie, e que seja ofertado a este público o suporte 
para que a sua trajetória acadêmica tenha qualidade. 

Essa discussão emerge de nossa atuação no campo educa-
cional junto ao núcleo de acessibilidade, denominado Comis -
são Permanente de Apoio ao Estudante com Necessidades 
Educacionais Especiais - CAENE, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN. Nessa perspectiva, o trabalho de 
acompanhamento educacional nos oportunizou uma aproxi-
mação maior do campo empírico, nos sendo possível contri-
buir para a reflexão e avaliação das práticas pedagógicas junto 
aos estudantes com deficiência e, também, para o reconheci-
mento da necessidade de superação de possíveis problemas de 
fragmentação e descontinuidade de ações relativas à formação 
continuada na perspectiva da educação inclusiva, no âmbito 
da universidade. 

Nesse sentido, partimos da seguinte indagação: As práti-
cas pedagógicas e a formação docente no Ensino Superior têm 
possibilitado o favorecimento da inclusão (aprendizagem e parti-
cipação efetivas) de estudantes com deficiência na universidade?
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OBJETIVOS

Com vistas a responder a essa questão traçamos como obje-
tivo principal discutir a democratização do Ensino Superior 
frente à inclusão do público alvo da Educação Especial nas 
Instituições de Ensino Superior – IES. Como objetivos específi-
cos, buscamos identificar os desafios trazidos pela presença do 
estudante com deficiência; assim como elencar as necessidades 
de reflexão sobre a adoção de práticas educacionais inclusivas 
na universidade.

CAMINHOS PERCORRIDOS PARA A 
DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Atualmente, ainda são muitas as necessidades de mudanças na 
educação brasileira, com vistas ao rompimento com o caráter 
de educação bancária, alienatória e excludente. Dentre elas, a 
democratização do ensino, pois se entende que é na abertura de 
oportunidade ao conhecimento que se pode almejar a transfor-
mação social, tal como preconizado por Freire (1967).

Consoante a esta perspectiva, a educação tem um impor-
tante papel na construção da conscientização e empoderamen-
to social pelos sujeitos. Para tanto, em nosso parecer, urge a 
necessidade de políticas e ações de Estado e não de governo, 
pautadas no respeito à diversidade humana e que objetivem a 
transformação dos sistemas educacionais que temos, em siste-
mas educacionais inclusivos, considerando a formação de gesto-
res e educadores, e dando garantias de acesso e permanência 
aos estudantes, com qualidade (DOURADO, 2011).
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Na trajetória histórica, as universidades brasileiras têm 
desempenhado importante papel na busca pela democracia e 
democratização do ensino. Segundo Cunha (2010), até os anos 
oitenta, o espaço acadêmico era marcado como um lugar desti-
nado aos privilegiados socialmente, contemplando e alimentan-
do as elites do Brasil. Nesse mesmo ensejo temporal – década de 
1980, no tocante à PCD, a sociedade vivenciava o paradigma da 
integração, tentando ultrapassar em suas ações educacionais 
o lema de necessária exclusão, se abrindo, de forma tímida, 
aos estudantes com deficiência para o ingresso nas instituições 
educacionais, nos diferentes níveis de ensino.

No entanto, para frequentarem os ambientes educa-
cionais, teriam que por si mesmo desenvolver estratégias e 
grande esforço pessoal para ultrapassar as barreiras impos-
tas pela exclusão, visto que seu ingresso e permanência nas 
instituições de ensino não implicava em adaptações didáticas, 
curriculares ou arquitetônicas. 

Em meio ao panorama sociopolítico efervescente do final 
da década de oitenta, a ideia de igualdade foi ratificada na Lei 
Maior, a Constituição Federal (BRASIL, 1988). No seu artigo 205 
a educação é considerada direito de todos, na promoção ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercí-
cio da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O texto da 
lei determina que o ensino seja ministrado de acordo com os 
princípios de igualdade de condições para o acesso e perma-
nência na escola; e liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber.

O paradigma da Inclusão Social vem à tona na década de 
noventa com o surgimento de ações afirmativas que visam à 
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inclusão do público alvo da educação especial1 no ensino supe-
rior tomam como alicerces fundamentais, documentos que 
versam sobre o direito de todos à Educação em todos os níveis 
de ensino como a Conferência Mundial de Educação para Todos 
(JOMTIEM, 1990); a Conferência Mundial sobre Necessidades 
Educativas Especiais (SALAMANCA, 1994); a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948, ratificada no Brasil como Emenda 
Constitucional em 1995 (BRASIL, 1995); a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) e a Lei 9.394/96 das 
Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996).

A educação brasileira aos poucos assumiu as concepções 
da Educação Inclusiva, trazendo em âmbito nacional as discus-
sões acerca da inclusão educacional, suscitando mudanças na 
legislação e na elaboração de diretrizes nacionais para a educa-
ção, no intuito de repensar as ações que a escola deve promover 
para responder às diferentes necessidades dos estudantes e, 
assim, modificar as práticas educacionais até então utilizadas 
com as pessoas com deficiência. 

Apesar dos últimos censos da Educação Superior aponta-
rem para o intenso crescimento das IES no Brasil, há uma despro-
porcionalidade do crescimento da matrícula de estudantes com 
deficiência nesse nível de ensino. A prova disso foi evidenciada 
no Censo de 2010, quando apontou que no Brasil, entre os anos de 
2000 e 2010, houve o aumento de 933,6% compondo 6,37 milhões 
de estudantes matriculados nas universidades, no entanto, 
apenas 0,3% deste universo era composto por PCD. 

1 O público-alvo da Educação Especial refere-se aos estudantes estudantes 
com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação. Esse grupo é definido pela Política Nacional para a Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. (BRASIL, 2008)
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Especificamente sobre a democratização do Ensino 
Superior, atualmente, destacam-se o Programa de Apoio 
a Planos e Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI) pelo Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007; o 
Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional 
de Assistência Estudantil (PNAES); o Decreto nº 7.611/2011, que 
dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE), 
visando direcionar as ações de estruturação de núcleos de aces-
sibilidade nas Instituições Federais de Ensino Superior. 

Além dos citados, pode-se destacar nas ações de políti-
cas de acessibilidade, o Programa Incluir, criado em 2005 pelo 
MEC por meio da SESu/SECADI, que visa fomentar a criação e 
a consolidação de núcleos de acessibilidade nas IFES, as quais 
respondem pela organização de ações institucionais que garan-
tam a inclusão de pessoas com deficiência na vida acadêmica, 
eliminando barreiras pedagógicas, arquitetônicas e na comuni-
cação e informação, promovendo o cumprimento dos requisitos 
legais de acessibilidade. 

Desse modo, o Programa Incluir criado como uma polí-
tica de garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, 
mesmo restrito ao âmbito das Instituições Federais de Educação 
Superior – IFES é uma das principais ferramentas para a promo-
ção das ações garantidoras do acesso pleno desses estudantes 
aos cursos de graduação e consequentemente para a democra-
tização do ensino superior.

A democratização do acesso, a permanência com quali-
dade e participação efetiva para todos, têm permeado as 
discussões políticas não apenas do ensino superior, mas em 
todos os âmbitos educacionais. A Lei Brasileira de Inclusão 
– LBI, sancionada em 06 de julho de 2015, institui o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência. Trazendo inovações ao âmbito 
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educacional e social, fortalecendo um conjunto de políticas 
públicas que já vinham sendo desenvolvidas no âmbito do Plano 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem 
Limite, por meio do Decreto 7.612, de 17 de novembro de 2011. 

Especificamente sobre a educação, a nova lei, reafirma o 
caráter de direito inegociável. Podemos destacar este viés legal 
no art. 27, onde é preconizado que:

a educação constitui direito da pessoa com deficiência, asse-

gurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o 

máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habili-

dades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem 

(BRASIL, 2015)

O documento prevê ainda o aprimoramento dos siste-
mas educacionais, visando assegurar condições de acesso, 
permanência, participação e aprendizagem, por meio da ofer-
ta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as 
barreiras e promovam a inclusão plena. No tocante ao acesso à 
Educação Superior, a LBI (2015) destaca a igualdade de oportu-
nidades e condições com as demais pessoas, e ressalta a total 
necessidade de acessibilidade desde os processos seletivos até 
a conclusão do curso.

Seguindo a lógica da inclusão expressa pela LBI, em 2016, 
a Lei nº 13.409, foi sancionada, a fim de alterar a Lei no 12.711, de 
2012. Esse novo dispositivo determinou que a porcentagem de 
vagas destinadas deverá ser definida conforme com a propor-
cionalidade de pessoas com deficiência em relação à população 
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no Estado da Federação no qual o estudante será matriculado, 
indicada pelo último censo do IBGE. 

Para Amaral (1998) a Universidade tem grande importân-
cia para a concretização das propostas de uma educação inclu-
siva que remonta todos os níveis e modalidades educacionais.

Hoje, com os avanços relativos ao papel da educação na cons-

trução e exercício da cidadania de todas as pessoas e com a 

importância que se atribui à educação continuada, somos 

levados a discutir o papel das Universidades para garantir a 

presença e participação de pessoas com deficiência nos seus 

quadros docente, discente e de funcionários não docentes. 

(AMARAL,1998, p. 2).

Desta forma, a universidade possui um papel relevante 
na busca da reconstrução do modelo construído socialmente 
acerca da deficiência, numa perspectiva mais crítica e pautada 
em princípios como o da democratização das oportunidades 
e possibilidades de superação das dificuldades, sendo possí-
vel perceber o sujeito pleno de potenciais e possibilidades 
de romper com as limitações superando ações excludentes. 
Compreendendo assim que “a presença de pessoas com deficiên-
cia na universidade é, pois, um processo interativo, assegurado 
pelos direitos dessas pessoas à igualdade de oportunidades e à 
participação social”. (AMARAL, 1998, p. 3)

Não se trata apenas em garantir o direito ao acesso.  
É necessário reconhecer o direito à igualdade de oportunida-
des, criando alternativas pedagógicas adequadas e distintas 
que equiparem às condições de pessoas que não se encontram 
em condições de deficiência. 
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Sobre as políticas de Educação Inclusiva, concordamos 
com Pires e Pires (2011) quando afirmam que:

Esta preocupação com políticas de inclusão no ensino supe-

rior, em nosso país, é bem vinda, e aponta para uma nova 

tendência de democratização do ensino superior em termos 

de atendimento à diversidade e à inclusão. Se tradicionalmen-

te o debate e as práticas da educação inclusiva se realizavam, 

em grande maioria, no âmbito da educação básica, não se 

pode esquecer que o ensino superior é um espaço em que a 

inclusão é prevista em nossa legislação, e deve ser efetivada 

com oferta de condições de formação e qualidade para todos 

os estudantes do ensino superior. (PIRES; PIRES, 2011, p. 129)

Assim, constatamos que as ações e práticas inclusivas no 
Ensino Superior envolvem a articulação de uma gama de instru-
mentos e estratégias para promoção da inclusão, por parte de 
todos os que fazem essas instituições. 

Estes são elementos estruturantes e que demandam um 
intenso debruçar e muita reflexão, dado que qualquer mudan-
ça feita para dar suporte à promoção de uma política públi-
ca ou de uma política social requer transformações em seu 
meio quanto aos seus partícipes, demandando com isso uma 
reorganização conforme as novidades apresentadas. Logo, 
percebemos que os atores sociais, público da inclusão estão 
em busca da efetivação dessas novas políticas educacionais, 
uma vez que elas apresentam-se como novas oportunidades 
de deslocamentos político-sociais.

Essas novas concepções suscitam necessariamente a rees-
truturação da formação dos docentes, a qual deve preocupar-se 
com a educação inclusiva, uma vez que a atitude profissional é 

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 
NO ENSINO SUPERIOR E A 

DEMOCRATIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Elaine Cristina de Moura Rodrigues Medeiros
Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo
Lisiê Marlene da Silveira Melo Martins
Luzia Guacira dos Santos Silva



781

crucial para a superação das barreiras que impedem a efetiva-
ção da inclusão em sala de aula. 

PERCURSO METODOLÓGICO

Para a realização deste estudo optamos pela abordagem quali-
tativa, pois, de acordo com Oliveira (2007), nela descrevemos 
e interpretamos o fenômeno dentro de uma visão complexa, 
holística e sistêmica, sabendo que ao adotarmos essa postura 
investigativa não preconizamos a verdade absoluta das coisas.

Com base nos objetivos enunciados na proposta deste 
estudo, adotamos um perfil de pesquisa bibliográfica e docu-
mental, pois esta perspectiva metodológica, de acordo com 
os estudos de Marconi e Lakatos (2004), é aquela baseada na 
análise da literatura já publicada em forma de livros, revistas, 
publicações avulsas, imprensa escrita e até eletronicamente, 
disponibilizada na Internet, e busca aproximar o pesquisador 
das discussões a cerca do tema de pesquisa. 

Consideramos como parâmetro de busca os referenciais 
bibliográficos e documentais que versam sobre a temática da 
Democratização do Ensino Superior no Brasil e a Inclusão do Estudante 
com Deficiência na Universidade. Compondo os referenciais teóri-
cos analisados estão documentos legais de âmbito internacio-
nais e nacionais; publicações em livros e periódicos da área, 
além de dissertações e teses depositadas no Banco de Teses e 
Dissertações da CAPES.

O processo de Revisão de Literatura seguiu os seguin-
tes passos, orientados por Marconi e Lakatos (2004): Escolha 
do tema; Elaboração do plano de trabalho com identificação 
dos passos da pesquisa; Localização e Compilação de dados 
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através de levantamento bibliográfico e documental, através de 
buscas em bibliotecas físicas e digitais. Para fazer a compilação, 
reunião sistemática dos materiais selecionados e localizados, 
foram utilizados os seguintes recursos: fotocópias, impressões 
e a própria aquisição de materiais. Em seguida, os materiais 
selecionados para a leitura foram fichados reunindo informa-
ções necessárias e úteis à elaboração do texto da revisão. De 
posse dos fichamentos foram feitas, a classificação, a análise, a 
interpretação e a crítica das informações coletadas. E por fim, 
foi elaborado o texto final da Revisão de Literatura.

RESULTADOS

Diante da discussão teórica abordada na Revisão de Literatura 
apresentada sobre a temática da Democratização do Ensino 
Superior no Brasil e a Inclusão do Estudante com Deficiência 
na Universidade, podemos considerar que a expansão do ensino 
através da democratização do acesso, na perspectiva inclusiva, 
se faz presente nas políticas de promoção ao acesso à Educação. 
No entanto, estas políticas necessitam de um compromisso de 
Estado para a não ruptura da promoção da inclusão e acesso 
de todos à Educação. 

Os educadores, que acompanharam ao longo da última 
década o desenvolvimento de ações políticas e institucionais 
para a promoção da inclusão, em um exercício de conquista da 
cidadania e afirmação social. Movimento este, que ora resiste 
ao travamento de lutas ideológicas e políticas que tem colocado 
em xeque o financiamento e a continuidade de programas que 
tem possibilitado o real acesso e permanência de estudantes 
com deficiência ao Ensino Superior.

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 
NO ENSINO SUPERIOR E A 

DEMOCRATIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Elaine Cristina de Moura Rodrigues Medeiros
Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo
Lisiê Marlene da Silveira Melo Martins
Luzia Guacira dos Santos Silva



783

Diante das mudanças sociais dos últimos dez anos, consi-
deramos imprescindível que as IES se reorganizem de modo a 
lançar mão de estratégias que contemplem os estudantes e todas 
as suas especificidades no intuito de garantir uma formação 
global a todos. Sendo a Educação compreendida não no centro 
do modelo econômico, mas no centro da formação da humani-
dade, sob a perspectiva de condição antropológica, ecológica e 
espiritual do humano, na busca de viver, dividir e compartilhar 
o ser (no sentido do verbo) humano. (MORIN, 2002)

Sob a perspectiva humanista, a educação se apresenta 
como caminho para que todos os envolvidos neste processo 
possam exercer a cidadania e a reflexão permanente, de modo a 
serem imbuídos de um sentimento emancipatório de si mesmos. 
Cabendo ao homem, de acordo com Freire (1996), captar o mundo, 
compreendê-lo e atuar nele de acordo com suas finalidades, a 
fim de transformá-lo. Considerando a especificidade de cada 
um, independentemente de suas limitações ou possibilidades, 
respeitando assim o princípio da diversidade e inclusão de todos.

Por isso, se faz importante que um trabalho formativo 
inicial e permanente direcionado aos profissionais da educa-
ção, o qual deve alicerçar-se na formação inicial do professor 
universitário, a fim de garantir que ele adquira ferramentas 
necessárias para as mais diversas realidades encontradas na 
sala de aula, pense e haja criticamente o seu fazer pedagógico 
e assim tenha as competências necessárias para a utilização de 
metodologias de trabalho diversificadas, no intuito de garantir 
a permanência dos estudantes com deficiência nos cursos de 
graduação e de pós-graduação. 

O professor precisa estar preparado para vivenciar a 
inclusão educacional, não apenas quanto aos conteúdos da sua 
área específica, mas também no campo didático-pedagógico. 
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Assim, terá subsídios para planejar as suas atividades contem-
plando a flexibilização dos seus objetivos e métodos avaliati-
vos, a fim de evitar o insucesso acadêmico dos estudantes com 
deficiência, os quais necessitam estar incluídos em ambientes 
que propiciem o desenvolvimento pleno, tanto no viés acadêmi-
co quanto no humanístico e social. Nesse sentido, Rui Canário 
(2006) ressalta a importância da responsabilidade assumida 
pelo professor no tocante à preocupação com uma prática 
docente para a formação integral dos estudantes. 

Assim, ao refletirmos sobre a democratização do ensino 
superior e da garantia de acesso à PCD constatamos a responsa-
bilidade fundamental e os desafios que as instituições de ensino 
superior e os seus professores assumem, bem como a necessidade 
de reestruturação do seu paradigma de atuação. Afinar-se com 
os parâmetros da educação inclusiva pressupõe direcionar as 
suas ações para a aceitação da diversidade, garantindo a apren-
dizagem de seus estudantes e respeitando suas especificidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo nos foi oportunizada a percepção de que o decurso 
histórico da Educação Brasileira e as novas concepções sobre 
a PCD desencadearam políticas educacionais para a ampliação 
do Ensino Superior no Brasil decorrentes dos movimentos e 
lutas sociais pautadas nas concepções trazidas pelos direitos 
humanos em prol da inclusão educacional e da universalização 
da educação, sob uma filosofia de educação para todos.

Diante do exposto, compreendemos que o ingresso 
de estudantes com deficiência nas IES torna necessário um 
aprofundamento na reflexão sobre a educação inclusiva e a 
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democratização desta modalidade de ensino, pois a universi-
dade se depara perante o desafio de oferecer uma formação de 
qualidade, de modo a oportunizar a todos os seus estudantes 
o ingresso, a permanência e a conclusão dos seus cursos sob 
uma perspectiva igualitária, justa e inclusiva. Para isso, se faz 
necessária a mudança de paradigmas e de práticas educacio-
nais, visando respeito às diferenças, especificidades e necessi-
dades de cada indivíduo.

Portanto, podemos afirmar que a efetiva democratização 
do acesso à educação superior aos estudantes com deficiência 
perpassa principalmente a necessidade de ampliação de vagas, 
sobretudo nas IES públicas, mas também a garantia de condições 
educacionais suficientes para se alcançar o sucesso acadêmico. 
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RESUMO

O objetivo do presente estudo foi investigar e caracterizar as 
práticas pedagógicas de inclusão de alunos com necessidades 
especiais utilizadas por professores do ensino superior. Trata-se 
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de pesquisa multimétodos, realizada em Instituição privada 
de ensino superior. Participaram do estudo 26 professores dos 
cursos de Serviço Social, Ciências Contábeis e Administração. 
Para atingir o objetivo foi desenvolvido questionário, onde se 
utilizou como instrumento para coleta de dados, cujas análi-
ses pautaram-se em Mantoan (2003), Sassaki (1997) e Pimenta 
e Anastasiou (2010), além de diversos documentos publicados 
pela Esfera Federal. Destaca-se nos dados coletados a ausên-
cia de formações específicas na área da inclusão por parte dos 
professores, e a pouca visibilidade do NAD. No entanto, percebe-
-se um empenho por parte da equipe em realizar adaptações 
na infraestrutura e, principalmente no setor pedagógico, onde 
os professores enfatizaram as adaptações da prática pedagógi-
ca como um fator positivo no processo inclusivo. Pretende-se 
ampliar as reflexões acerca do processo inclusivo no âmbito 
do ensino superior, notadamente em termos contribuindo com 
experiências e discussões relacionadas as práticas pedagógicas 
e obstáculos encontrados neste processo inclusivo.

Palavras-chave: Inclusão. Prática pedagógica. Formação de 
professores. 

INTRODUÇÃO

O paradigma inclusivo traz como argumento a ele subjacente 
que as pessoas têm o direito de matricular-se e permanecer na 
escola com qualidade. Assim, entende-se que, quando as esco-
las regulares cumprem seu papel frente à inclusão, acesso e 
permanência dos alunos na escola, consequentemente, estes 
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evoluem em seu percurso escolar chegando às Instituições de 
ensino superior.

Neste sentido, a pesquisa objetivou ampliar as reflexões 
acerca do processo inclusivo no âmbito do ensino superior, 
caracterizando experiências e obstáculos encontrados para 
garantir a  efetividade do processo inclusivo. 

Para tanto, partiu-se do seguinte questionamento: quais 
as práticas pedagógicas que os professores do ensino superior 
utilizam para incluir os educandos com necessidades especiais? 
A fim de encontrar e analisar os dados para responder a esta 
questão, realizou-se pesquisa com professores que lecionam na 
Faculdade Católica Santa Teresinha-FCST, localizada no municí-
pio de Caicó-RN. A Instituição atende a discentes que residem no 
município e demais cidades circunvizinhas e que possui alunos 
com Necessidades Educacionais Especiais matriculados.

O presente manuscrito está organizado em três seções, 
sendo a primeira dedicada à apresentação do referencial teóri-
co; a segunda explora as dificuldades e estratégias encontra-
das pelos professores integrantes da pesquisa para garantir o 
processo inclusivo no ensino superior. Por fim, estão dispostas 
as considerações finais, onde apresentamos os principais acha-
dos e contribuições avançadas pelo estudo. 

REFERENCIAL TEÓRICO

A educação inclusiva está pautada em princípios que regem a 
dignidade humana, o direito de ser respeitado em suas diferen-
ças, de ser um indivíduo que deve ser aceito na sua individuali-
dade. Nesse sentido, entende-se que não seria necessário existir 
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leis que garantissem às pessoas com necessidades especiais - 
NEE o seu acesso às instituições escolares. 

No tocante à instituição escolar, Bourdieu (1966) enfatiza 
que esta cumpre papel primordial na manutenção da realidade 
supracitada, de uma vez que caracteriza a aprendizagem dos 
alunos como dons de inteligência ou não, esquivando-se da sua 
responsabilidade de ser agente na construção do conhecimento.

INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: 
UMA NOVA REALIDADE

Incluir no ensino superior certamente não é uma tarefa fácil, na 
perspectiva arquitetônica de acessibilidade (BRASIL, 1989, 1999), a 
legislação brasileira obriga que os prédios ofereçam condições de 
acessibilidade às pessoas com deficiências ou mobilidade reduzi-
da. Dentro das adequações pedagógicas, o Ministério da Educação 
e Cultura- MEC (BRASIL, 1996), editou um documento intitulado 
“Aviso Curricular nº 277”, cujo objetivo foi orientar os reitores das 
Universidades quanto às ações destinadas ao processo inclusivo 
das pessoas com deficiência neste nível de ensino. Trata-se de 
orientações relacionadas ao processo seletivo e permanência, 
provocando alterações nas áreas físicas, formação de professores 
e de flexibilização pedagógica.

Neste parâmetro, o MEC (1996) ainda relaciona uma série 
de sugestões que podem ser incorporadas no contexto da sala 
de aula. No entanto, tais orientações encontram-se destina-
das às pessoas com deficiência ou limitação perceptivas, sem 
mencionar outras limitações oriundas de diversas síndromes 
de naturezas distintas.
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Ainda neste mesmo ano, entra em vigor a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB (1996), que deixa lacunas 
no tocante à inclusão no ensino superior. Por sua vez, em 1999, 
surge o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei 7.853/89 que 
retrata a política nacional para integração da pessoa portadora 
de deficiência, onde se esboça a perspectiva de “educação espe-
cial” como sendo uma modalidade transversal que deve estar 
presente em todos os níveis e modalidades de ensino.

Em 2002, a Lei 10.438 (BRASIL, 2002a) passa a identificar 
a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como sendo a materna 
das pessoas surdas. Adicionalmente, traz orientações acerca 
de como inseri-la enquanto disciplina obrigatória nos cursos 
de formação de educadores e fonoaudiólogos. No mesmo ano, a 
Portaria nº 2.678 (BRASIL, 2002b) garante às pessoas com defici-
ência visual a regulamentação da grafia Braille como sendo um 
código a ser utilizado em todo território brasileiro.

As orientações mais específicas para o ensino superior 
surgiram em 2003 com a Portaria nº 3.284 (BRASIL, 2003) que 
destaca as obrigações específicas das universidades, ressaltando 
o que deveriam realizar para reconhecer e credenciar os seus 
cursos. Tais adequações vão desde adaptações arquitetônicas 
até a inserção e utilização de mecanismos da tecnologia assis-
tiva como meios de garantir o acesso e permanência do aluno 
no ensino superior.

No ano de 2004, o MEC regulamenta através do Decreto 
n° 5264 as Leis nº 10.048/00 e 10.098/00 que estabelecem normas 
de acessibilidade em todos os espaços das instituições de ensi-
no, independentemente dos níveis e modalidades de ensino 
que estas ofereçam. 

Em 2008, entra em vigor o Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos, que tem dentre outras metas 

INCLUINDO NO ENSINO SUPERIOR: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA NA FACULDADE 

CATÓLICA SANTA TERESINHA, EM CAICO/RN

Sonia Azevedo de Medeiros
Flavio Medeiros de Azevedo
Emilson Souza de Carvalho
Izabel Augusta Hazin Pires



796

“Desenvolver políticas estratégicas de ação afirmativa nas 
IES que possibilitem a inclusão, o acesso e a permanência 
de pessoas com deficiência”. (BRASIL, 2008, p. 48). Porém, apesar 
da implementação de Leis e Decretos a inclusão no ensino supe-
rior no âmbito brasileiro ainda é um desafio, conforme discu-
tido a seguir.

DIFICULDADES ENCONTRADAS  
NAS UNIVERSIDADES PARA 
INCLUIR COM EFICIÊNCIA

No tocante às expectativas relacionadas à Universidade, a socie-
dade espera que esta instituição ofereça serviços de apoio espe-
cializados, ampliando as respostas aos problemas encontrados 
no meio acadêmico, social e pessoal (BRASIL, 2014).

No entanto, a inclusão no ensino superior parte da 
premissa de que a formação inicial e continuada dos sujeitos 
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem ainda é muito 
escassa. Tal realidade encontra-se ancorada na constatação que 
os professores do ensino superior não foram formados para 
trabalhar com as pessoas com deficiência e, consequentemente, 
formar outros sujeitos/professores seria uma tarefa ainda mais 
complexa (REIS, EUFRÁSIO, BAZON, 2010).

Neste sentido, não basta que as IES estejam preparadas 
com infraestrutura adequada para receber os alunos com defi-
ciência, é necessário ainda, que estejam prontas para realizar 
um trabalho capaz de provocar modificações na vida produtiva 
e no mercado de trabalho (NÓVOA, 1995). Sob este entendimen-
to, destaca-se que a formação dos docentes no ensino superior é, 
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não somente uma necessidade, mas uma exigência para atender 
às necessidades atuais.

Após a promulgação da Lei nº 10.098 que dispõe sobre as 
adequações nos espaços físicos e arquitetônicos (BRASIL, 2000), 
alguns prédios não conseguiram ser adaptados às exigências, 
pois são instalações antigas e tombadas pelo patrimônio público.

Há de ressaltar ainda que se destacam as dificuldades 
relacionadas ao processo de formação continuada e, a ausência 
de estudos específicos na área de educação inclusiva no ensino 
superior. Veiga (2008, p. 15) afirma que “o processo de forma-
ção é um processo multifacetado, plural, tem início e nunca 
tem fim”, ou seja, o educador precisa compreender que a sua 
formação deve estar baseada em seu contexto real de atuação.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS QUE PROPORCIONAM 
A INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR

Incluir no ensino superior deve partir do desejo de todos os 
agentes que fazem parte da instituição, sendo necessário que 
proporcionem adequações nos procedimentos atitudinais das 
pessoas. É preciso acreditar que as pessoas com deficiências 
possuem competências para serem desenvolvidas no âmbito 
do contexto do ensino superior.

Surgem as experiências exitosas, tais como a oferta de 
cursos específicos na área de educação inclusiva, as formações 
continuadas, onde objetiva-se a “compreensão do processo de 
se construir continuamente com o professor, da compreensão 
do processo coletivo e da compreensão do aluno como parceiro”. 
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 258).
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Criam-se os Núcleos de Atendimento aos estudantes e 
professores, de modo que incentivem a permanência dos alunos 
com deficiência e, possam minimizar e orientar os obstáculos 
do processo de ensino-aprendizagem.

Ferrari e Sekkel (2007) destacam que a USP divulgou em 
2005 um documento intitulado “Orientação aos docentes sobre 
alunos com deficiência”, almejando sustentar a prática de profes-
sores frente aos alunos com NEE. 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte identi-
fica-se a CAENE5 - Comissão Permanente de Apoio ao Estudante 
com Necessidades Educacionais Especiais, a qual oferta orien-
tações gerais e específicas aos docentes acerca das legislações 
específicas na área. Os docentes e discentes têm acesso ao 
núcleo via agenda realizada no SIGAA6 e são atendidos por uma 
equipe especializada. 

Na instituição alvo desta pesquisa, a FCST, encontra-se 
funcionando o NAD - Núcleo de apoio ao discente, que objetiva 
atender alunos, pais e professores envolvidos com a temática das 
necessidades especiais. Compõem o NAD, um psicólogo, um psico-
pedagogo, um pedagogo e um assistente social, que se revezam 
em dias alternados para atender às especificidades da instituição.

Por fim, destacam-se os diversos congressos, seminários 
e estudos relacionados à temática, que proporcionam reflexões 
inerentes à melhoria da formação e atuação dos profissionais 
que atuam diretamente no processo inclusivo do ensino supe-
rior. Neste sentido, compreende-se ainda como importan-
tes e necessárias, a flexibilização de currículos e atividades 

5 Informações obtidas no site das Instituições: http://www.caene.ufrn.br . 
Acesso em 31 de agosto de 2017.
6 Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas.
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pedagógicas, como a construção de relatórios, TCC e avaliações 
específicas ao ensino superior. 

METODOLOGIA

PARTICIPANTES

Participaram do estudo 26 professores da FCST, responsáveis 
por mais de uma disciplina, cujas turmas possuem alunos com 
necessidades educacionais especiais. 

Todos possuem vínculo empregatício com a instituição, 
regidos pelo sistema CLT - consolidação das leis do trabalho.  
Em sua maioria, são especialistas e apresentam disponibilidade 
em contribuir para o desenvolvimento acadêmico da instituição 
e dos alunos que se encontram matriculados.

INSTITUIÇÃO

A FCST é de natureza privada, oferece os cursos de Admi-
nistração, Serviço Social e Ciências Contábeis, com reconheci-
mento do MEC. Funciona desde o ano de 2004 e, conta com 22 
salas de aulas, cantina, banheiros, biblioteca, Setor administra-
tivo, sala da direção geral, sala de leitura e pesquisa informati-
zada, salas de coordenação dos três cursos, diretoria acadêmica 
e administrativa, salas que funcionam os núcleos de apoio ao 
discente - NAD, Núcleo de Desenvolvimento Educacional - NDE 
e Comissão de Permanente de Avaliação - CPA. Convém destacar 
que toda a infraestrutura está adaptada para as pessoas com 
deficiência. Dispõe no corpo docente de aproximadamente 41 
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professores distribuídos nos três cursos, com um total aproxi-
mado de dois mil alunos matriculados.

INSTRUMENTO

O instrumento utilizado foi um questionário, construído com 
auxílio da ferramenta Google Forms, composto por oito questões 
objetivas e subjetivas, enviados a todos os professores. A escolha 
pelo questionário foi pautada por ser um instrumento de fácil 
acesso e que, deixa o respondente mais à vontade para expor 
suas respostas, já, que estes não são identificados. O instru-
mento foi disponibilizado no próprio grupo de WhatSapp dos 
professores. Onde procurou-se realizar um levantamento breve 
do perfil da população, grau de escolaridade, tempo que leciona 
e curso que ministra disciplina.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A primeira questão investigou o nível de escolaridade dos entre-
vistados, cujas respostas estão expostas no gráfico abaixo:
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Gráfico 1 – Escolaridade dos sujeitos.

Fonte: Dados da pesquisa (2017).
[Descrição da imagem] Gráfico tipo pizza, intitulado “Nível de escolaridade dos sujeitos”. Dividido em 3 partes, com 
70% em laranja, 20% em cinza e 10% em amarelo. Ao lado, legenda:  para “Especialização” laranja, para “ Mestrado” 
cinza e para “Doutorado” amarelo. [Final da descrição]

Como se pode perceber 70% dos sujeitos são especialis-
tas, 20% mestres e 10% são doutores. Identifica-se a dificuldade 
da Instituição de ensino superior para manter em seu quadro 
de professores um número maior de educadores com titulação 
de mestres ou doutores. Tal realidade encontra-se expressa na 
meta 13 do Plano Nacional de Educação7 (2014/2024), quando 
esta objetiva elevar para 75% a proporção de mestres e doutores 
em efetivo exercício.

A segunda questão indagava acerca do tempo que os 
educadores lecionavam no ensino superior:

7 Lei nº 13.005, de 25 de Junho de 2014, que dispõe do Plano Nacional de 
Educação.
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Gráfico 2 – Tempo que leciona no Ensino Superior.

Fonte: Dados da pesquisa (2017).
[Descrição da imagem] Gráfico tipo pizza, intitulado “Tempo que leciona no ensino superior”. Gráfico dividido em 3 
partes, com 50% em laranja, 35% em azul e 15% em cinza. Ao lado, legenda: para “1 a 3 anos” azuis, para “4 a 7 anos” 
laranja e para “8 a 10 anos” cinza. [Final da descrição]

Percebe-se, que 50% dos professores lecionam há 4 
(quatro) e 7 (sete) anos, 35% de 1 (um) a 3 (três) anos e, 15% há 
mais de 8 anos no ensino superior. Conclui-se que estes profissio-
nais possuem experiência ampla em lecionar no ensino superior.

A este respeito, Pimenta e Anastasiou (2010, p. 88) ressal-
tam que

A docência na universidade configura-se como um processo 

contínuo de construção da identidade docente e tem por base 

os saberes da experiência, construídos no exercício profis-

sional mediante o ensino dos saberes específicos das áreas 

de conhecimento. 

Compreende-se a necessidade do educador de estar aten-
to às suas práticas pedagógicas, analisar e ampliar seus modos 
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de ensinar e aprender, uma vez que a sociedade contemporânea 
exige um profissional cada vez mais qualificado.

Na terceira indagação os sujeitos assinalavam o(s) curso(s) 
que eles lecionavam na Instituição, cujas respostas se encon-
tram abaixo:

Gráfico 3 – Cursos que Lecionam.

Fonte: Dados da pesquisa (2017).
[Descrição da imagem] Gráfico de barras horizontais na cor roxa. No eixo horizontal, escala de 0 a 16, e no vertical, 
de cima para baixo “Administração”, “Serviço Social” e “Ciências contáb...”. “Administração” corresponde a uma barra 
com valor 11 (42,3%), “Serviço Social” a 17 (65,4%) e “Ciências contáb...” corresponde a uma barra com valor 12 (46,2%) 
[Final da descrição]

Constata-se que alguns educadores lecionam nos três 
cursos que a Instituição oferece, uma vez que existem compo-
nentes curriculares comuns aos três cursos. O curso que ocor-
reu uma maior incidência de docentes que responderam ao 
questionário é o de Serviço Social, seguido dos que lecionam 
em Ciências Contábeis e, por fim, o de Administração.

Na quarta pergunta, os sujeitos descreviam o que eles 
entendiam pelo processo inclusivo no âmbito do ensino supe-
rior. Obteve-se as seguintes respostas:
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Tabela 1 – O que o senhor entende por inclusão.

Nº CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS 
ENTENDIMENTO SOBRE INCLUSÃO RESPONDENTES

1
Desenvolver ações que estimule o 
respeito as diferenças e facilitem 
a transformação da sociedade 

9

2 Oportunidade para as pessoas 7

3 É atender as necessidades dos alunos 6

4
Proporcionar ao aluno com 
NEE o acesso, seja a que for, da 
mesma forma que as demais 

4

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Percebe-se que 9 (nove) dos sujeitos disseram que incluir 
é desenvolver ações que estimulem o respeito às diferenças e 
facilitem a transformação da sociedade, 7 (sete) apontaram que 
incluir é dar oportunidade para as pessoas, 6 (seis) destaca-
ram que é atender as necessidades dos alunos com qualidade e 
ainda, 4 (quatro) dizem que é proporcionar ao aluno com NEE 
as mesmas condições de acesso que os demais pares.

Nesta vertente, as concepções dos educadores encontram-
-se pautadas nas premissas de Mantoan (2003, p. 32), quando 
esta diz que

A inclusão é produto de uma educação plural, democrática e 

transgressora. Ela provoca uma crise escolar, ou melhor, uma 

crise de identidade institucional, que, por sua vez, abala a 

identidade dos professores e faz com que seja ressignificada 

a identidade do aluno. 
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Nestas perspectivas, torna-se relevante e necessário que 
a instituição de ensino superior considere a diversidade como 
um fator importante, e que as diferenças de todos os tipos 
sejam potencializadoras de modificações no interior das salas 
de aula, onde os discentes possam desenvolver suas capacidades 
e competências.

A quinta pergunta procurava saber se os educadores se 
sentiam preparados para incluir na FCST. Assim, eles aponta-
ram que:

Gráfico 4 – Preparado para Trabalhar na 
Perspectiva Inclusiva no Curso que Leciona.

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
[Descrição da imagem] Gráfico tipo pizza, intitulado “Preparado para atuar com a inclusão”. Gráfico dividido em 2 
partes, com 80% em azul e 20% em laranja. Ao lado legenda: para “não” azul e, para “sim” laranja. [Final da descrição]

Pode-se perceber que 80% dos sujeitos destacaram que 
não se sentem preparados para lecionar com contexto inclu-
sivo e que, 20% afirmaram estar preparados para lecionar no 
paradigma da inclusão. Percebe-se a necessidade de se traba-
lhar com formações continuadas de professores que atuam no 
ensino superior. 
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No entanto, estas formações precisam atender às espe-
cificidades dos docentes, pautadas em estratégias pedagógicas 
de adaptação dos conteúdos, conhecimentos sobre os tipos de 
deficiências e suas interferências para aprendizagem e, ainda, 
compreender a diversidade de como o ser humano aprende 
(MATOS, 2012). 

Na sexta indagação, era seguinte questão: Já participou 
de algum curso de formação continuada em educação inclusiva? 
As respostas estão expressas no gráfico:

Gráfico 05 – Já participou de algum curso de 
formação continuada em educação inclusiva

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
[Descrição da imagem] Gráfico tipo pizza, intitulado “Participação em formação continuada em inclusão”. Gráfico dividido 
em 2 partes, com 84% em azul, e 16% em laranja. Ao lado legenda: para “não” azul e, para “sim” laranja. [Final da descrição]

Verifica-se que 84% não participaram de nenhuma forma-
ção na área de educação inclusiva e, 16% assinalaram que haviam 
participado de alguma capacitação na área. Tais achados apon-
tam para contexto preocupante, pois a formação dos educadores 
é condição essencial para a implementação de um sistema de 
ensino mais justo e igualitário, com ampliação não somente do 
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acesso, mas também da permanência e do processo de apren-
dizagem com qualidade.

A respeito desta realidade Mizukami (2005-2006, s/p) 
diz que:

Evidenciam-se atualmente, no cenário brasileiro, investimen-

tos quanto à elaboração, implementação e acompanhamen-

to de políticas públicas educacionais voltadas à formação de 

professores. A docência no ensino superior é ainda território 

que apresenta iniciativas tímidas (...). Não há programas de 

formação para professores do ensino superior e apenas uma 

parte do corpo docente envolvido com cursos de formação 

de professores tem algum tipo de preparação pedagógica.

Percebe-se, a dificuldade do educador que leciona no 
ensino superior para encontrar formações específicas, provo-
cando assim, um desinteresse na procura e a participação 
destes em eventos na área.

Na sétima questão perguntou-se quais são os desafios 
enfrentados dentro das instituições que trabalham com a inclu-
são de alunos com necessidades especiais. As respostas encon-
tram-se na tabela abaixo:

Tabela 2 – Desafios enfrentados para 
lecionar a alunos com deficiência.

Nº CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS 
DESAFIOS DA INCLUSÃO RESPONDENTES

1 Ausência de formação na área 8

2 Desenvolvimento de novas metodologias 6

3 Não lecionei ainda a este clientela 5
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4 Formas de avaliação 4

5 Ausência da família 3

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

De modo evidente, o maior desafio está na ausência de 
formação na área inclusiva, pois a maioria massiva dos educado-
res da FCST são bacharéis, ou seja, praticamente, não participa-
ram em suas graduações de estudos ou discussões voltadas para 
os processos de ensino-aprendizagem. A este respeito, compre-
ender como o ser humano aprende é necessário, pois permite ao 
educador pensar estrategicamente para desenvolver e ampliar 
as potencialidades dos seus alunos (PERRENOUD, 2002).

Na oitava pergunta, os educadores foram questionados 
quais seriam as estratégias que utilizavam para garantir a 
aprendizagem dos alunos NEE. Estes apresentaram as respos-
tas da tabela abaixo:

Tabela 3 – Estratégias específicas para facilitar 
a inclusão na faculdade que leciona.

Nº CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS 
ESTRATÉGIAS PARA INCLUIR RESPONDENTES

1 Avaliações adaptadas 6

2 Não tenho como responder 3

3 Posicionar o aluno mais perto do professor 2

4 Conversar com outros colegas 2

5 Treinamentos 2

6 Não utilizo 2
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7 Interação social 1

8 Apoio do NAD 1

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Nota-se uma preocupação maior no processo avaliativo, 
para o qual seis educadores apontaram esta estratégia como 
necessária, no entanto, alguns disseram que não utilizam 
nenhuma estratégia, outros não souberam responder.

Para a inclusão ocorrer, é necessário que todos os sujeitos 
envolvidos neste processo utilizem estratégias diversificadas 
para garantir a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 
Adicionalmente, o planejamento pedagógico eficiente pode 
atender aos objetivos propostos nos parâmetros de uma 
sociedade justa e igualitária, deve funcionar “ora como força 
estabilizadora, ora como fator de mudança. Às vezes, preser-
vando determinadas formas de cultura, outras, interferindo no 
processo histórico instrumental” (FREIRE, 1987, p. 23).

Ainda dentro das estratégias apontadas, os educado-
res disseram que precisam melhorar a acessibilidade física e 
pedagógica, destacam o acompanhamento por parte do NAD8 
e diálogos entre os profissionais.

A última questão buscava identificar os benefícios que o 
processo inclusivo traz para o contexto do ensino superior. Os 
sujeitos disseram que: 

8 NAD: Núcleo de apoio ao discente da instituição, que auxilia aos educandos 
e educadores a compreender as dificuldades de aprendizagem que podem 
vir a surgir no ensino superior. 
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Tabela 4 – Quais os benefícios que o processo inclusivo 
traz para o contexto do ensino superior.

Nº CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS 
BENEFÍCIOS DA INCLUSÃO RESPONDENTES

1 Aceitação do diferente 7

2 Garante o acesso e o direito a educação 7

3 Crescimento e oportunidade para todos 4

4 Desafios a prática pedagógica 3

5 Autonomia dos sujeitos 2

6 Proporcionar igualdade na universidade 2

7 Prepara o aluno para o merca-
do de trabalho 1

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Evidencia-se a percepção dos benefícios da inclusão para 
o ensino superior, onde a aceitação da diferença e a garantia do 
acesso e o direito à educação, destacadas por 7 (sete) educado-
res, o crescimento e oportunidade para todos, apontados por 4 
(quatro) sujeitos. Reflete-se aqui que, 

O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, 

em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades 

especiais, e simultaneamente estas se preparam para assumir 

seus papéis na sociedade. [...] A sociedade busca, em parceria, 

equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equi-

paração de oportunidades para todos (SASSAKI, 1997, p.41). 

Conclui-se que, quanto mais as instituições de ensino 
superior estiverem preparadas para dar respostas eficientes 
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ao processo inclusivo, mais a sociedade terá a oportunida-
de de ampliar os valores e percepções em relação ao desen-
volvimento e aprendizagem das pessoas com deficiência. 
Consequentemente, estas terão mais condições de inserção e 
permanência no mercado de trabalho, sendo compreendidas, 
como cidadãos com potencial de contribuir para o desenvolvi-
mento da sociedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos anos o paradigma inclusivo vem passando por 
diversas mudanças que objetivam contribuir para o desenvol-
vimento da efetivação das políticas públicas que garantem o 
acesso e a permanência do aluno com NEE nas IES. É importante 
ressaltar que a inclusão é um processo que deve acontecer em 
parceria, com os órgãos governamentais que são responsáveis 
pela viabilização das políticas públicas, com a família, escola 
e sociedade.

Pode-se compreender que os educadores têm concep-
ções consolidadas sobre a política inclusiva descrita na legis-
lação brasileira. No entanto, os achados sugerem que estes 
encontram-se despreparados para trabalhar frente a esta 
nova realidade, uma vez que a maioria não possui formação 
específica na área pedagógica. 

No tocante ao mapeamento das práticas pedagógicas 
que os professores utilizavam para incluir no ensino superior, 
destacam-se como estratégias: as adaptações no processo de 
ensino-aprendizagem, especialmente nas avaliações, a troca 
de experiências com outros colegas e a participação em cursos 
de formação sobre a temática.
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Entende-se, que o desafio neste momento é a oferta de 
formações continuadas na área inclusiva, e que estas consi-
gam dar respostas eficientes às expectativas e necessidades dos 
sujeitos que a procuram. Ainda estão listadas nesta categoria 
a inserção de metodologias diversificadas e inovadoras, capa-
zes de atender as exigência e ao perfil do estudante do ensino 
superior. Em termos da realidade na instituição pesquisada, 
identifica-se pouca visibilidade do NAD, como um órgão capaz 
de oferecer o suporte necessário aos professores e alunos que 
dele precisam.

Por fim, ainda é relevante destacar os benefícios propor-
cionados pela inclusão e citados pelos professores. Dentre estes, 
a aceitação da diferença como condição do ser humano, cresci-
mento e oportunidade para todos os envolvidos neste processo, 
o que traz desafios à prática pedagógica e proporciona igual-
dade no ensino superior. 

Conclui-se que o caminho para incluir no ensino superior 
ainda está comprometido pela ausência de formações conti-
nuadas na área. No entanto, esta ausência não se torna um 
empecilho objetivo para os professores, pois estes procuram 
adequar-se às necessidades dos alunos e atender aos objetivos 
propostos a esta etapa de ensino.
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RESUMO

Desde 1990, por meio de recomendações internacionais e 
nacionais, a inclusão escolar de alunos público alvo da educa-
ção especial surge no Brasil atingindo, nos últimos anos, o 
ensino superior. Cabe, portanto, às instituições e aos docen-
tes do ensino superior, promover condições de acesso, perma-
nência e aprendizagem para esse alunado. Nesse contexto, a 
pesquisa pretendeu investigar a concepção de professores 
universitários acerca da inclusão do aluno público alvo da 
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educação especial no ensino superior, identificando aspectos 
da sua formação e a condição da universidade para atender 
tais alunos. Participaram da pesquisa os professores univer-
sitários da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC), Unesp. Foi 
realizado estudo de natureza descritiva, com base na análise 
quantitativa e qualitativa dos dados coletados via questionário 
em plataforma online. Os resultados indicaram que apesar dos 
docentes se mostrarem favoráveis e receptivos ao processo de 
inclusão, sentem-se inseguros para ensinar alunos que apresen-
tam necessidades educacionais especiais, isso porque, em sua 
maioria, tiveram uma formação superficial e incipiente sobre 
educação inclusiva. Verificou-se ainda que a instituição de ensi-
no superior não está devidamente preparada nem para atender 
tais alunos, como também, para dar suporte aos professores.

Palavras-chave: Inclusão no ensino superior, concepção de 
professores, inclusão educacional.

INTRODUÇÃO 

Na década de 1990 o movimento de apoio e disseminação da 
educação inclusiva se expandiu internacionalmente em decor-
rência das orientações apontadas pela Conferência Mundial 
sobre Educação para Todos, em 1990, na Tailândia e, pela 
Declaração de Salamanca, promulgada em 1994, na Espanha, 
resultado de uma conferência que reuniu muitos governos e 
organizações internacionais, reforçando as metas primordiais 
da Educação para todos e, especialmente, do direito à educação 
dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEEs).
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Sob a influência do movimento internacional de inclu-
são, o governo brasileiro passou a elaborar políticas públicas 
com base no atendimento à diversidade. Isso se justifica porque, 
conforme salienta Poker (2008), a inclusão implica em ações 
no âmbito governamental, da escola e da sociedade em geral 
destinadas à garantia da igualdade de direitos e a negação de 
quaisquer formas de discriminação. Assim,

As pessoas com deficiência, que tradicionalmente eram 

expectadores, agora entram em cena, assumindo vez e voz. 

E isto está chegando ao ensino superior, ainda que de forma 

tímida, mas demandando novas posturas de gestores, de 

professores, de técnicos- administrativos, de alunos e da 

própria pessoa com deficiência. Essa questão se torna rele-

vante, considerando que o número de alunos com deficiência 

no ensino superior tem aumentado, bem como tem se amplia-

do a preocupação em garantir os seus direitos, que não são 

apenas de acesso, mas também de permanência e alcance 

do sucesso acadêmico nesse nível de ensino (GUERREIRO; 

ALMEIDA; SILVA FILHO, 2014, p. 32). 

O desafio que se impõe hoje à universidade brasileira é a 
articulação entre a democratização do acesso e a garantia da 
qualidade do ensino superior a todos os alunos, inclusive os que 
apresentam condições sensoriais, físicas, intelectuais, compor-
tamentais, motoras diferenciadas e que, de alguma forma, 
afetam o seu processo de ensino e de aprendizagem. A pessoa 
com deficiência está chegando no ensino superior, número que 
aumenta a cada dia, e ao mesmo tempo em que devem acolhê-la, 
as instituições precisam oferecer-lhes condições reais de acesso 
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ao conhecimento e garantia de sua permanência (GUERREIRO; 
ALMEIDA; SILVA FILHO, 2014). 

É nítido que o sistema educacional, a partir da década 
de 1990, está legalmente amparado no discurso inclusivo, nos 
princípios democráticos de igualdade, equidade e diversida-
de. Já temos grandes vitórias como, por exemplo, o direito 
do estudante universitário com surdez ter um intérprete de 
LIBRAS, conforme indicação do Decreto nº 5.626/05. No entan-
to, apesar da importância dos instrumentos legais, estes por si 
só não garantem práticas inclusivas na educação, a realidade 
revela que há distanciamento entre a proposição teórica e a 
efetivação do direito.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) por 
meio dos dados divulgados no resumo técnico do Censo da 
Educação Superior (BRASIL, 2015), indica que 7.305.977 estu-
dantes brasileiros efetuaram matrículas em Instituições de 
Ensino Superior, em 2013. Dessa amostra total, 29.034 declara-
ram apresentar alguma necessidade especial constitutiva do 
público-alvo da educação especial, ou seja, alunos com deficiên-
cia, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação. Nesta direção, a Política Nacional de Educação 
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, aprovada em 
2008, já propunha a transversalidade da educação especial 
também no ensino superior, para que esta oriente e promova 
respostas às necessidades educacionais especiais dos alunos 
matriculados nesse nível de ensino.

Dentre as políticas públicas inclusivas relacionadas 
especificamente ao ensino superior, destacam-se o Plano 
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – 
REUNI; o Programa Universidade para Todos – PROUNI, e o 
Programa de Inclusão no Ensino Superior – INCLUIR que tem 
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finalidade de assegurar o direito da pessoa com deficiência à 
educação superior. 

Entretanto, vale ressaltar que, mesmo com vários direi-
tos amparados pela Circular nº 277 de 1996, como por exemplo, 
adequação do vestibular, “flexibilização dos serviços educacio-
nais e da infraestrutura, bem como a capacitação de recursos 
humanos” (BRASIL, 1996), de maneira que todos os direitos 
favoreçam a permanência do aluno do Ensino Superior, na 
realidade, tais direitos não estão sendo devidamente cumpri-
dos. Valdés (2006) aponta que ainda é necessária a discussão na 
academia em torno do tema inclusão, além do investimento na 
formação de professores e adequações arquitetônicas para aten-
der com qualidade a pessoa com deficiência. Carvalho (1998) 
afirma que a crescente presença de alunos com deficiência nas 
universidades tem gerado algumas mudanças legais, mas nem 
sempre estão acompanhadas de mudanças atitudinais por parte 
da comunidade acadêmica. 

Em pesquisa sobre nível de satisfação dos alunos em rela-
ção às condições de permanência nas IES, Guerreiro, Almeida 
e Silva Filho (2014) demonstraram o quanto estão insatisfeitos, 
tanto no âmbito operacional, funcional, psicoafetivo e de atitu-
des diante de um obstáculo.

Para Moreira, Bolsanello e Seger,

[...] uma universidade inclusiva só é possível no caminhar 

em busca da mudança que vai eliminando barreiras de toda 

ordem, desconstruindo conceitos, preconceitos e concepções 

segregadoras e excludentes. É um processo que nunca está 

finalizado, mas que, coletivamente, deve ser constantemente 

enfrentado (2011, p. 141). 
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A inclusão no ensino superior vai além de espaços aces-
síveis, implica o uso de recursos pedagógicos (livros, equipa-
mentos, instrumentos etc.), informações para a comunidade 
técnico-administrativa, instruções e/ou capacitação de profes-
sores e apoio institucional. Portanto, há que se proporcionar 
uma mudança no modus operandi da instituição, no ensino, na 
pesquisa, na extensão, e na infraestrutura oferecida a toda a 
comunidade docente, discente e administrativa (GUERREIRO; 
ALMEIDA; SILVA FILHO, 2014, p. 33). Isso porque a IES “[...] preci-
sa mostrar-se acolhedora, para aqueles que superaram barrei-
ras nas etapas anteriores e conseguiram chegar ao Ensino 
Superior” (SOUZA, 2008, p. 12).

OBJETIVO

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar a 
concepção de professores universitários de uma faculdade públi-
ca do Estado de São Paulo sobre a inclusão educacional, identi-
ficando aspectos da formação que poderiam interferir em suas 
atitudes em sala de aula, ao lidar com os alunos público alvo da 
educação especial. Verificou ainda as condições da instituição 
para atender tais alunos e o suporte oferecido aos professores.

METODOLOGIA 

O lócus de estudo foi a Faculdade de Filosofia e Ciências – Unesp/
Marília. Inicialmente foi feito um levantamento dos nomes e 
emails dos docentes que, no ano de 2015, ministraram aulas 
nos nove cursos existentes nessa faculdade, que são: Pedagogia, 
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Biblioteconomia, Arquivologia, Filosofia, Ciências Sociais, 
Relações Internacionais, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 
Ocupacional. Foi enviado questionário via Plataforma do Gmail 
Google Drive com perguntas abertas e fechadas para todos os 
162 docentes. Retornaram 52 emails respondidos. Foi feito estu-
do de natureza descritiva voltado a apresentar características 
de um grupo, com base na análise quantitativa e qualitativa 
dos dados coletados.

RESULTADOS

CARACTERIZAÇÃO

Dos 52 professores participantes, 31 são do sexo feminino e 
21 do masculino. Sobre a faixa etária, seis tinham entre 31 e 
40 anos; 25 tinham entre 41 e 50 anos; e 21 docentes tinham 
mais de 50 anos. Sobre o tempo de trabalho em Instituições de 
Ensino Superior, 71% dos docentes atuam há mais de quinze 
anos; 19% entre seis e quinze anos e só 10% atuam entre um e 
cinco anos. Destaca-se que a maioria possui uma larga experi-
ência de docência no ensino superior. 

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOCENTE

Dos 52 docentes, dois são doutorandos e 50 são doutores. 16 
fizeram pós-doutorado e 6 fizeram livre-docência. Além disso, 
20 docentes fizeram especialização após a graduação, sendo 
três na área da educação especial. A maioria realizou mestrado 
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e doutorado na área de concentração em educação, e em menor 
número em saúde. 

A respeito da formação em educação especial, 45% tiveram 
acesso a conteúdos relacionados a Educação Especial/Inclusiva 
durante sua formação acadêmico/profissional e 33% realizaram 
alguma formação complementar nessa área. Estudo de Anjos 
(2012) aponta que “as universidades se dedicam à questão da 
deficiência como algo que ocorre fora delas, na educação bási-
ca” (p. 368) ou que a universidade tem um papel que se concentra 
mais no âmbito de assessoria e formação de profissionais que vão 
atuar com a pessoa com deficiência fora dela. Baptaglin, Souza 
(2012); Ferrari; Sekkel (2007); Regiani, Mól (2013) verificaram esse 
mesmo fenômeno. Apontam falta de formação continuada no 
âmbito da educação inclusiva, ausência de reforma dos progra-
mas de formação de professores e organização pedagógica, bem 
como a ausência da LIBRAS em cursos de licenciatura. Baptaglin, 
Souza (2012) salientam ainda outros pontos negativos da inclusão 
no ensino superior que se referem de modo mais direto aos estu-
dantes: presença de barreiras estruturais das IES; desqualificação 
dos recursos humanos; problemas nas condições de trabalho e de 
saúde dos professores; baixa qualidade das aulas universitárias; 
limites da política do PROUNI; falta de condições que garantem 
o acesso (as políticas de inclusão, as atitudes, e a aquisição de 
produtos e tecnologias assistivas) e; o modo como os docentes 
representam a deficiência ou as NEEs e como isto reflete nas 
práticas de sala de aula.

A formação docente insuficiente acaba sendo um dos 
maiores obstáculos para a educação inclusiva, e se agrava por 
sabermos que a maioria dos docentes das ciências são bacharéis 
e não licenciados (PACHECO; COSTA, 2006). Assim, além de políti-
cas públicas para o acesso e permanência, é preciso favorecer a 
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formação e capacitação dos docentes através de cursos de quali-
ficação e formação continuada, para que realmente haja uma 
inclusão que prese pelo respeito e reconhecimento das diversi-
dades, de maneira que todos possam se beneficiar (CASTANHO; 
FREITAS, 2006).

EXPERIÊNCIA DOCENTE COM 
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA

Dentre os 79% dos participantes que afirmaram já ter tido expe-
riência com alunos com deficiências, 57% demonstraram total 
ou alguma insegurança para atuar com eles em sala de aula.

Sobre a oferta de apoios e recursos para o atendimento 
dos alunos com deficiência na universidade, 71% dos docentes 
afirmaram que a FFC – Unesp ofereceu apenas em parte tal apoio 
ou não tiveram apoio. Essa questão é importante pois estudos 
de Moreira, Bolsanello e Seger (2011) sobre o suporte oferecido 
pela instituição de ensino superior, feito por meio de relatos de 
alunos com deficiência, constatou que um dos fatores que tem 
colaborado positivamente com o percurso acadêmico, tem sido as 
adaptações e recursos utilizados pelos professores na sala de aula.

CONHECIMENTO/CONCEPÇÃO SOBRE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA

A maioria dos docentes, 96%, manifestou opinião favorável 
acerca da inclusão de alunos com deficiência no ensino supe-
rior. Apenas 4% disseram não tem uma ideia formada sobre o 
assunto. Quando descreveram o que significava a inclusão, as 
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41 respostas obtidas referiram-se aos princípios que funda-
mentam a educação inclusiva como: direito à educação; opor-
tunidade de integração; condições de acesso e permanência; 
direito ao pleno desenvolvimento escolar; criação de condi-
ções para a independência e, garantia de ensino de qualidade 
para todos. Um estudo de Souza (2008) sobre as concepções de 
docentes revelou que estes são favoráveis, porém, a maioria 
pouco conhece sobre o assunto, sobretudo no que diz respeito 
aos apoios necessários a esse processo.

Sobre o conhecimento dos docentes acerca de aspectos da 
Educação Especial/Inclusiva, verificou-se que 39% conheciam a 
legislação; 35% sabiam sobre aspectos filosóficos. Em relação à 
prática, ou seja, metodologias alternativas e tecnologias assisti-
vas, só 27% apontou conhecer o assunto. Os resultados reiteram 
o estudo de Souza (2008), em que a maioria dos professores rela-
tou desconhecer ou mesmo possuir informações difusas acerca 
dos fundamentos da inclusão, notadamente no tocante às bases 
conceituais. Mesmo incipiente, o conhecimento mais comum 
refere-se aos aspectos legais. Nas outras áreas (metodológica, 
prática) predomina a ausência de conhecimento.

Sobre a forma pela qual o docente teve acesso à infor-
mações sobre deficiências, necessidades educacionais especiais 
ou inclusão educacional, 63% indicaram que foi por meio da 
leitura de livros e revistas da área. Diferente desse resultado, 
Estudos de Baptaglin e Souza (2012) indicaram que a maioria dos 
docentes quando se depara com a realidade de um estudante 
incluído em sua classe, tem se alicerçado nos conhecimentos 
advindos das experiências, porque contam com uma formação 
específica mínima ou quase inexistente. Rivas e Pedroso ainda 
acrescentam que “A atividade docente exige habilidades que 
vão além do conhecimento específico de cada área; exige, sim, 
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conhecimentos da área de atuação, mas também os conheci-
mentos próprios para a docência” (RIVAS; PEDROSO, 2011, p. 188).

APOIO AO ALUNO E AO PROFESSOR

Na pesquisa constatou-se que 75% dos docentes afirmaram que 
a FFC - Unesp oferece apoio para atender às NEEs da pessoa com 
deficiência, mas só 8% mencionaram que a faculdade está, de 
fato, preparada. Perguntados se sentem-se capacitados para 
atender o aluno com deficiência, 17% disseram que sim, 27% não 
e, 56%, apontaram que consideram-se capacitados “em parte”. 
Tais resultados estão relacionados com a questão da formação 
docente. Isso porque apenas 17% consideram que a sua forma-
ção é suficiente para atender às necessidades educacionais 
especiais dos alunos com deficiência.

BARREIRAS E ATITUDES DO PROFESSOR

De 49 respostas obtidas, 71,4% apontaram as barreiras arqui-
tetônicas e, 49%, consideram as barreiras atitudinais como 
impeditivas. Quase a totalidade dos professores reconhece que 
eles próprios podem se constituir em barreiras para a apren-
dizagem. Em pesquisa de Castro e Almeida (2014), alunos com 
deficiência destacaram a falta de acessibilidade física, barreiras 
comunicacionais, atitudinais e barreiras pedagógicas, estas, 
caracterizadas como referentes à didática em sala de aula, 
a utilização de métodos inadequados, a falta de preparo dos 
professores e a falta de materiais adaptados. 
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Sobre as atitudes frente ao aluno com deficiência, a 
maior parte dos docentes usa o diálogo inicial com o aluno para 
conhecer as suas necessidades e escutar sugestões que o mesmo 
possa apresentar. Frustração por não ter alcançado os objetivos 
como docente, também foi demonstrado. Moreira, Bolsanello 
e Seger (2011) em entrevista com alunos com deficiência no 
ensino superior, verificaram que os professores não estavam 
alheios à inclusão deles na universidade e que demostravam 
preocupação e cuidados referentes às especificidades educa-
cionais deste alunado. 

CONCLUSÃO

No Brasil, o discurso da educação para todos que se baseia no 
ideal de igualdade e de convivência com a diversidade, está se 
fortalecendo a cada dia por meio das políticas públicas vigen-
tes. Foi o que a presente pesquisa revelou. Grande parte dos 
docentes da FFC – Unesp já tiveram experiência com alunos com 
deficiência. Porém, isso não significa que os sistemas educacio-
nais estejam, de fato, efetivando a inclusão, principalmente em 
relação às instituições de ensino superior, onde tal proposta é 
extremamente nova. Estudos sobre a inclusão no ensino supe-
rior apontam para um grande distanciamento entre o aparato 
legal, teórico, e a realidade, o que demanda reflexões sobre as 
dificuldades inerentes a operacionalização desse processo.

Constatou-se que a maioria dos docentes se considera 
responsável pelos seus alunos com deficiência, sendo favorável 
à inclusão no ensino superior. Entretanto, sentem-se insegu-
ros e despreparados para atuar com tal alunado, detém pouco 
conhecimento sobre os aspectos teóricos relacionados com o 
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âmbito filosófico e legal e, também, sobre os aspectos práticos 
que se relacionam com o uso de recursos e metodologias de 
ensino diferenciadas, adequações curriculares e mesmo formas 
alternativas de avaliação de aprendizagem. Além disso, apesar 
de apontarem que a FFC - Unesp oferece apoio à inclusão, consi-
deram que não é suficiente. 

A pesquisa confirmou o que outros estudos indicam: 
que a presença das pessoas com deficiência nas instituições de 
ensino superior está aumentando, mas, ainda, se dá de forma 
muito incipiente. Assim, a preocupação em garantir não só o 
direito ao acesso, mas também à permanência da pessoa com 
deficiência de forma a alcançar o sucesso acadêmico nesse nível 
de ensino, constitui-se em um grande desafio e requer novos 
investimentos e atitudes de toda a comunidade universitária. 

Vale destacar que, tradicionalmente, a instituição de 
ensino superior tem como função selecionar e apoiar os melho-
res, valorizando o desempenho individual dos alunos. Neste 
sentido constitui uma instância de educação que detém poder 
estando impregnada de conservadorismo, onde o professor tem 
o poder do conhecimento e, o aluno, é o receptor, devendo se 
responsabilizar sozinho pela sua aprendizagem. Seus docentes, 
apesar de deterem profundo conhecimento em determinada 
área de conhecimento não estão preparados para ensinar o 
aluno com deficiência e, a instituição, também não está orga-
nizada para oferecer o suporte necessário. As barreiras são 
inúmeras! Há ausência ou pouco conhecimento dos gestores da 
faculdade para organizar um espaço inclusivo e, dos professo-
res, para conhecer e elaborar adequações curriculares, utilizar 
recursos ou metodologias diferenciadas. 

O problema aqui identificado reitera os achados de 
outras pesquisas e aponta para o necessário enfrentamento 
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dessa realidade. Neste sentido, torna-se fundamental ampliar 
a discussão sobre o tema e envolver toda a comunidade univer-
sitária. Afinal, só por meio da implementação de novas ações 
pelas instituições superiores, com ênfase em propostas de 
formação dos professores, será possível garantir, de fato, a 
democratização também nesse nível de ensino.

INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: A 
PERCEPÇÃO DE DOCENTES DE UMA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rosimar Bortolini Poker
Fernanda Oscar Dourado Valentim 
Isadora Almeida Garla



830

REFERÊNCIAS

ANJOS, H. P. Inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior: 
primeiras aproximações. In: O professor e a educação inclusiva: 
Formação, prática e lugares. (Org.) MIRANDA, T. G.; GALVÃO FILHO, 
T. A., EDUFBA, Salvador, 2012. p. 367 – 384.

BAPTAGLIN, L. A.; SOUZA K. M. Inclusão na educação superior: uma 
revisão das produções atuais. Disponível em:< http://www.unifra.br/
eventos/sepe2012/Trabalhos/5325.pdf>. Acesso em: 04 jul. 2016.

BRASIL. Censo da Educação Superior 2013: resumo técnico. 
Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira, 2015. Disponível em:< http://download.inep.gov.br/
download/superior/censo/2013/ resumo_tecnico_censo_educacao_
superior_2013.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2016.

               . Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. Aviso 
Circular nº 277. Brasília, 1996. Disponível em: <http://portal.mec.
gov.br/seesp/arquivos/pdf /aviso277.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2016. 

CARVALHO, R. E. A nova LDB e a Educação Especial. São Paulo: 
WVA, 1998.

CASTANHO, D. M.; FREITAS, S. N. Inclusão e prática docente no 
ensino superior. Revista Educação Especial, Santa Maria, n. 27, 
2006, p. 85-92. Disponível em: <http://cascavel.ufsm.br/revistas/
ojs2.2.2/index.php/educacao especial/article/view/4350/2557>.
Acesso em: 28 abr. 2016. 

INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: A 
PERCEPÇÃO DE DOCENTES DE UMA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rosimar Bortolini Poker
Fernanda Oscar Dourado Valentim 
Isadora Almeida Garla



831

CASTRO DUARTE, S. F.; ALMEIDA, M. A. Ingresso e Permanência 
de Alunos com Deficiência em Universidades Públicas Brasileiras. 
Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 20, n. 2, Abr.-
Jun., 2014, p. 179-194. Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.
php?pid=S1413-65382014000200003&script= sci_abstract&tlng=pt. 
Acesso em: 3 de out. 2016.

FERRARI, M. A. L. D.; SEKKEL M. C. Educação Inclusiva no Ensino 
Superior: Um Novo Desafio. Revista Psicologia: Ciência e Profissão, 
v. 27, n. 4, 2007, p. 636-647. Disponível em:< http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext& pid=S1414-98932007000400006>. 
Acesso em: 04 out. 2016.

GUERREIRO, E. M. R.; ALMEIDA, M. A.; SILVA FILHO, J. H. da. 
Avaliação da satisfação do aluno com deficiência no ensino 
superior. Avaliação. Campinas, v. 19, n. 1, mar. 2014,  
p. 31-60. Disponível em:< http://www.scielo. br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772014000100003>. Acesso em 
04 out. 2016.

MOREIRA, L. C.; BOLSANELLO, M. A.; SEGER, R. G. Ingresso e 
permanência na Universidade: alunos com deficiências em 
foco. Educar em Revista, n. 41, Editora UFPR, Curitiba, Brasil, jul./
set. 2011, p. 125-143. Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0104-406020110003 00009>. Acesso 
em: 21 set. 2016.

PACHECO, R. V.; COSTAS, F. A. T. O processo de inclusão de 
acadêmicos com necessidades educacionais especiais na 
Universidade Federal de Santa Maria. Revista Educação Especial, 
Santa Maria, n. 27, 2006, p. 151-170. Disponível em: <http://cascavel.

INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: A 
PERCEPÇÃO DE DOCENTES DE UMA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rosimar Bortolini Poker
Fernanda Oscar Dourado Valentim 
Isadora Almeida Garla



832

ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/ educacaoespecial/article/
view/4360>. Acesso em: 28 abr. 2016.

POKER, R. B. Adequações curriculares da área da surdez. In: 
OLIVEIRA, A. A. S.; OMOTE, S.; GIROTO, C. R. M. (Org.). Inclusão 
escolar: as contribuições da Educação Especial. São Paulo: Cultura 
Acadêmica; Marília: Fundepe, 2008. p. 167-178.

REGIANI, A. M.; MÓL, G. S. Inclusão de uma aluna cega em um curso 
de licenciatura em química. Ciência & Educação, v. 19,  
n. 1, 2013, p. 123-134. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid= S1516-73132013000100009.  
Acesso em: 03 set. 2016.

RIVAS, N. P. P.; PEDROSO, C. C. A. Formação para a docência: as 
tessituras no Cursos de Pós- Graduação. Revista Eletrônica 
Pesquiseduca, Universidade Católica de Santos, v. 03, n. 06, jul./
dez, 2011, p. 183-199. Disponível em: < http://periodicos.unisantos.
br/index.php/pesquiseduca/issue/ view/46/showToc.>  
Acesso em: 21 set. 2016.

SOUZA, L. M. A inclusão de alunos com deficiência na 
Universidade Federal do Piauí: concepções de professores. 2008. 
109 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal 
do Piauí, Teresina, PI, 2008.

VALDÉS, M. T. M. et al. A Inclusão em Diferentes Contextos do 
Ensino Superior: realidades e possibilidades. In: VALDÉS, M. T. M. 
(Org.). Inclusão de Pessoas com Deficiência no Ensino Superior 
no Brasil: Caminhos e Desafios. Fortaleza: EDUECE, 2006,  
p. 111-164.

INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: A 
PERCEPÇÃO DE DOCENTES DE UMA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rosimar Bortolini Poker
Fernanda Oscar Dourado Valentim 
Isadora Almeida Garla



INDICIÁRIO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS: GARANTIA À EDUCAÇÃO 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
NO ENSINO SUPERIOR

Elisângela Leles Lamonier 1 

Rosely Ribeiro Lima2

Valéria Grecov Garcia3 

Letícia Mendes Paiva 4 

Universidade Federal de Goiás 

RESUMO

A inclusão das pessoas com deficiência (PcD) nas instituições 
públicas comuns provoca grandes desafios à educação, em espe-
cial, para as instituições de ensino superior. O desafio consis-
te na busca de práticas inclusivas onde todos participem de 
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um mesmo processo de ensino e aprendizagem propondo uma 
educação para todos, respeitando a diversidade humana e suas 
especificidades. O presente estudo visa expor um indiciário 
das políticas públicas educacionais inclusivas com o objetivo 
de identificar e refletir sobre as principais contribuições legais 
às PcD no que tange a educação especial no ensino superior. 
Este trabalho trata da identificação, caracterização e análise 
das políticas públicas, a partir da Constituição Federal (1988) 
até os dias atuais. Realiza uma breve exposição dessas políticas 
públicas para a educação básica e enfatiza as políticas públicas 
de incentivo às PcD para o ingresso e permanência no ensino 
superior. Buscou-se nos documentos normativos subsídios para 
identificar e refletir sobre os principais dispositivos legais acer-
ca da inclusão das PcD no ensino superior, bem como alguns dos 
seus desdobramentos. A investigação parte da necessidade de 
refletir sobre a garantia dos direitos dessas pessoas no processo 
de inclusão escolar, desde a educação básica até o ensino supe-
rior, compreendendo a necessidade de que a legislação deva 
considerar as características processuais das práticas educati-
vas em todos os níveis e modalidades de ensino.

Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais Inclusivas. 
Legislações. Pessoa com Deficiência. Ensino Superior.

INTRODUÇÃO 

Os movimentos mundiais de luta pela inclusão social, educa-
cional, cultural, econômica e outras, desencadearam ações 
que visam o desenvolvimento e envolvimento das pessoas 
com deficiência não só no ambiente educacional, com ações 
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pedagógicas específicas, mas também na sociedade como um 
todo. Tais movimentos se constituem a partir de paradigmas 
fundamentados nos direitos humanos; eles trabalham em defe-
sa da efetivação prática destes direitos, sem que haja discrimi-
nação de qualquer natureza, devendo ser incondicional, não 
admitindo, portanto, qualquer forma de segregação, exclusão 
ou marginalização das pessoas com deficiência ou necessidades 
educacionais específicas.

A partir desse ponto de vista social, observa-se que a 
Educação apresenta importantes possibilidades para o cumpri-
mento dos direitos das pessoas com deficiência, pois nela, além 
de outros importantes elementos, está inserida a Educação 
Especial numa perspectiva Inclusiva, que também se constitui 
num paradigma alicerçado nos direitos humanos. Esta defende 
a conjugação entre igualdade e diferença como valores indisso-
ciáveis e que avança em relação à ideia de equidade e alterida-
de, contextualizando as circunstâncias históricas da exclusão 
e segregação das pessoas com deficiência dentro e fora do 
ambiente educacional. Nesta vertente, a inclusão ideal perpas-
sa pela Educação, pois defende que é somente a partir de uma 
Educação Inclusiva que se constitui uma sociedade inclusiva. 

Estudos sobre a Educação Inclusiva no Brasil têm provo-
cado inúmeros debates e reflexões, em especial, no âmbito 
educacional, sendo cada vez mais evidenciado nos dias atuais. 
Sabe-se que a educação é um direito de todos, previsto em leis 
que garantem e condicionam a educação a todas as pessoas, 
em todas as modalidades e níveis de ensino. Embora o acesso à 
educação seja uma garantia legal, existem vários desafios que 
dificultam sua realização e, em várias situações, impossibilitam 
que as pessoas com deficiência usufruam desse direito, mesmo 
para aqueles inseridos nas instituições consideradas inclusivas. 
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Nesta perspectiva, apesar de legalmente normatizada e 
antevista, as discussões relativas à inclusão das pessoas com 
deficiência acontecem de forma mais significativa na educação 
básica. Tais interesses ainda são principiantes e singulares no 
ensino superior, embora estejam ganhando espaço e expressi-
vidade nas pesquisas e nos debates educacionais. Deste modo, 
vale identificar e reconhecer, quais são as políticas públicas 
educacionais que garantem o acesso e permanência das pessoas 
com deficiência no ensino superior? 

O presente estudo será norteado pelas legislações de ampa-
ro à Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, em 
especial, a Constituição Federal (1988), a Declaração de Jomtien 
(1990), o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a Declaração 
de Salamanca (1994), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(1996) e a Lei Brasileira de Inclusão – LBI (2015), como políticas 
que marcaram a inclusão das pessoas com deficiência nos espaços 
comuns de aprendizagem. Mediante pesquisa bibliográfica, este 
estudo buscou localizar e apresentar as legislações que amparam 
e garantem o acesso e permanência das pessoas com deficiência 
no ensino superior. 

É possível constatar um vazio histórico relacionado às 
políticas públicas educacionais destinadas às pessoas com 
deficiência no ensino superior. Neste sentido, entende-se que 
a iniciativa deste estudo sobre as políticas públicas inclusivas 
para as pessoas com deficiência no ensino superior, em docu-
mentos já produzidos, é pertinente e relevante para que se 
possa indicar e nortear possíveis caminhos para assegurar a 
inclusão das pessoas com deficiência no ensino superior. 
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METODOLOGIA DE PESQUISA

Este estudo baseou-se em uma estratégia de pesquisa qualitativa, 
por meio de pesquisa bibliográfica e documental, com intuito de 
localizar as principais políticas públicas inclusivas, em especial, 
as que tratam das pessoas com deficiência no ensino superior. 

Através da revisão bibliográfica podemos mapear as 
contribuições de outras pesquisas acerca de um mesmo assun-
to, em nosso caso, sobre as políticas públicas educacionais 
inclusivas, especificadamente, as que resguardam a forma-
ção da pessoa com deficiência no ensino superior. Alves (1992,  
p. 54-55) apresenta que revisar as produções de outros pesqui-
sadores nos permite, além de reconhecê-los, interagir com o 
conhecimento produzido no que tange o objeto de estudo, pois 
como afirma a autora “[...] a produção do conhecimento não 
é um empreendimento isolado. É uma construção coletiva da 
comunidade científica, um processo continuado de busca, no 
qual cada nova investigação se insere, completando ou contes-
tando contribuições anteriormente dadas ao estudo do tema”.

DOCUMENTOS NORMATIVOS BASILARES 
PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA AO ENSINO SUPERIOR.

A trajetória histórica sobre a educação se caracterizou como 
privilégio de poucos, onde os grupos minoritários eram exclu-
ídos e ou segregados dos processos de escolarização, sendo 
legitimados nas políticas públicas e, em especial, nas práticas 
educacionais. Vale ressaltar que o processo histórico escolar 
das pessoas com deficiência precisa ser analisado considerando 
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os aspectos históricos, sociais, culturais e científicos, tendo em 
vista o longo caminho que esse grupo percorreu para conquis-
tar seu espeço e seu reconhecimento.

A partir do processo de democratização da educação é 
evidenciado o paradoxo inclusão/exclusão, onde os sistemas 
educacionais universalizam o acesso à educação, porém conti-
nuam evidenciando práticas exclusivas e discriminatórias recu-
sando alunos com características que estão fora dos ‘padrões’ 
impostos pela sociedade e exigidos pelas instituições. 

Durante este processo, surge a Educação Especial assu-
mindo espaço central no debate acerca da sociedade contempo-
rânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. 
Assim, Facion (2008) afirma que

A busca por uma sociedade igualitária, por um mundo em que 

os homens gozem de liberdade de expressão e de crenças e 

possam desfrutar da condição de viverem a salvo do temor 

e da necessidade, por um mundo em que o reconhecimento 

da dignidade inerente a todos os seres humanos e da igual-

dade de seus direitos inalienáveis é o fundamento da auto-

nomia, da justiça e da paz mundial, originou a elaboração da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que representa 

um movimento internacional do qual o Brasil é signatário 

(FACION, 2008, p. 55).

Somente a partir da defesa dos direitos humanos e do 
conceito de cidadania, fundamentado no reconhecimento das 
diferenças e na participação dos sujeitos, que procede a identifi-
cação dos mecanismos e processos de hierarquização que atuam 
na regulamentação das desigualdades. Tal questão aponta os 
processos normativos que distingue os estudantes em razão de 
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características físicas, culturais, sociais, linguísticas e intelec-
tuais, que estruturam o modelo tradicional de educação escolar.

As mudanças, ainda que mais nas intenções do que nas 
ações, foram se manifestando em diversos setores e contex-
tos, dentre eles a Educação e, sem dúvida, o envolvimento legal 
nestas mudanças foi de fundamental importância. 

Percebem-se muitos avanços na conquista de igualdade e 
do exercício de direito, através de marcos legais internacionais 
e nacionais, que fortaleceram a Política Nacional da Educação 
Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva. De acordo com 
Silva e Diniz (2017), 

quando se abordam as políticas públicas educacionais, é 

imprescindível considerar o papel do Estado, seu caráter 

dominante, regulador e avaliador, que apresenta um discur-

so democrático, porém por vezes, conflitante e contraditório 

em vista de medidas tomadas em relação a reivindicações e 

necessidades educacionais. (SILVA; DINIZ, 2017, p. 47).

Refletindo sobre isso, buscou-se analisar os documentos 
que orientam uma política pública na perspectiva inclusiva. 

Mesmo que haja indícios sobre as pessoas com defici-
ência nos ambientes educacionais anterior à promulgação da 
Constituição Federal (1988), somente a partir da década de 1990 
iniciam discussões relevantes sobre a inclusão das pessoas com 
deficiência em ambiente educativo. É importante ressaltar que 
a CF/88 traz na redação do Artigo 3, Inciso IV, como um dos 
seus objetivos fundamentais: “[...] promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais-
quer outras formas de discriminação.” (BRASIL, 1988, p. 13). 
No seu Artigo 205, apresenta a definição da educação como 
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um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da 
pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o traba-
lho. Sucessivamente, no Artigo 206, Inciso I, estabelece a “[...] 
igualdade de condições de acesso e permanência na escola [...]”, 
como um dos princípios para o ensino e, garante, como dever 
do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino. (BRASIL, 1988,  
p. 117). Observa-se o registro de direitos para a pessoa com 
deficiência, todavia, o termo “preferencialmente” na redação 
do Artigo 206º aponta para possibilidades de práticas educati-
vas realizadas em instituições que ainda podem segregar estas 
pessoas de contextos sociais comuns. 

As discussões sobre a inclusão das pessoas com deficiên-
cia no Brasil, sobre políticas públicas e democráticas ganham 
força e são evidenciadas a partir da década de 1990, contri-
buindo para a elaboração de normativas e legislações, como 
por exemplo: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
mediante a promulgação da Lei nº 8.069/1990. É importante 
destacar que a regulamentação da CF/88 gerou a elaboração 
do ECA, que substituiu o Código de Menores, definido na Lei 
nº. 6.697, de primeiro de outubro de 1979. No Artigo 54, do ECA, 
foi definido que:

É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: I - 

ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os 

que a ele não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino 

[..]. (BRASIL, 1990, p. 9).
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Ainda reforça, no Artigo 55 que “Os pais ou responsável 
têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede 
regular de ensino”. (BRASIL, 1990, p. 9). Nota-se que a criança 
e o adolescente têm o direito à educação garantido na educa-
ção básica; perfazendo o ensino fundamental, com extensão ao 
ensino médio, bem como o atendimento educacional especiali-
zado para as pessoas com deficiência.

Também nessa década, movimentos internacionais 
ampliavam definições para este grupo social, como por exem-
plo, a Conferência Mundial de Educação para Todos, também 
conhecida como Conferência de Jomtien, ocorrida em Jomtien, 
na Tailândia, em 1990. Nesta conferência foi definida a 
Declaração Mundial de Educação para Todos, sendo considera-
da um dos principais documentos mundiais de educação, pois 
fornece definições e novas abordagens sobre as necessidades 
básicas de aprendizagem e apresenta como meta primordial a 
revitalização do compromisso de educar todos os cidadãos. Tem 
como objetivo, apresentado em seu Artigo 1:

Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem - 1. Cada 

pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de 

aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfa-

zer suas necessidades básicas de aprendizagem. Essas necessi-

dades compreendem tanto os instrumentos essenciais para a 

aprendizagem [...], quanto os conteúdos básicos da aprendiza-

gem[...], necessários para que os seres humanos possam sobre-

viver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e 

trabalhar com dignidade, participar plenamente do desen-

volvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões 

fundamentadas e continuar aprendendo. (UNESCO, 1990, p. 3).
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Ela prevê ainda que “A educação básica é mais do que uma 
finalidade em si mesma. Ela é a base para a aprendizagem e o 
desenvolvimento humano permanentes, sobre a qual os países 
podem construir, sistematicamente, níveis e tipos mais adian-
tados de educação e capacitação.” (UNESCO, 1990, p. 3).

Em seu Artigo 3º a Declaração trata da universalização do 
acesso à educação e do princípio de equidade. Especifica mente 
em relação à educação dos alunos com deficiência, o documento 
diz:

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas porta-

doras de deficiência requerem atenção especial. É preciso 

tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educa-

ção aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, 

como parte do sistema educativo (UNESCO, 1990, p. 4).

Além destes destaques, em todo o documento é garan-
tida a educação básica a todas as pessoas, reforçando-a como 
base fundamental para o desenvolvimento humano, porém 
não prevê garantias ao ensino superior e não menciona a 
continuidade da formação e desenvolvimento educacional 
em outros níveis de ensino.

No ano de 1994, ocorreu a Conferência Mundial sobre 
Educação Especial, em Salamanca, na Espanha, e foi elaborado 
o documento intitulado Declaração de Salamanca com o obje-
tivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma 
de políticas e sistemas educacionais na área das necessidades 
educacionais especiais; de acordo com o movimento de inclu-
são social. A Declaração de Salamanca é considerada um dos 
principais documentos mundiais e se tornou marco e referên-
cia básica sobre a Educação Inclusiva. O documento reitera que  
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“[...] as escolas devem acolher a todas as crianças, independen-
temente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocio-
nais, linguísticas ou outras [...]” (UNESCO, 1994, p. 3). 

Ela é o resultado de uma tendência mundial que conso-
lidou a Educação Inclusiva e foi considerada inovadora porque 
“[...] proporcionou uma oportunidade única de colocação da 
educação especial dentro da estrutura de “educação para 
todos”, “[…] promoveu uma plataforma que afirma o princípio 
e a discussão da prática de garantia da inclusão das crianças 
com necessidades educacionais especiais nestas iniciativas e a 
tomada de seus lugares de direito numa sociedade de aprendi-
zagem” (UNESCO, 1994, p. 15).

No que tange ao ensino superior, na Declaração de 
Salamanca, no item 17, define que “Provisões necessárias deve-
riam também ser feitas no sentido de assegurar inclusão de 
jovens e adultos com necessidade especiais em educação secun-
dária e superior bem como em programa de treinamento.” 
(UNESCO, 1994, p. 7). Não se identifica neste item a obrigatorieda-
de de inclusão das pessoas com deficiência no ensino superior, e 
sim, que “provisões necessárias deveriam” ser feitas. Isso implica 
reflexões sobre a garantia de acesso e permanência das pessoas 
com deficiência no ensino superior como uma vaga possibilidade.  
O item 53, da Declaração de Salamanca, apresenta que

[...] O currículo para estudantes mais maduros e com neces-

sidades educacionais especiais deveria incluir programas 

específicos de transição, apoio de entrada para a educação 

superior sempre que possível e consequente treinamento 

vocacional que os prepare a funcionar independentemente 

enquanto membros contribuintes em suas comunidades e 

após o término da escolarização. (UNESCO, 1994, p. 13).
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Compreende-se, mais uma vez, a não efetivação da inclu-
são das pessoas com deficiência no ensino superior, conforme o 
que se pode identificar nos dizeres “deveria”, “sempre que possí-
vel”, como se a entrada da pessoa com deficiência no ensino 
superior fosse uma vaga possibilidade. É notável os avanços no 
atendimento e amparo legal às pessoas com deficiência, docu-
mentado através da Declaração de Salamanca, porém no que se 
refere ao ensino superior, as perspectivas são ainda pequenas.

Nota-se que as Declarações de Jomtien e Salamanca 
reforçam que a forma como atuam os sistemas educacionais, 
contribuem para a exclusão de muitos estudantes, dentre eles 
as pessoas com deficiência, e influenciam na implementação 
de políticas públicas de educação inclusiva. 

A partir de 1996, com a promulgação da Lei nº 9.394/96, 
intitulada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
as instituições de ensino começam a discutir, mais especifica-
mente, sobre a pessoa com deficiência, já que a legislação ora 
citada antevê as diretrizes e as bases da organização do sistema 
educacional e estabelece responsabilidades bem definidas para 
a operacionalização de ações dirigidas à inclusão da pessoa com 
deficiência em instituições de ensino.

Na LDB é previsto, no Capítulo V, ações específicas para a 
educação especial que prevê e assegura a sua oferta e os servi-
ços de apoio especializados, como por exemplo, o atendimento 
educacional especializado às pessoas com deficiência; assegu-
rando ainda o direito de currículo, de métodos e de técnicas 
para atender as necessidades educacionais específicas das 
pessoas com deficiência. Todavia, não há amparos ou garan-
tias que evidencie a pessoa com deficiência no ensino superior. 
Apesar de ter um capítulo específico que ampara e regulamenta 
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a educação superior, não é feito sequer menções da pessoa com 
deficiência neste nível de ensino.

Em 2008, é aprovado o Decreto Legislativo Nº 186, que 
aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova York, em 2007. Em seu Artigo 24, que trata da educação  
Os Estados-Partes, é assegurado que as pessoas com deficiência 
possam ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento 
profissional de acordo com sua vocação, educação para adul-
tos e formação continuada, sem discriminação e em igualda-
de de condições. Para tanto, os Estados-Partes assegurarão a 
provisão de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência. 
Identifica-se mais uma referência sobre a pessoa com defici-
ência no ensino superior, dando garantias de acesso e adapta-
ções para sua permanência e formação continuada. Porém, há 
grandes desafios em transformar o discurso sobre a integra-
ção desses estudantes em políticas permanentes e inclusivas. 
Portanto, não basta somente o discurso inclusivo, é necessário 
compreender a inclusão como um processo permanente que 
depende de comprometimento político contínuo e desenvolvi-
mento pedagógico e organizacional nas instituições educacio-
nais, em vem de simples mudanças nas redes de ensino. 

A fim de promover políticas públicas de inclusão social 
das pessoas com deficiência, dentre as quais, aquelas que efeti-
vam um sistema educacional inclusivo, nos termos da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, instituiu-se, no ano 
de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei nº 13.146, destinada a 
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com defi-
ciência, visando à sua inclusão social e cidadania. 
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Essa lei garante o direito à Educação da pessoa com defi-
ciência e assegura em seu Art. 30 que

Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos 

cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e 

de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, 

devem ser adotadas as seguintes medidas: I - atendimen-

to preferencial à pessoa com deficiência nas dependências 

das Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços; [...] 

(BRASIL, 2015, p. 11).

Fica expresso que somente em 2015, com a homologação 
da Lei específica sobre a inclusão, que são refletidas práticas 
de garantias de direito à educação no ensino superior para as 
pessoas com deficiência, não apenas fazendo menção delas 
neste nível de ensino, com ações singulares, enfatizando apenas 
o seu acesso e sua permanência na educação básica, mas preven-
do ações fundamentais para o acesso e a sua permanência nos 
cursos superiores. Para Silva e Diniz (2017, p. 55), “a concepção 
de educação inclusiva assumida pelo Brasil fundamenta-se nos 
documentos emanados de organismos internacionais”. Ainda 
para as autoras, esses documentos estabelecem que “a escola e 
os sistemas educacionais devem agregar, a seus currículos e à 
prática, aspectos capazes de assegurar a inclusão de todos os 
estudantes”. (SILV; DINIZ, 2017, p. 55). 

Diante o exposto, apesar de tímidos, é possível identificar 
alguns avanços políticos educacionais e de que o direito à vida 
e à educação pública gratuita de qualidade está reconhecido, 
garantido e regulamentado pela Constituição Federal de 1988 
e em muitos outros documentos legais que reafirmam que tais 
direitos são intransferíveis e invioláveis. Os direitos das pessoas 
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com deficiência à educação fazem parte do debate de inclusão e 
têm se materializado em leis e decretos, porém há um descom-
passo entre o que está previsto nas legislações e normatiza-
ções e o que de fato acontece na realidade, requerendo assim o 
cumprimento e a obrigatoriedade legal. É necessário que esses 
direitos estejam garantidos não apenas nos documentos que os 
regulamentam, mas sim, principalmente, nas práticas educati-
vas e sociais de todas as pessoas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do considerável número de documentos legais na forma 
de leis, decretos, portarias, resoluções, instruções, dentre outros, 
no âmbito da legislação federal, algumas das principais supraci-
tadas, identifica-se que as abordagens e amparos às pessoas com 
deficiência são evidentes e significativos para a educação básica 
e, na maioria das vezes, o foco está nos profissionais que atuam 
com as pessoas com deficiência e não nelas em si. 

No que se refere ao ensino superior, nota-se que as princi-
pais legislações que instituem e norteiam a educação inclusiva 
ou mesmo o atendimento e amparo à pessoa com deficiência são 
superficiais e, na maioria dos documentos legais, são omissas.

Diante desse contexto, não é suficiente apenas a cria-
ção das políticas públicas inclusivas; é necessário conhecer e 
refletir sobre tais normatizações que amparam e norteiam a 
Educação Inclusiva nas instituições de ensino e indagar como 
de fato essa inclusão está acontecendo no ensino superior, 
tendo como referência a pessoa com deficiência e não somente 
os profissionais que com eles atuam. 
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Sendo as legislações, a garantia à educação das pessoas 
com deficiência, por intermédio das políticas públicas inclusivas, 
é de responsabilidade de todos compreendê-las e, assim, procurar 
colaborar para que o direito e a garantia à educação sejam execu-
tados, não apenas pelo cumprimento de uma obrigatoriedade, 
mas em respeito à equidade e à igualdade de oportunidades. 

Desde a Constituição Federal (1988) determina-se que 
todos têm o direito à educação e que esta deve ser de qualidade 
para todos. Nessa perspectiva, precisamos pensar que a educa-
ção de qualidade precisa ser garantida desde a educação básica 
até o ensino superior, pensando desde a adequação pedagógica, 
a flexibilização de seus currículos, além de refletir sobre todos 
os processos educativos. Precisa-se conjecturar também, como 
esta educação de qualidade está sendo oferecida aos alunos com 
deficiência, em todos os níveis e modalidades de ensino.

Atualmente, é possível perceber uma crescente presença 
de pessoas com deficiência no ensino superior, que veem neste 
nível de ensino uma possibilidade de inserção não apenas na 
educação, mas também na sociedade como um todo, possibili-
tando o exercício da cidadania. Porém, é necessário (re)pensar 
se as políticas públicas inclusivas são suficientes para garantir 
o ingresso e permanência nas instituições de ensino superior e 
se elas proporcionam subsídios suficientes para uma proposta 
de ações inclusivas, contribuindo com uma educação de quali-
dade para todos. Portanto, o ensino superior é para todos e 
precisa ser entendido enquanto parte de um sistema educativo 
integrado, processual e inclusivo.

Por fim, a inclusão da pessoa com deficiência nos ambien-
tes educacionais é um assunto que tem provocado incansáveis 
debates no Brasil e em diversos países, além de ter incenti-
vado diversos estudos e pesquisas, sobretudo na educação.  
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No Brasil, já existem legislações expressivas, diversificadas e, 
na maioria das vezes coerentes, entretanto, elas não garantem 
o êxito da inclusão, principalmente se não houver uma arti-
culação do conteúdo dessas leis com as práticas sociais. Nesse 
sentido, reflete-se que somente se construirá uma sociedade 
inclusiva a partir de uma educação inclusiva e vice-versa, pois 
através dessa poder-se-á combater todo tipo de discriminação 
e marginalização, que é, sem dúvida, a principal causadora da 
exclusão da pessoa com deficiências nos diversos ambientes 
sociais, dentre eles a Educação.
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RESUMO

O objetivo desse artigo é fazer um retrato inicial dessa trans-
formação no caso da UnB e enfatizar o impacto da adoção do 
SISU e as principais consequências desse processo, além das 
medidas tomadas pela universidade para acomodar tal trans-
formação. O foco se dá em descrever as consequências sobre a 
evasão, mudança de curso, perfil do aluno por meio de estatís-
tica descritiva. Mostramos o aumento da evasão e da mudança 
de curso e da diversificação do perfil e descrevemos as políticas 
de acolhimento e permanência implementadas para adaptar a 
universidade à nova realidade.

Palavras-Chave: Sisu, Evasão, Acolhimento.
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INTRODUÇÃO

O ensino superior público brasileiro passou por intensas trans-
formações nos últimos anos. A expansão de vagas em institui-
ções já existentes, criação de novas instituições e novas regras 
sobre o ingresso são alguns exemplos cujas consequências 
remodelaram o perfil do aluno de nossas universidades.

O caso da Universidade de Brasília (UnB) não foi diferente. 
Além de vivenciar as mesmas transformações gerais ocorridas 
em escala nacionais, a UnB ainda passou por outras modificações 
internas que reforçaram a transformação de seu quadro de estu-
dantes para um retrato mais inclusivo da sociedade brasileira.

O objetivo desse artigo é, portanto, duplo: fazer um retra-
to inicial dessa transformação no caso da UnB e enfatizar o 
impacto da adoção do SISU e as principais consequências desse 
processo, além das medidas tomadas pela universidade para 
acomodar tal transformação. Dessa forma, o artigo está dividido 
em três seções além dessa breve introdução. A primeira seção 
descreve a metodologia empregada, a segunda os resultados 
obtidos e a terceira as conclusões. 

METODOLOGIA 

Os dados foram obtidos do sistema SIGRA/UnB que armazena 
os dados referentes aos alunos de graduação da UnB e extra-
ídos entre junho e agosto de 2017.  O objetivo é descrever as 
consequências a expansão de vagas na UnB  e da adoção do SISU 
e  enfatizar as consequências desse processo, principalmente 
sobre a evasão, mudança de curso e rendimento dos estudantes. 
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Para isso, serão apresentadas estatísticas descritivas sobre as 
variáveis relevantes.

Serão ainda apresentados alguns caminhos para o forta-
lecimento das politicas de acolhimento e permanência no ensi-
no superior na UnB já em vigor.

RESULTADOS

A EXPANSÃO DA UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA NOS ÚLTIMOS ANOS

Os últimos anos foram de intensa modificação nas políticas de 
ingresso e oportunidades de vagas na UnB. As transformações 
ocorridas se deram por várias frentes: i) por meio da adoção 
de cotas raciais em 2004, em uma iniciativa inovadora no país 
e, mais tarde, em 2013 com a adoção das cotas sociais voltadas 
para Escolas Públicas e população de baixa renda, via inicia-
tiva federal; ii) por meio de uma descentralização geográfi-
ca no Distrito Federal, com a construção de três novos campi 
com especializações distintas – a Faculdade de Planaltina com 
foco em ciências agrárias em 2006, a Faculdade de Ceilândia, 
com foco em ciências da saúde e a Faculdade do Gama, voltada 
para as engenharias, ambas em 2008; iii) por meio também da 
ampliação de vagas viabilizado pelo Reuni iniciado em 2009;  
iv) e, por último, pela adesão ao SISU, que centralizou o acesso 
ao Ensino Superior no país e que a UnB aderiu em 2014.

O resultado de tal processo foi um crescimento considerá-
vel no número de vagas: enquanto no início da década de 2000, 
a universidade tinha aproximadamente 18.000 estudantes de 
graduação, hoje ela tem em torno de 40.000. 
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Esses estudantes estão em 139 cursos presenciais e 
8 cursos à distância. Desses, 104 são bacharelados e 43 são 
cursos de licenciatura. Entre os presenciais, 108 são diurnos e 
31 são noturnos. Entre os campi, 129 cursos estão localizados 
no campus original Darcy Ribeiro no Plano Piloto, enquanto 7 
estão na Faculdade de Planaltina, 6 na Faculdade de Ceilândia 
e 5 na Faculdade do Gama. Além disso, a UnB conta ainda com 
cerca de 9.500 estudantes de pós-graduação.

Em relação às formas de ingresso, a UnB adotou vários 
tipos de processo seletivo em tempos recentes desde o vestibu-
lar tradicional até a adoção do SISU, como já mencionado. As 
principais formas de ingresso primário são:

• Vestibular tradicional: O vestibular tradicional foi a 
principal forma de seleção na UnB até 2014, cujas vagas 
eram distribuídas em duas etapas, 50% das vagas no 1o 
semestre do ano e 50% das vagas no 2o semestre do ano. 
A partir de 2014 foi gradativamente sendo substituído 
por outras formas de ingresso e, atualmente, representa 
25% das vagas oferecidas apenas no 2o semestre do ano  

• Programa de Avaliação Seriada (PAS): O PAS foi insti-
tuído no final da década de 1990 e é composto de três 
provas, cada uma ao final de cada série do Ensino Médio. 
Sua oferta de vagas corresponde a 50% de vagas do total 
e até recentemente, ele somente preenchia vagas no 1o 
semestre – atualmente, a seleção é feita no 1o semestre, 
mas a oferta também corresponde a 50% de vagas no 
2o semestre. A grande diferença do PAS em relação ao 
vestibular é que somente estudantes recém-saídos do 
Ensino Médio podem fazer essa seleção, levando a uma 
restrição ao tipo de candidato selecionado, geralmente 
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mais novo, entre 16 e 18 anos. Além disso, o aluno ao 
fazer sua escolha de curso, que ocorre na etapa 3, tem 
acesso ao boletim de desempenho das etapas 1 e 2, o que 
torna sua escolha mais estratégica do que no vestibu-
lar tradicional, quando ele não tinha informação prévia 
sobre seu desempenho. Em 2015, a UnB institui o sistema 
SiSUnB, inspirado no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 
do Ministério da Educação, adotado inicialmente para 
o vestibular e, posteriormente, para a terceira etapa do 
PAS. O candidato tem acesso ao desempenho individual 
alcançado após a correção das provas e o cálculo da nota 
de corte para a classificação por cursos, de acordo com a 
pré-opção e o peso das provas de cada um dos grupos aos 
quais pertencem os cursos, poderão ser visualizadas pelo 
SISUnB. Desta maneira, os candidatos poderão definir sua 
escolha com base no seu desempenho e fazer a alteração 
da graduação pretendida. É permitida a troca de turnos 
ou para cursos de qualquer um dos quatro campi da UnB 
(Darcy Ribeiro, Gama, Planaltina e Ceilândia).

• SISU/ENEM: Em 2014, a UnB aderiu ao SISU. Isso trouxe 
duas inovações: em primeiro lugar, uma centralização 
nacional do processo de seleção, reduzindo custos de 
estudantes de optarem por IFES que antes estavam fora 
de sua consideração seja por questão geográfica, renda 
ou desconhecimento; em segundo lugar, o SISU intro-
duziu o mecanismo de alteração de escolha ao longo do 
processo, dando espaço à escolha estratégica de cursos, 
já que o candidato pode alterar sua opção após ter infor-
mações sobre seu desempenho e o argumento mínimo/
máximo do curso pretendido. Para os cursos com prova 
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de habilidade específica, é utilizada a nota do ENEM 
para a seleção do candidato.

Para ingresso primário há ainda vestibular especifico 
para as comunidades indígenas e quilombolas. Além dessas 
formas, para o preenchimento de vagas ociosas, a UnB também 
seleciona candidatos por transferência facultativa, seleção espe-
cial para portadores de diploma de curso superior. Além das 
transferências obrigatórias e matrícula cortesia entre outros.  
O Gráfico 1 mostra a distribuição dos estudantes pelas princi-
pais formas de ingresso para o período de 2014 a 2016. 

O SISU E A NOVA REALIDADE  
DA UNIVERSIDADE – CONSIDERAÇÕES 

SOBRE POLÍTICAS DE ACOLHIMENTO 
E PERMANÊNCIA NO CASO DA UNB

Cláudia da Conceição Garcia 

Andrea Felippe Cabello
Guilherme Vianna Ferreira



858

Gráfico 1 – Distribuição dos estudantes por 
Forma de Ingresso de 2014 a 2016 na UnB.

Fonte: SIGRA, UnB – Extração em junho de 2017.
[Descrição da imagem] Quadro contendo 6 gráficos do tipo pizza, intitulados com os semestres de 2014/1 à 2016/2. Em 
2014/1, a cor azul, representando “ENEM”, ocupa 1%, “PAS”, laranja, 35%, “SISU”, cinza, 42%, e “Vestibular”, amarelo, 
22%; em 2014/2, o azul, de “ENEM”, corresponde a 4%, e o laranja, de “Vestibular”, a 96%; em 2015/1, “ENEM”, em 
azul preenche 3%, “PAS”, em laranja, 46%, “SISU”, em cinza, 46%, e “Vestibular”, em amarelo, 5%; em 2015/2, o azul, 
de “ENEM”, abrange 7%, e o laranja, de “Vestibular”, 93%; em 2016/1, “ENEM”, em azul, ocupa 4%, “PAS”, em laranja, 
47%, “SISU”, em cinza, 48%, e “Vestibular”, em amarelo, 1%; em 2016/2, o azul, de “ENEM”, preenche 3%, e o laranja, 
de “Vestibular”, a 97%. [Final de descrição]

A grande divergência entre o 1o e o 2o semestre no período 
observado é que o PAS nem o SISU ofertaram vagas somente 
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para o 1o semestre, enquanto no 2o semestre o vestibular foi o 
principal método de seleção.

Já o Gráfico 2 mostra a evolução do perfil dos ingressantes 
na UnB em 2016.

Gráfico 2 – Perfil dos estudantes ingressantes no ano de 2016.

Fonte: SIGRA, UnB – Extração em junho de 2017.
[Descrição da imagem] Gráfico tipo pizza. A cor azul escuro, que na legenda representa “Escola Pública Alta Renda-
Não PPI”, ocupa 11%; a vermelha, “Escola Pública Alta Renda-PPI”, 17%; a verde, “Escola Pública Baixa Renda-Não PPI”, 
6%; a roxa, “Escola Pública Baixa Renda-PPI”, 10%; a laranja, representa “Negro”, 6%; e a azul claro, “Universal”, 50%. 
“Indígena”, representado na legenda pela cor turquesa, está assinalado na borda do gráfico com 0%. [Final de descrição]

Tal perfil já é bastante próximo ao previsto pela Lei que 
rege a distribuição de cotas sociais nas universidades federais. 
É interessante, no entanto, comparar esse perfil com a distri-
buição desses grupos no total de estudantes da universidade, 
que está descrito no Gráfico 3.
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Gráfico 3 – Perfil dos estudantes da UnB em 2016.

Fonte: SIGRA, UnB – Extração em junho de 2017.
[Descrição da imagem] Gráfico tipo pizza. A cor azul escuro, que na legenda representa “Escola Pública Alta Renda-
Não PPI”, ocupa 7%; a vermelha “Escola Pública Alta Renda-PPI”, 10%; a verde, “Escola Pública Baixa Renda-Não PPI”, 
3%; a roxa, “Escola Pública Baixa Renda-PPI”, 6%; a laranja, representa “Negro”, 7%; o azul claro, “Universal”, 67%. 
“Indígena”, representado na legenda pela cor turquesa, está assinalado na borda do gráfico com 0%. [Final de descrição]

O Gráfico 3 descreve o perfil atual dos estudantes na UnB 
(ou seja, inclui o estoque total de estudantes, inclusive aque-
les ingressantes quando a política de cotas ainda não estava 
totalmente implementada). A comparação entre os Gráficos 2 
e 3 permite observar que o efeito da adoção da política de cotas 
sociais em 2013 (em adição a política de cotas raciais em vigor 
desde 2004) ainda é um processo em andamento. O Gráfico 4 
auxilia nessa comparação de maneira mais clara.
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Gráfico 4 – Comparação entre percentuais por tipo de Grupo de 
Cotistas entre Estudantes Totais e Ingressantes em 2016 na UnB:

Fonte: SIGRA, UnB – Extração em junho de 2017.
[Descrição de imagem] Gráfico cilindro, nas cores vermelha e azul, apresenta percentuais por tipo de Grupo de Cotistas 
entre Estudantes Totais e Ingressantes em 2016 na UnB. Na parte inferior legenda indica: azul, total geral e vermelho,  
ingressantes 2016.  O eixo vertical graduado de 0% a 70% e o horizontal apresenta os grupos de cotistas: “Escola 
Pública Alta” com cilindro azul em 5% e vermelho em 10%; outro grupo com a mesma nomenclatura, azul 9% e vermelho 
em torno de 14%; “Escola Pública Baixa”, azul aproximadamente 2% e vermelho aproximadamente 4%; outro grupo 
com a mesma nomenclatura, azul aproximadamente 4% e vermelho 9%; “Indígena”, os dois cilindros um pouco maior 
que 0%; “Negro”, azul aproximadamente 5% e vermelho aproximadamente 4% e, por ultimo, “Universal”, com azul em 
torno de 62% e vermelho aproximadamente 49% [Final da descrição].

Além disso, esse crescimento não se deu de forma aleatória 
– como observa Rodrigues (2017), se antes de todas essas modi-
ficações, a maioria dos estudantes de graduação da UnB tinha 
moradia registrada próximo ao Campus Darcy Ribeiro, na região 
do Plano Piloto, uma das áreas de mais alta renda do Distrito 
Federal, hoje há uma desconcentração em favor de áreas como 
Ceilândia, Taguatinga e cidades do Entorno no estado de Goiás. 
O percentual de estudantes que listaram a região do Plano Piloto 
como local de residência reduziu-se de 40% para 25% entre 2005 
e 2015, indicando claramente uma descentralização.

Esse efeito geográfico também foi percebido em termos 
nacionais, possivelmente como produto da adoção do SISU. 
Szerman (2015) e Li (2016), ao analisar dados nacionais, 
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observaram um aumento na mobilidade após a implementação 
do SISU, por exemplo.

No entanto, como todos os fenômenos descritos ante-
riormente – adoção de políticas de cotas, descentralização 
geográfica da universidade, expansão de vagas e adoção de um 
mecanismo centralizado de seleção – aconteceram de forma 
simultânea, delimitar a responsabilidade de cada um sobre as 
consequências do retrato atual da universidade é complexo, 
mas eles parecem ter atuado em uma direção conjunta. 

A EVASÃO E A MUDANÇA DE CURSO

Apesar de resultados positivos como os já apontados, a 
expansão do número de vagas também trouxe efeitos não posi-
tivos, como um aumento no padrão de evasão e mudança de 
curso observado na universidade. Tal resultado foi apontado 
por Szerman (2015).

Não há consenso sobre o conceito de evasão, mas esse 
é um tema bastante discutido, desde Tinto (1973). Costuma -
- se dividi-la em três dimensões: mudança de curso, mudan-
ça de instituição e/ou fuga do sistema de ensino superior 
(BRASIL, 1997; LOBO, 2012). Entretanto, algumas metodolo-
gias não distinguem entre a mudança de curso e a evasão 
da instituição, dificultando diagnósticos (DIAS SOBRINHO, 
1999, VELLOSO e CARDOSO, 2008, MIRANDA, 2017). A evasão 
e a mudança de curso têm causas e consequências distintas e 
relação diferentes com questões socioeconômicas e problemas 
de incentivos em métodos de seleção e devem, portanto, ser 
tratadas de forma separadas.
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O Gráfico 5 compara a evolução do número de ingres-
santes na UnB com a quantidade de estudantes que passaram 
por processo de evasão e de mudança de curso de 2000 a 2016. 

Gráfico 5 – Número de ingressantes, a quantidade de 
estudantes que passaram por processo de evasão e 
de mudança de curso de 2000 a 2016 na UnB.

Fonte: SIGRA, UnB – Extração em junho de 2017.
[Descrição da imagem] Gráfico de linha com fundo branco. No eixo horizontal os períodos de ingressantes sinalizados 
em intervalos semestrais de 2002/1 a 2016/2;  no eixo vertical os valores graduados em 1000, de 0 a 6000. Abaixo 
legenda: evasão, na cor azul; mudança de curso, na cor rosa e ingressantes, na cor verde. Debaixo para cima, a primeira 
linha, na cor rosa, mede o número de alunos que mudaram de curso, parte do 0 de forma constante até o período 
2008/1 e começa a oscilar, chega ao valor máximo 1000 em 2015/1. A segunda linha, na cor azul, representa a evasão, 
parte de 1000, no período 2002/1, oscila até 2006/2 para baixo de 1000. Em 2007/1 sobe um pouco desse valor, 
atinge 2000 em 2010/2 volta a oscilar abaixo da linha de 2000, chega novamente a 2000 em 2015/1 e, cai nos demais 
períodos abaixo de 2000. A terceira linha, na cor verde, representa o número de ingressantes. Sai do eixo 2000, com 
uma pequena elevação do número no período 2003/1, volta ao valor de 2000 até 2006/1. A partir de 2006/2 começa 
a crescer, com algumas oscilações, e chega ao máximo em 2014/1 quando atinge por volta de 5.500 e volta a cair nos 
períodos seguintes e fica em volta dos 4000. [Final da descrição]

Três coisas devem ser observadas no Gráfico 5: i) a primei-
ra refere-se ao aumento considerável no número de ingressan-
tes por semestre de ingresso, como já observado, o que sinaliza 
um aumento no número de vagas ofertadas na universidade 
(essa é a linha verde no Gráfico 5); ii) a segunda observação 
refere-se aos estudantes que passaram por um processo de 
evasão – tal quantidade acompanhou o aumento no número 
de ingressantes, como mostra a linha azul no Gráfico 5 (a taxa 
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de evasão será analisada no Gráfico 6); iii) a terceira refere-se ao 
processo de mudança de curso: não só seus números aumenta-
ram, mas ele adquiriu um comportamento de “dente de serra”, 
indicando que os ingressantes no primeiro semestre do ano 
parecem ser mais propensos a mudar de curso do que os ingres-
santes no segundo semestre do ano.

O Gráfico 6 mostra o comportamento dos processos de 
evasão e mudança de curso em termos de taxa.

Gráfico 6 – Taxa de evasão e taxa de mudança 
de curso entre 2000 e 2016 para a UnB.

Fonte: SIGRA, UnB – Extração em junho de 2017.
[Descrição da imagem] Gráfico de linha com fundo branco. No eixo horizontal os períodos sinalizados em intervalos 
semestrais de 2002/1 a 2016/2. No eixo vertical, graduado em percentuais de 2 em 2, e marcações numéricas de 10 
em 10, correspondem aos valores de 0 a 60%. Abaixo a legenda: na cor amarela percentual de evasão, na cor azul 
percentual de mudança de curso. De baixo para cima, na cor azul, o percentual de mudança de curso, parte de 5% e 
oscila de 3 a 10% até 2009/2; em 2010/1 atinge por volta de 15%; nos períodos de 2010/2 a 2014/2 oscila em torno 
de 5 a 19%; em 2015/1 sobe e ultrapassa os 20%, nos últimos dois períodos volta a cair e oscilar novamente. A linha 
amarela parte de 47%, cai a 40% em 2003/2; sobe até atingir 56% em 2005/1; volta a cair e oscila entre 38 e 20% até 
2009/1; volta a subir até 48% em 2010/2; oscila em torno de 40% de 2011/1 a 2013/2, em 2014/1 atinge cerca de 30%; 
sobe novamente e entre 2014/2 e 2015/1 estabiliza em 48%, e cai novamente até 40% em 2016/2. [Final da descrição]

Ao analisar os dados sob a perspectiva de taxas, 
observa-se que as taxas de evasão e de mudança de curso 
apresentavam uma tendência de queda até aproximadamen-
te 2009, ano de início de vigência do Reuni e de expansão das 
vagas na universidade, para então passarem a apresentar uma 
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tendência de crescimento, mesmo que errático. O comporta-
mento de “dente de serra” da mudança de curso também se 
apresenta aqui no formato de taxa.

Tendo em vista tais características, optou-se por investi-
gar a relação entre a forma de ingresso e a evasão e a mudança 
de curso. Dadas as mudanças recentes nos métodos de seleção 
adotados pela UnB (descritos na seção anterior), limitou-se a 
análise ao período posterior a 2014. O Gráfico 7 mostra como 
as taxas de evasão e de mudança de curso diferem entre as 
diversas formas de entrada.
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Gráfico 7 – Taxas de Evasão e de mudança de curso 
por forma de entrada de 2014 a 2016 na UnB.

Fonte: SIGRA, UnB – Extração em junho de 2017.
[Descrição da imagem]  Quadro contendo 6 gráficos de colunas verticais, intitulados com os semestres de 2014/1 à 
2016/2. Comum a todos, o eixo vertical apresenta escala do número de alunos em porcentagem e o horizontal a forma 
de ingresso. A legenda indica a cor verde como “Evasão” e a azul “Mudança de curso”. Em 2014/1: “ENEM”, coluna 
verde com 12% e azul com 3%; “PAS”, verde 18% e azul 10%; “SISU”, verde 30% e azul 14%; “Vestibular”, verde 30% e 
azul 1%. Em 2014/2: “ENEM”, coluna verde com 35% e azul com 19%; “Vestibular”, verde 10% e azul 9%. Em 2015/1: 
“ENEM”, coluna verde com 14% e azul com 10%; “PAS”, verde 11% e azul 7%; “SISU”, verde 24% e azul 12%; “Vestibular”, 
verde 10% e azul 26%. Em 2015/2: “ENEM”, coluna verde com 27% e azul com 8%; “Vestibular”, verde 11% e azul 4%. 
Em 2016/1: “ENEM”, coluna verde com 27% e azul com 8%; “Vestibular”, verde 11% e azul 4%. Em 2016/2: “ENEM”, 
coluna verde com 7% e azul com 7%; “PAS”, verde 2% e azul 3%; “SISU”, verde 10% e azul 8%; “Vestibular”, verde 8% 
e azul 5%. [Final da descrição]

O Gráfico 7 mostra que o SISU e o Vestibular apresen-
tam taxas de evasão e de mudança de curso consideravelmente 
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superiores a do PAS e a dos outros processos de seleção adota-
dos pela UnB. Isso provavelmente relaciona-se, no caso do 
SISU, com a existência de escolha estratégica de curso, já que o 
candidato pode, ao longo do processo seletivo, já sabendo seu 
desempenho na prova, alterar sua escolha, favorecendo não sua 
preferência de área, mas o objetivo de entrar na universidade 
a qualquer custo. Tal fenômeno já foi observado, seja de forma 
teórica ou empírica, por Calsamiglia et. al. (2010), Szerman 
(2015), Almeida et al. (2016) e Cabello e Ramos (2017)1. Há que 
considerar, também, que no sistema PAS a adoção do sistema 
de cotas sociais ocorreu em 2016.

Tal escolha tem reflexos sobre o desempenho dos estu-
dantes, como pode ser visto no Gráfico 8, que mostra o índi-
ce de rendimento acadêmico médio dos estudantes por cada 
forma de ingresso.

1 Há uma literatura bem mais vasta que foca nos efeitos do SISU sobre evasão 
e analisa, em sua maioria, estudos de casos específicos seja de universidades 
ou de cursos individuais.
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Gráfico 8 – Índice de Rendimento Acadêmico por 
forma de ingresso entre 2014 e 2016 para a UnB.

Fonte: SIGRA, UnB – Extração em junho de 2017.
[Descrição da imagem] Gráfico de barras verticais na cor azul, intitulado “IRA - Índice de Rendimento Acadêmico”. No 
eixo vertical, escala de 0 à 3,5 com divisões a cada 0,5, e no eixo horizontal as formas de ingresso. “Enem” marca 2,6; 
“Outros”, 2,7; “PAS”, cerca de 2,95; “Sisu”, cerca de 1,94; “Transferência Facultativa”, 3,3 e “Vestibular”, aproximadamente 
3. [Final da descrição]

O Gráfico 8 mostra como os estudantes selecionados 
pelo SISU têm, em média, um índice de rendimento acadêmico 
inferior aos demais, o que pode ser, em princípio,  indício de 
desmotivação com o curso escolhido. 

Outra característica que merece atenção e que pode 
estar relacionada com os dados do Gráfico 8 é o percentual 
de meninas selecionas por cada forma de ingresso, apresen-
tado no Gráfico 9.
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Gráfico 9 – Percentual de meninas selecionas por 
forma de ingresso entre 2014 e 2016 para a UnB.

Fonte: SIGRA, UnB – Extração em agosto de 2017.
[Descrição da imagem] Gráfico de barras verticais, intitulado “Percentual de Meninas Selecionadas”. No eixo vertical 
uma escala de 0 à 0,7, com divisões a cada 0,1, e no eixo horizontal os anos de 2014 a 2016. A legenda indica azul para 
“ENEM”, vermelho para “Outras”, verde para “PAS”, roxo para “SISU” e azul claro para “Vestibular”. Barra azul (ENEM) 
em 2014, pouco mais de 0,47, 2015 aproximadamente 0,51 e em 2016 pouco mais de 0,51; Barra vermelha (Outras) em 
2014, pouco mais de 0,47, 2015 cerca de 0,52 e em 2016 0,51; Barra verde (PAS) em 2014 pouco mais de 0,54, 2015 
pouco mais de 0,57 e em 2016 pouco mais de 0,54; Barra roxa (SISU) em 2014 marca 0,4, 2015 cerca de 0,36 e em 2016 
cerca de 0,38; Barra azul claro (Vestibular) em 2014 pouco mais de 0,53, 2015 0,52 e em 2016 0,5. [Final da descrição]

O PAS, voltado para estudantes recém-saídos do Ensino 
Médio, tem um percentual levemente maior de meninas – essa 
parcela de estudantes ingressantes com certeza não interrom-
peu os estudos para ingressar na universidade. Já os estudantes 
selecionados pelo SISU apresentam um percentual de meninas 
abaixo do patamar apresentado pelas outras formas de seleção 
entre 35 e 45%. Uma possível explicação é que, como a entrada 
pelo PAS e o SISU ocorrem no mesmo período do ano, esses 
percentuais podem estar se complementando, mas esse é um 
ponto que merece investigação adicional.

Por fim, uma última consequência do SISU, ainda pouco 
abordada na literatura, é seu efeito sobre a ociosidade de vagas. 
No caso da UnB, os processos seletivos do PAS e do Vestibular 
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geram uma taxa de resposta de vagas de aproximadamente 
94% em primeira chamada, enquanto o SISU de apenas 57%. 
Em segunda, terceira e quarta chamadas, essas taxas são de 
82% (PAS e Vestibular) e 59% (Sisu), 78% (PAS e Vestibular) e 79% 
(Sisu) e 77% (PAS e Vestibular) e 57% (Sisu) em média. Essa redu-
ção nas taxas de resposta implica em vagas não preenchidas, o 
que tem sido reportado como um problema sério para alguns 
cursos específicos.

CONCLUSÕES

Considerações e desdobramentos futuros: caminhos para o 
fortalecimento das politicas de acolhimento e permanência 
no ensino superior na UnB.

A comparação entre as três modalidades de ingresso 
primário na UnB, além de nos ajudar a avaliar os sistemas de 
ingresso, contribui para que possamos definir politicas de forta-
lecimento para o acolhimento e a permanência dos estudan-
tes recém ingressos ao sistema de ensino superior. Além disso, 
refletir sobre o modelo de ensino do ensino médio no Brasil. 

A principal crítica ao sistema SISU refere-se ao modelo de 
escolha do candidato, que se baseia, prioritariamente, na possibi-
lidade de ingresso diante seu desempenho, em detrimento a sua 
vocação acadêmica por área de conhecimentos. A UnB ao adotar 
um sistema similar, o SiSUnB, contribuiu também para reforçar 
tais aspectos. Nos estudos realizados há indícios de que a escolha 
ao acesso a vaga, nesses termos, tem contribuído para o aumento 
dos índices de retenção e evasão, além de ocasionar vagas ociosas 
no primeiro semestre dos cursos, pelo não preenchimento das 
vagas, principalmente no ingresso via SISU.  Atualmente, estamos 
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debruçados em processo de avaliação do sistema SiSUnB e consi-
derando sua manutenção para os próximos anos. 

Observamos que as três formas de ingresso primário 
revelam impactos distintos no processo de permanência e 
evasão dos estudantes na UnB. Com base nos dados gerais apre-
sentados nesse artigo, o Decanato de Ensino de Graduação (DEG) 
da UnB vem desenvolvendo pesquisas paralelas para desvelar as 
principais dificuldades que nossos estudantes têm enfrentado 
ao ingressar na UnB. 

O ponto de partida para discussão e enfrentamento dos 
aspectos aqui apontados, além de outros que dizem respeito ao 
ciclo de vida acadêmica de nossos estudantes foi a criação do 
Fórum Permanente de Planejamento e Estratégias na Graduação.

Pautado no exercício democrático da autonomia univer-
sitária e com a participação sistemática dos coordenadores de 
graduação, o fórum visa gerar discussões que contribuam para 
o melhor conhecimento da realidade da graduação na UnB a 
fim de subsidiar políticas de enfrentamento para melhoria dos 
cursos de graduação e assim contribuir para a igualdade de 
oportunidades com vistas a propor caminhos que permitam 
melhorias na qualidade do ensino e aprendizagem.

Considerando ser a UnB uma universidade colaborati-
va, diversa, comprometida com a dignidade das condições de 
trabalho, estudo e convivência e comprometida com o desenvol-
vimento científico, tecnológico, artístico, cultural, econômico e 
socioambiental o Fórum tem como objetivo principal, alcançar 
excelência acadêmica por meio da inovação no processo de ensino 
e aprendizagem com vistas a redução da retenção e da evasão nos 
cursos da Universidade de Brasília (UnB). Os objetivos interme-
diários são i. buscar e fomentar projetos inovadores no âmbito 
da graduação; ii. fomentar a formação continuada de professores 
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e coordenadores; iii. acolher os alunos em especial aqueles em 
situação vulnerável; iv. construir políticas para o enfrentamento 
de fragilidades que causam  a retenção e a evasão.

Para o ano de 2017 o fórum tem discutido as seguintes 
temáticas, ao final da descrição dos temas indicamos sua rela-
ção com os objetivos intermediários do fórum:

• Construção do ciclo da vida acadêmica na UnB, que 
busca mapear os processos e procedimentos pelo qual os 
estudantes passam ao longo da graduação na UnB, para 
melhor entender como funcionam as oportunidades e 
serviços à disposição dos estudantes. Pretende-se que 
a matriz seja utilizada para a reformulação do Guia do 
Calouro e do Guia do Coordenador de Graduação (ii).

• Avaliação das disciplinas de serviço e taxas de repro-
vação, e são as disciplinas de serviço, tipicamente disci-
plinas de início de curso e, algumas delas, apresentam 
altas taxas de reprovação. Dado sua posição no fluxo 
curricular e sua interdependência com outras disciplinas 
nas cadeias curriculares, elas podem causar problemas 
de retenção que, se não solucionados a tempo, podem 
levar à evasão do aluno. Dessa forma, a discussão visa o 
mapeamento dos estrangulamentos e retenções e o deba-
te sobre possíveis soluções (iv).

• A eficiência do processo de reintegração que visa 
discutir as causas que levam os alunos ao desligamen-
to e como remediá-las antes que o desligamento ocorra. 
Caso esse seja inevitável, avaliar como tornar a política 
de reintegração em vigor mais eficiente, de modo a evitar 
reintegrações sucessivas e garantir que o aluno conclua 
seu curso no menor tempo possível (iii; iv)
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• A Tutoria, a monitoria e os demais programas de 
apoio ao ensino, pata as disciplinas que apresentam 
altas taxas de reprovação, principalmente quando são 
analisadas em contexto de grupos específicos de vulne-
rabilidade. A proposta em questão visa discutir como 
os instrumentos de apoio ao professor disponíveis na 
universidade podem ser melhorados para, de forma 
eficiente, sanar essas dificuldades e melhorar o desempe-
nho dos alunos. Busca-se discutir, principalmente, novas 
estratégias de engajamento, que motivem tanto aluno 
quanto professor e que, por isso, resultem em melhores 
índices de aprovação (i; iii; iv).

• A mudança de curso que consiste em um tipo específico 
de evasão, pois, o aluno não sai da instituição, mas deixa 
o curso inicialmente escolhido. É importante entender as 
causas da mudança de curso e seus padrões para buscar 
redigir instrumentos que permitam apoiar escolhas de 
cursos, o que implica investimento em informações ao 
aluno potencial e na orientação sobre a realocação na 
nova escolha feita.

• A infraestrutura da Universidade, que visa discutir 
quais medidas, ao alcance da universidade, poderiam 
ser tomadas de forma a alavancar o bom funcionamento 
das disciplinas e dos alunos. Propõem-se discutir, como 
os diversos atores, e alternativas que possam contribuir 
para uma melhor gestão do espaço, visando assim o ensi-
no e aprendizagem mais eficientes (iv).

• Discussão de iniciativas não tradicionais, que visa 
buscar a formação continuada de professores e um maior 
engajamento dos alunos por meio da apresentação de 
métodos alternativos de ensino que considerem estratégias 
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inovadoras que possam ser utilizadas para a redução de 
reprovações e melhoria de desempenho. Acredita-se que, 
se usadas de maneira adequada, plataformas à distância, 
online, mobile e outros instrumentos tecnológicos, ou não, 
podem auxiliar o aprendizado em sala de aula, permitindo 
aulas mais interativas e dinâmicas (i; ii; iv).

• O acolhimento a grupos específicos, pois a diversidade 
na universidade é verdadeiramente benéfica, entretan-
to, acredita-se que principalmente aqueles em situação 
vulnerável exigem a previsão de procedimentos adequa-
dos, acolhimento, acompanhamento e avaliação dife-
renciados. Isso implica instrumentalizar professores e 
coordenadores para que enfrentem dificuldades do coti-
diano desses alunos, visando intensificar sua integração 
ao ambiente universitário e, consequentemente, alcançar 
os benefícios da permanência e formatura (iii).

Para o enfrentamento das dificuldades apresentadas, 
o DEG tem lançado editais específicos para o apoio e fortale-
cimento da graduação, principalmente, para as atividades 
acadêmicas relacionadas aos primeiros períodos de formação 
dos cursos de graduação, pois recorrentemente a evasão e os 
índices de reprovação ocorrem nas disciplinas dos primeiros 
semestres do curso. 

Acreditamos e defendemos que a politica de inclusão social 
da lei de cotas deve ser amparada por politicas paralelas que 
incentivem  a manutenção  e a permanência dos estudantes, 
principalmente aqueles oriundos das escolas públicas de famílias 
de baixa renda, pois são esses estudantes que mais necessitam 
de apoio para o enfrentamento das dificuldades encontradas 
no percurso de sua formação universitária desde o exito nas 
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disciplinas básicas que levam a reprovações acarretando reten-
ção e evasão do curso, até dificuldades básicas de subsistência.

A redução significativa de recursos do Governo Federal 
para investimentos nas IFES públicas compromete sobremanei-
ra a construção de políticas direcionadas a permanência dos 
estudantes. Em poucos semestres, teremos 25% de nossos estu-
dantes ingressos pelo sistema de cotas, categoria baixa renda 
(até 1,5 salários mínimos), que representará aproximadamen-
te a dez mil estudantes até 2020. A verdadeira transformação 
social do Brasil depende de investimentos diretos na educação 
para a manutenção do direito à formação superior nas IES públi-
cas desses jovens oriundos do sistema de cotas. Há que reforçar 
que não há espaço para o retrocesso.

Em síntese, embora o SISU seja uma estratégia impor-
tante de fortalecimento e institucionalização do Enem (Exame 
nacional do Ensino Médio) e um caminho de democratização 
de acesso as vagas das instituições federais de ensino superior é 
fundamental a implementação de uma sistemática de avaliação 
do sistema, afim de que possamos corrigir e aprimorar todos 
as estratégias e procedimentos para a distribuição das vagas.
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POLÍTICAS DE INCLUSÃO 
E O PROGRAMA DE APOIO 
AO ESTUDANTE COM 
DEFICIÊNCIA NA UFPB
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RESUMO

No contexto de políticas de inclusão na educação superior o arti-
go analisa o Programa de Apoio ao Estudante com Deficiência 
(PAED) na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) buscando 
identificar a contribuição deste para permanência de discentes 
com deficiência em cursos da instituição, bem como algumas 
dificuldades no processo de inclusão. Trata-se do estudo de caso 
no âmbito do Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA) 
sob o enfoque metodológico da abordagem qualitativa e análise 
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de conteúdo (BARDIN, 2006) dando voz aos sujeitos com defici-
ência matriculados em cursos de graduação e aos apoiadores 
destes. Os resultados, por um lado, apontam que as políticas 
inclusivas de educação superior contribuem para o acesso e a 
permanência de pessoas com deficiência e o PAED é apontado 
como uma das principais ações no processo de inclusão na UFPB. 
Por outro, os resultados apontam que a instituição precisa supe-
rar muitos desafios, entre eles, as deficiências institucionais. 

Palavras-chave: Política de Inclusão da Educação Superior; 
Permanência; Discente com Deficiência.

INTRODUÇÃO

Nos ambientes educacionais, nas duas últimas décadas, mormen-
te após a promulgação da Constituição Nacional de 1988 e dos 
direitos sociais conquistados a partir dela, intensificaram-se a 
atenção e o discurso sobre as políticas públicas educacionais e 
as orientações legais nacionais para a construção de um país 
mais democrático e inclusivo, por meio da promoção de uma 
educação formal, integral, de qualidade e oportunidades por 
meio iguais para todos. 

Simultaneamente, eventos mundiais, promovidos por 
organismos internacionais, culminaram na construção de docu-
mentos de extrema relevância para a reconfiguração das polí-
ticas de promoção à educação para todos no Brasil e no mundo, 
bem como na proliferação do discurso e movimento de inclu-
são social, em prol do reconhecimento e respeito à diversidade 
humana em todos os âmbitos, especialmente no educacional. 
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Entre as políticas que se pautam nos princípios de inclu-
são, coube o desafio, aos sistemas de ensino e às instituições 
educacionais, de assumir a responsabilidade de promover 
o acesso e a permanência a um número cada vez maior de 
pessoas, de considerar as diferenças, de promover a igual-
dade de oportunidades, em especial àquelas que, por muito 
tempo, foram marginalizadas pela sociedade, como é o caso 
das pessoas com deficiência. 

Em se tratando especificamente das pessoas com defici-
ência, como política inclusiva de educação superior que se confi-
gura como prática, temos, exclusivamente, o Programa Incluir, 
“universalizado” às IFES em 2012 (BRASIL, 2017a). A partir de 
então estas IFES tiveram que criar seus núcleos, comitês ou 
órgãos para viabilizar uma política institucional com vistas 
em promover apoio especializado, acessibilidade e inclusão às 
pessoas com deficiência inseridas na instituição, sobretudo, 
proporcionar melhor convivência e desempenho na formação 
profissional das pessoas com necessidades educacionais espe-
ciais. Também, proporcionar a permanência destas, com a 
máxima qualidade, por meio da superação de deficiências insti-
tucionais e/ou eliminação de barreiras existentes no ambien-
te universitário. As quais, muitas vezes, podem se apresentar 
como obstáculos e empecilhos para a permanência daqueles 
que conseguirem ingressar à Educação Superior. Como se refere 
Sassaki (2010) por meio de barreiras atitudinais (preconceitos, 
estereótipos, estigmas e discriminações nos comportamentos 
da sociedade para pessoas com deficiência), arquitetônicas, 
pedagógicas, metodológicas, programáticas (embutidas em 
políticas públicas, legislações, normas etc.) e de comunicação.

Ao encontro do objetivo do Programa Incluir, a 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) institucionalizou o 
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Comitê de Inclusão e Acessibilidade (CIA), responsabilizando-o 
pela política inclusão e acessibilidade de discentes e servidores 
da instituição comprovadamente diagnosticados com deficiência.

Nessas circunstâncias, o presente escrito situa a perma-
nência e algumas dificuldades para a inclusão de discentes com 
deficiência em cursos na UFPB, notadamente, tomando como 
referência o Programa de Apoio ao Estudante com Deficiência 
(PAED), coordenado pelo CIA. Também, além do Programa 
Incluir, abordamos discretamente a implantação na UFPB do 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (REUNI) e do Plano Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES).

POLÍTICAS DE INCLUSÃO NA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR E A UFPB 

Em meados da primeira década do séc. XXI, o REUNI, foi apre-
sentado às universidades federais como uma oportunidade 
para que estas expandissem física, acadêmica e pedagogica-
mente, objetivando a democratização e ampliação do acesso e 
permanência à comunidade em geral. Ao encontro da V Diretriz 
apresentada no Art. 2º do Decreto n.º 6.096/2007, que institui 
o REUNI (BRASIL, 2017b, s/d), pontualmente no que diz respei-
to ao compromisso social da instituição, foram necessárias 
a implementação de várias políticas que dessem suporte ao 
Programa para alcance dos objetivos. Inclusive, buscando viabi-
lizar igualdade de oportunidades aos pertencentes aos grupos 
socialmente e economicamente marginalizados. E, sobretudo, 
além da expansão e consequente acesso, que os discentes tives-
sem condições de permanência.
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No caso da UFPB, a partir da implantação do REUNI, no 
período de 2008 a 2012, o número de acesso aos cursos superio-
res cresceu consideravelmente, chegando a duplicar em nível 
de graduação. Como se referiu Vieira et al (2014, p. 358), esse 
fato demandou um repensar nas políticas institucionais para 
garantir aos discentes os recursos e os meios necessários para 
participarem e desenvolverem suas atividades acadêmicas com 
máximo de autonomia e sucesso. 

Nessa perspectiva, o governo federal implanta, em 2010, 
o PNAES, o qual foi adotado pelas IFES com o compromisso de 
promover ações para assistência estudantil, ou seja, também 
com fins em implementar ações institucionais para ampliar 
as condições e estratégicas para permanência de jovens que se 
encontram, em situação de vulnerabilidade.

Para viabilizar o referido Plano, a UFPB cria a Pró-Reitoria 
de Atenção e Promoção ao Estudante (PRAPE). Esta, por sua vez, 
implanta junto ao CIA o PAED, com vistas em contemplar dire-
tamente os alunos com deficiência e necessidades educacionais 
especiais, disponibilizando equipamentos e materiais para uso 
acadêmico e a assistência de um aluno/bolsista apoiador. 

A UFPB, desde a última década do século XX, promove 
ações que visam contribuir na inclusão de pessoas com deficiên-
cia. Podemos destacar, como ação contínua, o Núcleo de Educação 
Especial (NEDESP), vinculado ao Centro de Educação (CE) e criado 
na década de 1990, com vistas a apoiar ações de ensino, pesquisa e 
extensão da UFPB voltadas aos alunos “portadores de distúrbios 
do desenvolvimento e de deficiências auditivas e outras”. 

Atualmente, o NEDESP dispõe de apoio às atividades 
acadêmicas dos discentes com deficiência visual matriculados 
em cursos superiores da UFPB, sobretudo no que se refere à 
transcrição, à conversão de materiais de estudos – do formato 
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“doc” para o formato “braille” – e à sua impressão. Também, 
quando solicitados pelos professores (videntes3), realizam a 
conversão/transcrição de materiais em braille para o manus-
crito; além da revisão “ortográfica” de textos em braille. 

Além do NEDESP, a UFPB contava, desde 2003, com o apoio 
do Comitê de Apoio ao Estudante Portador de Necessidades 
Especiais (COMPORTA ESPECIAL)4, para auxiliar no apoio espe-
cializado na instituição às pessoas com necessidades espe-
ciais. Nessa época, eram ainda chamadas e reconhecidas pela 
instituição como “portadoras” de deficiência ou necessidades 
educacionais especiais. 

Em 2010, o COMPORTA ESPECIAL passou a fazer parte da 
Pró-Reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante (PRAPE), 
criada, nesse mesmo ano, com o objetivo de otimizar as ativi-
dades caracterizadas como de assistência estudantil, conforme 
PDI 2014 – 2018 (UFPB, 2017b, p. 34). Não obstante, no seguinte 
ano, o COMPORTA ESPECIAL iniciou um processo de reestrutu-
ração e acabou sendo extinto e substituído pelo CIA. 

De acordo com a coordenação do CIA, até junho de 2016, 
eram assistidos pelo Comitê 609 discentes com essa realidade, 

somando os ingressantes em 2016 e em anos anteriores, nas 
modalidades presencial e virtual. Isso ratifica, cada vez mais, a 
necessidade de implementação de medidas e ações para respon-
der às demandas locais e aos compromissos nacionais. 

Entre as várias ações que vêm sendo empreendidas, 
acompanhadas e/ou sobre responsabilidade pedagógica e admi-
nistrativa do CIA, destacamos o PAED, inicialmente, buscando 

3 Que enxergam, que veem.
4 De acordo com o PDI 2009 – 2012, o COMPORTA ESPECIAL foi criado pela 
Pró-Reitoria de Graduação (PRG), com o “objetivo maior de promover a inclusão 
do portador de necessidades especiais na Instituição”(UFPB, 2017a, p. 129). 
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responder orientações do Decreto 7.234/2010, que dispõe sobre 
o PNAES (BRASIL, 2017c, s/p). Também, ao encontro de um dos 
objetivos estratégicos destacados no PDI, “Estruturar a UFPB 
para possibilitar uma ampla inclusão social, especificamente 
no que se refere à acessibilidade, à permanência e à orientação 
pedagógica” (UFPB, 2017b, p. 13).

Atualmente, o PAED5 é desenvolvido com apoio da atua-
ção de discentes bolsistas, a maioria como alunos apoiadores, os 
quais são selecionados para auxiliar discentes com deficiência 
em atividades acadêmicas. Também, o PAED é responsável pela 
aquisição e disponibilização de materiais de custeio e equipa-
mentos específicos para atender algumas das demandas para 
viabilização de processos de aprendizagem dos discentes que 
apresentam necessidades específicas. 

As atribuições sob responsabilidade dos apoiadores são 
planejadas e estabelecidas de maneira compatível com a neces-
sidade de cada discente com deficiência dentro da instituição, 
podendo ser ajustadas quando há necessidade, desde que sejam 
identificadas pelo Comitê ou apresentadas pelos discentes 
apoiados ou o próprio apoiador.

Com relação a função assumida pelo “aluno apoiador” 
inferimos que vai ao encontro das identificadas para o “aten-
dente pessoal”, conceituada no Art. 2º da LBI como uma pessoa, 
membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, 
assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com 
deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas 

5 Importante destacar que o PAED nasceu a partir ampliação da metodologia 
adotada por um projeto de monitoria para os alunos surdos, coordenado por 
uma docente vinculada ao CE. Nesse Projeto alguns discentes eram capa-
citados para atuarem como monitores de outros com deficiência auditiva 
(diagnosticados com surdez).
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as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões 
legalmente estabelecidas (BRASIL, 2017d, s/p).

Saliente-se que, entre os períodos letivos 2014.1, 2014.2, 
2015.1, 2015.2, 2015.2 e 2016.1, houve um crescimento conside-
rável quanto ao número de alunos contemplados no PAED, tanto 
apoiados quanto apoiadores.

Gráfico 1 - Quantidade de discentes contemplados no PAED.

Fonte: Elaboração a partir de dados do PAED/PRAPE.6

[Descrição da imagem] Gráfico em barras verticais intitulado “Apoiados e Apoiadores - Por período”. À direita, legenda 
indica: azul - Apoiado e vermelho - Apoiador. No eixo vertical a apresentação de uma escala de zero a cento e quarenta, 
dividida em períodos de vinte. No eixo horizontal a apresentação dos períodos: 2014.1; 2014.2; 2015.1; 2015.2 e 2016.1.  
Período 2014.1, corresponde a 29 Apoiados - azul e 33 apoiadores - vermelho; 2014.2. corresponde a 32 Apoiados e 44 
Apoiadores; 2015.1, corresponde a 47 Apoiados e 64 Apoiadores; 2015.2, corresponde a 55 Apoiados e 76 Apoiadores  
e, por último  o período 2016.1, corresponde a 67 Apoiados e 122 Apoiadores.[Final da descrição]

No Gráfico 1, é possível observar que não só o número 
de alunos com deficiência e necessidade de educação espe-
cializada cresceu (131,03%), como de bolsistas contemplados 
(238,88%), inclusive numa proporção de quase dois apoiadores 
por alunos. Levando em consideração que um aluno apoiador 

6 Quantidade de estudantes assistidos nas ações desenvolvidas pela PRAPE 
junto ao CIA. Disponível em: <http://www.ufpb.br/cia/contents/relatorios/
quantidade-de-estudantes-assistidos-nas-acoes-desenvolvidas-pela-prape-
-cia-1.pdf/view> Acesso 30 set 2017.
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não pode exceder vinte horas de apoio ao discente apoiado, 
essa proporção nos leva a inferir que, provavelmente, o discente 
com deficiência demanda apoio em mais de um turno, e/ou seus 
compromissos na instituição excedem quatro horas diárias, 
durante os cinco dias letivos por semana, inclusive com ativida-
des integrais ou no contraturno, quiçá, assistindo às demandas 
provenientes, além do ensino, das atividades de sala de aula.

É relevante evidenciar que um dos eixos do Programa 
Incluir, “currículo, comunicação e informação”, prevê o ofere-
cimento de condições para possibilitar a garantia do pleno aces-
so, participação e aprendizagem às pessoas contempladas no 
programa. Nessa perspectiva, busca atender às demandas oriun-
das dos discentes, por meio dos serviços oferecidos pelo PAED.

Essa atenção nos leva a refletir sobre o sentido que vem 
se configurando nas estratégias para permanência, tendo em 
vista que, aparentemente, excedem a oferta de políticas assis-
tenciais que, muitas vezes, se voltam mais para questões mate-
riais, como se inclusão dependesse apenas de recursos, de uma 
infraestrutura adequada, de uma bolsa ou auxílio para ajudar 
nas despesas com custeio de materiais e serviços.

É certo que a permanência pode ser favorecida por esse 
tipo de assistência, porém, além disso, ela envolve aspectos rela-
cionados às diversas possibilidades de “participação plena” na 
educação superior, tais como programas que potencializam a 
atuação e o envolvimento dos discentes em atividades de ensi-
no, pesquisa e extensão e/ou quaisquer outras oferecidas no 
âmbito acadêmico. 

Há pesquisadores que alertam sobre as especificida-
des das políticas de permanência e de assistência, alegando 
não se tratarem da mesma coisa. Honorato e Heringer (2014, 
p. 325); Honorato (2015, p. 146) destacam que as políticas de 
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permanência são mais amplas do que as de assistência. Desse 
modo, estas últimas estão contidas nas primeiras, as quais se 
direcionam a dotar os discentes de recursos mínimos que viabi-
lizem a frequê ncia às aulas e às demais atividades.

METODOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO 
DOS SUJEITOS DA PESQUISA

Com objetivo de situar a permanência e algumas dificuldades 
para a inclusão de discentes com deficiência em cursos na UFPB, 
tomando como referência específica o PAED/CIA/UFPB, alguns 
questionamentos foram dirigidos aos envolvidos no Programa, 
sendo especificados variáveis indicadas por discentes com defi-
ciência e apoiadores.

Entre os questionamentos, buscamos levantar: pontos 
favoráveis, barreiras à inclusão e permanência do discente 
com deficiência na UFPB; conhecimentos específicos sobre 
programas institucionais ou ações especializadas voltadas 
à inclusão e permanência dos discentes com deficiência na 
UFPB, incluindo o PAED.

A pesquisa foi desenvolvida a partir de estudo de caso, 
realizado no âmbito do Centro de Comunicação, Turismo e Artes 
(CCTA), sob o enfoque metodológico da abordagem qualitativa 
e análise de conteúdo (BARDIN, 2006).

Com relação os principais sujeitos, consideramos a matrí-
cula dos discentes com deficiência do semestre 2016.1. Nesse 
semestre, dos 1.774 discentes com matrícula ativa no CCTA 12 
(0,67%) apresentavam diagnóstico de deficiência ou alguma 
necessidade educacional especial, dos quais, 6 (50%) com diag-
nóstico de deficiência física, 4 (33%) deficiência visual total, 
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1 (8%) com deficiência visual parcial e 1 (8%) com Transtorno 
de Déficit de Atenção com Altas Habilidades (TDAH), conforme 
representado no Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Matrícula de discentes com deficiëncias 
ou necessidades educacionais.

Fonte: Elaboração a partir de dados coletados no CIA e confirmado na 

SIAG/CCTA.
[Descrição da imagem] Gráfico tipo pizza, intitulado “Por diagnóstico – Período 2016.1”. Dividido em 4 partes: Na cor 
azul, 50% corresponde a deficiência física; 8,33% na cor verde, TDAH; 33,33% na cor amarelo, Visual e 8,33% na cor 
vermelha, Visual - Parcial. [Final da descrição]

Vale registrar que do total de 12 discentes, apenas 6 (50%) 
participaram das entrevistas, tendo em vista que não consegui-
mos localizar e nem contatar todos, por meio dos contatos infor-
mados. Dos 6 discentes entrevistados 2 (33,33%) foram do curso 
de Radialismo, 2 (33,33%) foram do curso de Hotelaria, 1 (16,67%) 
do curso de Relações Públicas e 1 (16,67%) do curso de Jornalismo. 
Além dos discentes com deficiência, 5 discentes apoiadores do 
CCTA foram entrevistados, contemplando assim, 11 sujeitos.
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RESULTADOS 

PONTOS FAVORÁVEIS À INCLUSÃO 
E PERMANÊNCIA DO DISCENTE 
COM DEFICIÊNCIA NA UFPB

Dentre as indicações levantadas nas falas dos 6 (100%) dos 
discentes com deficiência quanto a pontos favoráveis à inclu-
são e permanência na UFPB, 83,33% evidenciaram o CIA e/ou 
as funções desempenhadas por este Comitê; e os outros 16,67% 
destacaram que a UFPB seria como uma mãe. Também, 50% do 
total evidenciaram o NEDESP como estratégia favorável, além 
de outros 16,67% indicarem o trabalho do aluno apoiador; as 
práticas de alguns docentes; as vagas reservadas para acesso à 
UFPB de candidatos com deficiência; a disposição e a capacidade 
de mobilização de alguns discentes com deficiência.

Quanto aos destaques nas falas dos 100% (5) discentes 
apoiadores, além de 1 deles (20%) ter indicado o CIA como favo-
rável à inclusão, todos indicaram como positivo a existência do 
aluno apoiador. Na prática, trata-se de reconhecer o Programa 
do qual estes participam – o PAED, considerando que “Projeto 
Aluno Apoiador” é a principal ação do PAED; o reconhecimento 
unânime do trabalho que estes podem desenvolver para contri-
buir à permanência dos discentes com deficiência na UFPB, 
enquanto protagonistas do Programa. 

Foi comum, entre os sujeitos da pesquisa, o destaque do 
CIA e a existência do aluno apoiador na UFPB como ações favo-
ráveis ao processo de inclusão. É imprescindível destacar que 
ambas as ações são oriundas de políticas inclusivas do governo 
federal para favorecer, entre outras coisas, o acesso e a perma-
nência – por intermédio da assistência –, de discentes nas IFES. 

POLÍTICAS DE INCLUSÃO E O PROGRAMA 
DE APOIO AO ESTUDANTE 

COM DEFICIÊNCIA NA UFPB

Lidiane Ramos da Silva
Edineide Jezine



890

A primeira, pelo Programa Incluir, que apoia as instituições 
com recursos financeiros para criação das políticas voltadas 
especificamente às pessoas com deficiência. A segunda, pelo 
PNAES, que se destaca como uma das principais ações do gover-
no federal junto às IFES no que diz respeito à possibilidade de 
promoção de condições de igualdade de oportunidades, espe-
cialmente para discentes em situação de vulnerabilidade, por 
intermédio de ações institucionais que culminem na ampliação 
das condições e das estratégias de permanência. 

Afora essas duas políticas nacionais inclusivas intrinseca-
mente destacadas nas falas dos sujeitos, evidenciamos o desta-
que a política institucional de acesso, o “Mobilidade de Ingresso 
por Reservas de Vagas (MIRV)7, que independente da política 
nacional de cotas, na ocasião da entrevista, ainda não tinha a 
obrigatoriedade de contemplar os candidatos com deficiência, 
mas a UFPB já destinava, aproximadamente, 5% das vagas de 
ampla concorrência às pessoas com deficiência.

BARREIRAS E IMPEDIMENTOS À 
INCLUSÃO E PERMANÊNCIA DO DISCENTE 
COM DEFICIÊNCIA NA UFPB

Dos 6 (100%) discentes com deficiência, 2 (33,33%) não apresen-
taram quaisquer impedimentos e reiterou que a UFPB, especial-
mente com a intervenção do CIA, “é uma mãe” e que a pessoa 
“não conclui o curso se não quiser. 

Quanto aos registros identificados nas falas dos outros 
4 (66,67%), destacamos barreiras atitudinais; pedagógicas/

7 Resolução CONSEPE nº 09/2010.
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metodológicas; de comunicação e/ou de informação; e arqui-
tetônica, ou seja, respectivamente, falta de acessibilidade atitu-
dinal, pedagógica, comunicacional e arquitetônica.

Além das mesmas barreiras apresentadas pelos discentes 
com deficiência, entre as falas dos 5 (100%) apoiadores, 1 (20%) 
deles apontou que o estresse pessoal, inerente a quaisquer 
pessoas, independentemente de deficiência, pode ser um impe-
dimento ou algo que prejudique a conclusão do curso.

De acordo com as orientações normativas e na legislação 
em vigor, notadamente a Lei de Acessibilidade, ratificadas pela 
LBI, barreiras são “entraves, obstáculos, atitudes ou comporta-
mentos” que impedem a participação das pessoas na sociedade 
e/ou aos diferentes serviços sociais, entre eles, “o exercício de 
seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 
expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreen-
são, à circulação com segurança, entre outros.” (BRASIL, 2017d, 
s/p). Para tanto, podem se manifestar, entre urbanística, arqui-
tetônica, nos transportes, nas comunicações e nas informações, 
nas atitudes e nos meios tecnológicos. 

Nessa perspectiva, podemos dizer que os sujeitos pontu-
aram impedimentos e barreiras comuns, as quais se apresen-
tam em muitas instituições sociais, justificando, inclusive, as 
reiteradas legislações e orientações normativas voltadas, neste 
caso, à inclusão social e/ou à acessibilidade das pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida aos serviços sociais. 
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3. CONHECIMENTO ESPECÍFICO SOBRE 
PROGRAMAS INSTITUCIONAIS OU AÇÕES 
ESPECIALIZADAS VOLTADAS À PERMANÊNCIA  
DOS DISCENTES COM DEFICIÊNCIA  
NA UFPB, NOTADAMENTE O PAED.

Quando os discentes com deficiência foram questionados espe-
cificamente sobre o PAED, dos 6 (100%), 2 (33,33% ) associaram 
o PAED ao aluno apoiador, e 4 (66,67%) não indicaram conhe-
cimento a respeito. Destes 4, 2 (33,33%) estão intrinsecamente 
envolvidos no referido Programa, inclusive como beneficiário, 
seja como aluno apoiado por meio do Projeto Aluno Apoiador, 
seja por meio dos materiais e equipamentos adquiridos e dispo-
nibilizados para favorecer a permanência e a participação nas 
atividades acadêmicas, tais como: lupas, gravadores, regletes, 
assinador, computadores, cadeiras de rodas, entre outros. 

Como vimos outrora, dos 6 (100%) com deficiência apenas 
2 (33,33%) não têm apoiadores. Quiçá, por isso, quando questio-
nados sobre em que contribui o aluno apoiador no desempenho 
acadêmico do apoiado, apenas 1 (16,67%) não tenha respondi-
do, enquanto 5 (83,33%) indicaram que os apoiadores ajudam. 
E, os 4 apoiados, especificaram que os apoiadores auxiliam o 
professor e aluno em sala de aula, na adaptação de materiais, 
na autodescrição de conteúdos e slides, na interlocução entre 
docente e as demandas por atividades especializadas, bem como 
na locomoção dentro da instituição, inclusive conduzindo-os a 
setores de apoios especializados. 

Entretanto, se, por um lado, todos destacaram que o apoio 
oferecido por seus respectivos apoiadores é positivo, “funda-
mental”; por outro lado, reforçaram que, de maneira geral, os 
docentes não estão preparados para trabalhar com a pessoa 
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com deficiência em sala de aula e que acabam sobrecarregan-
do os apoiadores. Além disso, nem sempre são comunicados, 
com antecedência, que receberão discentes com deficiência; 
tampouco têm conhecimento das estratégias que poderão ser 
trabalhadas para viabilizar a aprendizagem. 

Já quando os apoiadores foram questionados sobre suas 
atribuições junto ao PAED estes acabaram confirmando o 
que os discentes haviam apontado sobre suas contribuições. 
Possivelmente, porque, no caso específico do CCTA, todos os 
apoiados têm diagnóstico de deficiência visual, sendo 3 com 
perda total e 1 com baixa visão. Inclusive, este último é auxilia-
do por dois apoiadores. Neste caso, a maioria classificando como 
um trabalho de mediação junto aos docentes e setores de apoio. 
Também, responsáveis pela locomoção do apoiado dentro da 
instituição e até o auxílio nas atividades em sala e extraclasse.

Os apoiadores também foram questionados sobre como  
“experiência de trabalho” junto ao discente com deficiência. 
Esses, por unanimidade, destacaram a experiência como posi-
tiva, com ênfase na aprendizagem, na colaboração com a sua 
vida acadêmica, na mudança de concepção, na superação de 
preconceitos. Tal como destacaram, “uma relação de dedicação, 
proveitosa” e “que proporciona crescimento pessoal”. 

Apesar de não ter sido objetivo da pesquisa avaliar a 
relação apoiador/apoiado, identificamos o quão é positiva a 
experiência não só a partir dos adjetivos apresentados pelos 
próprios apoiadores, mas também da ênfase que estes deixaram 
transparecer quanto à mudança de visão e – por consequên-
cia – atitudinal com relação às pessoas com deficiência e como 
aprendem com estas. 

Fernandes e Costa (2015, p. 01) concluem, no relato de 
pesquisa que trata das “Possibilidades da Tutoria de Pares 
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para Estudantes com Deficiência Visual no Ensino Técnico e 
Superior”, que a estratégia de tutoria entre discentes é promis-
sora no processo de inclusão de discentes com deficiência nas 
IES, como é o caso da “díade” apoiador/apoiado. Entretanto, 
destacam a escassez de estudos no Brasil sobre a temática que 
envolve essa estratégia pedagógica de parceria entre estudantes 
com e sem deficiência, bem como as contribuições possíveis 
para com o processo de inclusão de pessoas com deficiência 
(FERNANDES e COSTA, 2015, p. 04).

Consideramos, pois, que essa estratégia apoiador/apoiado 
é um tipo de acessibilidade pedagógica que, de maneira “assis-
tida”, pode viabilizar e intermediar acesso a algumas condições 
relevantes para a aprendizagem, não devendo, portanto, essa 
estratégia confundir-se ou transformar-se numa relação de 
dependência. Para tanto, também questionamos os apoiado-
res se suas atribuições junto ao apoiado geravam ou poderiam 
gerar dependência. E, apesar mencionarem que seus apoiadores 
buscam ser independentes, 100% também indicaram que “às 
vezes”, que “talvez”, ou “dependendo”, que a relação apoiador-
-apoiado poderia gerar dependência. 

O conceito de acessibilidade já traz consigo a possibilida-
de de uma condição “assistida” (Decreto nº 5.296/2004, Art. 8º), 
o que, a priori, pode aproximar-se da dependência. Todavia 
não é interessante confundir, permitindo que essa condição 
assistida substitua a apropriação do conhecimento, o engaja-
mento e o esforço individual dos aprendizes. A condição assis-
tida seria apenas uma estratégia, um meio, para intermediar 
o processo de aprendizagem. 

Destarte, inferimos, mais uma vez, que os poucos sujeitos 
entrevistados que conhecem o CIA e os programas, políticas e/
ou estratégias para favorecer o acesso e permanência na UFPB, 
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desconhecem a origem das suas propostas, quiçá o que repre-
sentam e as políticas que respondem. 

Podemos perceber que, apesar de muitas barreiras ainda 
existentes no âmbito da UFPB, as estratégias e ações vinculadas 
ao PAED têm sido reconhecidas pelos principais envolvidos, os 
apoiadores – que recebem as bolsas, mas que também aprendem 
com a troca de conhecimentos e experiências –, e pelos discen-
tes com deficiência – com a possibilidade de apoio humano e 
material para viabilizar sua permanência e participação nas 
diferentes atividades oferecidas pela instituição, abrangendo, 
assim, ensino, pesquisa e extensão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contudo, ao encontro do nosso questionamento e de acordo com 
o resultado da pesquisa, a adoção dessas políticas de inclusão 
pela UFPB tem possibilitado não só a ampliação do acesso das 
pessoas com deficiência na instituição, como a promoção de 
estratégias de permanência nos cursos superiores, especial-
mente, sob responsabilidade do CIA e parceiros institucionais. 
A exemplo, destacamos o PAED, que, embora seja um progra-
ma que também viabiliza o acesso a materiais e equipamentos 
específicos de utilidade acadêmica para o discente com defici-
ência, tem, reconhecidamente como principal ação, o Projeto 
Aluno Apoiador. Não só pelo fato de favorecer a permanência 
do apoiado na instituição – no caso, o discente com deficiência 
–, como também de possibilitar ao apoiador experiências que 
contribuem para seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Todavia, também de acordo os resultados, vimos que o 
processo de inclusão de discente com deficiência na instituição 
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precisa superar muitos desafios, muitas barreiras que impedem 
a garantia de acessibilidades atitudinal, pedagógica, comunica-
cional e de informação e sobretudo arquitetônica. Esses desafios 
e barreiras foram ratificados, reiteradas vezes, por meio das 
verbalizações dos sujeitos da pesquisa do CCTA/UFPB, na falta 
de formação de servidores para viabilizar estratégias atitu-
dinais e pedagógicas que considerem os discentes com defi-
ciências e/ou os que apresentem necessidades educacionais 
especiais; no comprometimento dos sistemas de comunicação 
e informação, inclusive na divulgação da própria política insti-
tucional; e sobretudo na deficiência na estrutura arquitetônica.
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RESUMO

O presente estudo analisa as políticas institucionais de acessi-
bilidade desenvolvidas pela Universidade Federal do Maranhão 
- UFMA para a garantia da inclusão de discentes com deficiência 
na Educação Superior, tendo o Núcleo de Acessibilidade como 
mediador/articulador nesse processo. Parte-se da compreensão 
de que o Núcleo, instituído pelo Programa Incluir, tem uma 
relevância histórica na implantação e implementação de ações 
políticas para a inclusão das referidas pessoas nas universidades 
federais. Nesse sentido, desenvolveu-se uma pesquisa explorató-
ria, descritiva, por meio de revisão de literatura, análise docu-
mental e observação não participativa. O estudo se fundamenta 
nas pesquisas de Ferreira (2007), Duarte (2009), Rossetto (2009), 
Souza (2010), Castro e Almeida (2014), Saraiva (2015), dentre 
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outros. Os resultados apontam que apesar da existência de 
barreiras que impedem a participação plena dos discentes com 
deficiência na universidade, o serviço de apoio disponibilizado 
pelo Núcleo constitui um recurso fundamental para assegurar 
êxito na permanência desses na educação superior. Apesar de 
haver um envolvimento, bem como conscientização em relação 
aos princípios da inclusão de pessoas com deficiência dentro da 
universidade, mediatizada pelo Núcleo de Acessibilidade, ainda 
se faz necessário um maior engajamento político e operativo de 
toda a comunidade acadêmica para a efetivação dos direitos dos 
discentes com deficiência no contexto da inclusão.

Palavras-chave: Políticas institucionais. Núcleo de Acessibi-
lidade. Inclusão.

INTRODUÇÃO

A proposta de estruturação de um espaço que institucionalize 
os serviços de educação especial na educação superior, como 
é o caso do Núcleo de Acessibilidade, constitui um recurso 
imprescindível para que os estudantes com deficiência tenham 
condições de ingressar, permanecer e concluir, eficazmente, 
seus cursos de graduação, bem como para a operacionalização 
da transversalidade prevista pela Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).

Essa mesma Política destaca que a transversalidade da 
educação especial no âmbito da educação superior se concretiza 
a partir de ações que promovam acesso, permanência e partici-
pação dos estudantes com deficiência. Ressalta-se, ainda, que a 
promoção de condições adequadas ao protagonismo das pessoas 
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com deficiência não fica restrita ao espaço de sala de aula, mas 
envolve também a organização de recursos e serviços para a 
promoção da acessibilidade arquitetônica, comunicacional, nos 
sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos 
e estão atrelados ao tripé da universidade: ensino, pesquisa e 
extensão. O Núcleo, nesse sentido expressa partes relevantes 
dessa transversalidade na educação superior.

Convém destacar que os Núcleos de Acessibilidade foram 
instituídos pelo Programa Incluir: acessibilidade na educação supe-
rior, o qual foi criado em 16 de maio de 2005, durante o gover-
no Lula (2003-2010) sob o comando da Secretaria de Educação 
Especial (SEESP) e a Secretaria de Educação Superior (SESU).  
O Programa representa, segundo o seu Documento Orientador, 
o início da formulação de estratégias para identificação das 
barreiras de acesso à educação universitária e visa promover o 
desenvolvimento de políticas institucionais de acessibilidade 
no âmbito das IFES (BRASIL, 2013).

O Núcleo, nesse sentido, expressa um dos principais 
mecanismos para a inclusão de pessoas com deficiência na 
educação superior, posto que congrega em sua estruturação a 
educação especial e a educação inclusiva, o que permitiu novas 
possibilidades e perspectivas na educação superior, além de forta-
lecer as ações políticas para esse público no interior da UFMA.

A atuação desse órgão permite a operacionalização da 
educação especial/inclusiva, sem a qual incorremos em práticas 
segregadoras que não permitem o desenvolvimento das poten-
cialidades dos discentes com deficiência, devido impedimentos 
ao acesso de recursos necessários às suas aprendizagens. 

No tocante à inclusão educacional, Duarte et al. (2013) 
afirmam que estar “dentro” da sala de aula não significa, 
necessariamente, que o aluno com deficiência está sendo 
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efetivamente incluído no processo de ensino e aprendizagem. 
Ocorre, geralmente, uma disparidade entre o discurso político 
de educação para todos e o caráter assistencial e filantrópico 
que vem fundamentando a educação a esse público. E apesar de 
reconhecerem a importância do aparato legal para a inclusão 
de pessoas com deficiência nos diversos níveis de ensino, os 
pesquisadores, a partir da realidade concreta, evidenciam difi-
culdades e/ou impedimentos na concretização das leis vigentes, 
favoráveis à inclusão.

Sobre o assunto, Ferreira (2007) informa que pesquisas 
na área indicam, principalmente, carência de políticas públicas 
que atendam e desenvolvam uma educação realmente inclusiva 
no âmbito do ensino superior. Fato esse que instiga a registrar 
o pouco que se acreditava na possibilidade de a pessoa com 
deficiência ingressar nesse nível de ensino.

Em vista dessa complexidade e dos desafios da operacio-
nalização da inclusão de pessoas com deficiência nas instituições 
de ensino, sobretudo no nível de educação superior, é que urge 
investigar as políticas institucionais de acessibilidade desenvolvi-
das pela UFMA para a concretização da inclusão de pessoas com 
deficiência, tendo no Núcleo de Acessibilidade um espaço privi-
legiado de mediação/articulação para efetivação desse processo.

OBJETIVOS

Analisar as políticas institucionais de acessibilidade desenvol-
vidas pela UFMA para a garantia da inclusão de pessoas com 
deficiência, tendo o Núcleo de Acessibilidade como mediador/
articulador desse processo.
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METODOLOGIA

Desenvolveu-se uma pesquisa exploratória, descritiva. No 
contexto, foi realizado um levantamento quantitativo dos 
alunos com deficiência cadastrados no Núcleo da UFMA até 
2016.1, no qual se identificaram os alunos que demandam os 
serviços especializados continuamente, bem como análise 
documental do projeto de criação do Núcleo de Acessibilidade 
da UFMA, da Resolução de criação do Núcleo de 2009; do 
Regimento Interno e a análise dos cadastros dos alunos com 
deficiência registrados no Núcleo.

Foi feito ainda um levantamento das produções cientifi-
cas sobre o processo de inclusão na educação superior; pesqui-
sas em sites institucionais que descrevem as ações de núcleos 
de acessibilidade nas universidades públicas.

Com esse trabalho, que engloba tanto dados primários 
quanto secundários, buscou-se aprofundar os estudos já desen-
volvidos em torno do objeto de pesquisa na tentativa de compre-
ender as condições de acessibilidade oferecidas pela UFMA aos 
discentes com deficiência, tendo no Núcleo o espaço privilegia-
do para construção, consolidação e fortalecimento de uma polí-
tica institucional de acessibilidade que possibilite não apenas 
o acesso, mas a permanência e êxito no processo de ensino e 
aprendizagem aos discentes, público alvo da educação especial.

RESULTADOS

Na UFMA, o Núcleo de Acessibilidade foi criado em 17 de dezem-
bro 2009 a partir da Resolução nº 121 - CONSUN, com a finali-
dade de garantir, por meio de suporte técnico e atendimento 
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especializado, o acesso, o ingresso e a permanência de pessoas 
com deficiência na universidade.

Para melhor caracterização deste estudo, fez-se neces-
sário identificar aspectos fundamentais presentes no proje-
to de implantação do Núcleo, denominado “Estratégias para 
Inclusão e Permanência de Pessoas com Deficiências na UFMA” 
submetido ao edital Incluir MEC nº 08 em 2010, com previsão 
de início para outubro de 2010 e término em outubro de 2011. 
O projeto obteve o recurso financeiro no valor de R$123.856,20 
com a proposta de alcançar toda a comunidade acadêmica, num 
total de 16.780 pessoas, dentre elas, discentes com deficiência, 
docentes e servidores que trabalham diariamente com esses 
estudantes (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, 2010).

O projeto de implantação do Núcleo na UFMA prevê formas 
de atuações que visem tornar a universidade inclusiva por meio 
de adequações físicas, equipamentos que auxiliem os discentes 
com deficiência nas atividades acadêmicas, ações de sensibiliza-
ção da cidade universitária quanto às especificidades das pessoas 
com deficiência, destacadamente no tocante às suas potenciali-
dades, numa forma de enfrentar barreiras atitudinais. 

Quanto aos objetivos específicos, o projeto propõe ações 
que estimulem as potencialidades das pessoas com deficiência, 
bem como para a sensibilização da comunidade universitária 
quanto às dificuldades enfrentadas por esse público no seu coti-
diano e o estímulo à comunidade acadêmica a refletir sobre a 
superação de preconceitos. As propostas do projeto incentivam 
ainda as pessoas com deficiência a serem, também, participan-
tes e agentes de transformação nesse processo de mudança de 
atitudes e comportamentos favoráveis à inclusão.

Além disso, aponta a necessidade de equipar o Núcleo 
de Acessibilidade para garantir a ampliação no atendimento 
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tanto para estudantes quanto para servidores com deficiên-
cia. Objetiva ainda projetar e construir equipamentos para 
o Núcleo e organizar ações de divulgação deste. Conforme o 
projeto “[...] toda a proposta é pautada pela busca em garan-
tir as condições necessárias que possibilitem a permanência e 
sucesso de estudantes e funcionários com deficiência da UFMA” 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, 2010, p. 4).

Nesse sentido, há uma preocupação da UFMA em adquirir 
os equipamentos para garantir a autonomia das pessoas com 
deficiência na universidade, essa é uma medida de fundamental 
importância, pois muitos estudantes, conforme observado nos 
registros cadastrais do Núcleo, consideram o acesso a equipa-
mentos pedagógicos e de recursos de tecnologia assistiva como 
condição para sua permanência na universidade, sobretudo os 
discentes com deficiência visual.

Nesse relatório há um resgate das principais ações e polí-
ticas desenvolvidas pela universidade para a implantação de 
uma educação superior inclusiva com vista ao atendimento de 
pessoas com deficiência, dentre essas, destacam-se: Assessoria 
à Comissão Permanente de Vestibular (hoje, Núcleo de Eventos 
e Concursos); Oferta de disciplinas em cursos de Licenciatura 
(Psicologia, Pedagogia, Educação Física). Destaque para o curso 
de Pedagogia que, com a reformulação do currículo, contem-
plou a educação especial com uma disciplina obrigatória e um 
núcleo temático; Criação no Colégio Universitário (COLUN) do 
Núcleo de Atendimento às Pessoas com NAPNEE, em parceria 
com o Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização para 
Portadores de Necessidades Especiais - Tec Nep; Execução do 
projeto de pesquisa “Acessibilidade integral para pessoas com 
deficiência: uma ação ergonômica no Campus Universitário do 
Bacanga” do Núcleo de Ergonomia em Processos e Produtos 
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do Departamento de Desenho e Tecnologia; Oferta de uma 
vaga adicional por curso na categoria cotas para candidatos 
com deficiência; Concursos públicos para docentes na área 
da educação especial e Libras, bem como para intérpretes de 
Libras e transcritores de Braille; Realização de cursos de Libras; 
Criação do Grupo de Pesquisa em Educação Especial (GPEE) no 
Programa de Pós-Graduação em Educação; Projeto na Biblioteca 
para alunos com deficiência (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO, 2010).

O referido relatório ressalta que essas ações são realiza-
das de maneira isolada e por setores diferentes. Na perspectiva 
de atribuir maior efetividade a essas ações foi sugerida a exis-
tência de um elemento articulador, o núcleo de acessibilidade.

Essas medidas expressam ainda uma melhor estruturação 
da UFMA na garantia da inclusão de pessoas com deficiência, 
pois são mecanismos institucionais e ações políticas que buscam 
assegurar apoio a esse público antes mesmo de seu ingresso na 
universidade, como é o caso das cotas, realização de estudos, 
sensibilizações em decorrência das barreiras atitudinais, etc. 

Convém destacar que desde 2007 a UFMA, por meio de 
ações afirmativas, tem reservado uma vaga para pessoas com 
deficiência nos diversos cursos de graduação em seus proces-
sos seletivos, que, inicialmente, ocorreu através do vestibular 
tradicional e na atualidade por meio do Sistema de Seleção 
Unificada (SISU), após realização do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM).

A permanência de discentes com deficiência e/ou com 
necessidades educacionais específicas exige um apoio institu-
cional específico, como respostas educacionais que equiparam 
as oportunidades para o processo de ensino, aprendizagem e 
avaliação. No contexto, Sanches, citado por Ferreira (2007) destaca 
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que esse apoio possibilita igualdade de oportunidades de acesso 
e sucesso educacional, bem como a superação de dificuldades, a 
descoberta de talentos e o desenvolvimento de potencialidades.

Esse fato evidencia a importância de o Núcleo conhecer 
as demandas dos discentes com deficiência desde o período da 
matrícula. Desse modo, em observação realizada in loco, iden-
tificamos que esse contato inicial, definido como acolhimento, 
ocorre no momento em que o discente ingressa na universidade. 

Assim, após realizar a perícia médica que o declara ser 
pessoa com deficiência e fazer a matrícula junto à Divisão de 
Acesso a Graduação (DIAGRAD) da PROEN, os discentes são aten-
didos por um técnico do Núcleo, geralmente, uma Assistente 
Social, que faz a identificação desses, apresenta a estrutura do 
Núcleo, entrega material informativo do setor, informa sobre 
os principais serviços desenvolvidos, conhece as demandas 
educacionais e socioeconômicas deles, se esses precisam de 
apoio educacional especializado, se têm mobilidade reduzida, 
se utiliza o transporte público, etc.

Esse contato inicial é considerado norteador para o 
planejamento das ações que serão desenvolvidas durante o 
período letivo em que o discente foi matriculado. Após esse 
acolhimento é feito um relatório para a coordenação no Núcleo, 
identificando as demandas que devem ser atendidas. Tem-se o 
encaminhamento das informações às coordenações dos cursos 
em que o discente foi matriculado, a fim de informá-las quanto 
à existência desse e relatar as atuações do Núcleo no sentido de 
oferecer um suporte técnico e especializado aos discentes e aos 
docentes sempre que sentirem necessidade.

Apesar do avanço no acolhimento da matrícula, conside-
ramos importante ressaltar que a perícia realizada ainda não 
corresponde ao ideal pretendido pelo Núcleo de Acessibilidade, 
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uma vez que é composta apenas por médicos do trabalho, 
predominando, portanto, uma visão medicocêntrica.

Essa realidade não corresponde à diversidade humana 
e não oferece condições de pleno e efetivo atendimento aos 
diversos tipos de deficiência, numa forma de potencializar 
as capacidades desse público, considerando-o na sua intera-
ção consigo próprio, com o trabalho, com a família e com vida 
social comunitária. Em vista desse entendimento, sugerimos 
uma equipe multidisciplinar composta, por exemplo, por um 
médico especialista nas deficiências, um pedagogo especialista 
em educação especial, um psicólogo, um psicopedagogo, um 
assistente social, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, 
um intérprete de Libras e um transcritor Braille.

Essa composição minimizará e/ou mesmo eliminará 
problemas engendrados a partir do ingresso dos referidos 
discentes na universidade e que impacta diretamente no traba-
lho do Núcleo de Acessibilidade, como exemplo tem-se discente 
com diagnóstico de doença mental participando de vagas espe-
cíficas para candidatos com deficiência. Isso reflete a falta de 
interlocução entre o Núcleo de Acessibilidade e a perícia, pois 
não há um diálogo prévio para dirimir tais questões e propor 
formas alternativas de atendimento.

Essa realidade nos obriga a questionar os critérios de 
inclusão de discentes com deficiência na UFMA, bem como 
verificar como os discentes com deficiência estão sendo iden-
tificados e cadastrados na universidade, pois não se trata de 
uma mera atuação administrativa e que se limita ao aspecto 
institucional, já que esses dados servem de parâmetro para a 
própria estruturação das políticas de inclusão nas IFES. Quanto 
a isso Saraiva (2015, p. 103) sinaliza o seguinte:
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Essa questão da identificação e cadastro deve ser vista como 

sendo de grande importância e responsabilidade pelos seto-

res institucionais aos quais competem tal função, haja vista 

o registro desses alunos servir de dados oficiais para o censo 

da educação superior e também como parâmetro para elabo-

ração de políticas voltadas para esse público, inclusive para 

definição de recursos orçamentários com fins de promover 

ações voltadas para a acessibilidade e inclusão desse alunado.

De acordo com dados obtidos em abril de 2016 pelo 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA)1 
da UFMA, haviam 212 matrículas ativas pelo SISU – Deficiente 
na universidade, dessas: 102 possuíam deficiência física; 36 audi-
tiva; 57 visual e 03 intelectual, as demais (14) estavam distribu-
ídas em outras categorias e/ou necessidades específicas. Existe 
ainda o registro de 123 matrículas canceladas, 26 matrículas 
trancadas, 15 concluídos e 03 formandos.

O SIGAA, mantém ainda, o registro dos discentes com 
deficiência que ingressaram via VESTIBULAR – DEFICIENTE (de 
2007 a 2009 - período anterior à implantação do Núcleo), o total 
nesta categoria é de 38 matrículas, sendo que 06 estão ativas, 
09 foram canceladas, 01 trancada e 22 concluídas.

Quanto ao quadro de discentes registrados no próprio 
Núcleo de Acessibilidade até o período letivo de 2016.1 foi distri-
buído, considerando o tipo de deficiência: Física (62); Auditiva 
(04); Surdez (03); Intelectual (04); Visual (Cego – 08, Baixa Visão 
– 26 Monocular – 15, total de 49); Transtorno de Espectro Autista 
(01); Múltipla (01); perfazendo um total de 124 alunos. 

1 O sistema está sempre atualizado e o acesso ao mesmo se faz por meio de 
login.
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Desses, apenas os discentes surdos, cegos e com baixa 
visão demandam continuamente atendimento educacional 
especializado ao Núcleo, além de uma estudante usuária de 
cadeira de rodas que utiliza a van adaptada, adquirida por meio 
de recursos do Programa Incluir, para se locomover dentro da 
cidade universitária.

Os discentes que não necessitam de acompanhamento 
também são informados quanto à existência do Núcleo e rece-
bem orientações socioeducacionais por parte do Serviço Social, 
a fim de conhecerem que na universidade há um espaço de 
referência em inclusão e que podem recorrer sempre que neces-
sitar ou mesmo indicar para outros colegas com necessidades 
educacionais específicas. Trata-se de uma maneira de fortalecer 
a inclusão dentro da universidade, na perspectiva de estruturar 
serviços que se configurem em uma política institucional de 
acessibilidade, descolada de qualquer vínculo assistencialista.

Convém destacar que antes da criação do Núcleo, a UFMA 
atendeu dois discentes com deficiência visual e um surdo, mas 
não havia um espaço de referência em inclusão, pois as ações 
eram organizadas sem ter um parâmetro institucional, não 
havia uma equipe de profissionais pertencentes ao próprio 
quadro da universidade, esses eram apenas contratados. Não 
havia, portanto, uma perspectiva de universidade inclusiva a 
partir de uma política institucional consistente, já que as ações 
ocorriam de maneira pontual e isolada.

Referente à equipe técnica2, o Núcleo até 2016 dispu-
nha de 01 coordenação, 01 assistente social, 09 tradutores-
-intérpretes de Libras, 06 transcritores do sistema Braille e 01 

2 Só no início do ano de 2017 ingressou um psicólogo para compor a equipe 
do Núcleo de Acessibilidade.
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administrativo, o que possibilitava trabalhar a dimensão social 
e educacional, por meio dos serviços especializados, mas não 
permitia uma interface mais ampla com outras dimensões 
dos saberes e com as próprias políticas públicas. Nesse senti-
do, a pesquisa de Ferreira (2007), aponta a necessidade de um 
trabalho multidisciplinar que envolva, sobretudo, psicólogos, 
psiquiatras, pedagogos e assistentes sociais nas universidades.

Ressaltamos que o Núcleo funciona em três espaços 
distintos a fim de melhor se aproximar dos discentes com 
deficiência: dois espaços de atendimento técnico (um no CCH 
e outro no Prédio do Castelão), um espaço para atendimento 
social e coordenação. Assim, diante da necessidade de demo-
cratizar a educação na Universidade, o Núcleo tem desenvolvido 
e participado ainda das seguintes ações:

Reunião com a Reitoria e com os Diretores de Centros, 
com o objetivo de apresentar a temática da acessibilidade no 
âmbito da Ufma e propor alternativas para o fortalecimento da 
inclusão na universidade; Envia memorando para as coordena-
ções dos cursos que possuem aluno com deficiência matricula-
dos para tratar das necessidades educacionais específicas dos 
alunos e sensibilizar quanto ao processo de inclusão; Quando 
possível, realiza reuniões com as coordenações e os professores 
para organizar um melhor atendimento para os alunos.

Em relação à deficiência visual, os discentes cegos e com 
baixa visão são os que mais demandam os serviços especializa-
dos do Núcleo. O atendimento consiste em preparar o material 
para o acesso ao conteúdo acadêmico, por meio de transcri-
ção para o Braille, ampliação ou mesmo adaptação do texto 
para que o discente possa acompanhar o conteúdo acadêmico 
a partir de software de leitura.
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Ao ingressar na universidade esses discentes recebem, 
mediante termo de responsabilidade, o qual deve ser renovado 
a cada semestre letivo, um notebook, um gravador de voz e mais 
recentemente uma lupa eletrônica manual, a fim de que possam 
acompanhar as atividades acadêmicas. Aos discentes com baixa 
visão, além dos textos ampliados, são disponibilizadas lupas 
eletrônicas portáteis e de mesa, bem como acesso a scanner a 
fim de melhor auxiliá-los nas atividades acadêmicas.

Em relação à deficiência auditiva, quando o discente é 
alfabetizado em Libras, recebe atendimento do tradutor intér-
prete de Libras durante as aulas e em atividades acadêmicas 
que necessitam da mediação desse profissional. 

Aos discentes com deficiência física e/ou mobilidade 
reduzida, o Núcleo realiza contato com as coordenações e 
departamentos, por meio de memorandos e reuniões, a fim 
de assegurar turmas no térreo, bem como o oferecimento de 
condições que possibilitem o acesso adequado aos equipamen-
tos e serviços que a Universidade dispõe.

Considerando que a adaptação de estruturas físicas 
e arquitetônicas, bem como a sinalização do campus exige a 
intervenção da Prefeitura do Campus, o Núcleo organiza estu-
dos e encaminha solicitações para que a referida prefeitura 
realize as intervenções/adequações necessárias.

O Núcleo também fomenta ações de sensibilização da 
comunidade acadêmica acerca da educação inclusiva e as espe-
cificidades da pessoa com deficiência em datas comemorativas e 
eventos realizados pela Universidade; participa de ações inter-
nas (seminários, palestras e minicursos) e externas (participa-
ção em congressos, seminários) em outros locais no país.

A realização de estudo social dos discentes com defici-
ência tem por objetivo sua inserção nos diversos programas, 
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serviços, benefícios e projetos oferecidos pela Universidade, na 
perspectiva de assegurar a permanência exitosa desses; escla-
recimentos ao grupo familiar no tocante às ações e serviços 
oferecidos pelo Núcleo e ao papel de cada sujeito (aluno, servi-
dores e família) envolvido no processo de inclusão.

Todo esse conjunto de ações associadas às condições 
financeiras e arquitetônicas tem possibilitado ao Núcleo de 
Acessibilidade atender aos discentes com deficiência na UFMA, 
evidenciando a participação do núcleo como mediador/articu-
lador do processo inclusivo, contudo essa articulação encontra 
barreiras para ser cabalmente efetivada, sobretudo quando 
encontra a resistência de setores da instituição na operaciona-
lização das ações, quando tentam atribuir a responsabilidade 
pela inclusão apenas ao Núcleo de Acessibilidade, desconside-
rando que o protagonismo das pessoas com deficiência na educa-
ção superior precisa do apoio de todo corpo social, exige ainda 
adequações arquitetônicas, tecnologia assistiva, adequações 
pedagógicas e curriculares, eliminação de preconceitos, etc.

CONCLUSÕES

A UFMA, ao desenvolver serviços institucionalizados de apoio ao 
discente com deficiência, a partir do Programa Incluir, contri-
bui para a construção de uma política institucional de aces-
sibilidade que obedece a planejamentos, tem como referência 
documentos oficiais e possui recurso próprio, isto é, uma fonte 
financeira específica para custear as ações de acessibilidade. 

Nesse sentido, observa-se um empenho da universidade na 
estruturação do espaço do Núcleo, bem como conquistas obtidas 
em termos do aumento do número de alunos, da nomeação de 
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profissionais e da aquisição de tecnologia assistiva, mas outros 
fatores têm desafiado a universidade a se mobilizar em prol da 
eficácia da política de inclusão, tais como: o quadro de profis-
sionais existentes não tem condições de atender todos os tipos 
de deficiência; a tecnologia assistiva disponível não é suficiente 
para atender a todos os discentes com deficiência; carência de 
recursos financeiros para elaboração de projetos e aquisição de 
equipamentos para o funcionamento do Núcleo; enfrentamento 
de barreiras atitudinais, as quais implicam na formação de outras 
barreiras; eliminação de barreiras arquitetônicas, etc.

Outra questão importante para maior e melhor atuação 
do Núcleo relaciona-se à necessidade de este ampliar o acompa-
nhamento específico para além dos estudantes com deficiência 
visual e auditiva, pois ficou evidente a partir de observações e 
diálogos com os técnicos que as principais atividades do Núcleo, 
hoje, estão vinculadas à adequação de material pedagógico para 
alunos cegos e com baixa visão e a garantia de intérpretes de 
Libras para surdos. Desse modo, estudantes com deficiências: 
física, intelectual e com transtorno global do desenvolvimento 
ficam sem uma intervenção mais efetiva.

Esse cenário reafirma a posição do Núcleo como media-
dor dos processos de inclusão, pois existem desafios que não 
estão atrelados necessariamente a uma atuação direta do 
Núcleo, mas demandam uma atuação da gestão maior da 
universidade, bem como a disponibilização de recursos finan-
ceiros via Ministério da Educação, além de questões internas 
atreladas ao funcionamento da instituição e que exigem atua-
ção colaborativa de todos os setores.

Nesse contexto, são reais as possibilidades de avan-
ços diante de todo percurso realizado pela política a partir 
do empenho coletivo de docentes, discentes, pesquisadores, 
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gestores e técnicos, mas também há muitos desafios a serem 
superados para que a realidade expresse o cumprimento das 
legislações e ocorra a supressão de barreiras arquitetônicas e 
atitudinais e, por conseguinte, o provimento das condições de 
acessibilidade e inclusão na Universidade Federal do Maranhão.
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RESUMO

Na década de noventa, as políticas, os programas e os 
movimentos sociais reivindicam a meta da inclusão para 
todos e, sob tais argumentos, o Ensino Superior, que sempre 
restringiu suas vagas a uma pequena parcela dos estudantes 
brasileiros, iniciou um processo de expansão e favorecimento, 
ainda que de forma tímida, através de políticas e ações afir-
mativas. O atual Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) 
traz metas de expansão do acesso e de melhoria da qualidade 
nas Instituições de Ensino Superior (IES), o que nos estimulou 
a examinar nos documentos oficiais Brasileiros as garantias 
legais e ações afirmativas para a permanência de estudantes 
surdos, que adentram à universidade. Para atender tal objetivo, 
optamos por realizar uma pesquisa qualitativa, por meio de 
uma análise documental fundamentando os sentidos presentes 
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junto aos pressupostos da abordagem teórico-metodológica 
da produção de sentidos proposta por Spink (2013), que nos 
permite compreender a essência dos discursos existentes nos 
atos de fala impressos. Nesse sentido, foi possível verificar nos 
enunciados dos documentos que, apesar do enorme volume de 
políticas educacionais em favor da democratização do ensino, 
ainda se faz necessário trilhar um longo caminho para remover 
as barreiras que impedem e dificultam o acesso desse grupo a 
níveis mais elevados de formação fato que remete novos contor-
nos à realidade universitária no país.

Palavras-chave: Políticas Públicas, Surdos, Ensino Superior 
Brasileiro.

INTRODUÇÃO

A história do Ensino Superior no Brasil se caracterizou pela 
natureza excludente aos grupos desprivilegiados socialmen-
te – mulher, negro, pardo, indígena, pessoas com deficiência, 
minorias linguísticas e pobres – e pela falta de investimentos 
educacionais, fator esse que reflete a desigualdade social do país. 

Na sociedade brasileira, os sistemas educativos sempre 
estiveram pautados na meritocracia e competitividade, e esses 
valores ainda se fazem presentes, excluindo de alguma maneira 
aqueles que não se adéquam às exigências escolares, especial-
mente no Ensino Superior, onde isso se agrava. 

Revestidos por esses sentidos ainda presentes, seus 
métodos tradicionalmente estabelecidos podem levar muitos 
estudantes à desistência, especialmente quando se trata de 
um público, como os surdos, com uma diferença tão marcada, 
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mediante sua singularidade linguística, que inclui o uso da 
língua de sinais, a necessidade da presença de um Tradutor 
Intérprete de Libras e Língua Portuguesa - TILSP, a definição de 
critérios flexíveis na correção das provas escritas (já que a língua 
portuguesa é considerada a sua segunda língua), apoio pedagó-
gico e acesso a materiais pedagógicos adequados, compondo, 
assim, um campo repleto de tensões a depender das orientações 
legais para subsidiar essas ações.

Alias, despir-se de túnica revestida pela negação dos direi-
tos linguísticos em toda trajetória de ensino e aprendizagem e 
sua intenções corretivas e se deparar com a realidade universitá-
ria e suas expectativas de excelência, depende de um processo de 
conflitos e resistências frente à assimetria predominante, numa 
afirmação enquanto sujeito de direitos políticos.

Por outro lado, a universidade também provocou modi-
ficações sociais amparadas por suas pesquisas e debates em 
favor de uma sociedade justa. Lutando pelo reconhecimento das 
diferenças de oportunidades e por igualdade, os desfavorecidos 
socialmente, que antes não acessavam o Ensino Superior, têm 
suas questões reverberadas, recebendo respostas afirmativas 
ou negativas de participação nesse contexto (CHAUÍ, 2003).

Essas discussões geraram mudanças, pelas quais o 
Estado implementou várias medidas legais e programas do 
Ministério da Educação, reafirmadas no Plano Nacional de 
Educação - PNE (BRASIL, 2014), instituído pela Lei ordinária 
nº. 13.005/14, para garantir o egresso das PPAEE e minorias 
linguísticas no Ensino Superior.

Tais ações afirmativas não se tratam de um favor aos exclu-
ídos, mas de uma proposta inclusiva a fim de combater as mazelas 
produzidas historicamente, num impulso para sanar as dívidas 
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educacionais, por meio da ampliação de oportunidades, inclusive 
aos surdos, público que ainda encontra barreiras para se graduar.

 Apesar de essas ações estarem expressas nos documen-
tos oficiais brasileiros, o processo de permanência no Ensino 
Superior ainda está voltado aos que chegam aptos a atingir 
determinados parâmetros de conhecimentos, deixando os 
demais numa berlinda educacional. 

Mediante essa problemática, essa pesquisa teve como 
objetivo principal examinar nos documentos oficiais brasileiros 
as garantias legais e ações afirmativas para a permanência dos 
estudantes surdos que adentram a universidade. 

DESENVOLVIMENTO

Para esta pesquisa qualitativa, adotamos a análise documental, 
apresentando uma apreciação das legislações que tratam do 
processo de permanência de estudantes surdos no contexto 
do Ensino Superior público brasileiro, considerando os senti-
dos presentes nos documentos oficiais que regem a estrutura 
e organização universitária, focando nas condições de perma-
nência dos surdos, visando o levantamento da existência ou não 
de encaminhamentos inclusivos.

Segundo Spink (2013), os documentos refletem sentidos 
sociais no que está impresso em suas páginas enquanto produ-
tos do tempo e do cotidiano. Esses documentos se encontram 
à disposição por meio de caminhos subjetivos para a inter-
pretação dos possíveis sentidos, tomando como discurso sua 
representação histórica. 

A autora defende que “Tudo tem algo a contar, o problema 
maior é aprender a ouvir” (SPINK, 2013, p. 112) e ela se refere 
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também ao que é contado na escrita. Segundo sua abordagem, 
voltada para as práticas discursivas e produção de sentidos 
e revelam importantes informações, também nos atos enun-
ciativos escritos, pois são produzidos mediante interação 
social, percurso histórico, tensões ideológicas, intervenções e 
produção de ideias discutidas, nos ajudando a compreender o 
processo social, os conceitos presentes e a mentalidade social 
incorporada nos textos oficiais.

Dessa maneira, para compreender a trajetória retórica, 
constituímos a pesquisa em quatro etapas: Etapa 1 - Localização 
dos documentos no portal eletrônico do Ministério da Educação 
- MEC1 com o objetivo de localizar as Leis, Decretos, Portarias, 
Resoluções, Programas e Avisos voltados para o Ensino Superior 
e busca nos documentos oficiais que tratam do reconhecimento 
da Libras e organização da educação de surdos no país. Etapa 
2 - Leitura integral de cada documento encontrado. Etapa 3 - 
Seleção dos documentos que citam o tema em foco e leitura 
analítica dos mesmos. Etapa 4 - Elaboração de uma tabela elen-
cando cada documento, que será detalhada no tópico a seguir.

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE  
E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Na sequência proposta pelas etapas metodológicas acima cita-
das, localizamos vários documentos no portal eletrônico do 
MEC através de busca pela palavra-chave “Ensino Superior” 
e nestes, por sua vez, buscamos as palavras-chaves “perma-
nência”, “inclusão”, “surdos”, “Libras” e “Intérpretes”, que 

1 http://www.mec.gov.br
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proporcionou selecionarmos apenas os documentos que aten-
dem o objetivo proposto.

Dessa forma, foram localizados dez (10) documentos, 
que, depois de lidos crítica e integralmente, na busca pela 
compreensão dos sentidos presentes nos enunciados, traçamos 
a tabela abaixo:
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Tabela 1 – Os documentos oficiais brasileiros e o atendimento aos surdos no Ensino Superior (ES).

DOCS OFICIAIS TEMA GARANTIAS CONFLITOS

Portaria 
Nº 3.284/03

Prevê condições básicas de acesso ao ensino superior, 
de mobilidade e de utilização de equipamentos 
e instalações das instituições de ensino.

Estabelece, caso solicitado, a presença do TILSP 
e adoção de correção flexível nas avaliações 
escritas, valorizando o aspecto semântico.

Não menciona explicitamente sobre 
permanência, mas os recursos indicados 
de alguma forma a contemplam.

Decreto
Nº 5.296/04

Estabelece normas para o atendimento prioritário às 
PPAEE, condições gerais e específicas de acessibilidade, 
implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística, 
acesso à informação e à comunicação e ajudas técnicas.

Garante o serviço de atendimento por TILSP, levando em 
consideração a minoração de barreiras de comunicação.

Não menciona explicitamente sobre 
permanência, mas os recursos indicados 
de alguma forma a contemplam.

Decreto 5.626/05
Garante o acesso à comunicação, à informação, 
preconizando mecanismos avaliativos que 
respeitem as singularidades dos surdos

Obrigatoriedade de acesso a comunicação em Libras 
para pessoas surdas, na universidade, nos processos 
seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares. 
Adoção de mecanismos de avaliação coerentes com o 
aprendizado da segunda língua (língua portuguesa). 
Prevê os serviços de TILSP em sala de aula e outros 
espaços educacionais, utilização de equipamentos 
tecnológicos e ofertas de informações sobre as 
especificidades dos surdos aos professores.

A obrigatoriedade é restrita as Instituições 
Federais de Ensino Superior - IFES. Às 
instituições Estaduais, Municipais e 
privadas orienta-se apenas a busca pela 
implementação das medidas descritas.

Lei nº 11.096/2005

Institui o Programa Universidade para Todos – 
(Prouni), visando conceder bolsa de estudos parciais e 
integrais abrangendo pessoas público alvo da educação 
especial, entre os quais descreve os surdos.

Visa a inclusão de uma população considera-
da vulnerável, alvo de discriminações e excluí-
das durante muito tempo do Ensino Superior.

__

Decreto
Nº 6.096/07

Institui o Programa de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais - REUNI, com o 
objetivo de criar condições para a ampliação do 
acesso e permanência na educação superior.

Trata das condições de permanência na ES através da 
ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil

Restrito às IFES (exclui as universidades 
Estaduais, Municipais e Privadas).

Decreto
Nº 6.949/09

Promulga a Convenção dos direitos das pessoas com 
deficiência com o propósito de promover, proteger 
e assegurar o exercício pleno e equitativo incluindo 
a eliminação de barreiras à acessibilidade.

Reconhece a importância do TILSP para 
facilitar o acesso a comunicação.

Trata de todos os níveis de ensino e  
conglomera as necessidades dos surdos 
junto às dos cegos assemelhando a Língua 
de sinais a uma ferramenta de tradução.

Decreto
Nº 7.234/10

Dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil - PNAES

Propõe ampliar as condições de permanência dos 
jovens na educação superior pública federal. 

Restrito aos cursos presenciais 
das IFES (exclui as universidades 
Estaduais, Municipais e Privadas).

Decreto
Nº 7.611/11

Dispõe sobre a educação especial, o atendimento 
educacional especializado e dá outras providências.

Garante um sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, 
sem discriminação e com base na igualdade de 
oportunidades e atendimento especializado.

Não menciona explicitamente 
nem sobre permanência, embora 
as indicações a contemplem.

Lei Nº 13.005/14 Aprova o Plano Nacional de Educação - 
PNE e dá outras providências.

Alude sobre a garantia do atendimento das necessidades 
específicas ao Público Alvo da Educação Especial e 
minorias culturais e, assegura um sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. 

Não faz referências aos surdos como um 
grupo social e sua diferença linguística.

Lei Nº 13.146/15

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
Destina-se a assegurar e promover, em condições de 
igualdade, o exercício dos direitos fundamentais da 
pessoa com deficiência, para sua inclusão social.

Garante condições de acesso, permanência, participação 
e aprendizagem em todos os níveis, etapas e modalidades 
de ensino – dedica um artigo a tratar da educação 
superior. Disponibiliza a contratação de TILSP 
graduados, a partir de 48 meses da publicação da Lei.

Descreve a Libras na instrumentalidade 
das Tecnologias assistivas, junto 
ao Braile e outros recursos.
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O Brasil é signatário à Declaração Mundial de Educação 
para Todos, em Jomtien, na Tailândia (UNESCO, 1990), e à 
Declaração de Salamanca - Espanha (UNESCO, 1994), documen-
tos que foram imprescindíveis para os avanços legais acerca de 
educação inclusiva.

No que diz respeito ao surdo, esse documento, em seu 
item nº 19, endossa que as políticas educacionais devem respei-
tar as diferenças e situações individuais, esclarecendo que a 
língua de sinais deve estar presente na educação dos surdos, 
e que a orientação dos conteúdos esteja pautada nessa língua:

Políticas educacionais deveriam levar em total consideração 

as diferenças e situações individuais. A importância da lingua-

gem de signos como meio de comunicação entre os surdos, por 

exemplo, deveria ser reconhecida e a provisão deveria ser feita 

no sentido de garantir que todas as pessoas surdas tenham 

acesso à educação em sua língua nacional de signos. Devido 

às necessidades particulares de comunicação dos surdos e das 

pessoas surdas/cegas, a educação deles pode ser mais adequa-

damente provida em escolas especiais ou classes especiais e 

unidades em escolas regulares (UNESCO, 1994).

Nessa época, a comunidade surda se fortalece e se refu-
gia da hegemonia cultural, afirmando sua singularidade e, 
chancelam a língua de sinais e a afirmação da surdez enquan-
to diferença, por meio da Lei 10.436 de 2002 (BRASIL, 2002), 
e preconizaram a organização da educação para surdos, nos 
termos do Decreto 5.626 de 2005 (BRASIL, 2005).

Todavia, nas demais políticas elencadas, o surdo enquanto 
minoria linguística é deixado de fora e coabitado no espectro da 
deficiência, na contramão da enunciação surda e dos movimentos 
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dessa comunidade. Na sociedade, a norma é a estratégia de classi-
ficação e, ao agrupar o surdo na tentativa de igualá-lo e incluí-lo, 
excluem-se as suas singularidades e reduzem-se as suas diferen-
ças, descrevendo a Libras na instrumentalidade das tecnologias 
assistivas junto ao Braille e outros recursos, num discurso sutil 
que mantém a centralidade da Língua Portuguesa (LODI, 2013).

CONCLUSÕES

A presença dos surdos na universidade é um fato recente, que, 
muito provavelmente, se deve aos avanços da educação bilíngue 
e das legislações que amparam a existência da língua de sinais 
e ao aumento das políticas afirmativas, que compreendam a 
chegada dessa comunidade ao Ensino Superior.

O Decreto Federal nº 5.626/2005 (BRASIL, 2005) estabelece 
o acesso à comunicação e ao conhecimento em todos os níveis 
de ensino, incluindo a etapa superior, garantido aos surdos o 
direito de se apropriarem dos conhecimentos em língua de 
sinais. Dessa maneira, torna obrigatória nas IFES a presença do 
TILSP, para mediar a aprendizagem e os processos de interação 
entre o professor, aluno e grupo (BRASIL, 2005c). 

Além disso, orienta a adoção de mecanismos avaliativos 
que levem em consideração o fato de o sujeito surdo ser bilíngue, 
de modo que se deva, nos momentos de correção das provas, 
compreender essas diferenças que emergem, reconhecendo 
a forma linguística manifestada, atentando aos sentidos e à 
compreensão, para além dos padrões formais da língua portu-
guesa. O documento também prevê o uso de meios alternativos, 
que possam registrar a aprendizagem dos conteúdos pela língua 
de sinais. (BRASIL, 2005c)
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No entanto esse documento falha ao não expor a obri-
gatoriedade a todas as esferas educacionais presentes no país, 
Estaduais, Distrito Federal, Municipais e Privadas, deixando a 
cargo desses entes a organização das necessidades educacionais 
dos surdos, inclusive na universidade.

Diante dessa problemática recorremos à produção legis-
lativa que orienta a inclusão do público alvo da educação espe-
cial (PAEE), nesta etapa de educação. Posto isso, reconhecemos 
que a política de educação especial na perspectiva da educação 
inclusiva (BRASIL, 2008; 2015) ainda que distante de atender aos 
anseios da comunidade surda e pesquisadores desta área ofere-
cem algumas garantias para atenuar barreiras comunicativas, 
especificamente na Educação Superior, viabilizando o acesso e 
a permanência dos surdos.

As legislações analisadas, no geral, garantem um sistema 
educacional inclusivo, em todos os níveis, etapas e modalidades 
de ensino e as determinações dos documentos oficiais favore-
cem uma ampliação dos sentidos inclusivos e das discussões 
acerca das condições de permanência dos estudantes surdos, 
pontuando as premissas dispostas nos Decreto n°5.626/2005, 
para a educação superior.

É incontestável que a trajetória legislativa apresentada 
contempla conquistas e avanços, entretanto, ainda apresenta 
muitas falhas e lacunas. Nesse sentido, observamos a força do 
discurso em descrever a Libras como ferramenta de tradução 
para Língua Portuguesa e o não estabelecimentos de parâme-
tros para a contratação do TISLP, desconsiderando a legitimi-
dade da língua de sinais enquanto primeira língua dos surdos. 

Vemos que apenas a última Lei abrange um pouco mais 
o tema que propusemos pesquisar: Permanência de estudantes 
surdos no Ensino Superior público, discutindo a importância da 
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contratação de um TILSP bem qualificado para interpretar os 
conteúdos complexos nessa esfera, mas a Libras ainda é descrita 
na condição instrumental.

Então, vale pontuar que, apesar da evolução presente em 
cada novo documento, ainda há garantias expostas de forma 
subjetiva, dando margens para possíveis interpretações nas 
diversas realidades e contextos, perpetuando o distanciamento 
entre a teoria e a prática, o que nos leva a inferir que é necessário 
haver maior objetividade que levem a ações concretas na prática.

Nesta via, ao discorrer sobre os princípios que orientam 
a presença desses estudantes no Ensino Superior, percebemos 
que as medidas não estão engessadas e vão se modificando de 
tempos em tempos, e uma política entra em cena coabitando o 
espaço de outras presentes, gerando negociações e confrontos 
que modificam a forma de conceber a pessoa surda em socieda-
de. Nesta ótica, os valores e sentidos serão sempre negociados e 
descritos nas políticas afirmativas citadas. Em contrapartida, 
esses valores geram novas tensões que serão (re)estruturadas 
na tentativa de hegemonizar os sentidos, para atender às soli-
citações gerais em forma legalidades a fim de evidenciarem 
as vozes dos que lutam por melhorias e formas mais justas de 
usufruir dos bens culturais produzidos pela humanidade.
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RESUMO

O presente artigo é fruto da investigação sobre a relação entre 
ser uma pessoa com baixa visão e o exercício da prática docen-
te no ensino superior. Para tanto, utilizou-se o método de 
pesquisa autobiográfica, a partir de relato de experiência de 
dois professores com baixa visão que atuam no ensino a partir 
das memórias sobre a experiência profissional nas estraté-
gias de acessibilidade utilizadas no ensino, na pesquisa e na 
extensão. Buscou-se nos estudos de Souza (2007), Nóvoa (1995), 
Corsi (2001), Solér (2007), Vigotski (1997) e Lima Jr (2005), apoio 
teórico. Destaca-se como resultados, a identificação de estra-
tégias variadas, de acordo com cada contexto, utilizados na 
relação professor-aluno e aluno-professor, observa-se também 
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a presença de recursos materiais de acessibilidade e recursos 
humanos como aliados para o exercício de práticas pedagógicas 
a fim de atender às demandas da docência. 

Palavras-chave: Docência no ensino superior. Praticas peda-
gógicas. Acessibilidade. 

INTRODUÇÃO

Durante muito tempo o paradigma da incapacidade rodeou as 
pessoas com deficiência, por predominar concepções não inclu-
sivas, que levaram à segregação e à exclusão. As pessoas como 
baixa visão (PCBV), também passaram por esse cenário, pois a 
sociedade reconhece o que é extremamente visual, privilegiando 
a visualização como condição de conhecer, em um universo 
constituído por símbolos gráficos, imagens, letras e números. 

Nesses termos, o nível de exigência visual no meio acadê-
mico é ainda maior, especialmente na atuação docente. Em se 
tratando da pessoa com baixa visão, este fato institui signifi-
cados e sentidos. Assim, surge o questionamento: Qual a rela-
ção entre a condição de docente com baixa visão e o exercício 
no ensino superior? Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é 
discutir a relação entre a condição de ser docente com baixa 
visão e o exercício no ensino superior. O texto contempla discus-
sões sobre a condição de ser baixa visão e o uso da tecnologia, 
os estudos sobre a docência e o profissional com deficiência, 
bem como os caminhos metodológicos, a partir de relatos de 
experiência de dois professores com baixa visão sobre a expe-
riência da atuação no ensino superior. 
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A CONDIÇÃO DE SER BAIXA VISÃO 
E O USO DA TECNOLOGIA

Em 1980, no Relatório do IV Congresso Brasileiro de Prevenção 
da Cegueira foi introduzido ao lado da palavra “cegueira”, o 
termo “baixa visão”. Corsi (2001), com base na Organização 
Mundial da Saúde, afirma que a PCBV

[...] possui um comprometimento de seu funcionamento visu-

al, mesmo após tratamento e/ou correção refracional com 

lentes comuns; b) Possui uma acuidade visual entre 20/70 (0,3) 

e a percepção da luz, ou campo visual inferior a 10º a partir do 

ponto de fixação; c) Utiliza ou está potencialmente capacitado 

a empregar sua visão remanescente para o planejamento e 

execução de tarefas determinadas. (OMS, 1994)

Outras situações devem ser analisadas como a percep-
ção de cores, a baixa sensibilidade aos contrates ou a falta de 
adequação à luz e ao escuro e motilidade ocular.

Segundo o Decreto Federal nº. 5.296/04, a baixa visão 
corresponde à acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no olho de melhor 
visão e com a melhor correção óptica. Considera-se a medida 
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 
graus ou ainda quando ocorrer simultaneamente quaisquer das 
condições anteriores. Brasil (2006) destaca que seu processo 
educativo se desenvolverá, principalmente, por meios visuais, 
ainda que com a utilização de recursos específicos.

A partir de uma abordagem educacional, as pessoas com 
mesma acuidade visual apresentam níveis diferentes de desem-
penho visual. A pessoa com baixa visão é visualmente preju-
dicada, mesmo após a melhor correção óptica possível (CORN, 
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1983 apud BRUNO, 2009, p.37). Entretanto, pode-se melhorar 
seu funcionamento visual com o uso de recursos ópticos, não 
ópticos e modificações no ambiente. Desta forma, mesmo exis-
tindo um padrão na definição clínica da baixa visão, nota-se 
que a condição de ser uma PCBV apresenta-se de forma variada. 

De modo a superar essa perspectiva da compensação 
biológica, a Teoria Histórico-Cultural tem suas bases assenta-
das na ideia de compensação social. Segundo Vigotski (1997, 
p. 75), [...] não se pode falar sobre nenhuma substituição dos 
órgãos dos sentidos. Sobre esse pensamento, Caiado (2003, p. 39) 
também comenta

 [...] a aprendizagem humana se dá com base na convivência 

social, na apropriação das atividades historicamente engen-

dradas pelos homens, pela internalização dos significados 

sociais [...] homem enxerga, ouve e sente aquilo que o outro 

homem lhe apontar para ver, ouvir, sentir, dentre as possibi-

lidades de seu tempo e lugar social. 

Por isso, entende-se que a educação de pessoas com 
deficiência visual deve ser a mesma destinada às pessoas sem 
deficiência, o diferencial seria o oferecimento de caminhos 
alternativos/métodos didático-pedagógicos distintos.

Uma das possibilidades é o uso da tecnologia. Nesse 
artigo, entendemos que o homem busca a transformação de 
si mesmo, descobre formas de atuação e produz conhecimen-
to sobre essas formas, inventa meios e produz conhecimento 
sobre tal processo, no qual está implicado. Assim, a tecnologia 
refere-se a esse processo produtivo, criativo e transformativo 
(LIMA JR, 2005, p. 15).
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Nessa perspectiva, a pessoa com baixa visão é a tecnolo-
gia e ao realizar o ato criativo mediado pelos recursos materiais 
ópticos, não ópticos e de informática, busca encontrar respostas 
para os problemas impostos por causa da deficiência, a fim de 
transformar a sua realidade, superando-os. Os recursos ópticos 
são um dos principais recursos materiais que facilita o processo 
de inclusão educacional da PCBV. De acordo com Brasil (2006), 
o desenvolvimento visual depende, fundamentalmente, das 
experiências oferecidas. É neste ponto que reside a importân-
cia dos recursos ópticos, pois eles possibilitam a oportunidade 
da pessoa olhar e interpretar imagens visuais, desencadeando 
mecanismos ativadores das funções cerebrais. 

Segundo Corsi (2001), embora os auxílios ópticos possam 
assegurar maior conforto visual, não resolve totalmente o 
problema das PCBV, devolvendo-lhe a visão. Estes podem ser 
indicados para visão à distância e para perto. Para distância, 
em geral, são usados os sistemas telescópicos, telelupas e lune-
tas. Já para perto, são indicadas lupas manuais, fixas, de mesa, 
horizontais e iluminadas ou óculos. Assim, as pessoas com baixa 
visão poderão se beneficiar desses recursos, a fim de facilitar 
os processos de ensino e aprendizagem.

Além dos recursos ópticos, os recursos não ópticos podem 
ser utilizados. Como destaca Carvalho et al. (2002), os recur-
sos não ópticos são modificações das condições ambientais, os 
quais, quando orientados por professores contribuem com a 
execução de tarefas educacionais, garantindo maior confor-
to visual e minimizando dificuldades. Segundo Solér, Plazza 
e Ezequiel (2007), entre os principais recursos não ópticos, 
destacam-se: ampliação de caracteres e de imagens por meio 
da aproximação física ou do aumento real do objeto, controle 
de iluminação, controle de contraste, auxílios para postura e 
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posicionamento, auxílios para escrita e auxílios eletrônicos. 
Ainda citamos os livros gravados ou falados. 

Atualmente, contamos, também, com o auxílio de recur-
sos de informática para a leitura, escrita e adequação do mate-
rial pedagógico, destacando-se as máquinas copiadoras, os 
microcomputadores e os “scanner”. Além disso, existem os 
sistemas de magnificação de imagem por vídeo e os programas 
leitores de tela. 

É importante valorizar não somente o uso dos recursos 
materiais, mas também o ato criativo a partir desses recursos. 
Assim, as PCBV podem encontrar as condições necessárias para 
a execução das atividades educacionais, garantindo o processo 
escolarização em qualquer nível ou modalidade de ensino.

OS ESTUDOS SOBRE A DOCÊNCIA  
E O PROFISSIONAL COM DEFICIÊNCIA

São múltiplos olhares negativos que a pessoa com deficiência 
enfrenta devido à sua condição humana, refletindo em estig-
mas e discriminação. Isso porque os olhos humanos ainda estão 
com as lentes embaçadas perante às pessoas com deficiência, 
precisando mergulhar então nos diferentes olhares.  

Um exemplo da negação do acesso ao trabalho pela pessoa 
com deficiência visual, foi um fato relatado por um dos autores 
desse texto Reis (2015, p. 91-98) sobre um fato ocorrido no ato de 
posse na seleção pública para professor visitante na UNEB, em 
2008. Nesse sentido, a inserção de docentes com baixa visão no 
ensino superior, representa um processo de reivindicação e luta. 

O profissional docente no ensino superior tem diferentes 
formas de contrato: tempo integral, tempo parcial e horista. 
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Dessa maneira, o regime de trabalho é relativo, mas a atuação 
não pode ser restrita apenas a conteúdos de sala de aula. Um 
docente deve possibilitar ao seu aluno um tipo de formação que 
provoque a formação humana. Um caminho promissor atra-
vés da pesquisa e da extensão, que são inerentes à docência do 
professor universitário.

Nesse sentido, a presença e a participação de professores 
com deficiência no Ensino Superior pode oportunizar mudan-
ças na rota da formação universitária, ao provocar o encontro 
com a diferença humana representada, neste caso, por quem 
vive a condição de deficiência. Assim, a comunidade acadêmica 
será pressionada, diante desse encontro, a pensar a atuação, o 
relacionamento e o uso de tecnologias dentro da universidade. 

Embora a profissão docente seja antiga, os estudos sobre 
essa carreira se deram “a partir de um dado momento, que 
desencadeou a partir da década de 1980, um crescimento de 
estudos sobre o professor” (NÓVOA, 1992). No entanto, essas 
produções se apresentam de forma desconfigurada e hetero-
gênea. Se o cenário dos estudos em torno do exercício docen-
te se apresenta de maneira desordenada, imagina-se quando 
busca-se os estudos sobre essa carreira com o profissional com 
deficiência. Imagina-se também qual a visão que se tem de um 
professor com deficiência visual e que atua no ensino superior.

Nesta dimensão, ao estudar o exercício docente, é 
importante estar atento ao desenvolvimento profissional dos 
professores de uma forma ampla, abrindo os olhares para uma 
carreira que pode ser deslumbrada por diversas condições 
humanas, inclusive pelas pessoas com deficiência. 
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CAMINHOS METODOLÓGICOS: 
RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

Esse estudo teve uma abordagem qualitativa, pois de acordo 
com Sampieri, Collado e Lucio (2006) este enfoque está baseado 
em métodos de coleta de dados sem medição numérica com a 
descrição e a observação. André (2006) complementa dizendo 
que termo também estaria reservado “para designar o tipo de 
dado obtido”, que, neste caso específico, foram dados descriti-
vos de caráter subjetivo. 

Assim, esse trabalho centrou-se nos aspectos relevantes 
da atuação de docentes com baixa visão e o uso de acessibi-
lidade nas práticas de ensino pesquisa e extensão no ensino 
superior. Para tanto, utilizou-se do método (auto) biográfico.  
As narrativas têm uma grande importância para a formação dos 
professores, como chamam atenção Josso (2004) e Souza (2007), 
pois possibilitam que os mesmos realizem reflexões sobre sua 
formação ou prática docente. 

Ao narrar, Albuquerque Junior (2007) destaca que o 
pesquisado tem a oportunidade de refletir sobre sua trajetória, 
escolhas do passado, a partir do presente, numa perspectiva 
autobiográfica. Nesta perspectiva, as narrativas das histórias 
de vida ou autobiografias têm um caráter de 

[...] (re)encontrar espaços de interação entre as dimensões 

pessoais e profissionais, permitindo aos professores apro-

priar-se dos seus processos de formação e dar-lhes um senti-

do no quadro das suas histórias de vida” (NÓVOA, 1995, p. 25). 

Assim, trazemos aspectos sobre a profissionalização 
de dois professores com baixa visão, um do sexo masculino 
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(37 anos) e outro do sexo feminino (39 anos), que serão chamados 
de João e Maria. Serão abordadas as práticas de acessibilidade 
utilizadas na docência no ensino superior desses professores em 
duas universidades públicas do país. João atua na Universidade 
Federal do Espirito Santo (UFES) em Vitória/ES e Maria atua na 
Universidade Estadual da Bahia(UNEB) em Paulo Afonso/BA. 

PROFESSORES COM BAIXA VISÃO: EXPERIÊNCIA 
DA ATUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR

Maria nasceu em Aporá-BA. Aos dezesseis anos foi identi-
ficada com Toxoplasmose, ficando com 10% de visão no melhor 
olho, o direito. Foi matricula em instituição pública aos quatro 
anos de idade e durante esse nível de ensino, não utilizou nenhum 
recurso de acessibilidade, pois não sabia que tinha ficado baixa 
visão, fato que foi identificado aos 17 anos, quando teve uma 
reação provocada pelo protozoário causador da Toxoplasmose. 
Não havia conhecimento em seu contexto do que era ser uma 
pessoa com baixa visão. 

É formada em pedagogia com habilitação em magisté-
rio para deficiência mental pela Universidade metodista de 
Piracicaba (2002). Possui Mestrado em Ciências da Educação 
na Universidade Tecnológica Intercontinental - UTIC/Paraguai 
(2013). Atualmente é estudante do Mestrado Profissional em 
Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação (GESTEC/ UNEB /BA). 

A experiência como professora na Educação Superior 
iniciou, em 2007, na graduação em uma faculdade particular. 
Durante essa vivência, não teve grandes obstáculos, talvez 
pelo pequeno volume de trabalho, já que o contrato era como 
horista trabalhando uma vez por semana. Como as atividades se 
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restringiam ao ensino, tal atuação não demandava dos colegas 
e da instituição a necessidade de buscar soluções para as neces-
sidades de acessibilidade naquele contexto. Em 2011, iniciou 
a docência na pós-graduação em instituição privada, sempre 
ministrando disciplinas na área de educação especial.

Em 2008, foi aprovada na seleção de Professora Visitante, 
com carga horária de 20 horas semanais, para ministrar a 
disciplina Educação Especial do curso de Pedagogia, na UNEB.  
Em 2014 foi aprovada na seleção de professora substituta no 
regime de 40 horas semanais na mesma instituição. 

Desde então, Maria desenvolve o ensino nas disciplinas 
de Educação inclusiva, educação especial com ênfase em libras 
e Libras; realiza pesquisas através das orientações de mono-
grafias; desenvolve extensão por meios de cursos de formação 
de professores. Participou do Programa Plataforma Freire nos 
cursos de letras e matemática como professora nas áreas de 
educação especial e de libras, além de orientar trabalhos de 
conclusão de curso.

Nessa caminhada, Maria utilizou alguns recursos huma-
nos, didáticos e pedagógicos de acessibilidade para mediar a 
relação aluno-professora e professora-aluno. No primeiro caso, 
solicita aos alunos que escrevam sempre em fonte Arial, tama-
nho 16, quando for impresso e, quando manuscrito, que seja 
sempre em tamanho grande caixa baixa e em folha sem pauta. 
Nas atividades escritas em sala de aula, pede, geralmente, que 
façam a leitura em voz alta do que foi escrito, dando logo o 
retorno, ou pedindo a monitora de ensino ou a ledora que a faça. 
Outro exemplo, são as atividades que precisam ser produzidas 
em slides. Assim a mesma solicita que sejam em fundo branco 
com letras pretas e com projetação em tamanho grande. 
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No segundo caso, Maria utiliza algumas estratégias que 
facilitam o processo de ensino como também de interação. Um 
exemplo é a confecção de slides com pouco texto e mais tópicos, 
sínteses esquemáticas e quadros sinópticos, marcados sempre 
por contrastes e cores que dão pistas de importância e de conte-
údos abordado para ela. Além disso, solicita que o aluno se sente 
sempre no mesmo lugar para facilitar a memorização fisionômi-
ca. Com relação à orientação de monografia, sempre faz presen-
cialmente, pedindo que o/a orientando(a) realizem a leitura em 
voz alta para dar suas contribuições. Além disso, reclamam dos 
ônus em relação ao pagamento de impressões ampliadas, já que 
geram maior número de páginas. Nas atividades de extensão 
utilizo as mesmas técnicas pedagógicas já citadas.

Assim, para suporte a esses estudos e exercício docente, 
a professora sempre teve como grandes aliados os óculos, que 
proporcionam mais conforto. Além disso, fez uso dos recur-
sos tecnológicos como os leitores de textos, digitalizadores de 
textos (scanners) e conversores de textos em áudio. Em 2016, 
foram agregados a estes recursos o gravador de voz do celu-
lar e o profissional ledor. Dessa forma, a ampliação de mate-
riais impressos, os recursos ópticos e a informática tornou-se, 
inicialmente, aliados no desenvolvimento das atividades, 
porém, atualmente, o recurso humano tem agregado no proces-
so de acessibilidade para formação e exercício docente.

Além disso, destaca-se a presença de profissional ledor. 
Esse recurso de acessibilidade foi muito importante para o 
desenvolvimento das atividades que envolvem leitura de provas, 
trabalhos escritos de monografias e digitalização e leitura de 
livros, entre outras. A experiência com esse profissional é signi-
ficativa, pois intercala com os recursos que já utilizados, mini-
mizando o cansaço ocular e auditivo. 
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João nasceu em Vila Velha-ES, com baixa visão congênita, 
por causa da Toxoplasmose, ficando com 30% de visão no melhor 
olho, o esquerdo. João começou o percurso estudantil nas séries 
iniciais em uma escola comum privada, mesma rede que concluiu 
os estudos na educação básica. Perpassava as décadas de 1980 e 
1990, quando predominava o conceito da integração.

Naquela época, pouco se falava sobre baixa visão e, tanto 
na escola quanto no seio familiar, não era considerado uma 
pessoa com deficiência visual. Se, por um lado, essa constituição 
histórica o beneficiou, pois possibilitou escapar das limitações 
sociais impostas pelo estigma de ter e ser1 uma pessoa com 
deficiência, por outro, ficou privado das possibilidades que o 
conhecimento da necessidade poderia proporcionar. 

Em 1998, ingressou no curso de História na UFES, concluin-
do em 2003. Foi somente a partir desse período (com 20 anos), que 
passou a se considerar e se aceitar como pessoa com deficiência, 
fato que despertou o interesse pelas questões da educação espe-
cial. Nesse mesmo período, iniciou o curso de um software leitor 
de telas, o que mostrou outras possibilidades. 

No Mestrado, concluído em 2007, ainda na área da História, 
dedicou-se às políticas públicas de educação. Nesse momento, já 
apontava como caminho mais frutífero, a educação, em parti-
cular, a Educação Especial. Desde então, na educação básica, 
passou a atuar como professor especialista em deficiência visu-
al, gestor, coordenador de projetos, além de ministrar cursos 
de formação, palestras e aulas em cursos de especialização na 
área. Estes últimos, foram suas primeiras experiências no ensi-
no superior. Esse movimento levou, em 2013, a ingressar no 
doutorado em educação pela UFES, vindo a defender, em 2016, 

1 Sobre as dimensões da deficiência: ser, ter, estar e aceitar (MELO, 2014). 
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a tese sobre as políticas públicas de educação para pessoas com 
deficiência visual.

Nessa trajetória, quando teve suporte para os estudos, os 
óculos para perto, para longe e filtrantes foram grandes aliados, 
proporcionado acesso à leitura dos livros. Além disso, fez uso de 
leitores de telas, digitalizadores de textos, recursos de ampliação 
do próprio sistema operacional e dos navegadores de internet, 
além de textos impressos ampliados em fonte arial, tamanho 14 
ou 16. O uso desses recursos foi estendido ao exercício docente. 
No doutorado, foi agregado o profissional ledor, um aluno bolsis-
ta que auxiliou na leitura dos slides, na produção de material 
ampliado e na realização da pesquisa de campo. No entanto, esse 
recurso humano ainda não pode obter na docência.

Após ser aprovado, no final de 2016, assumiu como profes-
sor efetivo na área de História do Centro de Educação/UFES, 
além de compor o corpo docente do programa de mestrado 
profissional em educação. Nesse primeiro semestre, está atuan-
do nas disciplinas de estágio para o curso de História e ensino 
de História para o curso de pedagogia. Nesse contexto, utiliza 
alguns recursos didáticos e pedagógicos de acessibilidade para 
mediar a relação aluno-professor quanto ao inverso. 

No primeiro caso, por exemplo, João solicita aos alunos 
que envie por e-mail todo registro de estudo nas extensões pdf 
ou doc. Nas atividades escritas em sala de aula, pede que façam 
a leitura em voz alta do que foi escrito, dando logo o retorno. 
Quanto às atividades que precisam ser produzidas em slides, 
solicita que sejam em fundo branco com letras pretas e com 
projetação em tamanho grande. 

No segundo caso, utiliza alguns percursos que facilitam 
o processo ensino como a organização da sala com cadeiras 
em formato de “u”, de tal forma que possa caminhar entre as 
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carteiras dos alunos, liberando espaços para caminhar sem 
risco de tropeçar; confecção de slides em alto contraste, em 
preto com fundo branco, tamanho ampliado, letras maiúsculas 
e negrito, com pouco texto e mais tópicos; todo o material utili-
zado nas aulas é compartilhado com os alunos na plataforma 
“GoogleDrive”. No exercício na modalidade de pesquisa utiliza 
as mesmas técnicas pedagógicas já citadas.

O retorno das atividades dos alunos para com João geral-
mente, se pauta pela dificuldade em mudanças de hábitos, a 
falta de habilidade com a plataforma “GoogleDrive”, a lembran-
ça da produção em formato acessível e custos com o pagamento 
de impressões ampliadas, que geram maior número de páginas.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Após relatos, é possível notar que os recursos materiais peda-
gógicos e de acessibilidade bem como as estratégias no ensino 
utilizadas pelos professores com baixa visão no ensino superior 
foram decisivos no desenvolvimento das atividades de ensi-
no, pesquisa e extensão, pois ganha-se uma melhor dinâmica 
durante a escrita, a leitura e nos processos de ensino e apren-
dizagem. Isso por que atende as necessidades especificas da 
baixa visão dos professores. Assim, se as condições ambientais 
e materiais não forem favoráveis às necessidades da pessoa com 
baixa visão, haverá prejuízo no seu desempenho (SIAULYS, 2006 
apud REIS, 2015 p. 127).

As dificuldades dos alunos em impressão ampliada é uma 
questão comum entre os professores com baixa visão, pois seus 
alunos alegam que os custos com o pagamento de impressões 
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ampliadas, geram maior número de páginas, consequentemente 
maiores custos.

Os professores apresentam semelhanças nas estratégias 
de ensino no que se refere a escrita produzida pelos alunos em 
sala de aula e a projeção de slide. Os dois solicitam aos alunos que 
façam a leitura em voz alta do que foi escrito. Bem como, confec-
cionam slides em alto contraste, com tamanho ampliado, com 
pouco texto e mais tópicos, mas as letras são expostas diferen-
temente. João utiliza sempre em maiúsculas e negrito enquanto 
Maria, prefere caixa baixa, sem negrito com fonte Arial. 

Assim, é importante que os alunos realizem caminhos 
acessíveis para que a atuação dos professores não seja compro-
metida, pois de acordo com Brasil (2006), é necessário adaptar 
os trabalhos, quanto à fonte, de acordo com a condição visual da 
pessoa com baixa visão; observar a qualidade e nitidez do mate-
rial utilizado: letras, números, traços, figuras, margens, dese-
nhos com bom contraste figura/fundo; observar o espaçamento 
adequado entre letras, palavras e linhas. Dessa forma, é necessá-
rio que os alunos tenham atenção à acessibilidade dos professores 
com Baixa visão, para somar com as suas estratégias de ensino. 

Quanto ao recurso humano no exercício docente, somen-
te a professora Maria possui a ledora e a monitora de ensino.  

Os professores viveram em um tempo, especialmente 
durante a educação básica, que não se falava sobre a deficiência 
baixa visão e por isso a identidade deles não era reconhecida, 
tanto na escola quanto na família e comunidade. Isso implicou, 
por um lado, na falta de acesso aos recursos de acessibilidade 
que poderiam beneficiar no acesso ao conhecimento, mas, por 
outro lado, contribuiu, pois possibilitou aos mesmos escapar das 
barreiras impostas as pessoas por possuírem deficiência, mas 
não da desconfiança e estranheza sobre o desempenho visual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de existir um padrão na definição clínica da baixa visão, 
a condição de ser uma pessoa com baixa visão implica em um 
funcionamento visual variado, pois depende da influência das 
condições específicas de cada sujeito, as estratégias cognitivas 
e das determinações socioeconômicas. Isso pode ser notado no 
percurso de formação e atuação docente dos professores com 
baixa visão. A falta de conhecimento sobre a baixa visão foi 
algo comum no contexto dos professores e isso implicou em 
dificuldades para os mesmos, pois gerava uma desconfiança e 
estranheza sobre o desempenho visual. 

Ao analisar as práticas pedagógicas e de acessibilidade 
vivenciadas no ensino, na pesquisa e na extensão do ensino 
superior, foi possível fazer uma reflexão crítica sobre a docên-
cia, compreendendo que, embora existam algumas barreiras 
impostas socialmente por causa da baixa visão, estas possibili-
tam a construção de identidade, constituída de conhecimento 
e pensamento crítico sobre a educação e à docência. 

A atuação na docência é facilitada pela mediação dos 
recursos ópticos, não ópticos e recursos materiais pedagógi-
cos e de acessibilidade. As práticas pedagógicas são promovi-
das graças ao uso de acessibilidade mediadas por professores e 
pelos alunos. Essa forma de mediação professor-aluno-conhe-
cimento ultrapassa o paradigma cartesiano das ações docentes 
conservadoras, contribuindo para que os professores possam 
superar as barreiras impostas pela baixa visão, desencadeando 
um processo e posicionamento crítico sobre a docência, como 
também, acreditamos que essas experiências oportunizam aos 
alunos o exercício o respeito a diferença humana, à formação 
de atitude ética e à educação de valores.
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A presença e a participação de professores com defici-
ência no ensino superior oportunizam, também, a efetivação 
de políticas públicas que garantam a democratização do aces-
so e a permanência e, principalmente, a participação ativa 
das pessoas com deficiência na universidade. Por fim, inibe a 
comunidade acadêmica a pressões que levam à segregação e 
à exclusão desses sujeitos. 
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RESUMO

Este estudo teve como objetivo principal analisar a atuação 
docente de uma professora com Baixa Visão no Ensino Superior, 
a partir das concepções de seus alunos (as) do curso de pedago-
gia. Buscou ainda identificar possíveis marcas de preconceito 
presente na relação de uma professora com seus respectivos 
alunos, além de discutir a concepção de pessoa com deficiência 
e com baixa visão, descrevendo assim os recursos de acessibili-
dade utilizados pelos alunos para o processo de inclusão educa-
cional de uma professora com baixa visão no Ensino Superior. 
Os principais autores utilizados para fundamentar esse estudo 
foram: Goffman (1998); Diniz (2007); Reis (2015); Brasil (2015); 
Silva (2014). A metodologia de pesquisa utilizada foi de abor-
dagem qualitativa, conforme definição das ciências sociais e 
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humanas. Ademais, o estudo caracteriza-se quanto aos meios 
como sendo um estudo de caso. Em relação aos fins, se carac-
terizou como descritiva. O Contexto formal de realização dessa 
pesquisa foi no município de Paulo Afonso Bahia. O local de 
investigação foi realizado na UNEB Campus VIII. Os principais 
participantes da pesquisa foram: uma professora baixa visão 
da área de Educação Especial atuante na UNEB Campus VIII 
e 30 alunos do Curso de Pedagogia do VIII período, nos quais 
fizeram parte de quatro semestres com aulas ministradas pela 
professora com baixa visão. Os instrumentos para coleta de 
informações utilizados nessa pesquisa foram questionários 
abertos e entrevistas não dirigida. Com base nos resultados da 
pesquisa é possível afirmar, que a pessoa com deficiência, nesse 
caso a professora com baixa visão, tem a capacidade de atuar 
em todos os ambientes educacionais quando este lhe possibilita 
acesso e autonomia. Por fim, a atuação docente da professora 
pesquisada no ensino superior, demonstrou contribuir para a 
formação dos educandos de Pedagogia, provocando nos mesmos 
uma reflexão acerca da pessoa com baixa visão, ou seja, desper-
tou nos discentes um olhar mais inclusivo.

Palavras-chave: Docente, baixa visão, ensino superior

INTRODUÇÃO

Na atualidade, as pessoas com deficiência (PCD) já possuem 
muitos dos seus direitos garantidos por lei, mas ainda há situ-
ações em que elas não são respeitadas ou vistas como cidadãos 
de direitos. É possível perceber na sociedade em que vivemos 
que são diversos os casos de preconceito e discriminação às PCD, 
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havendo assim o desrespeito a esses sujeitos de modo a não os 
considerar como capazes de agir e intervir na sua realidade. Isso 
ocorre devido à estigmatização sofrida por esses indivíduos ao 
longo da história, deixando marcas sociais presentes até hoje.

Cabe lembrar que, segundo dados do IBGE (2010), um 
percentual significativo da população brasileira se autodecla-
ra com algum tipo de deficiência, destacando-se a deficiência 
visual (DV), onde a pessoa será concebida como cega ou baixa 
visão (BV) dependendo do comprometimento presente na visão. 
Do percentual levantado 6.056.65 pessoas tem baixa visão, que 
corresponde à intensidade de comprometimentos das funções 
visuais: percepção de cores, baixa sensibilidade aos contras-
tes ou falta de adaptação à luz e ao escuro, motilidade ocular 
dentre outros comprometimentos. Há uma diversidade de casos 
podendo haver variações no funcionamento da visão em cada 
pessoa, sendo assim, as adequações feitas para atender a condi-
ção visual desses sujeitos variam conforme a causa da BV e as 
estratégias visuais desenvolvidas por eles. 

Sendo assim, fica perceptível a necessidade de se lutar 
por uma sociedade mais justa e igualitária para os sujeitos 
que estão inseridos nela, em especial as PCD que representam 
uma quantidade significativa da população. Esses sujeitos têm 
uma história de luta que perdura até os dias atuais, para poder 
de fato atuar socialmente em igualdade de condições com os 
demais, buscando inclusão nos diversos espaços sociais, do 
espaço educacional em todos os níveis de ensino, ao do trabalho 
nas diversas áreas de atuação, dentre elas na atuação docente 
no ensino superior.
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DEFININDO BAIXA VISÃO

A visão é um dos sentidos que tem fundamental importância 
para a vida humana, pois através dela o indivíduo desenvol-
ve uma melhor percepção e interação com o meio em que se 
encontra inserido. No entanto, a pessoa que não possui visão ou 
que tem baixa visão também pode perceber e interagir com o 
meio, podendo desenvolver uma interação positiva ou negativa, 
a partir do que a sociedade promove.

Conforme Diniz (2007), a experiência da deficiência ocor-
re quando a PCD se depara com barreiras sociais que as impe-
dem de desenvolver suas atividades diárias. Sendo assim, se o 
meio em que ela está inserida reconhece e respeita a diversi-
dade presente na sociedade possibilitando acessibilidade em 
ônibus, prédios, locais públicos dentre outros, a interação e 
atuação social da PCD será positiva pois ela terá a liberdade de 
atuar com autonomia socialmente. 

É interessante buscar uma sociedade que respeita a 
diversidade, uma vez que, uma grande parcela da sociedade 
possui algum tipo de deficiência. De acordo com os dados do 
IBGE de 2010:

Do total da população brasileira, 23,9% (45,6 milhões de pesso-

as) declaram ter algum tipo de deficiência. De modo que entre 

os tipos de deficiência a mais comum foi a visual, atingindo 

18,8% da população, ou seja, mais de 6,5 milhões de pessoas 

tem algum tipo de deficiência visual. Sendo deste total: 528, 

624 pessoas são cegas; 6.056.654 pessoas possuem baixa visão.

A partir desses dados fica visível a importância dos direi-
tos da pessoa com deficiência incluindo as com deficiência 
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visual DV, cegueira e baixa visão (BV) estarem sempre presentes 
nas discussões sobre políticas públicas do país, uma vez que, há 
um percentual significativo da população que se auto declara 
como deficiente. 

Desse modo, faz-se necessário desenvolver políticas 
públicas que possibilitem uma melhor condição de vida a esses 
sujeitos. No Brasil, A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) em 
2013 estimou 200,6 milhões de pessoas residentes em domi-
cílios particulares permanentes. Sendo que desse total, 6,2% 
possuía pelo menos uma das quatro deficiências. A visual 3,6 
dentre as deficiências investigadas era a mais representativa 
na população. Conforme a PNS, é maior o percentual de pessoas 
com deficiência visual (PCDV) adquiridas através de doenças ou 
acidentes sendo (3,3%), do que as que possuíam desde o nasci-
mento sendo (0,4%), sendo que 6,6% das pessoas com deficiência 
visual faziam uso de algum recurso para auxiliar a locomoção, 
como bengala articulada ou cão-guia (PNS, 2013).

Conforme os dados trazidos acima ficam perceptíveis, 
que uma considerável parcela da população possui deficiência 
visual que segundo Cordeiro (1996. apud, REIS 2015, p. 27) é um 
impedimento total ou, ainda, a diminuição da capacidade visual 
decorrente de imperfeições no órgão ou no sistema visual. 

Assim sendo, a pessoa com DV será concebida como cega 
ou baixa visão a depender do comprometimento presente na 
visão. Para melhor compreensão será definido cegueira e baixa 
visão cada uma com suas características especificas. Segundo 
o Decreto nº 5.296/04:

Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual 

ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 

óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 
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e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos 

nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos 

os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simul-

tânea de quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 2004).

Na deficiência visual encontra-se a cegueira e a baixa 
visão, sendo que a pessoa que tem a deficiência será denomi-
nada clinicamente falando como cega ou baixa visão, confor-
me os percentuais colocados anteriormente que correspondem 
as características de cada uma. No entanto, a cegueira não se 
constitui apenas com a perda total da visão, podendo haver 
pessoas que possuem vários graus de visão residual e serem 
consideradas cegas. 

A cegueira pode ser congênita ou adquirida, sendo uma altera-

ção grave ou total de uma ou mais das funções elementares da 

visão que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber 

cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um 

campo mais ou menos abrangente (BRASIL, 2007, p. 15).

Até a década de 1970 segundo Reis (2015), as pessoas com 
baixa visão não tinham sua identidade definida, sendo nome-
adas como cega, parcialmente videntes e parcialmente cegas.  
A partir dessa década começaram a usar o termo “visão reduzi-
da”, surgindo nesse mesmo período o termo “visão subnormal” 
que em alguns casos ainda é utilizado até hoje, porém atual-
mente os especialistas buscam utilizar a nova terminologia que 
é “baixa visão” no intuito de diminuir o preconceito acerca da 
pessoa que possui essa deficiência. 

Existem ainda os conceitos de cegueira e baixa visão a 
partir de uma abordagem educacional, pois pessoas com mesma 
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acuidade visual apresentam níveis diferentes de desempenho 
visual, diferenciando-se na realização de tarefas, mobilidade e 
percepção de estímulos ou obstáculos. Esses conceitos são trazi-
dos no documento do Ministério da Educação (BRASIL, 2006,  
p. 16 e 17), onde consideram:

Pessoas com baixa visão – aquelas que apresentam “desde 

condições de indicar projeção de luz, até o grau em que a 

redução da acuidade visual interfere ou limita seu desempe-

nho”. Seu processo educativo se desenvolverá, principalmen-

te, por meios visuais, ainda que com a utilização de recursos 

específicos. Cegas – pessoas que apresentam “desde a ausên-

cia total de visão, até a perda da projeção de luz”. O processo 

de aprendizagem se fará através dos sentidos remanescentes 

(tato, audição, olfato, paladar), utilizando o Sistema Braille 

como principal meio de comunicação escrita.

Sendo a acuidade visual, a distância que a pessoa conse-
gue enxergar algo e campo visual, a amplitude da área que a 
visão alcança, sendo que, conforme tenha sido a causa da baixa 
visão as pessoas apresentam um funcionamento visual variado, 
de modo a apresentar desempenhos diferentes entre ambas, por 
esta razão as PCBV terão adequações especificas para atender as 
suas necessidades. A PCBV não possui uma condição visual está-
vel, podendo apresentar conforme Sá et al. (2007, p. 16) “grande 
oscilação de sua condição visual de acordo com o seu estado 
emocional, as circunstâncias e a posição em que se encontra, 
dependendo das condições de iluminação natural ou artificial”. 

Sendo assim, faz-se necessário não tomar como algo defi-
nitivo a quantificação da visão que é feita pela escala de Snellen, 
que conforme Carvalho (2002. apud. REIS, 2015, p. 28) é a escala 
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oftalmológica mais usual na medida de acuidade visual, sendo 
importante considerar o uso prático da visão. Uma vez que, a 
partir das experiências visuais, pessoas com mesma acuidade 
visual podem apresentar desempenhos diferentes na realiza-
ção de atividades. Daí a importância da avaliação funcional 
ou educacional da visão, pois ela leva consideração a acuidade 
visual, o campo visual e o uso eficiente do potencial da visão. 
Brasil (2007) ressalta que:

A avaliação funcional da visão revela dados quantitativos e 

qualitativos de observação sobre o nível da consciência visual, 

a recepção, assimilação, integração e elaboração dos estímu-

los visuais, bem como sobre o desempenho e o uso funcional 

do potencial da visão (p. 17).

Através da avaliação, percebem-se quais são os melhores 
recursos a serem indicados para cada caso específico, ocorren-
do diferença dos recursos de acordo com a causa da BV. Ainda 
conforme documentos do Ministério da Educação (2007), as 
pessoas com BV possuem dificuldade de percepção em deter-
minadas circunstâncias tais como:

Objetos situados em ambientes mal iluminados, ambiente 

muito claro ou ensolarado, objetos ou materiais que não 

proporcionam contraste, objetos e seres em movimento, visão 

de profundidade, percepção de formas complexas, represen-

tação de objetos tridimensionais, e tipos impressos ou figuras 

não condizentes com o potencial da visão (p. 18).

Essas dificuldades relatadas variam conforme a causa da 
baixa visão e as experiências visuais vivenciadas pelas pessoas 
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que tem essa deficiência. Por isso é indispensável conhecer a 
patologia e as experiências visuais de cada uma para saber que 
recursos lhe serão adequados.

PRECONCEITO, ESTIGMA, DISCRIMINAÇÃO 
E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A sociedade brasileira é constituída por relações de poder 
que desencadearam em atitudes preconceituosas e discrimi-
natórias a diversas condições humanas, dentre elas estão as 
mulheres, negros e as pessoas com deficiência (PCD). Diante 
desse fato o preconceito infelizmente é algo que faz parte da 
realidade humana e devido a tal comportamento, as relações 
sociais foram e são implicadas por diversas segregações e exclu-
sões, não somente em relação às pessoas com deficiência como 
também as mulheres, os negros, homossexuais dentre outros. 

Com relação às concepções construídas socialmente 
acerca das PCD, estas interferiram e interferem diretamente 
no modo como elas são vistas perante a sociedade, ficando 
evidentes, que as atitudes preconceituosas e discriminatórias 
são frutos de estigmas atribuídos a elas. De acordo com Goffman 
(1998,p. 5), estigma é “o termo criado pelos gregos para refe-
rir-se aos sinais corporais que buscavam evidenciar algo de 
extraordinário ou mau sobre o status moral de quem o possu-
ísse”, ou seja, os sinais que eram feitos com cortes ou fogo no 
corpo, anunciavam quem eram as pessoas que tinham cometido 
algum erro, dentre elas estavam os escravos, criminosos ou 
traidores, nesta época entendia-se que uma pessoa “marcada”, 
era ritualmente poluída, devendo ser evitada, especialmente 
em lugares públicos. 
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Da mesma maneira as PCD também eram estereotipadas 
por seu físico, fenótipo, por exemplo: alguém que tem alguma 
amputação, que apresenta a característica de modo evidente a 
primeiro contato. Porém, também existem PCD que possuem 
marcas que originalmente não são externas e ainda assim não 
estão livres de estigmas, preconceitos e discriminação, exem-
plo: pessoas surdas, cegas, PCBV, por que a marca delas não é 
visível imediatamente a olho nu, mas se tornam visível a medida 
que se convive com elas. 

Assim, um exemplo que podemos citar a respeito da 
discussão supracitada é quando se dirige a uma pessoa surda 
em língua oral e ele não corresponde. Ao cego quando neces-
sita se locomover sozinho e não dá conta e a pessoa com baixa 
visão quando se deseja que ela leia em fonte pequena e ela não 
o realiza. Assim, existem marcas que no primeiro contato já são 
evidentes, outras somente a partir do contato. Mas, indepen-
dentemente essas pessoas não estão livres de serem marcadas 
por estigmas e sofrerem o preconceito e a discriminação.

Outro olhar com relação à expressão estigma é quando 
nos deparamos com o conceito trazido também por Goffman 
(1998, p. 6), como sendo um “atributo profundamente depre-
ciativo”, ou seja, a pessoa possui uma característica que o 
diferencia dos demais considerados “normais”. Sendo depois 
o responsável pela forma como este indivíduo será visto e trata-
do pelos demais, independentemente dessa característica ser 
exterior ou não. A partir dessas marcas ele apresenta três tipos 
de estigma: as abominações do corpo, as culpas de caráter indi-
vidual e os estigmas tribais de raça, nação e religião (GOFFMAN, 
1998, p. 7).

Como exemplos pode-se citar no estigma, abominações 
do corpo, que corresponde as várias deformidades físicas, uma 
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pessoa com deficiência que tem algum membro amputado, o 
olho deformado dentre outros, nesse caso, o atributo diferencial 
será percebido imediatamente no primeiro contato.

No segundo as culpas de caráter individual, percebidas 
como vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, cren-
ças falsas e rígidas, desonestidade. Pode-se citar o exemplo de 
um presidiário ou alcoólatra, esses dois casos não possuem a 
característica exterior podendo camuflar o estigma por um 
determinado tempo frente a sociedade.

No terceiro os estigmas tribais de raça, nação e religião, 
são aqueles que podem ser transmitidos através de linhagem e 
contaminar por igual todos os membros de uma família. Pode-
se citar o exemplo de um negro, que assim como no primeiro 
exemplo tem seu atributo exterior, sendo rapidamente perce-
bido. Independente de o atributo ser exterior ou não, conforme 
Goffman (1998, p. 7), eles possuem algo em comum:

Apresentam as mesmas características sociológicas: um indi-

víduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação 

social quotidiana possui um traço que pode-se impor a aten-

ção e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibi-

lidade de atenção para outros atributos seus. 

Desse modo, percebe-se que as relações que são estabele-
cidas entre os sujeitos na sociedade, estão diretamente ligadas 
às concepções que se tem de cada um a partir das categorias 
ou grupos que estes pertencem. Isso se dá pelo fato de que  
“A sociedade de certa forma induzir o indivíduo à submissão 
das normas e valores sociais para assegurar e manter a coesão 
social” (SILVEIRA, SANTOS, SILVA, 2014, p. 172).
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Nesse contexto, por a sociedade denominar padrões e 
comportamentos a serem seguidos acaba internalizando no 
inconsciente das pessoas determinados estereótipos, que são 
formulados a partir da categorização dos diversos grupos, 
assim, passamos a ver todos os seus participantes da mesma 
forma. Isso ocorre por que no momento em que categorizamos 
esses grupos, atribuímos características determinadas a cada 
um deles que servirão como rótulos, apontados como comuns a 
cada participante da categoria (SILVEIRA, SANTOS, SILVA, 2014, 
p. 174). Por esse motivo é que julgamos o diferente a partir do 
que já temos construído a respeito do grupo ou categoria há 
que esse indivíduo pertence ou deve pertencer. Por exemplo: 
o grupo de pessoas com deficiência visual (PCDV), a princípio 
acha que é somente o cego e este usa braile. Quando acham que 
neste grupo de DV entra a pessoa com baixa visão (PCBV), se 
pensa que toda pessoa com baixa visão deve usar óculos e este 
corrige essa visão ao todo, ou que todas precisam de ampliação, 
o que corresponde a uma visão errada, segundo Corsi (2001 
apud Reis 2015, p. 42) os recursos ópticos com o os óculos, por 
exemplo, não corrigem totalmente a visão de uma PCBV, sendo 
utilizados para assegurar um maior conforto visual e aumentar 
as imagens a serem vistas. Ou seja, os estereótipos em torno 
da pessoa cega ou BV são construídos a partir de imagens que 
temos formulado acerca do grupo a que elas pertencem, poden-
do estar equivocada a imagem que fazemos desses grupos. 
Assim, é preciso desconstruir essas imagens, logo os estigmas. 

Sendo assim, quando nos deparamos com esse indiví-
duo, a primeira reação que se tem é a de determinar como esse 
sujeito deve agir. Isso é evidenciado quando encontramos uma 
PCBV usando óculos e dizemos: “você usa óculos e ainda não 
enxerga”, ou seja, desejamos um comportamento com base na 
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ideia que todos que usam óculos têm a visão corrigida. Sobre 
isso o autor Corsi (2001 apud Reis 2015, p. 42) diz que os óculos, 
“não visam a correção do vício de refração, mas a magnificação 
da imagem”. Assim, a marca dos óculos estigmatiza um indiví-
duo uma vez que, a partir da sua utilização se tem um conceito 
definido referente a quem o utiliza. Desse modo, a relação que é 
construída com esta pessoa estigmatizada é diretamente ligada 
ao atributo negativo que ela possui. 

Assim, a PCD estigmatizada, conforme Goffman (1998), 
no contato com a pessoa não estigmatizada (PNE) no momento 
de interação com ela, somente será enxergada a partir da sua 
característica diferencial que é a deficiência, ou seja, como já 
foi mencionada a pessoa com deficiência nesse caso PCBV, tem 
na sua construção social a atribuição de incapacidade frente a 
sua deficiência, daí que a PNE somente verá essa pessoa por esse 
viés da incapacidade, exemplo: sem óculos é incapaz de ver, não 
se permitindo conhecer outros atributos que a pessoa possua.

Esta realidade aconteceu durante o decorrer de várias 
épocas, onde além das agressões físicas as mesmas eram impe-
didas de mostrar a sua capacidade, expor os seus pensamentos, 
além de não terem os seus direitos fundamentais. Muitos foram 
os momentos em que as PCD sofreram preconceitos e discrimi-
nações com base na sua deficiência. Sendo infelizmente ainda 
percebida essa realidade na atualidade.

Iniciando a discussão sobre preconceito, Silva, Santos, 
Dourado (2014), deixam claro que: “O preconceito pode ser 
entendido como uma atitude hostil a objetos determinados e 
se expressa por generalizações e juízos imprecisos”. Ou seja, o 
indivíduo tende a enxergar a um determinado grupo a partir 
de concepções que já tem formulado sobre eles. Foi o que 
ficou evidenciado a partir dos exemplos dados anteriormente. 
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Crochík (1996, p. 62) também fala sobre preconceito e diz que: 
“aspectos culturais, sociais e individuais estão presentes na 
constituição do preconceito”. Todos esses aspectos influen-
ciam diretamente na constituição do preconceito direcionado 
à determinado grupo, um exemplo é o preconceito a PCD. Ainda 
de acordo com Crochík, (1997 apud SILVA; SANTOS; DOURADO, 
2014), “O preconceito é a fixação de conceitos prévios” e enri-
jecidos que impedem a experiência”. Desse modo, fica eviden-
ciado que o indivíduo deve buscar a experiência com o objeto 
que ele pretende conhecer, para que dessa forma possa de fato 
conhecê-lo e não o julgar somente a partir dos pré-conceitos 
que tem a seu respeito. 

Neste contexto Silva, Santos, Dourado (2014), esclarece que:

Se o indivíduo se limita, apenas, aos seus pré-conceitos e não 

avança na busca da distinção entre o conhecimento novo e 

o anterior – para estabelecer relações entre ambos e acolher 

críticas à luz da experiência e da reflexão – ficará predisposto 

a (re) produzir preconceitos acerca do objeto de conhecimen-

to a ser apropriado (p. 25).

Um exemplo disso é quando ainda hoje julgamos como 
incapazes as PCD, pois reproduzimos preconceitos que se encon-
tram formulados a cerca dessas pessoas ao longo dos anos, sem 
nos abrirmos na relação com elas de modo a permitir conhe-
cer as verdadeiras capacidades desses indivíduos, ou seja, seus 
verdadeiros atributos, ou como diria Goffman (1998, p. 6) sua 
“identidade social real” e não a “identidade social virtual” que 
criamos para elas.

Na busca pela desconstrução da visão de inferioridade e 
incapacidade atribuída a PCD, e com objetivo de combater os 

PROFESSORA COM BAIXA VISÃO NO 
ENSINO SUPERIOR A LUZ DOS ALUNOS 

DO CURSO DE PEDAGOGIA

Cristina de Araújo Ramos Reis 
Alane Gonçalves Gomes
Simoneide Justo da Silva
Jamile Santos de Lira



966

preconceitos e discriminações para com esses sujeitos, fez-se 
necessário que eles fossem à luta para que pudessem de fato ter 
a garantia de direitos que os tornassem respeitados e que os 
permitissem atuarem em igualdade de condições com as demais 
pessoas. Uma das conquistas garantidas foi a Convenção de 
Guatemala (1999), que busca a eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra as Pessoas com Deficiência. Sendo discri-
minação definida no seu artigo I, como:

Toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em defici-

ência, antecedente de deficiência, consequência de deficiên-

cia anterior ou percepção de deficiência presente ou passada, 

que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o reco-

nhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portado-

ras de deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades 

fundamentais (Convenção de Guatemala, 1999).

A Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência de 
2015 também fala sobre discriminação, trazendo no seu capí-
tulo II, Art. 4o, que “toda pessoa com deficiência tem direito à 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofre-
rá nenhuma espécie de discriminação”. Sendo exposto no seu 
parágrafo 1º que:

Considera-se discriminação em razão da deficiência toda 

forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omis-

são, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir 

ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluin-

do a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de 

tecnologias assistivas (Brasil, 2015).

PROFESSORA COM BAIXA VISÃO NO 
ENSINO SUPERIOR A LUZ DOS ALUNOS 

DO CURSO DE PEDAGOGIA

Cristina de Araújo Ramos Reis 
Alane Gonçalves Gomes
Simoneide Justo da Silva
Jamile Santos de Lira



967

Através das suas lutas as PCD conseguiram conquistar 
legalmente alguns direitos, como os garantidos na Convenção 
de Guatemala, conquistaram também as cotas, a proposta de 
um princípio inclusivo em ambientes educacionais, no traba-
lho, o direito de ir à escola e mais recentemente a Lei Brasileira 
da Inclusão (nº 13.146/2015), chamado de Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, que é uma das principais conquistas alcan-
çadas por elas. Esse documento traz garantias nas diversas 
áreas sociais sendo “destinada a assegurar e a promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberda-
des fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 
inclusão social e cidadania”. (Art. 1º). 

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Analisar a atuação docente de uma professora com baixa visão 
no Ensino Superior a partir da visão dos alunos do curso de 
Pedagogia da UNEB Campus VIII.

OBJETICOS ESPECÍFICOS

• Discutir a concepção de pessoa com deficiência e baixa 
visão;

• Identificar possíveis marcas de preconceito presente na 
relação da professora e seus respectivos alunos;

• Descrever os recursos didáticos pedagógicos e as aces-
sibilidades utilizadas pelos alunos para o processo de 

PROFESSORA COM BAIXA VISÃO NO 
ENSINO SUPERIOR A LUZ DOS ALUNOS 

DO CURSO DE PEDAGOGIA

Cristina de Araújo Ramos Reis 
Alane Gonçalves Gomes
Simoneide Justo da Silva
Jamile Santos de Lira



968

inclusão educacional de uma professora com baixa visão 
no Ensino Superior.

METODOLOGIA

Para se fazer pesquisa, primeiramente se faz necessário que 
o pesquisador tenha curiosidade de compreender uma reali-
dade ou fenômeno que permeia sua vida, partindo daí ele 
precisa definir o problema a ser pesquisado, ou seja, algo que 
ele busca entender ou comprovar. Sendo assim, segundo Gil 
(2002) a pesquisa buscará proporcionar respostas aos proble-
mas propostos de modo racional e sistemático, cabendo para 
sua realização a utilização de métodos que proporcione ao 
pesquisador chegar aos resultados ou respostas das questões 
que permeiam sua pesquisa.

A definição dos métodos utilizados na pesquisa varia 
conforme o objetivo da mesma, por isso, é necessário que 
antes de iniciar a pesquisa seja elaborado um caminho a ser 
percorrido, ou seja, um projeto que indicará qual o problema 
a ser pesquisado, que objetivos busca alcançar, a relevância da 
pesquisa, o tempo previsto para realização da mesma etc. Sendo 
que nesse estudo foi realizado este passo a passo. Partindo do 
exposto acima, Chizzotti (2010), diz que:

A pesquisa além de investigar o mundo em que vive o homem 

também investiga o próprio homem. Sendo que para reali-

zação da pesquisa, o investigador recorre à observação e à 

reflexão que faz sobre os problemas que enfrenta, e à expe-

riência passada e atual dos homens na solução destes proble-

mas, a fim de munir-se dos instrumentos mais adequados à 
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sua ação e intervir no seu mundo para construí-lo adequado 

à sua vida (p. 11).

Assim, através da pesquisa o pesquisador poderá buscar 
resolver ou compreender problemas que implicam na sua vida 
social de modo a propor mudanças com objetivo de intervir 
positivamente na sua realidade. Daí a sua relevância, pois busca 
a compreensão ou resolução de questões sociais que estão 
presentes na sociedade. Nesse sentido, o homem dessa pesquisa 
é uma professora e o mundo ou contexto que ela encontra-se 
inserida é a UNEB Campus VIII. 

 PARADIGMA E NATUREZA DA PESQUISA

O suporte paradigmático escolhido para elaboração desse estu-
do é o paradigma interpretativo de pesquisa. Sendo assim, a 
natureza dessa pesquisa é qualitativa. Sendo caracterizada 
como aquela que não se atenta a quantificação dos resultados, 
tendo como objetivo trazer a qualidade dos resultados alcança-
dos, de modo a considerar os contextos em que os pesquisados 
se encontram inseridos e a subjetividade de cada um.

Segundo Chizzotti (2010, p. 79),

A pesquisa qualitativa parte do fundamento de que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma inter-

dependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indis-

sociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.

Aqui o pesquisador é parte fundamental e deve inicial-
mente desfazer-se de preconceitos e predisposições, buscando 
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não adiantar explicações nem se conduzir pela pelas aparências 
imediatas, estando aberto a todas as manifestações que observa 
de modo a alcançar uma compreensão global dos fenômenos. 
Nessa perspectiva, Gil (2002) diz que:

Nas pesquisas qualitativas, o conjunto inicial de catego-

rias em geral é reexaminado e modificado sucessivamente, 

buscando obter ideais mais abrangentes e significativos. Seus 

dados são organizados geralmente através de textos narrati-

vos, matrizes, esquemas etc. (p. 134).   

Através da aplicação do questionário aberto e da entre-
vista semiestruturada, fiz a análise subjetiva acerca da temática 
através das respostas dadas pelos pesquisados. 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Quanto aos fins, essa pesquisa pode ser caracterizada como 
sendo descritiva. Sendo pesquisa descritiva aquela que busca 
retratar algo de modo bastante detalhado. Segundo Gil (2002, p. 
42), a pesquisa descritiva tem como objetivo principal estudar 
e detalhar as características de uma dada população ou fenô-
meno, de modo, a fazer levantamento das opiniões, atitudes e 
crenças, e visando descobrir relações entre variáveis presentes 
no fenômeno pesquisado. Utiliza técnicas padronizadas para 
coletar dados, sendo questionário e observação sistemática. 
Ainda segundo o autor, algumas pesquisas descritivas vão além 
da simples identificação da existência de relações entre variá-
veis, pretendendo determinar a natureza dessa relação. 

PROFESSORA COM BAIXA VISÃO NO 
ENSINO SUPERIOR A LUZ DOS ALUNOS 

DO CURSO DE PEDAGOGIA

Cristina de Araújo Ramos Reis 
Alane Gonçalves Gomes
Simoneide Justo da Silva
Jamile Santos de Lira



971

Desse modo, através da aplicação do questionário aber-
to e da entrevista semiestruturada, foi possível perceber que 
as respostas obtidas pelos sujeitos pesquisados estavam direta-
mente ligadas as opiniões e concepções construídas ao longo da 
trajetória de vida de cada um, sendo demonstrado que através 
do convívio com a professora algumas concepções mudaram, ou 
seja, por ter essa experiência incluída na sua trajetória de vida 
foi possível construir um conhecimento novo e mais consistente, 
acarretando em uma mudança de concepção e visão do outro.

Quanto aos meios essa pesquisa se caracteriza como 
sendo um estudo de caso. Segundo Chizzotti (2008, p. 136), 

Os estudos de caso visam explorar, desse modo, um caso 

singular, situado na vida real contemporânea, bem delimi-

tado e contextuado em tempo e lugar para realizar uma busca 

circunstanciada de informações sobre um caso específico. 

É um estudo que possibilita um conhecimento mais 
aprofundado do objeto estudado, nesse caso a atuação de uma 
professora com baixa visão no ensino superior, não visando 
generalizações. Porém, conforme Chizzotti (2008, p. 138), um 
caso “pode revelar realidades universais, porque guardadas as 
peculiaridades, nenhum caso é um fato isolado, independente 
das relações sociais onde ocorre”. 

Assim, embora analisar a atuação de uma professora com 
baixa visão no ensino superior na visão dos seus alunos do curso 
de pedagogia da Uneb campus VIII, seja um caso específico é 
interessante buscar dados sobre professores com deficiên-
cia atuando no ensino superior, em especial com baixa visão 
que corresponde a condição visual da professora pesquisada. 
Assim sendo, fez-se necessário uma revisão bibliográfica para 
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ter acesso a essas informações, embora se tenha encontrado 
poucos dados a respeito.

CONTEXTO FORMAL DA PESQUISA

Essa pesquisa foi realizada no município de Paulo Afonso, eman-
cipado no dia 28 de julho de 1958 do município de gloria estando 
localizado no estado da Bahia. Sua área é de 1.574 quilômetros 
quadrados e a sua população 119.214 com estimativas do estatuto 
brasileiro de geografia estatística em 2015. (IBGE, 2015) sua densi-
dade demográfica é de 74,57 quilômetros quadrados por hora, faz 
limite ao norte do município de Gloria e ao sul com município 
de Santa Brígida, a leste com estado de Alagoas e oeste com o 
município de Rodelas e a sudeste com o município de Jeremoabo. 
Sua localização geográfica é lat: 9° 24’22”S e long: 38° 12’53”W. 

Sua área territorial possui relevo formado por planaltos 
e depressões, a cidade está a 243 metros acima do nível do mar, 
possui diversos acidentes físicos, como: a cachoeira, o cânion 
do Rio São Francisco e o Raso da Catarina. 

Sua vegetação predominante é a caatinga podendo ser 
encontradas diversas espécies bromeliáceas e cactáceas, possui 
um clima semiárido com temperatura compensada média eleva-
da em torno de 26° chegando próximo dos 35° entre novembro 
e janeiro, sendo que julho é o mês mais frio com 22°. Segundo 
o IBGE sua economia possui um dos maiores Produto Interno 
Bruto (PIB) do estado da Bahia. Estando na lista das 30 maiores 
cidades do Nordeste com os maiores PIB. 

Com relação à educação, conforme Censo Escolar (2013, 
apud, DIÁRIO OFICIAL DE PAULO AFONSO, 2015, p. 105), exis-
tem 98 instituições de Ensino, sendo que deste total 22 são 
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escolas privadas e 07 escolas são estaduais, 59 escolas são 
municipais e 05 são creches municipais. Há 05 Instituições 
de Ensino Superior, sendo, 01 Universidade pública estadual, 
01 Universidade privada de ensino a distância, 01 Faculdade 
privada com ensino presencial e 02 com modalidade de ensino 
a distância. Estando dentre essas instituições a Uneb, na qual 
foi desenvolvido esse estudo.  

Ainda, segundo o Diário Oficial, no município de Paulo 
Afonso (2015), tem 428 alunos com deficiência matriculados, 
sendo 280 alunos na Rede Municipal, 26 alunos na Rede Estadual, 
113 alunos na Rede Privada e 09 alunos na modalidade de Ensino 
Superior. Desse total, são 19 alunos com baixa visão e 08 alunos 
cegos. Esses alunos com deficiência são candidatos ao mercado de 
trabalho ou já atuantes como é o caso da professora pesquisada.

SUJEITOS DA PESQUISA

O principal sujeito participante dessa pesquisa foi uma profes-
sora com baixa visão, com idade de 39 anos do sexo femini-
no, mestranda em Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação. 
Atuou como professora visitante da Uneb Campus XVII Bom 
Jesus da Lapa de 2008 a 2011. Sendo atualmente professora 
substituta na UNEB Campus VIII atuando na área de Educação 
Especial, com as disciplinas de Educação Especial com Ênfase 
em Libras, Libras, Atendimento a Portadores de Necessidades 
Especiais e Educação Inclusiva.

Os demais participantes foram30 alunos do VIII período 
do curso de Pedagogia da UNEB Campus VIII, sendo desse total 
quatro homens e vinte e seis mulheres, tendo a faixa etária 
entre vinte e cinquenta anos, que foram escolhidos devido ao 
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fato dessa turma ter sido a que teve maior convivência com a 
professora, sendo três períodos durante os semestres 2014.2, 
2015.1, 2015.2, sendo as disciplinas: Educação Especial com 
Ênfase em Libras, Atendimento a Portadores de Necessidades 
Especiais e Educação Inclusiva. A turma era composta por 44 
alunos, sendo 30 participantes dessa pesquisa. Inicialmente foi 
pensado em pesquisar todos os alunos do curso de Pedagogia 
que tiveram disciplinas com a professora pesquisada, no entan-
to, não houve êxito. Sendo que as demais turmas não se mostra-
ram interessadas em colaborar, conseguindo um número pouco 
representativo de alunos que chegaram a responder o questio-
nário que foi aplicado, por essa razão considerou-se apenas a 
do VIII período citada anteriormente.

LOCAL DA PESQUISA

A Universidade do Estado da Bahia – UNEB é uma instituição 
pública, gratuita, mantida pelo Governo do Estado, através da 
Secretaria de Educação, que em 2004 fez 21 anos, está presente 
geograficamente em todas as regiões do Estado, estruturada 
no sistema multicampi.

Desse modo, a pesquisa foi realizada na Universidade 
do Estado da Bahia (UNEB) Campus VIII, situada na cidade de 
Paulo Afonso Bahia que tem 119.930 habitantes. Que é pioneira 
no acesso ao ensino superior no Município de Paulo Afonso. 
Com foco no desenvolvimento da região, o principal objetivo do 
Departamento é formar profissionais cada vez mais qualifica-
dos e com capacidade técnica, proporcionando o intercâmbio 
entre o ensino, a pesquisa e extensão. 
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Na área de graduação o Campus de Paulo Afonso ofere-
ce atualmente alem da Licenciatura Plena em Pedagogia, os 
cursos de Ciências Biológicas, Direito, Arqueologia, Matemática, 
Engenharia de Pesca e o Licenciatura Intercultural em Educação 
Escolar Indígena (LICEEI) e os cursos de Educação a Distância 
(geografia, letras, matemática, química e história), além de 
possuir dois Cursos de Pós-Graduação Strictu sensu (Mestrado 
em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental e o Mestrado 
em Biodiversidade Vegetal), promovendo a interiorização da 
Pós-Graduação gratuita e de qualidade.    

INSTRUMENTOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES

Foi utilizado como instrumento para coleta de informações 
nessa pesquisa um questionário aberto e entrevista não diri-
gida. O questionário aberto nessa pesquisa correspondeu a 
uma ferramenta que possibilitou uma melhor compreensão 
das informações coletadas sobre o sujeito da pesquisa, uma 
vez que não induziu as respostas prontas, sendo uma ferra-
menta que possibilitou aos sujeitos participantes dessa pesqui-
sa responder de forma livre. Assim, Chizzotti (2010) conceitua 
o questionário como sendo:

[...] um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemática 

e sequencialmente dispostas em itens que constituem o 

tema da pesquisa, com objetivo de suscitar dos informantes, 

respostas por escrito ou verbalmente sobre assunto que os 

informantes saibam opinar ou informar. É uma interlocução 

planejada (p. 55). 
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Sendo assim, o questionário deve atender a requisitos que 
possibilitem o pesquisador relacionar as respostas obtidas com 
os objetivos da pesquisa, para isso ele deve ser bem estruturado 
com questões que atendam a esses pré-requisitos. 

Segundo Gil (2008, p.122), o questionário com questões 
abertas possibilita aos respondentes oferecer suas próprias 
respostas, dando-lhes ampla liberdade de respostas. No qual 
foi muito relevante para essa pesquisa, pois permitiu que os 
alunos falassem livremente sobre a professora pesquisada.

Conforme o autor Chizzotti (2010) menciona a aplicação 
do questionário pode acontecer de maneira escrita ou oralmen-
te, ao contrário do pensamento de Marconi e Lakatos (2013) 
no qual acreditam que “o questionário deve ser respondido 
por escrito e sem a presença do entrevistador”. Da mesma 
forma Gressler (1983) diz que, “o informante deve formular ou 
pesquisar suas respostas sem assistência direta ou orientação 
do investigador”. Embora os autores Marconi e Lakatos (2013) 
e Gressler (1983) afirmam que não é necessariamente obriga-
da a presença do entrevistador, nessa pesquisa foi escolhida a 
aplicação conforme menciona Chizzotti (2010).

Assim, a aplicação do questionário aberto foi realizada 
nessa pesquisa conforme o conceito de Chizzotti (2010), uma vez 
que sua aplicação foi direta com os sujeitos pesquisados e recolhi-
dos logo após a conclusão das respostas, de modo a não permitir 
respostas prontas, ou seja, informações de internet ou de outros 
meios, que não favorecessem para o pensamento livre. Pois a 
intenção do questionário aberto nessa pesquisa foi identificar 
as concepções que os alunos tinham acerca da professora com 
baixa visão. Isso não seria possível com questionário fechado. 

Com relação à entrevista não dirigida, essa foi realizada 
com três orientandas da professora pesquisada que também foram 
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alunas da mesma, sendo que duas além de serem orientandas 
foram também monitoras de ensino na disciplina de Libras (nos 
cursos de Pedagogia e Biologia). De acordo com Marconi e Lakatos 
(2003, p.196), “a entrevista é um importante instrumento de traba-
lho nos vários campos das ciências sociais ou de outros setores de 
atividades, tendo por objetivo principal a obtenção de informações 
do entrevistado, sobre um determinado assunto ou problema”. 

Assim, a entrevista nessa pesquisa foi um importante 
instrumento para obtenção de informações sobre o convívio 
das alunas supracitadas com a professora pesquisada, no qual 
obteve informações acerca das experiências vividas com a 
professora enquanto alunas, monitoras e orientandas, desta-
cando as informações que foram relevantes para essa pesquisa.

Conforme as autoras Marconi e Lakatos (2003, p. 197), na 
entrevista não dirigida “há liberdade total por parte do entre-
vistado, que poderá expressar suas opiniões e sentimentos.  
A função do entrevistador é de incentivo, levando o informante 
a falar sobre determinado assunto, sem, entretanto, forçá-lo a 
responder”. Dessa forma, as orientandas entrevistadas nessa 
pesquisa demonstraram mais segurança para falar sobre 
a professora com baixa visão, no qual relataram as diversas 
experiências que tiveram com a professora pesquisada, sendo 
muito enriquecedor para essa pesquisa, pois tiveram liberdade 
para expressar seus pensamentos e opiniões sobre a atuação da 
docente com baixa visão na Universidade.

RESULTADOS

A discussão dos dados encontrados nessa pesquisa foi realizada 
de modo a discutir os resultados obtidos sobre a atuação docente 
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de uma professora com baixa visão no ensino superior a partir 
da visão dos seus alunos do curso de pedagogia da Uneb Campus 
VIII. Assim, essa pesquisa buscou entender como se dá a atuação 
docente de uma professora com baixa visão na perspectiva dos 
seus alunos, sendo discutido com base nas categorias abaixo.

A CONCEPÇÃO DISCENTE ACERCA DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA E COM BAIXA VISÃO

Ao serem questionados sobre a concepção de pessoa com defi-
ciência, os alunos deram diversas respostas, que foram distri-
buídas conforme o gráfico abaixo:

Gráfico 1 - Concepção de pessoa com deficiência.

Fonte: Pesquisa de campo realizada em abril de 2017.
[Descrição da imagem] Gráfico tipo pizza, denominado “Concepção de pessoa com deficiência”. Dividido em 7 partes: 
azul royal, 3%, não respondeu; vermelho, 3%, possui  dificuldade de ser ativa na sociedade e possui um modo diferente 
de interagir com o mundo; verde, 7%, possui dificuldade de realizar tarefas/atividades físicas e psicológicas; roxo, 
10%, não possui todas as funções de um corpo e azul celeste, 10%, igual as outras pessoas independentemente da 
deficiência. Não consta legenda para as cores: azul escuro (33%) e laranja (34%). [Final da descrição]
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Percebeu-se que 74% dos alunos (22), ou seja, a maioria 
trouxe aspecto que remeteram a pessoa com deficiência (PCD) 
o problema, sempre relacionando à dificuldade e impedimento 
a condição de ser uma pessoa com deficiência, sem relacionar 
esses fatores com o meio. Um conceito que traz essa visão colo-
cada pelos alunos é o do modelo médico trazido por Diniz (2007), 
que vê a incapacidade de atuação na vida social como resultante 
da lesão que é a responsável por desencadear a deficiência no 
indivíduo, de modo que este não consegue desenvolver ativi-
dades diárias da vida social por causa das limitações que sua 
lesão impõe, ou seja, atribui a carga das dificuldades que a PCD 
encontra no meio social, como sendo apenas de sua respon-
sabilidade, não reconhecendo que a sociedade por não dispor 
das acessibilidades necessárias provoca ou agrava esse fato. 
Infelizmente ficou perceptível que os estudantes pesquisados 
não têm a visão da PCD enquanto uma condição humana fruto 
da interação social. Conceitos que são trazidos pela convenção 
da Guatemala (1999), Diniz (2007) e LBI (2015).

A Convenção da Guatemala (1999) conceitua deficiên-
cia como sendo uma “restrição física, mental ou sensorial, de 
natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade 
de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, 
causada ou agravada pelo ambiente econômico e social”. Esta 
convenção responsabiliza o ambiente econômico e social como 
causadores ou agravadores da incapacidade de atuação. Sendo 
assim, a condição de ser uma PCD não impossibilita a atuação 
social, e sim as barreiras presentes na sociedade. 

A Lei Brasileira da Inclusão (LBI, 2015), vem reforçar esse 
conceito quando diz que, pessoa com deficiência é:
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Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas (BRASIL, 2015).

Assim, a partir dos conceitos trazidos pela Convenção da 
Guatemala e pela LBI, percebe-se nas respostas dos 22 alunos, que 
eles não possuem a concepção de que o ambiente social é um dos 
principais responsáveis pelas dificuldades que as PCD enfrentam.

Colaborando com a discussão sobre deficiência Diniz (2007), 
aponta a deficiência “como sendo a incapacidade de uma pessoa 
com lesão atuar na sociedade por conta das barreiras sociais que 
as impedem”. Essa autora não acredita que seja a lesão que traz a 
incapacidade para a PCD, e sim a estrutura social que não dispo-
nibiliza acessibilidade para que elas possam atuar plenamente.  
A autora ainda acrescenta diferentemente da Guatemala e da LBI, 
a deficiência como sendo “um estilo de vida”, que como qualquer 
outro deve ser respeitado. Pode-se dizer que somente um aluno 
conseguiu se remeter a isso quando diz que a PCD “possui um 
modo diferente de interagir com o mundo”.

 É perceptível que a visão da deficiência como um estilo 
de vida é pouco representativa nas falas dos discentes pesqui-
sados, concluindo-se, que ainda se faz necessário desconstruir 
a visão de que a PCD é responsável por estar limitada ou com 
dificuldade de participação social, sendo preciso perceber os 
fatores que contribuem para essa realidade.

Já quando questionados sobre a concepção de pessoa com 
baixa visão, as respostas de modo geral foram positivas, pois 29 
alunos, ou seja, a maioria elencou expressões que fazem parte do 
conceito de pessoa com baixa visão, sendo elas: “Não possui visão 
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plena” (5 alunos), “vê com nevoa” (2), “ângulo da visão reduzido” 
(3), “não vê completamente” (4), “dificuldade de enxergar de acor-
do com a luz, contraste, cores e letras pequenas” (9), “não pode 
ser corrigida totalmente por óculos” (2), “pouca porcentagem 
visual” (4). Algumas dessas expressões elencadas pelos alunos 
podem ser encontradas no conceito trazido por Corsi (2001 apud 
Reis 2015, p. 29), mencionando que a PCBV: 

Possui um comprometimento de seu funcionamento visual,-

mesmo após tratamento e/ou correção refracional com lentes 

comuns; b) Possui uma acuidade visual entre20/70 (0,3) e a 

percepção da luz, ou campo visual inferior a 10 º a partir do 

ponto de fixação; c) Utiliza ou está potencialmente capacitado 

a empregar sua visão remanescente para o planejamento e 

execução de tarefas determinadas (OMS, 1994).

Nesse conceito, percebe-se que algumas expressões cita-
das pelos alunos estão presentes, exemplo quando dizem que 
a PCBV “possui ângulo de visão reduzido”, “não possui visão 
plena”, “pouca porcentagem visual”. Essas expressões estão 
ligadas a acuidade visual e ao campo visual trazido no conceito.

Em relação à expressão “não pode ser corrigida totalmen-
te por óculos”, os dois alunos que citaram foram condizentes 
com o conceito de BV. Isso fica evidente quando Corsi (2001 apud 
REIS 2015, p.41), diz que os recursos ópticos com o os óculos, 
por exemplo, não corrigem totalmente a visão, sendo utiliza-
dos para assegurar um maior conforto visual e aumentar as 
imagens a serem vistas.

Ao observarmos algumas circunstâncias que causam a 
dificuldade de percepção das PCBV trazidas por Sá et al. (2007), 
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conseguimos identificar outras expressões trazidas nas respos-
tas dos alunos. As circunstâncias são as seguintes: 

Objetos situados em ambientes mal iluminados, ambiente 

muito claro ou ensolarado, objetos ou materiais que não 

proporcionam contraste, objetos e seres em movimento, visão 

de profundidade, percepção de formas complexas, represen-

tação de objetos tridimensionais, e tipos impressos ou figuras 

não condizentes com o potencial da visão (p. 18).

Percebe-se que a iluminação seja natural ou artificial 
interfere no desempenho visual da PCBV, assim como o contras-
te do objeto a ser visto e o tamanho. Isso pode ser comprova-
do nas falas dos alunos e nos autores trazidos para discussão. 
Embora os alunos do curso de Pedagogia não tenham trazido os 
conceitos completos da pessoa com BV, elencaram expressões 
que fazem parte da vida dessas pessoas, deixando perceptível 
que possuem algum conhecimento sobre a baixa visão.

Apenas 1 pessoa deu a seguinte resposta: “Pessoa que 
possui uma barreira mas pode ter vida normal”. Essa respos-
ta dada por esse aluno reforça negativamente a visão que se 
tem da pessoa que possui uma deficiência, nesse caso a BV, de 
que ela é quem possui a barreira, o problema, sendo esses de 
responsabilidade do sujeito com deficiência. O que é uma visão 
equivocada, isso ficou evidente também na discussão do que é 
uma pessoa com deficiência.

Quando interrogados sobre as características de uma 
pessoa com baixa visão, foram obtidas as respostas distribu-
ídas no gráfico a seguir:
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Gráfico 2 – Características da pessoa com baixa visão.

Fonte: Pesquisa de campo realizada em abril de 2017.
[Descrição da imagem] Gráfico tipo pizza, intitulado “Características da pessoa com baixa visão” dividido em 5 partes 
coloridas, sendo 67%, em azul claro, para “Muita sensibilidade a luz, dificuldades de leitura com letra pequena, cores e 
contraste e utilização de recursos”; 17%, em lilás, “Possui porcentagem da visão abaixo do normal”; 10%, em verde, para 
“Utiliza óculos”; 3%, em vermelho, para “Enxerga apenas 5%”; 3%, em azul escuro, para “Não respondeu”. [Final da descrição]

Ficou visível que de modo geral as respostas estão posi-
tivas, os alunos conseguiram trazer elementos que estão 
presentes na vida das pessoas com baixa visão e que interferem 
positivamente ou negativamente. Pois 20 pessoas, ou seja, 67% 
caracterizaram a sensibilidade a luz, cores, contraste e letra 
pequena, além da utilização de recursos. Essas características 
apresentadas pelos alunos são tão importantes que, são trazi-
dos por Sá et al. (2007), como elementos que podem dificultar 
a percepção visual da PCBV, dependendo do modo como eles 
estejam presentes no ambiente. 

Uma vez tendo atenção a iluminação, contrastes, cores, e 
letras ou objetos pequenos, estaremos assegurando a acessibili-
dade, pois a PCBV terá dificuldade quando ela não estiver dispo-
nível, ou quando não estiver condizente com seu potencial visual. 

Com relação à característica de a PCBV estar condicionada 
a utilização de óculos citada por 3 alunos (10%), esta não corres-
ponde a uma característica fixa desse sujeito, pois nem todas o 
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utiliza. Pode-se comprovar isso quando Domingues (2010, p. 12) 
diz que: “nem todo aluno com baixa visão necessita de recur-
sos ópticos”, sendo os óculos um desses recursos. Assim como 
também não corresponde a condição de BV “possuir apenas 5% 
da visão”, pois pode variar entre 5% e 30% (Decreto nº 5.296/04). 

Os 20 alunos, ou seja, 67% inclusive elencaram caracte-
rísticas que geralmente não são apontadas no senso comum, 
o que é positivo, pois conseguiram elencar contraste e cores, 
características que fazem parte da condição da BV, inclusive 
Siaulys (2006 apud REIS, 2015, p. 37) traz esses sinais quando 
fala da avaliação oftalmológica:

A avaliação oftalmológica precisa ser entendida como diag-

nóstico e o tratamento de doenças e alterações visuais, a 

partir das seguintes estratégias: a avaliação da acuidade 

visual, do campo visual, sensibilidade aos contrastes, visão 

de cores, e a prescrição e orientação para o uso de recursos 

ópticos especiais. 

Quando o autor cita a sensibilidade aos contrastes e a 
visão de cores como estratégias que são levadas em conta na 
avaliação oftalmológica, expressões que os alunos também 
citaram, é por que de fato elas fazem parte da condição de 
BV. Assim, os alunos foram felizes ao elencar essas expres-
sões. Sendo importante avaliar como a PCBV as apresentam 
no dia a dia. O livro saberes e prática da inclusão (2006, p. 183) 
também chamam a atenção para a utilização dos contrastes, 
afirmando que: “o uso do contraste adequado melhora a função 
visual”. Esse livro traz algumas sugestões de que pode “usar 
cores como o amarelo em fundo preto, azul ou verde em fundo 
branco, cores escuras em fundo luminoso, cores fluorescentes 
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bem contrastantes”. Confirmando o que os alunos trazem e os 
autores sobre as cores e contraste fazerem parte da condição 
da PCBV, as monitoras orientandas trazem que em relação a 
professora pesquisada, o “melhor contraste é fonte Arial preta 
em fundo branco”.

Assim, ficou perceptível que o contraste e as cores fazem 
parte do estilo de vida da PCBV, sendo essencial conhecer a 
melhor utilização desses elementos no dia a dia da mesma, de 
modo que eles não venham prejudicar e sim contribuir para o 
seu desempenho visual.

Dessa forma ao analisar a categoria “percepção discente 
acerca da PCD e com BV”, percebeu-se que os alunos em relação 
a PCD trouxe conceitos negativos, a partir disso, poderia inferir 
que os alunos iriam ter a mesma ideia negativa de uma PCBV, 
no entanto, diferentemente isso não aconteceu, pois, ao respon-
derem sobre a concepção e característica da PCBV as respostas 
foram condizentes com o que a literatura fala.

Essa concepção diferente entre PCD e PCBV, pode ter 
ocorrido pelo fato dos alunos terem convivido com a professo-
ra. Isso demonstra a importância do convívio com a PCD. Pois 
não basta só a teoria, mas, o convívio/interação para se fazer a 
inclusão. É o que Oliveira (2002) afirma: “a inclusão está dentro 
do olhar e na concepção do outro”. Logo, através da convivência 
com a professora BV, os alunos encontram a oportunidade de 
olhar e conceber a PCBV positivamente. Assim como afirma 
Silva, Santos, Dourado (2014, p. 25), essa experiência do convívio 
permite desconstruir preconceitos que se tem formulado sobre 
essas pessoas. Isso ficou evidenciado nas respostas dos alunos, 
pois eles já não expressaram preconceitos, mas conceitos condi-
zentes com o que é uma PCBV.
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A ATUAÇÃO DOCENTE E AS POSSÍVEIS 
MARCAS DE PRECONCEITOS PRESENTES 
NA RELAÇÃO COM A PROFESSORA

Para identificar possíveis preconceitos dos alunos em relação 
ao desenvolvimento das atividades docentes, ao saberem que 
a professora possuía BV, eles foram questionados se chegaram 
a pensar: será que ela conseguirá desenvolver suas atividades 
com esta deficiência? 5 responderam sim, 25 responderam não, 
e 02 não justificaram. 

Os 23 estudantes que responderam não ter pensado que 
a professora seria incapaz por causa da BV, trouxeram relatos 
positivos sobre ela, do tipo: “ela demonstrou capacidade/compe-
tência para atuar como professora” (9 alunos); “a deficiência 
não interfere na sua atividade, desde que haja adaptações às 
suas necessidades” (3 alunos); “tendo seus recursos adaptados 
e o suporte necessário para seu desempenho é capaz indepen-
dente da deficiência” (2 aluno); “a deficiência não representa a 
capacidade que ela possui” (1 aluno); “a PCD possui capacidades, 
a deficiência não impede” (8 alunos). 

A partir das falas trazidas pelos alunos, pode-se infe-
rir que eles reconhecem a capacidade da professora BV, isso 
também fica perceptível na discussão sobre o rendimento da 
professora, onde 17 alunos descreveram o rendimento dela 
como “sempre satisfatório”. Sobre a capacidade de produção 
da PCD, o documento Saberes e Práticas da Inclusão (2006) afir-
ma que “Em função adequada e compatível, o deficiente visual 
produzirá igual ou mais que as pessoas de visão normal, pois 
seu potencial de concentração é mais bem utilizado”. Assim, os 
alunos demonstraram possuir uma concepção que não subesti-
ma a capacidade da PCD, nesse caso a professora com BV.
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Os educandos ainda em suas falas: “a deficiência não 
interfere na sua atividade, desde que haja adaptações às suas 
necessidades” e “tendo seus recursos adaptados e o suporte 
necessário para seu desempenho é capaz independente da defi-
ciência”, ressaltam a importância de um ambiente com propostas 
inclusivas e acessíveis para uma boa atuação da professora. Esse 
pronunciamento trazido pelos alunos é evidenciado também na 
Lei Brasileira da Inclusão (LBI 13.146/15), onde assegura no seu 
artigo 34 que, “A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho 
de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, 
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”. De fato, 
faz-se necessário assegurar e buscar a promoção da acessibili-
dade nos diversos ambientes sociais, dentre eles no ambiente 
de trabalho, para que as PCD possam desenvolver suas ativida-
des com autonomia. A professora foi feliz no encontro com um 
contexto que favorece pensamentos inclusivos. 

Com relação aos 05 alunos dos 28 que justificaram, 
responderam ter pensado que ela não conseguiria desenvolver 
suas atividades, as justificativas foram as seguintes: 2 disse-
ram que “pensou que ela não conseguiria ter domínio de sala, 
mas foi surpreendente”; 1 disse que foi “por falta de conhe-
cimento sobre a pessoa com BV”; 2 “porque ela precisaria de 
recursos de acessibilidade”.

Dessa forma, os alunos deixam explícitos através das 
respostas que houve um preconceito inicial sobre a capaci-
dade da professora por ela ter BV. No entanto, afirmam que 
se equivocaram nesse julgamento. Sobre essas relações de 
pré-julgamentos, Silva, Santos, Dourado (2014) diz que é funda-
mental a experiência com o objeto para desconstruir visões 
errôneas sobre ele, pois:
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Se o indivíduo se limita, apenas, aos seus pré-conceitos e não 

avança na busca da distinção entre o conhecimento novo e 

o anterior – para estabelecer relações entre ambos e acolher 

críticas à luz da experiência e da reflexão – ficará predisposto 

a (re)produzir preconceitos acerca do objeto de conhecimento 

a ser apropriado (p. 25).

Sendo assim, julgar antecipadamente faz parte da vida 
do ser humano, foi o que aconteceu com esses estudantes que 
disseram pensar que ela não conseguiria somente por causa da 
BV. No entanto, o sujeito deve se abrir para conhecer o objeto, 
para dessa forma desconstruir ou confirmar o conceito que 
tem construído sobre ele. Foi o que os 05 alunos demonstraram 
fazer, pois afirmaram ter desconstruído o conceito prévio que 
tinha depois do convívio com a professora.

Ao serem indagados se em algum momento observaram 
um menor rendimento da professora, na efetivação de alguma 
atividade? 05 responderam sim, e 01 não justificou 25 respon-
deram não, e 03 não justificaram. 

Em relação aos 25 alunos que responderam não perceber 
menor rendimento da professora, ficou evidente nas respostas, 
que de modo geral os alunos não atribuíram o rendimento da 
professora à BV. Pode-se perceber isso nas falas dadas pelos 
alunos distribuídas no gráfico abaixo: 
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Gráfico 3 – Rendimento da professora.

Fonte: Pesquisa de campo realizada em abril de 2017.
[Descrição da imagem] Gráfico tipo pizza, intitulado “Rendimento da Professora” dividido em 4 partes coloridas, sendo 
68%, lilás, para “Sempre satisfatório”; verde, para Dificuldade/limitação na visão, deixa de existir a acessibilidade 
adequada passando os assuntos corretamentes”; 12%, vermelho, para “Não justificou”; e 8%, azul, para “Tinha 
conhecimento maior que a dificuldade”. [Final da descrição]

Assim, ficou evidente que a PCD nesse caso com BV, pode 
desempenhar a profissão que escolher, que isso não interfere no 
seu desempenho, sendo apenas necessário que esse espaço seja 
acessível e inclusivo de modo a dispor dos recursos necessários 
para a sua atuação. Inclusive foi o que a maioria dos alunos 
fizeram, isso foi evidenciado ao responderem sobre a realiza-
ção de acessibilidade na convivência com a professora, em que 
responderam ter realizado: “leitura para professora”, “entrega 
de trabalho em fonte ampliada”, “adaptação das cores e fonte 
para slides e iluminação nas apresentações”.

O direito em atuar em espaço acessível e inclusivo está 
garantido no artigo 34, da Lei Brasileira da Inclusão que diz: 
“A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre 
escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igual-
dade de oportunidades com as demais pessoas”. Sendo assim, 
a Universidade enquanto espaço de trabalho dessa professora 
com BV, deve dispor dos recursos que ela necessite para não ter 
sua atuação prejudicada. Isso também se aplica aos alunos que 
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devem se adaptar para incluir essa professora, pois no princípio 
da inclusão cabe a sociedade adaptar-se para promover a inclu-
são das PCD e não o contrário. Isso fica evidente no conceito de 
inclusão trazido por Sassaki (1999, apud REIS, 2015, p. 111), onde 
a inclusão é o processo pelo qual a sociedade se adapta para 
poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, as pessoas com 
deficiência e simultaneamente estas se preparam para assumir 
seus papeis na sociedade.

O processo aqui foi exatamente esse, os alunos precisa-
ram se adaptar para acolher a professora, e não o que geral-
mente ocorre, a professora é que tem que se adaptar ao aluno. 
Pode-se evidenciar isso quando os alunos disseram ter realizado 
acessibilidade na convivência com a professora.

Em relação aos 5 estudantes que responderam ter perce-
bido menor rendimento da professora, de acordo com suas falas, 
percebe-se que os argumentos dados são condizentes com a 
condição da PCBV, sendo de fato elementos que diminuem o 
rendimento. Isso fica evidente nas falas de dois alunos, quando 
disseram que o rendimento diminuía por causa da “falta de 
compreensão dos alunos que não usavam fonte ampliada” e 
“para correção de atividades escritas”. Com isso, percebe-se que 
ao se deparar com textos digitalizados a depender do tamanho 
e fonte a professora com BV terá dificuldade para realizar a 
leitura e correção, assim como em atividades escritas, tendo 
seu desempenho frente a essas tarefas prejudicado.

Isso pode também ser evidenciado nas falas das monito-
ras de ensino Janine e Sílvia, que dizem, “enquanto monitora, 
realizava leitura oral de atividades escritas à mão, de traba-
lhos impressos em fonte pequena e de atividades no ambiente 
virtual”. Já a orientanda Ana diz que “nos momentos de orien-
tação percebia que o rendimento da professora baixava quando 
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se esquecia de trazer o texto para ela na fonte acessível que era 
16, causando maior cansaço visual e estresse”. Esses fatores cita-
dos como responsáveis por diminuir o rendimento da profes-
sora estão corretos, pois, Sá et al.(2007) traz que quando tipos 
impressos ou figuras não estão condizentes com o potencial 
da visão causam a dificuldade de percepção das PCBV. Sendo 
assim, de fato a professora tinha seu desempenho comprome-
tido quando a fonte não atendia seu potencial visual.

Ao serem questionado se enquanto aluno, tiveram algum 
tipo de dificuldade no desenvolver das aulas? 5 responderam 
sim, 25 responderam não, porém somente 11 justificaram. 
Dos 25 que responderam não ter dificuldade no desenvolver 
das aulas ministradas pela professora BV, atribuíram isso às 
práticas desenvolvidas em sala. Pois segundo eles “a professora 
conseguiu passar, cobrar, e tirar dúvidas, ajudando no desenvol-
vimento acadêmico”, “compreensão dos assuntos e participação 
nas atividades”; “instruções e explicações claras, dialogava e 
esclarecia dúvidas”; “o conhecimento profundo e apropriação 
do conteúdo superava as dificuldades”; “a professora deixava 
tudo muito claro”; “a deficiência da professora não interferiu 
no processo de construção do conhecimento e que aprender 
sobre educação especial com uma professora baixa visão foi 
uma experiência singular”.

Assim, pode-se perceber que por conta do desenvolvi-
mento das aulas os alunos não tiveram dificuldade, sendo um 
dos fatores essencial a docente não ter uma postura tradicional 
na sua prática acreditando que ela era a detentora do saber, e 
sim fazendo o papel de mediadora do conhecimento, desenvol-
vendo um espaço de interação e diálogo onde todos construíam 
junto o conhecimento.
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Sobre isso Freire (1996, p. 38), ressalta a importância em 
estabelecer o diálogo como mediador do processo de ensino e 
aprendizagem, pois no momento em que se ensina também se 
aprende, ou seja, o discente aprende com o docente e vice-versa. 
Sendo assim, faz-se necessário que o professor não se prenda a 
preocupação em passar conteúdos, e sim perceber a realidade 
que o cerca de modo a propor discussões que sejam significati-
vas para os educandos. 

Em relação às orientações de monografia, foi possível 
perceber na entrevista com as orientandas que a experiência 
foi rica e construtiva, pois:

Enquanto orientadora ela conseguiu alcançar todas as expecta-

tivas esperadas de uma professora que atua na universidade e 

que é envolvida com pesquisa. Por ela ser uma PCBV e atuar na 

educação especial, ela tem mais propriedade para nos orientar 

com relação as pesquisas voltadas para educação especial que é 

a área em que as monografias estão sendo construídas. Isso por 

que também a professora está envolvida nesse mundo na condi-

ção de PCBV, assim ela não somente fala dele como também faz 

parte (ORIENTANDAS SILVIA, JANINE, ANA).

Complementando a discussão sobre as orientações com 
a professora, a orientanda Ana menciona que: “Ela tem uma 
apropriação melhor de falar sobre a educação especial, por 
que quando discute ela não fala meramente o que os autores 
dizem, ela também se coloca como uma pessoa que tem uma 
deficiência”. A orientanda (SÍLVIA) complementa a fala de Ana 
dizendo: “Por a professora ter domínio na área da educação 
especial, isso dá uma propriedade para a gente falar, pois tudo 
o que é discutido na monografia ela não vai relacionar somente 
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com os autores, mas também a ela como PCD”. É visível que 
as orientandas destacam como algo de total relevância frente 
as orientações, o fato da professora atuar na área em que a 
monografia está sendo construída e as experiências de vida e 
conhecimento da professora enquanto PCBV.   

Assim, pode-se dizer que “quanto maior e mais rica for sua 
história de vida e profissional, maiores serão as possibilidades do 
desempenho de uma prática educacional significativa” (NAZAR, 
2016). Pode-se perceber isso quando as orientandas destacam a 
história de vida da professora na condição de PCBV, como algo 
que possibilita o domínio na área da educação especial. 

Em relação aos 05 educandos que disseram ter dificulda-
de no desenvolver das aulas, ao se justificarem responsabiliza-
ram a eles mesmos por isso. Pois pode-se comprovar isso na fala 
dos alunos quando dizem: “não pela professora, mas por não ter 
se esforçado o bastante no aprofundamento sobre deficiência”, e 
“por não ter conhecimento prévio sobre o assunto/ PCD e aces-
sibilidade”, ou seja, os alunos não atribuíram as dificuldades que 
encontraram nas aulas à prática desenvolvida pela professora.

Assim, conclui-se que os alunos de modo geral não julgaram 
a professora como incapaz por causa da BV, e nem perceberam 
um menor rendimento dela frente às atividades desenvolvidas 
em sala, considerando sua atuação como satisfatória.
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OS RECURSOS PEDAGÓGICOS E DE 
ACESSIBILIDADES UTILIZADOS PELOS ALUNOS 
PARA O PROCESSO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL 
DE UMA PROFESSORA COM BAIXA VISÃO  
E AS CONTRIBUIÇÕES DESSA CONVIVÊNCIA

Essa categoria busca conhecer os recursos utilizados pelos 
alunos no convívio com a professora para melhor desempenho 
de suas atividades e as contribuições dessa convivência para 
formação tanto pessoal como profissional dos alunos. 

Quando questionados se a pessoa com baixa visão utiliza 
algum recurso de acessibilidade, todos responderam que sim. 
O que é um fato, pois as PCBV utilizam algum recurso, como 
afirma Domingues (2010, p. 8), que diz: “A baixa visão é uma 
deficiência que requer a utilização de estratégias e de recursos 
específicos”, ou seja, de acessibilidade. 

Ao listarem os recursos de acessibilidade, 27 alunos (a 
maioria) elencaram os óculos como sendo um dos recursos. Eles 
correspondem a um recurso óptico, que pode ser usado como 
referência, mas não de forma generalizada, pois não correspon-
de ao recurso que toda PCBV utiliza, isso fica evidente quando 
Domingues (2010, p. 12) diz que: “convém ressaltar que nem todo 
aluno com baixa visão necessita de recursos ópticos, segundo 
orientação oftalmológica”. Como também nem toda pessoa que 
usa óculos é BV, exemplo: quem tem miopia, hipermetropia, são 
problemas refracionários, mas não são BV. 

No entanto, ao lado da expressão óculos seguiam letra 
ampliada 19 alunos, cor 07 alunos, contraste 02 alunos, tecnolo-
gia 06, luz/ iluminação 03 alunos. O que é positivo, pois corres-
ponde à recursos não-ópticos que levam a acessibilidade como 
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indica a autora Domingues (2010, p. 12) quando fala que, são 
“usados de modo complementar ou não aos auxílios ópticos, 
com a finalidade de melhorar o funcionamento visual”. 

Ao serem questionados se haviam realizado acessibili-
dade na convivência com a professora, 25 alunos responderam 
que sim e 05 responderam que não, sendo que 01 respondeu 
declarando não ter utilizado e os demais não justificaram.

As acessibilidades utilizadas pelos alunos foram as 
seguintes: “leitura para professora”, “entrega de trabalho em 
fonte ampliada”, “adaptação das cores e fonte para slides e 
iluminação nas apresentações”. 

De modo geral, a acessibilidade mais utilizada pelos 
estudantes da turma, foi a “ampliação da fonte para traba-
lhos impressos” 16 alunos. Em seguida está a “leitura oral para 
professora” realizada por 05 alunos e as “adaptações de cor e 
fonte para slide e iluminação nas apresentações” realizada por 
04. Esses recursos têm como finalidade melhorar o funciona-
mento visual (DOMINGUES, 2010, p. 12).

Com esses dados trazidos, pode-se inferir que os alunos 
aprendiam na convivência com a professora, sendo perceptível 
não somente através do que os mesmos foram capazes de citar 
na discussão anterior, mas também em utilizar a acessibilidade 
com a professora baixa visão. Exemplo disso foi: a ampliação, 
leitura oral e adaptação nas atividades, deixando claro que além 
de conhecerem e listar as acessibilidades também aplicava no 
dia a dia com a professora. Desse modo percebe-se a importân-
cia da convivência com a diferença, pois ela possibilita conhecer 
a pessoa, suas capacidades, além de suas necessidades e qual a 
melhor acessibilidade a ser utilizada com e para ela. Sobre isso, 
Reis (2015, p. 118) diz que:
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Para as ações em prol da acessibilidade acontecerem mais 

naturalmente, é necessário aumentar, desde a infância, a 

convivência das pessoas sem deficiência com a diversidade 

humana, muitas vezes expressa através das deficiências. Este 

pode ser um canal para a automatização das ações inclusivas, 

pois quanto mais se convive com a diversidade, mais se torna 

sensível às especificidades e necessidades das pessoas. 

Isso ficou perceptível quando às duas monitoras de 
ensino e orientadas Janine e Sílvia, foram questionadas sobre 
quais as acessibilidades utilizadas para atender a professora nos 
momentos de monitoria e de orientação, e elas mencionaram:

Leitura oral das atividades escritas e das atividades impres-

sas em fonte menor que 16, me posicionando sempre ao lado 

direito da professora por estar desse lado o seu melhor olho, 

para que ela acompanhasse a leitura. O mesmo ocorre nas 

orientações de monografia, pois se as atividades estivessem 

numa fonte menor que 16 dificultava a leitura, causava cansa-

ço visual e irritabilidade. 

É perceptível que as duas monitoras e orientadas por 
terem convivido um tempo maior com a professora conseguem 
não somente citar que faziam ampliação, com também espe-
cificar qual a fonte ideal para ela, detalhe que não foi citado 
pelos alunos ao responderem sobre as acessibilidades, assim, 
como o posicionamento ideal para realização da leitura oral. 
Pode-se inferir que esse conhecimento maior sobre as especi-
ficidades e necessidades da professora tenha se dado de fato 
pelo convívio maior com ela, proporcionando a utilização com 
maior frequência dos recursos que promovem a acessibilidade 
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para professora. Em se tratando das orientandas, elas mencio-
naram que:

Quando adaptado o material a professora conseguia realizar 

as atividades com as mesmas, tendo uma orientação cons-

trutiva. Porém em relação as adaptações sentiam dificulda-

de com relação ao financeiro, pois com a fonte em tamanho 

16 elas teriam um gasto maior com as impressões e xerox 

(ORIENTANDAS SILVIA, JANINE, ANA).

Assim, percebe-se a importância de promover as adequa-
ções para a professora, pois são de grande relevância para que 
ela seja produtiva nas atividades que desempenha.

Ao serem interrogados sobre a experiência de utilizar 
acessibilidade, os 25 alunos que responderam, deixaram claro 
que usar a acessibilidade para a professora foi uma experiência 
positiva para eles enquanto alunos, pois houve contribuição do 
exercício docente para eles e para a professora. Pode-se perce-
ber isso em algumas falas dos alunos onde dizem “de grande 
aprendizado”; “foi prazeroso, pois incluir e respeitar as pessoas 
aumenta o ego de qualquer pessoa”; “ao promover acessibili-
dade percebeu maior produtividade e efetivação das tarefas”; 
“foi enriquecedora por ter aprendido a ajudar e amenizar as 
dificuldades de uma PCBV”; “foi positiva, não há dificuldade 
em promover a acessibilidade e nem incomodo”. 

Assim, é perceptível que a experiência de realizar acessi-
bilidade é algo que promove aprendizado para quem faz aonde 
esse sujeito vai adquirindo conhecimento nos momentos em 
que busca atender as necessidades da outra pessoa, de modo 
a conhecer as acessibilidades adequadas para a especificidade 
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dela. Já para quem recebe promove bem-estar, maior autono-
mia e produtividade.

Em se tratando da PCBV, através da acessibilidade ela 
desenvolve uma melhor eficiência visual e consequentemen-
te um melhor desempenho frente as atividades que requerem 
maior utilização da visão. Sobre a utilização visual, Sá et al. 
(2007, p. 18), recomenda que deve-se provocar a conduta de utili-
zar a visão para executar todo tipo de tarefas, pois a visão não 
se gasta com o uso.

Quando questionados se houve contribuição ao conviver 
com a professora, todos os alunos responderam que sim. Todos 
relataram que essa experiência trouxe contribuições tanto 
pessoal como profissional. 

Alegaram que “Trouxe conhecimento sobre acessibi-
lidade e deficiência”; “Experiência rica, conviver com o que 
diverge do estabelecido, por perceber que a PCD pode exercer 
a profissão sem impedimentos desde que tenha acessibilidade, 
desconstruindo estereótipos com a PCD”; “Por perceber que a 
PCD pode exercer suas atividades normalmente”; “Por trazer 
o conhecimento sobre as habilidades da PCBV, no desenvol-
ver do trabalho sem demonstrar dificuldade”; “Contribuições 
enriquecedoras por trazer os conceitos corretos que devem ser 
utilizados com as PCD”; “Conhecimento sobre os diversos tipos 
de deficiências e como desenvolver o trabalho educacional com 
as PCD”; “Conheci, entendi e compreendi a deficiência e suas 
necessidades”; “Conhecei a BV, experiência pessoal por capaci-
tar o pedagogo, foi uma boa aprendizagem”.

Os estudantes demonstraram que a convivência com a 
professora enquanto PCBV foi positiva, pois permitiu conhe-
cer sobre sua condição, capacidade, habilidade e acessibilida-
de adequada, sendo bastante relevante esse conhecimento por 
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deixar uma bagagem sobre como deverão desenvolver o traba-
lho educacional com estudantes com essa condição visual. Além, 
de proporcionar certo conhecimento sobre as PCD de modo a 
desconstruir visões equivocadas sobre suas capacidades e habi-
lidades. As orientandas acreditam que, “a convivência com a 
professora também favorece para formação de um pedagogo 
com o olhar inclusivo” (ORIENTANDAS SILVIA, JANINE, JAMILE).

Assim, pode-se dizer que a convivência com a diversidade 
promove a desconstrução de preconceitos, a forma que olhamos 
e concebemos o outro, além de conhecer melhor as suas neces-
sidades e promover de forma mais natural a acessibilidade. Reis 
(2015, p. 118) ressalta isso, dizendo que através da convivência 
com a PCD, a pessoas sem deficiência se tornarão mais sensíveis 
às suas especificidades e necessidades, promovendo de forma 
mais natural e automatizada as ações que asseguram a inclusão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que os alunos da professora com BV, demons-
traram conceber a pessoa com deficiência de modo negativo, 
atribuindo as limitações e dificuldades enfrentadas por elas à 
condição de ser uma pessoa com deficiência, sem relacionar 
com o meio. A partir dessa concepção negativa, podia-se inferir 
que os alunos teriam a mesma concepção da pessoa com baixa 
visão, o que não ocorreu, pois ao responderem sobre concepção 
e característica da pessoa com baixa visão as respostas foram 
coerentes com o conceito.

A concepção diferente que os alunos demonstraram ter 
entre pessoa com deficiência e pessoa com baixa visão, ocor-
reu devido a convivência com a professora, pois a interação 
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permitiu que os alunos tivessem a capacidade de olhá-la e 
concebê-la dentro das suas possibilidades, conhecendo o poten-
cial da docente enquanto pessoa com baixa visão.

Com relação à atuação da professora com baixa visão, os 
estudantes em sua maioria deixaram evidente que não houve 
descrédito ou preconceito por ela ter essa deficiência. Assim, é 
necessário ressaltar a importância de estar em um ambiente que 
respeite as especificidades, fazendo-se necessário em especial 
que haja a colaboração dos alunos para promover as adequações 
que a professora precisa no desenvolver do seu ofício.

Foi perceptível ainda que a professora conseguiu atender 
ao que se objetivava enquanto docente e orientadora, pois os 
alunos da sala comum, como as alunas orientandas e monitoras 
relataram o rendimento dela frente as atividades desenvolvidas 
como sendo sempre satisfatório, e que não tiveram dificulda-
des, por ela demonstrar ter domínio e conhecimento da área 
que atua, além de buscar dialogar, orientar e sanar as dúvidas 
apresentadas pelos discentes.

Em relação às orientandas, as mesmas relacionaram o 
domínio que a professora possui sobre a área que atua com a 
sua história de vida enquanto pessoa com baixa visão, e ainda 
destacaram que foi de suma importância para o processo de 
construção da monografia, mesmo que as orientadas tivessem 
que se adaptar as necessidades da professora, sendo essa adap-
tação construtiva para ambas as partes.

No convívio com a professora os alunos e orientandas 
conseguiram identificar os recursos que são utilizados pela 
pessoa com baixa visão, percebendo também que a não utiliza-
ção dos recursos de acessibilidade prejudicavam o rendimento 
da professora. Dessa maneira, os discentes utilizaram como prin-
cipais recursos, a ampliação de fonte para trabalhos impressos, 
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leitura oral para professora, adaptações de cor, fonte para slide 
e iluminação durante as apresentações de seminários em sala.

Além de buscar atender as necessidades específicas da 
docente promovendo as acessibilidades demandadas, os discen-
tes relataram que a experiência da convivência foi positiva, pois 
trouxeram contribuições para a formação tanto pessoal como 
profissional, proporcionando também o conhecimento sobre 
a pessoa com baixa visão, além de desconstruir as concepções 
negativas que alguns alunos demonstraram possuir com relação 
à pessoa com deficiência, o que promoveu de certo modo, um 
olhar mais inclusivo.

Assim, a partir dos resultados obtidos pode-se consi-
derar que a pessoa com deficiência, nesse caso, a professora 
com baixa visão, tem condição de atuar em todos os ambientes 
educacionais quando este lhe possibilita acesso e autonomia. 
No entanto, para promover um ambiente de fato inclusivo, se 
faz necessário que sejam retiradas todas as barreiras exis-
tentes, sendo uma delas a atitudinal que é responsável pelo 
desenvolvimento de ações preconceituosas e discriminatórias 
acerca da pessoa com deficiência. 

Por fim, a atuação docente da professora pesquisada no 
Ensino Superior, demonstrou contribuir para a formação dos 
educandos de Pedagogia, provocando nos mesmos uma refle-
xão acerca da pessoa com baixa visão, ou seja, despertou nos 
discentes um olhar mais inclusivo.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi investigar o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) do Colégio de Aplicação da Universidade 
Federal de Pernambuco - CAp UFPE, observando a proposta 
de afirmação das ações da educação especial e inclusiva abor-
dada no documento. Tem como referencial teórico, além da 
legislação que ampara a Educação Especial no país, estudos 
que vislumbram a perspectiva inclusiva da educação, espe-
cialmente as proposições de Mantoan (2003) e Silva (2012); 
Libâneo (2004), Vasconcellos (2000) e Veiga (1998,1995) no 
que concerne às dimensões do PPP escolar. De base qualita-
tiva, utilizou as seguintes categorias de análise de diretrizes 
para o atendimento às necessidades educacionais especiais: a 
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concepção de educação especial no PPP; as proposições teóri-
co-metodológicas para o atendimento ao aluno com deficiên-
cia e as metas a serem alcançadas quanto à consolidação da 
educação especial na escola. Os resultados apontam que o PPP 
apresenta uma concepção de educação especial e inclusiva 
consonante com a teoria de base. Embora não tenham sido 
incluídos, oficialmente, alunos com necessidades educacionais 
especiais no documento, o mesmo prevê a flexibilização no 
currículo para implementação e acompanhamentos futuros. 
Evidenciou-se a necessidade de formação docente e adaptações 
dos recursos humanos e físicos para o atendimento adequado 
no âmbito da educação especial e inclusiva.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Projeto Político 
Pedagógico; Necessidade Educacional Especial.

INTRODUÇÃO

No contexto da inclusão social, entendemos que escola 
apresenta-se como espaço privilegiado, pois é onde se instau-
ram os primeiros ensaios da organização social e cultural na 
vida da criança e do adolescente. No espaço escolar, norteiam-se 
as várias missões de, nos tempos atuais, promover o desen-
volvimento humano, com base no estudo de diversas áreas do 
conhecimento, a fim de preparar os indivíduos para convivência 
social mais significativa. É nesse sentido que Mantoan (2003) 
destaca que a inclusão se legitima no Brasil mais efetivamente,

[…] porque a escola, para muitos alunos, é o único espa-

ço de acesso aos conhecimentos. É o lugar que vai 
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proporcionar-lhes condições de se desenvolverem e 

de se tornarem cidadãos, alguém com uma identidade 

sociocultural que lhes conferirá oportunidades de ser e de 

viver dignamente. (MANTOAN, 2003, p. 30).

A escola inclusiva, de acordo com as Diretrizes Curri-
culares Nacionais para Educação Especial, conceitua-se como 
uma nova escola que valoriza a diversidade em detrimento da 
homogeneidade. Para tanto, deve se valer da sua arma mais 
poderosa: o seu projeto político-pedagógico e, através dele, do 
currículo flexível, da metodologia, da avaliação e das estraté-
gias de ensino motivadoras, deve promover ações que contri-
buam para a inclusão social e para diferenciadas práticas 
educativas que objetivem atender a todos.

Nesse contexto, o PPP assume um importante papel para 
o favorecimento da inclusão escolar. Conforme Vasconcelos 
(2000), o documento permite a reflexão sobre a função da escola 
na formação de cidadãos críticos e responsáveis para atuarem 
na sociedade. Apresenta os anseios da comunidade escolar e 
a proposta de ação concreta para realização desses desejos. 
Assim, define os projetos educativos necessários para tal fim.

Nesse caminhar, o problema que nos motivou a realizar 
esse estudo foi simples mas, definidor para apontar a insti-
tuição como praticante de políticas de inclusão, tão questio-
nadas e esperadas pela sociedade contemporânea: O PPP do 
CAp-UFPE atende aos princípios da educação especial e inclu-
siva no que concerne a previsão e a consecução de um atendi-
mento especializado e inclusivo aos alunos com necessidades 
especiais de aprendizagem?

Nas nossas hipóteses, a educação inclusiva na perspec-
tiva da educação especial na referida instituição é abordada 
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de forma não sistemática, sem aprofundamento no que diz 
respeito as práticas vivenciadas no seu interior, e nas ações 
práticas de seus componentes, o que pode se dar pela falta de 
um despertar consciente por parte da comunidade acadêmica 
da importância do tema para a formação cidadã.

Diante desse singular papel da escola, espera-se, pois, 
que a temática da educação inclusiva e especial seja discutida e 
exercitada no conjunto da organização administrativa e peda-
gógica, para construção de um espaço em que conhecimentos e 
habilidades vivenciados apontem para o exercício da cidadania. 
Contudo, os estudos acadêmicos na perspectiva da inclusão e 
acessibilidade sugerem que essa área ainda carece de efetivação 
plena não só no espaço em sala de aula, mas também no âmbi-
to administrativo e ainda no infraestrutural das instituições.  
E, embora o amparo legal normatize e obrigue as instituições a 
se adequarem para receber dignamente o público atendido pela 
educação especial, na prática, muito ainda é necessário avançar.

Para Mantoan (2003), da diferença entre os seres humanos 
é que nasce a resistência da escola à inclusão, por sua incapaci-
dade de atuar diante da complexidade, da variedade, da diversi-
dade. Nos lembra ainda que, para as mudanças fundamentais da 
escola são necessários: recriação do modelo educativo escolar 
que tenha como essência o ensino para todos; reorganização 
pedagógica da escola, com abertura de espaços para coopera-
ção, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito crítico 
sejam exercitados por todos que nela atuam; garantia aos estu-
dantes do tempo e da liberdade para aprender, um ensino que 
não segrega e que abomina a reprovação; formação continuada 
e aprimoramento que valoriza o docente para que esse tenha 
motivação para ensinar a todos. Para autora,
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A escola prepara o futuro e, de certo que, se as crianças 

aprendem a valorizar e a conviver com as diferenças nas salas 

de aulas, serão adultos bem diferentes de nós, que temos de 

nos empenhar tanto para entender e viver a experiência da 

inclusão! (MANTOAN, 2003, p. 91)

Para prática da inclusão escolar, considerando a educação 
especial, nas proposições de Silva (2012), faz-se preciso uma 
série de ações integradas: parceria entre professores da sala 
comum e da educação especial, na dinâmica do ensino cola-
borativo em que os profissionais planejam dialogicamente as 
práticas pedagógicas para um atendimento mais individuali-
zado conforme cada necessidade específica; a parceria entre os 
professores e outros profissionais da equipe pedagógica (peda-
gogos e psicólogos, por exemplo), e entre esses e a família, a fim 
de, num processo colaborativo, as informações relevantes para 
o desenvolvimento do aluno, na escola e em demais espaços 
socais, sejam mais efetivo.

O movimento de inclusão dos estudantes na escola, seja ela 
social ou derivada de alguma necessidade especial, é construído 
de forma a garantir a transversalidade das ações da educação e 
também fomentar o desenvolvimento de abordagens didático-
-pedagógicas para eliminar barreiras no ensino-aprendizagem. 
Todo esse processo precisa estar sinalizado no PPP como diretriz 
para construção de uma escola democrática de fato.

O projeto político-pedagógico é oriundo de um processo 
de diálogo e reflexão permanente da escola – lugar de concep-
ção, realização e avaliação. O PPP é definidor da identidade da 
escola e indica caminhos para o ensino de qualidade. Na sua 
base constitutiva, esse documento, segundo Veiga (1995),
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[…] é político no sentido de formação do cidadão para um 

tipo de sociedade, e é pedagógico, no sentindo de definir as 

ações educativas e as características necessárias às escolas 

de cumprirem seus propósitos e suas intencionalidades. 

(VEIGA, 1995, p. 13).

O PPP se materializará, conforme Vasconcellos (2000), 
no estabelecimento de um marco referencial, em que a escola 
reflete sobre o seu contexto situacional, sobre a sua orientação 
político-filosófica e sobre o que pretende alcançar enquanto 
espaço de formação humana; na constituição de um diagnóstico 
da realidade escolar, em que se identificam os problemas mais 
relevantes para a comunidade os quais necessitam de inter-
venção; e no estabelecimento de uma programação referente 
a um conjunto de ações que visam a resolução de problemas e 
da superação das dificuldades identificadas. Em todas essas 
etapas, o compromisso com a educação especial na perspectiva 
da inclusão deverá ser afirmado.

Assim, é imprescindível que, no projeto, estejam contem-
pladas as ações mais adequadas para o atendimento às neces-
sidades sociais e individuais dos educandos. No currículo, deve 
estar prevista a flexibilidade das atividades de forma a contem-
plar as variadas necessidades individuais e coletivas dos alunos. 
Significa a organização do trabalho pedagógico como um todo. 
Para tal feito é importante que os principais interessados parti-
cipem da sua elaboração. A elaboração de um plano de trabalho 
coletivo vai facilitar a escolar a enxergar como transformar a 
realidade do contexto. Segundo Gadotti,

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promes-

sas para o futuro. Projeto significa tentar quebrar um 
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estado confortável para arriscar-se, atravessar um período 

de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função 

da promessa que cada projeto contém de estado melhor do 

que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como 

promessa frente a determinadas rupturas. As promessas 

tornam visíveis os campos de ação possíveis, comprometendo 

seus atores e autores (1994, p. 579).

Nesse sentido, entende-se que o projeto é uma construção 
coletiva e deve buscar consolidar os ideais de uma escola demo-
crática, inclusiva, resiliente e abrangente. Para Demo (1998),

Existindo projeto pedagógico próprio, torna-se bem mais fácil 

planejar o ano letivo ou rever e aperfeiçoar a oferta curri-

cular, aprimorar expedientes avaliativos, demonstrando a 

capacidade de evolução positiva crescente. É possível lançar 

desafios estratégicos como: diminuir a repetência, introduzir 

índices crescentes de melhoria qualitativa, experimentar 

didáticas alternativas, atingir posição de excelência (p. 248).

A escola administrada de modo eficiente e operativo, 
oferece as verdadeiras condições para a melhoria da qualida-
de do ensino proposto pelo corpo docente e das aprendizagens 
verificadas nos estudantes possibilitando que seus integrantes 
tenham consciência de por onde caminham e de como devem 
caminhar, interferindo também em seus limites.

O entendimento de uma nova atitude dos envolvidos 
no processo, vai sendo construída a medida que todos refle-
tem acerca dos seus papéis e sua importância no conjunto das 
ações. Os docentes ao elaborarem suas propostas específicas, 
considerando as características do projeto institucional suas 
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possibilidades e os limites de cada grupo e suas especificidades, 
reelabora sua prática. A comunidade escolar tem que ter cons-
ciência do seu poder de organização e, exigir dos responsáveis 
legais a ampliação e melhoria das estruturas físicas e humanas 
de modo a oferecer melhores condições de desenvolvimento do 
processo educacional.

O objetivo comum se afirma nas pequenas atitudes, cujo 
foco é um só: contribuir na formação do aluno, qualificando-o 
como cidadão consciente e capaz de decidir o seu destino.

OBJETIVO

Esta pesquisa busca investigar o Projeto Político Pedagógico 
(PPP) do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 
Pernambuco - CAp UFPE, observando a proposta de afirma-
ção das ações da educação especial e inclusiva abordada no 
documento, além de evidenciar a importância das adaptações 
curriculares e dos recursos tecnológicos aplicados às necessi-
dades educacionais especiais frente as exigências das políticas 
educacionais que contemplem a diversidade, no contexto da 
educação inclusiva.

O PPP da referida instituição foi construído coletivamen-
te, revisado e atualizado no ano de 2016.

METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa documental de abordagem qualitativa. 
Segundo Minayo (2000), a pesquisa qualitativa responde a 
questões particulares, enfoca um nível de realidade que não 
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pode ser quantificado e trabalha com um universo de múlti-
plos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitu-
des. Segundo a mesma autora, qualquer investigação de cunho 
social deveria contemplar uma característica básica de seu 
objeto: o aspecto qualitativo.

O universo da pesquisa consta de uma escola públi-
ca federal brasileira. Dentro desse universo, foi selecionado 
como amostra o Colégio de Aplicação da UFPE, em Recife - PE. 
Fundado em 10 de março de 1958, integrado à Faculdade de 
Filosofia, com a finalidade de servir como laboratório e espaço 
para aplicação de teorias pedagógicas da Universidade. Em 1962, 
foi transformado em um espaço de experimentação e demons-
tração de inovações pedagógicas para as disciplinas de Práticas 
de Ensino, além de servir como campo de estágio de diversos 
cursos de licenciatura da UFPE. Em 1969, foi implantado o ensi-
no do 2º grau, atual ensino médio, passando a ser denominado 
de Colégio de Aplicação. Em 1976, foi transferido para o Campus 
Universitário, onde funciona até a presente data. A escolha da 
instituição como campo de investigação revela-se por ser uma 
instituição de referência nacional no que tange à qualidade 
de ensino, referendada por exames avaliativos como o Exame 
Nacional do Ensino Médio - ENEM e a Prova Brasil.

O corpus da pesquisa é formado pelo Projeto Político 
Pedagógico do Colégio de Aplicação da UFPE, documento base 
da escola, cuja atualização foi efetivada no segundo semestre 
de 2016. A coleta do referido documento, que está disponível no 
site da instituição, http://www.cap.ufpe.br, ocorreu no dia 01 
de dezembro de 2016.

Com as orientações metodológicas descritas, foram 
eleitas como categorias de análise: a concepção de educação 
especial no PPP; as proposições teórico-metodológicas para o 
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atendimento ao aluno com deficiência; as metas a serem alcan-
çadas quanto à consolidação da educação especial na escola.

Como procedimento inicial, fizemos um levantamen-
to bibliográfico sobre a temática da educação inclusiva na 
perspectiva da educação especial. Na sequência, realizamos 
a leitura e o estudo do documento PPP da instituição campo 
de pesquisa. As análises sobre o PPP da instituição se deram 
à luz das teorias de base.

RESULTADOS

Em levantamento realizado no Cap UFPE, no ano de 2016, identi-
ficou- se que nenhuma família procurou o Serviço de Orientação 
Educacional (SOE) solicitando atendimento educacional especia-
lizado para os educandos. Porém, através do acompanhamento 
psicopedagógico, a equipe do referido serviço tem detectado 
alguns estudantes com Necessidades Educacionais Especiais 
(NEE), como Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA), entre outros 
casos, que têm seu registro dificultado pela omissão e postu-
ra resistente dos familiares em transmitir tais informações e 
permitir que ocorram os devidos encaminhamentos e supor-
te educacional, de forma a garantir o pleno desenvolvimento 
do aluno nas ações educativas.

O PPP do CAp UFPE, no que diz respeito à educação espe-
cial e inclusiva, dedica o Capítulo V, na sua íntegra, ao tema 
“Acessibilidade e Educação Inclusiva: perspectivas para o 
CAp-UFPE”. O capítulo exclusivo apresenta as concepções de educa-
ção especial e inclusiva, com vistas ao reconhecimento da legiti-
midade do direito à educação pública e de qualidade para todos.
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Sua fundamentação está ancorada nos documentos oficias 
institucionalizados a saber: Declaração Universal dos Direitos 
Humanos; Constituição Federal de 1988; A Conferência de 
Salamanca (1994); Estatuto da Criança e do Adolescente (1990); 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Nº 9.394/96; 
Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor 
sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência; Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 
na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001 e o Estatuto 
da pessoa com deficiência (2015), e em referenciais teóricos que 
consubstanciam suas posições ao longo de todo o texto redigido.

A concepção de educação especial está explícita em dois 
momentos no corpo do texto.

A educação inclusiva é um processo educacional inserido em 

uma proposta pedagógica que deva propiciar um conjunto de 

estratégias e serviços educacionais especiais, organizados 

institucionalmente para subsidiar, complementar, suplemen-

tar e garantir a escolarização ao promover o desenvolvimento 

dos educandos que apresentam necessidades educacionais 

especiais. (p. 81-2)

[…] A Educação Inclusiva se configura, pois, como emancipa-

tória no sentido de pautar-se em reflexões éticas e humanizadoras 

que aderem à integração social do Plano Nacional de Educação que 

visam a proporcionar aos alunos integrados no contexto escolar, 

condições plenas para o desenvolvimento de suas potencialidades e 

autonomia para o digno exercício da cidadania. (p. 80)

Pelo fato de dedicar, especificamente, um capítulo intei-
ro do seu PPP à educação especial, a instituição demonstra a 
importância dada ao tema. A temática vem sendo debatida 
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constantemente na sociedade por estudiosos e pesquisadores, 
porém, poucas são as instituições que se debruçaram sobre o 
seu PPP para atualização no que diz respeito à educação espe-
cial e inclusiva. As concepções verificadas e adotadas pelo CAp 
UFPE trazem no seu âmago explícitas diretrizes para formação 
acadêmica, e sobretudo humana, pautada em ideais de respeito, 
humanidade, integração, autonomia e ética que vislumbram a 
promoção e o desenvolvimento reflexivo, tão necessários para 
o digno exercício da cidadania dos estudantes.

O documento reconhece ser a educação inclusiva um 
desafio de todos e que, apesar de não haver preparo suficiente 
da sociedade e da comunidade escolar no seu enfrentamen-
to, não serão poupados esforços para o alcance dos propósitos 
exposto no PPP:

É dentro desta conjuntura de mudanças e da ausência de um 

documento mais sistêmico que a comunidade deste Colégio 

decidiu intensificar o processo de elaboração do Projeto 

Pedagógico do CAp nos últimos anos, discutindo-se com 

a comunidade escolar, princípios e diretrizes para o ser e 

o estar na Escola. Soma-se a esta dinâmica, a necessidade 

inexorável de repensar a escola de forma inclusiva, abrindo 

suas portas para o aluno com deficiência (p. 11-2).

As proposições teórico-metodológicas para o atendi-
mento ao aluno com deficiência instituídas no documento 
base, preveem ajustes e adaptações no currículo, em todas as 
modalidades de educação, e de modo geral na escola inteira, de 
forma a contemplar todos os estudantes. No que se refere a tais 
proposições para a educação especial e inclusiva, o PPP do CAp 
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UFPE explicita a preocupação com a função social e a formação 
cidadã na escola:

Pensar o currículo implica, dentre outras possibilidades, 

assumir uma visão de mundo, de ser humano e de sociedade 

que se configuram mutuamente, elencando, selecionando, 

sequenciando e dosando que conteúdos da cultura serão 

desenvolvidos em situações de ensino-aprendizagem, em 

determinado nível ou modalidade de ensino. (p. 41).

Quanto às possibilidades de trabalho na perspectiva inclu-
siva no currículo, o PPP assinala que professores, servidores e 
gestão possam trabalhar conjuntamente para atender os estu-
dantes com algum tipo necessidade educacional especial. O deba-
te sobre repensar a flexibilização do currículo para o público 
específico da educação especial é visível no trecho que se segue:

No tocante à questão, o debate sobre a Educação Inclusiva se 

presentifica no seio da comunidade escolar de modo que haja 

projeções para se adequar o espaço escolar para maior acessi-

bilidade, como também para se repensar o currículo e a forma-

ção docente com vistas ao trabalho pedagógico [...]. (p. 79)

Os ajustes e as adaptações no currículo da educação espe-
cial e inclusiva no PPP estão em consonância com as Diretrizes 
Nacionais para Educação Especial na Educação Básica. Previstas 
em lei, as flexibilizações encontram espaço, garantindo o direi-
to de todos à educação como se pode verificar nos recortes:

Assim considerado, entendemos por adaptação curricular 

as ações pedagógicas que visem flexibilizar o currículo com 
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o objetivo de favorecer a aprendizagem de todos os alunos, 

inclusive daqueles com necessidades educacionais especiais.

As adaptações curriculares podem envolver decisões amplas, 

no âmbito da instituição e do Projeto Pedagógico, como deci-

sões mais específicas e individualizadas. (p. 86)

Cabe destacar que tais considerações colocam o aluno no 

centro do processo educacional e devem ser realizadas a 

partir do currículo regular, mediante processo gradual de 

adaptação. O professor deve adotar formas progressivas para 

adequar o currículo, e essas adequações devem ocorrer de 

acordo com as necessidades do seu aluno (p. 86)

O Plano Educacional Individualizado (PEI), no referido 
projeto, apresenta-se como uma proposta personalizada para 
diagnosticar e planejar intervenções pedagógicas que ressal-
tem as potencialidades e valorizem as capacidades dos estu-
dantes, norteando a forma de escolarização mais adequada, 
além dos procedimentos avaliativos envolvidos, que atendam às 
suas necessidades; já o Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) será destinado a estudantes que apresentam deficiên-
cias, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilida-
des e superdotação, identificando, elaborando e organizando 
os recursos pedagógicos e de acessibilidade, considerando-se as 
necessidades específicas do educando a fim de complementar 
e/ou suplementar a sua formação e seu processo de autonomia 
dentro e fora da escola.

Conforme defende o PPP do CAp UFPE, do diálogo entre os 
docentes e a equipe multiprofissional nasce a consultoria cola-
borativa. Diz respeito à integração dialogal entre professores 
e os profissionais da escola (psicólogos, fonoaudiólogos, entre 
outros) fortalecendo o desenvolvimento e o acompanhamento 
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dos planos de intervenção. Já o ensino colaborativo diz respeito 
à colaboração entre professores da classe comum e docentes 
da educação especial, os quais trabalham de forma integrada, 
partilhando as responsabilidades do ensino-aprendizagem e 
a avaliação dos alunos. O planejamento e sua implementação, 
assim como a avaliação da proposta teórico-metodológica, são 
feitas numa reflexão conjunta. Outro ponto que merece desta-
que é o da terminalidade específica cujo uso é feito, após estudo 
aprofundado do caso, por aqueles que não atingiram o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude 
de suas deficiências.

As Tecnologias Assistivas (TA), também estão sinaliza-
das como alternativas pedagógicas a serem implementadas 
no currículo do CAp. Dizem respeito a um agrupamento, de 
característica interdisciplinar, que englobam produtos, recur-
sos, metodologias, estratégias, práticas e serviços cujo objetivo 
visa promover a funcionalidade à atividade e a participação de 
pessoas com deficiências.

O PPP do CAp UFPE concebe a avaliação escolar na pers-
pectiva emancipatória e formativa, como elementos indisso-
ciáveis e constitutivos do processo de ensino-aprendizagem, 
e essencial na fomentação de uma prática ética e crítica 
que articula as diferentes dimensões e áreas do currículo, 
do projeto de escola, das práticas pedagógicas, balizando e 
redirecionando a abordagem pedagógica a fim de promover 
mais efetivamente a formação e a emancipação cidadã. O texto 
extraído do PPP nos revela que:

A revisão de procedimentos e instrumentos avaliativos pelo 

corpo docente é singular, incluindo possibilidades de análise 

que observem mais estreitamente as diferenças individuais, 
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particularizando-se as necessidades dos alunos relativas às 

suas limitações quanto à visão, audição, condições físico-

-motoras ou cognitiva, além das limitações decorrentes de 

condutas típicas de síndromes neurológicas, psiquiátricas ou 

de quadros psicológicos graves, e ainda daquelas pessoas que 

apresentam altas habilidades/superdotação. (p. 63)

CONCLUSÃO

A concepção de educação especial e inclusiva adotada no docu-
mento em análise alia-se ao paradigma fundamentado nos 
direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis, e que, nesse sentido, avança em relação 
à ideia de equidade do ponto de vista legal.

O estudo do documento possibilitou perceber que a orga-
nização do trabalho pedagógico na educação básica vivenciada 
no CAp UFPE está em consonância com os documentos oficiais 
quanto a defesa de uma abordagem educacional de atendimento 
especializado e crítica à homogeneização da sala de aula.

Por não ter experienciado práticas no cotidiano da educa-
ção especial, a instituição necessitará de cautela no momen-
to da implementação do processo de adequação do seu modo 
operante, permitindo uma análise crítica desse processo no 
contexto macro e micro da rotina da escola. O êxito será alcan-
çado através da reflexão e retomada de ações, na busca por um 
contínuo aprimoramento.

Ao final desse trabalho, ratificamos os ideais de que se 
pensarmos na escola que sonhamos, que se reinventa, não 
estagna no tempo, se reinterpreta dia a dia, que compreende a 
unicidade e indivisibilidade do ser humano, com todas as suas 
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especificidades e tempos diferentes de aprendizagens, estare-
mos diante da escola que vê o projeto político pedagógico como 
uma das inúmeras possibilidades de efetivação do processo de 
educação especial e inclusiva que tanto desejamos.

Dar-nos-emos conta, pois, de que essa educação transcen-
de os muros da escola e encontra fôlego para se fortalecer nas 
ações dos seus atores principais, contribuindo, assim, para que 
a inclusão, seja ela social, religiosa, de gênero, das pessoas com 
deficiências, entre outras, deixe de ser algo apenas sancionado 
em lei e passe a ser o elemento propulsor das ações educacionais 
dentro e fora da escola.

Acreditamos que essa pesquisa, com vistas a aprofun-
dar os conhecimentos sobre a educação especial e inclusiva no 
contexto das práticas escolares da educação básica, contribuirá 
para o (re)pensar do processo de inclusão dos alunos com defici-
ências e/ou algum tipo de necessidade educacional especial na 
educação básica; como a educação especial é tratada pelo PPP 
institucional; o que a escola permite entrever quanto ao trata-
mento pedagógico das relações sociointerativas inclusivas em 
sala de aula, aprofundando-se assim as reflexões pedagógicas 
no campo da educação de maneira mais ampla.
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RESUMO

O artigo descreve o processo de construção e validação do 
Protocolo de Avaliação do Desempenho da Escrita de Palavras 
por Aprendizes Surdos (PADEPAS) na etapa de verificação 
da sensibilidade do instrumento com estudantes do Ensino 
Superior. O PADEPAS consta em uma tarefa de nomeação de 
palavras, do gênero textual lista de compras de supermercado, 
considerando a visualidade e a cultura surda. A partir da análise 



1025

qualitativa das respostas, gerará um escore final, sugerindo 
níveis de desempenho escolar. Tem por suporte teórico: prin-
cípios sociointeracionistas; estudos da psicogênese da escrita; 
modelo computacional; e estudos psicométricos. Participaram 
10 voluntários do Ensino Superior, sendo: 7 do sexo feminino e 
3 do masculino; 22-42 anos; tempo de escolaridade entre 19-27 
anos. Seguiram-se as etapas: apresentação do PADEPAS; uso da 
Folha Resposta; arquivamento para análise. Tempo médio de 
aplicação: 15 min. Não se verificou diferenças quanto ao desem-
penho em relação às variáveis sexo, idade e tempo de escolari-
dade. Considerando o escore total de 192 pontos, obteve-se os 
seguintes resultados: 3 participantes com 192; 5, >190 pontos; e 
1, 141 pontos. Todos os participantes deveriam obter nota máxi-
ma. Voluntários concluintes ou com curso superior completo 
apresentaram os melhores desempenhos. Os resultados apon-
taram sensibilidade positiva do PADEPAS quanto à escolaridade 
em nível superior.

Palavras-chave: Avaliação, Escrita, Surdez.

INTRODUÇÃO

Aprender o registro escrito de uma determinada língua implica 
agregar-se às novas práticas sociais, como item amplificador 
das estratégias comunicacionais da oralidade, do pensamento 
verbal e do convívio social, articulando-se como construtor das 
identidades (VIGOTSKI, 1998; FERNANDES, 1999; MARCUSCHI, 
2007; BRONCKART, 2011).

Para os aprendizes surdos trata-se de tarefa laboriosa, pois 
se os mesmos se deparam com elementos escritos pertinentes a 
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uma língua da modalidade oral-auditiva, no Brasil o Português, 
ainda que não possuindo domínio desta língua (DI DONATO, 
2007). Para a comunidade surda, as línguas sinalizadas são 
línguas naturais, sua primeira língua, que em nosso país é 
denominada Língua Brasileira de Sinais pela Lei nº 10.146/2002 
(BRASIL, 2002), regulamentado pelo Decreto nº 5.626/2005 
(BRASIL, 2005).

A avaliação é uma das etapas basilares no processo de 
mediação do conhecimento entre o profissional e o aprendiz 
da escrita. Os instrumentos adotados para fins de avaliação da 
escrita por pessoas surda, em sua maioria foram produzidos para 
falantes naturais da modalidade oral-auditiva e adaptados para 
a população surda (DI DONATO, 2012; LICHTIG; BARBOSA, 2010).

O aprendiz surdo escreve o Português de modo peculiar, 
mas com que instrumentos é possível avaliá-lo? Trata-se de um 
dos importantes desafios da educação de surdos: a avaliação 
da escrita do Português como segunda língua. Deste modo, a 
avaliação da produção escrita em aprendizes surdos sinalizado-
res configura-se como uma importante lacuna para professores 
do ensino regular, do Atendimento Educacional Especializado e 
da educação bilíngue, além de fonoaudiólogos e psicopedagogos 
(DI DONATO, 2012).

O presente estudo descreve a etapa de verificação da 
sensibilidade do Protocolo de Avaliação do Desempenho da 
Escrita de Palavras por Aprendizes Surdos (PADEPAS) em estu-
dantes do Ensino Superior, no processo de validação do instru-
mento, para fins de análise da fidedignidade do suporte.

Estudos de validação consistem em pesquisas onde são 
estabelecidas a confiabilidade e relevância de um instrumento 
atendendo a um propósito específico, utilizando-se procedimen-
tos psicométricos com diferentes técnicas estatísticas e análise 
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de conteúdo por especialistas, garantindo sua replicabilidade 
(MARTINS, 2006; SIM-SIM, VIANA, 2007; RAYMUNDO, 2009).

O PADEPAS consta em uma ferramenta de avaliação da 
escrita do Português no plano da palavração, construído para 
população surda bilíngue. Trata-se de uma tarefa de nomea-
ção de palavras, com o gênero textual lista de compras do tipo 
supermercado (DI DONATO, 2012).

O instrumento foi elaborado considerando os seguintes 
princípios: aquisição/aprendizagem de escrita como processo 
evolutivo; escrita do português como segunda língua (L2) para 
surdos; uso social da língua a partir de gênero textual; ludici-
dade na relação com o objeto escrita; surdo como sujeito visual. 

Possui inspiração em estudos da psicogênese da língua 
escrita, tendo por suporte teórico o modelo computacional e 
estudos psicométricos. O objetivo do instrumento é contribuir 
na avaliação do processo de aprendizagem da escrita por apren-
dizes surdos nas esferas clínicas e pedagógicas, sugerindo níveis 
de desempenho da escrita para esta população.

O PADEPAS consta em um instrumento de avaliação da 
escrita de surdos no plano da palavração, inspirado no modelo 
proposto por Ferreiro e colaboradores conhecido no Brasil por 
Psicogênese da Língua Escrita A palavra é a menor unidade 
linguística do ponto de vista textual (FERREIRO, TEBEROSKY, 
1999; FERREIRO, 2010).

Apoiado em tal perspectiva, o PADEPAS considera os 
desvios sistêmicos do português como segunda língua (L2) reali-
zados por aprendizes surdos e diferencia-os a partir de etapas de 
concepções de escrita em uma perspectiva sociointeracionista. 

Ainda como pressuposto teórico, adotou-se o modelo 
computacional da dupla rota como hipótese científica acerca da 
arquitetura cognitiva para o processamento da leitura e escrita. 
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Neste modelo de dupla rota, o processamento da linguagem 
escrita caracteriza-se pelo uso de diferentes estratégias, sendo a 
leitura e a escrita acessadas de modo interdependente, podendo 
haver rotas preferenciais, a depender da qualidade do estímulo 
(RAPCSAK et al., 2007; CAGNIN, 2009; CAPOVILLA et al. 2009).

Como terceiro eixo teórico, o estudo considerou os aspec-
tos sociointeracionistas, por entender a escrita como função 
social de comunicação. Na composição do PADEPAS, baseou-
-se na importância do aspecto gênero textual para elaborar o 
instrumento avaliativo. A escolha da lista de compras, neste 
caso, de supermercado, traz uma situação do cotidiano de 
grande parte das pessoas que necessitam registrar os itens a 
serem adquiridos para o lar. Incorpora-se ao instrumento a 
personagem da “mãe”, trazendo o realismo e o lúdico, pois não 
passa de um faz de conta, diferenciando-se da grande parte dos 
demais protocolos de avaliação de linguagem com outros perfis 
de construção. A proposta de sua execução vai além da mera 
reprodução de tarefas por parte do avaliando. Há um convite 
ao imaginário, pois, de fato, não se trata de uma situação real, é 
um jogo que parte de uma situação possível. Como constituinte 
da cadeia dos atos de fala, a escrita é uma resposta a uma forma 
de enunciação, mesmo em estado de imobilização (GRANNIER; 
SILVA, 2005; BAKHTIN; 2009).

Além disso, na proposição do PADEPAS considerou-se 
aspectos das relações de força e poder da língua dominante 
oral, o Português, sobre a não-dominante e sinalizada, a Libras. 
Os mecanismos de processamento visual nas pessoas surdas 
vão além do uso de uma língua, envolvem todos os mecanismos 
cognitivos, afetando, sobretudo, a questão didática e do conhe-
cimento nas escolas e que coloca em contradição a modalidade 
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cognitiva dos professores e a modalidade cognitiva dos apren-
dizes surdos (SKLIAR, 1998; CAPOVILLA et al., 2006). 

A não aquisição de uma língua no período crítico da 
linguagem também foi considerada para atenuar as expectativas 
de respostas ao instrumento em questão. Crianças surdas, em 
muitos casos, só terão acesso à Libras na escola, o que refletirá 
em um complicador no processo de aquisição da escrita do portu-
guês. Tal prerrogativa concorda com estudos que compreendem 
os primeiros anos da criança como período crítico de desenvol-
vimento (GRANTHAM-MCGREGOR; CHEUNG; CUETO, 2007).

A hipótese construída postulou que aprendizes surdos 
apresentam etapas de desenvolvimento da escrita da modalida-
de oral-auditiva diferenciada das dos ouvintes, devido às espe-
cificidades relacionadas ao modo de processamento linguístico 
particularmente visual.

O processo da construção do instrumento até a fase de 
validação foi composta por quatro etapas. A saber: (a) estudo 
piloto; (b) avaliação dos critérios e reorganização do protoco-
lo, com verificação quanto a sensibilidade do instrumento; (c) 
estudos de confiabilidade e construto; (d) estudos de validação 
de conteúdo e padronização.

O estudo original contou com 346 sujeitos de Pernambuco e 
Paraíba, com escolaridade do terceiro ano do Ensino Fundamental 
à pós-graduação. Do total da população do estudo, após análises 
estatísticas, foram selecionados 220 participantes para os estu-
dos de validação e verificação da fidedignidade, todos voluntá-
rios. O grupo amostral possuía o seguinte perfil: idades entre 
9 e 55 anos; com tempo médio de escolaridade de 10,1 anos; 110 
do sexo feminino e 11 para o masculino.

Os critérios de inclusão do estudo: como escolaridade 
mínima terceiro ano do Ensino Fundamental 1; utentes da 
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Língua Brasileira de Sinais (Libras); perda auditiva neuros-
sensorial severa e/ou profunda bilateral. Foram realizados 
os seguintes procedimentos: orientação sobre a avaliação em 
Libras; aplicação do PADEPAS (versão digital ou impressa); análi-
se qualitativa das respostas; resultado de escore total; e resul-
tado final. O período do estudo foi iniciado em março de 2010 a 
dezembro de 2011. A pesquisa encontra-se aprovada pelo CEP/
UFPE sob nº 294/09.

Quanto aos resultados, o PADEPAS se apresentou como 
instrumento consistente e com alto grau de confiabilidade 
para o grupo amostral, com 99,5% como bem classificado por 
análise estatística com técnica alfa de Cronbach. Obteve 100% 
de aprovação na validação do conteúdo por dois juízes surdos 
e dois ouvintes, com experiência por mais de dez anos na área 
da surdez, com resultados satisfatórios para padronização em 
materiais impressos e digitais. Todas as etapas de validação 
obtiveram êxito. Propõe-se o uso o PADEPAS para fins de avalia-
ção clínica ou pedagógica da escrita de surdos bilíngues, suge-
rindo os Níveis de Desempenho na Escrita em Surdos (NDES) 
na compreensão da aquisição da escrita do português como L2, 
relacionando-os às etapas de escolaridade do terceiro ao sexto 
ano do Ensino Fundamental.

OBJETIVOS

O estudo traz por objetivo descrever o processo de constru-
ção e validação do Protocolo de Avaliação do Desempenho da 
Escrita de Palavras por Aprendizes Surdos (PADEPAS), na etapa 
de verificação da sensibilidade do instrumento com estudantes 
do Ensino Superior.
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METODOLOGIA

Como recorte metodológico para o presente artigo, será discu-
tido especificamente a verificação da sensibilidade do PADEPAS 
em pessoa surdas sinalizadoras com escolaridade em nível supe-
rior, podendo estar em curso ou já concluído e seus resultados.

PROCEDIMENTOS ÉTICOS

Adotou-se todos os procedimentos éticos de acordo com Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisas em Seres Humanos inscrito sob nº 294/2009, 
onde cada participante foi esclarecido em Libras sobre o conte-
údo para posterior assinatura.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Além da escolaridade em nível superior, o participante deveria 
ter perda de grau severo ou profundo bilateralmente e declarar 
ser a Libras a sua língua de uso preferencial para comunicação. 

PARTICIPANTES

Da ação voltada para as pessoas surdas com escolaridade em 
nível superior, participaram 10 voluntários. 

Do total de participantes, sete são do sexo feminino e três 
do sexo masculino, com idade mínima de 22 anos e máxima de 
42 anos, média de idade em 29,8 anos e desvio padrão de 5,9 anos. 
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Quanto ao tempo de escolaridade, mínimo de 19 anos e 
máximo de 27 anos, com média de 23,1 anos e desvio padrão 
de 3,7 anos.

O grupo amostral apresentou os seguintes perfis: sete 
participantes surdos cursando licenciaturas de Letras/Libras 
ou Pedagogia, um participante concluiu o curso de Pedagogia e 
dois já possuíam especialização lato sensu em Educação Especial 
e, atualmente, cursavam a licenciatura Letras/Libras.

Os participantes realizaram ou realizam os cursos refe-
ridos nos estados de Pernambuco e da Paraíba.

MATERIAIS

Materiais utilizados para esta etapa: 
• ficha de Dados Pessoais no Modelo Ampliado (incluem-se 

dados relativos à surdez); 
• Folha Resposta do PADEPAS; 
• Instrumento de Avaliação do PADEPAS com 32 palavras 

(versão digital):
• hardware: notebook Compaq Presario CQ40-711BR; impres-

sora HP Deskjet F4480;
• software: Microsoft Office Word, versão Windows 7; 

Microsoft Office Windows Live Movie Maker, versão 
Windows 7; Excel 2007, versão Windows 7; 

• folhas de papel sulfite A4 e canetas.
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PROCEDIMENTOS

Realizou-se a coleta em uma instituição social não-governa-
mental para a comunidade surda, com grande circulação de 
pessoas com diferentes perfis.

Depois de dadas as instruções dos procedimentos da 
tarefa com tom lúdico aos participantes surdos e devidamen-
te esclarecidos em Libras por avaliador fluente, entregou-se 
a ficha Dados Pessoais no Modelo Ampliado a ser preenchida 
pelos mesmos. O preenchimento só era auxiliado, se solicitado 
pelos participantes. Apenas dois solicitaram a intermediação 
do avaliador.

Após esta etapa, entregou-se a Folha Resposta e o notebook, 
com a apresentação no formato ppt. O slide continha 32 gravuras 
coloridas, com itens de supermercado já categorizados e balance-
ados em graus de dificuldade na etapa anterior da pesquisa por 
juízes docentes experientes na educação de surdos. Foi facultado 
ao participante a condução da apresentação das imagens com 
total autonomia na administração do tempo, assim como era 
permitido retornar a quaisquer das imagens.

Ao término, a ficha Dados Pessoais no Modelo Ampliado e 
a ficha Folha Resposta foram arquivadas para posterior análise. 
Todo o procedimento foi realizado de modo individual e sem 
interferência do avaliador, em ambiente reservado e tranquilo. 

Com os dados coletados das Folhas Respostas foram reali-
zadas a análise qualitativa das produções de cada item da ficha 
por participante, conforme proposto pelo PADEPAS.

Nesta fase de construção e cumprindo as etapas de vali-
dação do estudo, a pontuação atribuída à escrita do Português 
de cada um dos 32 itens de supermercado era de 0 a 6 pontos.  
Na escala de 0 a 5 era analisada a natureza do erro de acordo 
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com as hipóteses construída pelo aprendiz, podendo ser a escri-
ta das palavras a partir do seu próprio nome, contaminação da 
modalidade linguística (oral ou sinalizada) ou interferências de 
natureza visual. A maior pontuação referia-se à escrita formal 
do item de supermercado, totalizando 192 pontos do escore 
máximo de acertos do instrumento.

O PADEPAS foi construído sugerindo que surdos sinaliza-
dores concluintes do sexto ano apresentariam escores de 192 
pontos ou bem próximo a este índice.

RESULTADOS

A aplicação do PADEPAS teve duração média de 15min por cada 
participante. Apenas um participante utilizou 25min.

Após análise das dez Folhas Respostas, obtiveram pontu-
ação máxima de 60 pontos, ou seja, atingiram 100% de acerto 
na escrita formal do Português os itens: ARROZ, CAFÉ, OVO, 
LEITE, PÃO, BOLO, PEIXE, MAÇÃ, UVA, BATATA, ALHO. Os itens 
BETERRABA e VINAGRE somaram 46 pontos, sendo a menor 
pontuação do estudo.

Em relação ao desempenho por palavra, o item ALHO 
apresentou 100% de acerto e na avaliação dos juízes docentes foi 
classificada como palavra de menos frequência escolar. O item 
CADERNO também apresentou escore abaixo do esperado, com 
50 pontos no escore geral, apesar de se tratar de palavra avalia-
da pelos juízes docentes como de maior frequência escolar.

Outro dado de destaque deve-se ao item FRALDA: todas 
as pessoas do sexo feminino a escreveram e com escrita formal. 
Os participantes do sexo masculino registraram BEBÊ e houve 
apenas uma ocorrência de escrita formal. Tal achado sugere 
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que se trata de uma palavra comum ao universo das mulheres 
adultas, visto a média de idade do grupo ser de 29,8 anos.

Considerando o escore total de 192 pontos, obtiveram-se 
os seguintes resultados: 3 participantes alcançaram 192 pontos 
e 1 participante obteve a menor pontuação, com 141 pontos.  
A média foi de 180 pontos e desvio padrão igual a 16 pontos.

Verificou-se que os participantes em fase de conclusão 
da graduação ou com curso superior completo apresentaram 
os melhores desempenhos. Não foram observadas diferenças 
quanto ao desempenho em relação às variáveis sexo, idade e 
tempo de escolaridade.

O participante com menor pontuação solicitou auxílio 
para escrever o nome da graduação que cursava, afirmando 
saber bem o sinal, mas não a escrita em Português. Por não ser 
item do protocolo a ser analisado, a avaliadora fez a datilologia 
do nome do curso.

CONCLUSÕES

A expectativa dos resultados para este grupo amostral estava 
centrada na obtenção do escore total máximo ou bem próximo 
aos 192 pontos. A pontuação média obtida foi de 180 pontos, 
com desvio padrão de 16 pontos para a população com escola-
ridade em nível superior. Deste modo, os resultados apontaram 
para sensibilidade positiva do PADEPAS quanto à escolaridade 
em nível superior.

No tocante ao item FRALDA e sua relação de gênero, tal 
achado sugere que se trata de uma palavra comum ao universo 
das mulheres adultas, visto a média de idade do grupo ser de 
29,8 anos.
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Maria Lúcia Gurgel da Costa
Angélica Galindo Carneiro Rosal
Elisabeth Cavalcanti Coelho
Evangelina Maria Brito de Faria 



1036

O participante que apresentou maior dificuldade no 
preenchimento da ficha Dados Pessoais, desconhecendo o regis-
tro escrito de algumas informações solicitadas foi o mesmo que 
obteve menor pontuação no PADEPAS, mesmo que ainda em fase 
de ajustes em sua construção, reforçando o potencial avaliativo 
do instrumento. Registra-se que o instrumento não se propõe 
avaliar as habilidades linguísticas nas demais línguas, nem o 
potencial de aprendizagem ou o conhecimento do avaliando 
em suas diversas áreas.

Cabe a ressalva que não há qualquer instrumento de 
medida capaz de aferir com exatidão um processo mental, como 
o construto da produção escrita, como ajuíza Raymundo (2009). 
Os instrumentos de aproximam dos resultados, pois a validação 
do PADEPAS se presta a trazer elementos de congruência entre 
a propriedade da produção escrita e o ponto de partida teórico 
sobre a mesma, o que ocorreu no presente estudo.

O PADEPAS associa a perspectiva qualitativa atribuída ao 
avaliador à escrita do avaliando, em contexto lúdico, onde seus 
resultados são postos como proposta de orientação às práxis 
de L2 para o aprendiz surdo bilíngue, buscando desconstruir a 
máxima do seu fracasso na relação com o português. O PADEPAS 
surge com a proposta de ser utilizado para contribuir com a 
avaliação do processo de aprendizagem da escrita por apren-
dizes surdos nas esferas educacionais e clinica. Busca aproxi-
mar o avaliador da compreensão de um aprendizado pautado 
em etapas de construção do conhecimento, para possibilitar 
intervenções mais pontuais, com respostas mais eficientes na 
apropriação da escrita por este outro, o surdo.

Processos avaliativos necessitam considerar as especifici-
dades no modo de apropriação dos aprendizes. A Lei Brasileira 
de Inclusão, nº 13.146/2015 (BRASIL, 2015), também denominada 
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como Estatuto da Pessoa com Deficiência, determina em seu 
Artigo 4º diferentes ações para a promoção do acesso do conhe-
cimento em igualdade de oportunidade em todos os níveis e 
modalidades de ensino.

Por o PADEPAS se configurar como instrumento já validado 
em todas as instâncias preconizadas pelos princípios psicométri-
cos (conteúdo e fidedignidade) e com aporte teórico consistente, 
como apontam Martins (2006), Sim-sim e Viana (2007), Pasquali 
(2009) e Raymundo (2009), pode-se sugeri-lo como mais uma 
ferramenta que poderá vir a colaborar na avaliação de estudantes 
surdos sinalizadores nas instâncias do Atendimento Educacional 
Especializado, entendendo o lugar de importância do Português 
como L2 para surdos também no Ensino Superior.

PADEPAS ETAPA ENSINO SUPERIOR: 
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RESUMO

O objeto desta pesquisa foi identificar e analisar as estraté-
gias metodológicas de ensino utilizadas pelos professores do 
Centro de Educação (CE) da UFPE, sob a perspectiva de discentes 
surdos, graduandos do curso de Letras-Libras, e a sua adequação 
ao processo de democratização no ensino superior. A inclusão 
de pessoas surdas em instituições de ensino regular é assegura-
da pela lei nº 10.436/02, regulamentada pelo decreto nº 5626/05, 
trazendo diversas mudanças na perspectiva do ensino-aprendi-
zagem deste público. A orientação inclusiva no ensino superior 
maximiza as oportunidades de ingresso, permanência e conclu-
são do ensino superior por estudantes surdos, constituindo 
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o meio mais eficaz de combate a atitudes discriminatórias, 
favorecendo o processo de universalização da educação e a 
sua democratização. Método: foi aplicado questionário para os 
discentes surdos abordando questões relacionadas aos méto-
dos de ensino e avaliação utilizados e perspectivas de mudan-
ças para sua adequação a uma educação inclusiva. Resultados: 
observou-se que os estudantes surdos consideram a didática 
utilizada pelos professores do CE pouco inclusiva, dificultando o 
acompanhamento da grade curricular, porém, sem prejuízos em 
sua formação quando analisado no contexto geral. Constatou-se 
a necessidade, por parte dos discentes surdos, do uso de recur-
sos adaptados na dinâmica de aula e avaliação, assim como uma 
formação específica para o ensino deste público-alvo.

Palavras-chave: educação inclusiva; discente surdo; estratégias 
metodológicas.

INTRODUÇÃO

O acesso à educação é um dos direitos sociais elencados pela 
Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado, da família, 
da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de 
qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda 
forma de violência, negligência e discriminação (BRASIL, 2017).

O professor é o profissional capacitado e destinado a 
representar o Estado na garantia deste direito, e como tal, deve 
facilitar o processo de ensino-aprendizagem, conduzindo e sele-
cionando os interesses dos seus aprendizes de maneira igua-
litária, levando em consideração as diversidades encontradas 
no contexto social.
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De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 
13.146/15, art. 27, caput:

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, asse-

gurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o 

máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habili-

dades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem.

No contexto acadêmico, o desenvolvimento de políticas 
de acessibilidade tem o objetivo de implementar medidas 
para adaptação dessa realidade às necessidades dos estu-
dantes com deficiência.

As Instituições de Ensino Superior (IFES) que possuem 
uma orientação inclusiva, com a abordagem dos vários tipos de 
acessibilidade para inclusão educacional das pessoas com defi-
ciência, constituem os meios mais eficazes de combater atitudes 
discriminatórias, favorecendo a construção de uma sociedade 
inclusiva e o acesso da educação para todos.

Tais entidades têm a função de efetivar programas que 
proponham, ao invés do planejamento de ações com base em 
limitações, o desenvolvimento das potencialidades do discen-
te com deficiência.

Para isto, é necessário que professores e gestores dessas 
instituições planejem suas ações pedagógicas com base no 
sujeito e não no grupo, que por muitos é considerado aparen-
temente homogêneo, onde a acessibilidade metodológica 
permite a participação ativa relacional e democrática entre 
os discentes com deficiência e a Universidade, possibilitando 
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o trabalho em conjunto para construção destas práticas no 
cotidiano acadêmico.

Dentre os diversos tipos de deficiência, o educando com 
surdez vivencia, no espaço pedagógico, dificuldades relacio-
nadas ao processo de aprendizagem diretamente atrelados às 
barreiras metodológicas, atitudinais e comunicacionais, o que 
frequentemente interfere nas condições de ingresso, perma-
nência e conclusão de curso destes no ensino superior.

A presença da pessoa surda em sala de aula exige que 
o professor (re)conheça a necessidade da elaboração de novas 
estratégias e métodos de ensino que sejam adequados à forma 
de aprendizagem do mesmo, cabendo aos docentes criar condi-
ções para que este espaço promova transformações e avanços, 
dando continuidade a um dos objetivos da instituição de ensino, 
que é o de ser um espaço de promoção da inclusão.

De acordo com Carvalho e Barbosa (2008), um ambiente 
de colaboração no qual as atividades são compartilhadas entre 
surdos e ouvintes, é o ideal para que aconteça o processo de 
inclusão, pois, assim serão respeitadas e aceitas as diferenças 
individuais. A partir disso, vê-se a necessidade de refletir sobre 
uma didática flexível que ofereça o mesmo conteúdo curricular 
e respeite as especificidades do estudante surdo, sem perda da 
qualidade do ensino e da aprendizagem.

Porém, as dificuldades para adequação das técnicas e 
estratégias metodológicas de ensino utilizadas no contexto do 
aprendiz ouvinte, para a realidade da pessoa surda, têm gera-
do limitações no processo de educação destes, construindo 
uma trajetória de aprendizado marcada por inúmeras repro-
vações ou aprovações funcionais, sem uma eficaz solidificação 
do conhecimento destes estudantes, que ingressam no ensino 
superior com maiores barreiras educacionais e de adaptação, 
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já corriqueiras da vida acadêmica, quando comparados aos 
educandos ouvintes.

A maioria dos professores, infelizmente, não se sente 
preparada para trabalhar com surdos e desconhece as estra-
tégias metodológicas eficazes para a educação destes alunos. 
O contexto universitário é desafiador para todos os jovens. 
Problemas de adaptação à vida acadêmica e às obrigações que 
ela impõe conduzem muitas vezes ao fracasso e ao abando-
no. Para conseguir assimilar as novas informações e os novos 
conhecimentos, eles precisam contornar as falhas do percurso 
escolar anterior, como deficiências de linguagem, inadequação 
das condições de estudo, falta de habilidades lógicas, proble-
mas de compreensão em leitura e dificuldade de produção de 
textos (SAMPAIO; SANTOS, 2002).

Outro aspecto de relevância é a necessidade de integra-
ção do surdo com os demais colegas de classe, professores e o 
próprio ambiente, sendo um fator importante no aumento das 
suas chances de êxito nos primeiros anos do ensino superior.

Foster, Long e Snell (1999) em um estudo realizado sobre a 
vivência de estudantes surdos do ensino superior em contextos 
de inclusão, demonstram que a comunicação desses em sala 
de aula e o envolvimento com a aprendizagem são iguais à de 
seus colegas ouvintes, mas eles se sentem menos integrados que 
estes últimos à vida universitária. O estudo revela ainda que 
muitos professores não se preocupam em fazer adaptações que 
favoreçam os alunos surdos e atribuem o sucesso ou fracasso 
desses aos serviços de apoio (apud BISOL, 2010, p. 147-172).

Diante do exposto, identifica-se a premente necessidade 
de ampliação e aperfeiçoamento da educação através de ações 
e formação específica que visem uma aprendizagem reflexiva e 
prática, com utilização de estratégias e o domínio de habilidades 
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que aprimorarão e sequenciarão a produção e divulgação de 
informação pelo professor no cenário pedagógico inclusivo, 
concretizando os ideais de democratização, o que permitirá 
que qualquer pessoa, independentemente da presença ou não 
de deficiência, tenha condições de igualdade não somente de 
acesso à educação, mas também, de permanência e conclusão 
do ensino até os níveis educacionais mais elevados.

OBJETIVOS

Esta pesquisa teve o objetivo de identificar e analisar as estra-
tégias metodológicas de ensino adotadas pelos professores do 
Centro de Educação (CE) da UFPE sob a perspectiva de discentes 
surdos, graduandos do curso de Letras-Libras, e sua adequação 
ao processo de democratização no ensino superior, tendo como 
enfoque principal seu relacionamento com o enfrentamento de 
barreiras metodológicas, comunicacionais e atitudinais.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de análise quantitativa, transversal, 
descritivo, do tipo séries de casos.

Foi aplicado um questionário, contendo 10 (dez) questões 
de múltipla escolha, abordando fatores relacionados à dinâmica 
em sala de aula, modo de avaliação e uso de recursos adaptados 
a pessoa com surdez, além de aspectos vinculados ao que o estu-
dante surdo considera importante a ser adotado no processo 
de ensino/aprendizagem.
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Utilizou-se como critério de inclusão a participação de 
estudantes surdos que estavam cursando disciplinas do curso 
de Letras-Libras ministradas no Centro de Educação (CE) da 
UFPE, no 2º semestre do ano de 2017.

Selecionou-se a universalidade dos estudantes surdos do 
1º, 3º e 5º períodos, que estavam presentes em sala de aula no 
momento da aplicação do questionário.

As questões foram explicadas com suporte de um 
Tradutor e Intérprete em Língua de Sinais (TILS), buscando o 
esclarecimento de dúvidas para obter respostas o mais condi-
zentes com a realidade possível.

A questão de nº 9, referente ao modo de avaliação utili-
zado atualmente pelos professores do CE da UFPE, conforme 
ANEXO I, não foi respondida pelos alunos do 1º período, pois os 
mesmos ainda não tinham sido submetidos a nenhuma forma 
de avaliação. Desta forma, na análise de resultados, os valores 
estatísticos apresentados têm como representatividade total o 
somatório de respostas dos alunos do 3º e 5º período.

Após coleta de dados, as informações foram analisadas 
através da construção de planilhas, com auxílio do software 
Libreoffice 5.3 Calc.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram da pesquisa 37 alunos surdos, graduandos do 1º, 
3º e 5º períodos do curso de Letras-Libras da UFPE, matricu-
lados em disciplinas ministradas no Centro de Educação (CE) 
da mesma instituição.

Todos os estudantes participantes informaram conhe-
cer e fazer uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras), porém, 
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quando questionados sobre a existência de dificuldades para 
leitura/escrita do português, aproximadamente 75% referiram 
possuí-la, demonstrando lacunas da educação básica no ensino 
da língua portuguesa escrita, em que, até recentemente, observa-
va-se o predomínio da abordagem oralista na educação de surdos, 
ocasionando o aprendizado e uso fragmentado desta língua.

A Libras começou a ser regulamentada no país em 1993, 
porém, apenas em 2002 foi oficialmente reconhecida e aceita 
como forma de comunicação e expressão da comunidade surda, 
por meio da Lei nº10.436, de 24 de abril de 2002. Com a regu-
lamentação da referida Lei no ano de 2005, através do Decreto 
5.626, de 22 de Dezembro, a Libras foi determinada como disci-
plinar curricular obrigatória para todos os cursos de licenciatu-
ra e fonoaudiologia, sendo disciplina optativa nos demais cursos 
de ensino superior e profissional.

De acordo com Marchesi (1991), durante quase 100 anos 
os surdos foram obrigados a se comunicar exclusivamente por 
meio da língua portuguesa na modalidade oral e da audição ou 
leitura orofacial. O uso de sinais era proibido, já que se acredi-
tava que esta prática poderia prejudicar o desenvolvimento da 
fala. A grande dificuldade para compreender a fala por meio da 
percepção e da discriminação visual do movimento dos lábios 
e da face, somada ao pouco conhecimento da língua, resultou 
em níveis baixos de compreensão e de expressão oral.

Do total de alunos entrevistados, 56% referiram apresen-
tar dificuldades para acompanhar o currículo escolar, o que 
pode estar relacionado ao fato de aproximadamente 59% desses 
alunos considerarem a didática utilizada pelos professores do 
CE, em sala de aula, não inclusiva para pessoa surda. Mesmo 
com resultado significativo dessas variáveis, 59% dos estudan-
tes negaram sentirem-se prejudicados ou desfavorecidos em 
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seu aprendizado com a estratégia metodológica adotada para 
ensino, e apenas 8% destes expressaram que já pensaram em 
desistir do curso diante de tais dificuldades.

De acordo com Frias (2010) a inclusão das pessoas surdas 
nas instituições de ensino deve contemplar mudanças no sistema 
educacional e uma adaptação no currículo, com alterações nas 
formas de ensino, metodologias adequadas e avaliação condi-
zente com as necessidades do aprendiz surdo; requer também 
elaboração de trabalhos que promovam a interação em grupos 
na sala de aula e espaço físico adequado à circulação de todos.  
A inclusão deve ocorrer, ainda que existam desafios, com garan-
tia de oportunidades ao educando surdo igual ao do ouvinte.

No que se refere às metodologias utilizadas na dinâmica 
em sala de aula pelos professores do CE da UFPE, encontramos 
os seguintes dados:

Tabela 1 – Estratégias metodológicas de ensino 
utilizadas na dinâmica em sala de aula.

PERGUNTAS  % DE RESPOSTAS 
AFIRMATIVAS (SIM)

Faz uso de recursos visuais 
(slides, figuras, vídeos) 37,8%

Organiza a sala de aula ampliando 
o campo visual do aluno 29,7%

Utiliza gestos e expressões 
faciais adequados 18,9%

Interage com o Tradutor 
e Intérprete em Língua 
de Sinais (TILS)

70,2%
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Diante dos dados apresentados acima, pode-se obser-
var que o uso de recursos facilitadores e adaptados ao ensino/
aprendizagem da pessoa surda ainda é deficiente, o que traz 
prejuízos ao processo de inclusão desses alunos no ensino supe-
rior e a disponibilidade de condições de igualdade de desenvol-
vimento de suas habilidades educacionais quando comparados 
aos estudantes ouvintes.

O número expressivo de estudantes surdos que afirma-
ram haver interação do professor com os TILS revela que estes 
profissionais são de fundamental importância para permitir 
que o canal de comunicação entre o professor e o aluno surdo 
se estabeleça, possibilitando a transmissão de conhecimentos 
e culturas diferentes e o acesso a todo o conteúdo escolar.

Entretanto, os TILS não podem assumir a responsabili-
dade de ensino que cabe ao professor em sala de aula, tendo a 
função de, exclusivamente, traduzir e interpretar as informa-
ções que estão sendo disponibilizadas em sala de aula, atuando 
apenas como transmissor fiel das mesmas. A adoção de uma 
prática de ensino que favoreça e explore as experiências visuais 
do aluno surdo, aliada ao auxílio do TILS, traz condições ideais 
e compatíveis com a construção e ampliação da educação inclu-
siva no ensino superior.

A presença de um profissional surdo ou com capacitação 
profissional entre os demais professores no ambiente de ensino 
é de suma importância no processo de inclusão e educação da 
pessoa surda, no planejamento de atividades e enfatizando o 
respeito às condições peculiares dos surdos do acesso ao mundo 
pela visão. A educação de surdos, tendo uma proposta bilíngue, 
deve gozar de um currículo organizado com perspectiva visual-
-espacial (QUADROS, 2005).
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Para que o aluno surdo possa ter sucesso em sua vida 
acadêmica, faz-se necessário que o professor regente tenha 
conhecimento acerca das singularidades linguísticas e culturais 
desse aluno. Na inclusão, parte-se do pressuposto que todos os 
alunos precisam ter acesso aos conhecimentos de igual modo. 
Lacerda (2006) aponta que a inclusão escolar é um processo 
dinâmico e gradual, que toma diversas formas a partir da neces-
sidade dos alunos.

Outro aspecto de relevante importância no processo de 
ensino/aprendizagem do estudante surdo, dentro da perspec-
tiva de democratização do ensino superior inclusivo, é a meto-
dologia de avaliação utilizada pelo professor.

O Decreto Nº 5.626/05, que regulamentou a Lei Nº 10.436/02 
e dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, traz em seu corpo 
disposições sobre as garantias da pessoa surda no que diz respei-
to ao uso de recursos adaptados para seu ensino e avaliação, 
como disposto a seguir:

Art. 14. “As instituições federais de ensino devem garantir, 

obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comunicação, à 

informação e à educação nos processos seletivos, nas ativida-

des e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os 

níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação 

infantil até a superior”.

No que se refere à garantia e acesso ao atendimento 
educacional especializado, o referido Decreto faz as seguintes 
determinações:

“VI - adotar mecanismos de avaliação coerentes com apren-

dizado de segunda língua, na correção das provas escritas, 
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valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singula-

ridade linguística manifestada no aspecto formal da Língua 

Portuguesa;

VII - desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a 

avaliação de conhecimentos expressos em Libras, desde que 

devidamente registrados em vídeo ou em outros meios eletrô-

nicos e tecnológicos;

VIII - disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecno-

logias de informação e comunicação, bem como recursos 

didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com 

deficiência auditiva.”

Levando em consideração os dispositivos citados acima, e 
tendo a compreensão de que os mesmos correspondem a garan-
tias que o discente surdo possui no processo de ensino/aprendi-
zagem, os alunos do curso de Letras-Libras foram questionados 
sobre quais metodologias de avaliação eram identificadas por 
eles como sendo adotadas pelos professores do CE da UFPE, 
obtendo-se os seguintes dados:

Tabela 2 – Estratégias metodológicas de ensino utilizadas 
no processo de avaliação do aprendizado.

PERGUNTAS  % DE RESPOSTAS 
AFIRMATIVAS (SIM)

Uso de tempo dilatado na 
avaliação oral (LIBRAS)/escrita 19%

Realiza avaliação em LIBRAS 47%

Faz a apresentação prévia do que será 
avaliado e o objetivo final da avaliação 42%
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Utiliza critérios diferenciados para 
atribuição de nota na avaliação 
oral (LIBRAS) e escrita

33%

Propõe atividades curriculares paralelas 
para recuperação diante de dificuldades 57%

Corrige as avaliações com 
privilegiando os aspectos 
semânticos sobre os sintáticos

42%

Utiliza recursos alternativos 
de avaliação (imagens, vídeo, 
gravação em vídeo)

76%

Valorização dos acertos respeitando 
o ritmo de aprendizado do aluno 28%

A partir dos dados apresentados na Tabela 2, observa-
-se que os recursos adaptados de avaliação do estudante surdo 
ainda não são utilizados de forma efetiva pelos docentes do CE 
da UFPE que ministram disciplinas para os discentes do curso 
de Letras-Libras, sendo verificado número acima da média 
apenas no que se refere a proposição de atividades curriculares 
paralelas para recuperação diante de dificuldades e a utilização 
de recursos alternativos de avaliação, como imagens, vídeos e 
gravação em vídeo.

Com o objetivo de compreender e correlacionar os dados 
obtidos nas Tabela 1 e 2, que abordam aspectos referentes aos 
métodos atuais de didática e avaliação utilizados pelos docentes 
do CE da UFPE, com as reais necessidades educacionais mani-
festadas pelos estudantes surdos do curso de Letras-Libras, os 
mesmos foram questionados sobre  aspectos que eles conside-
ram úteis no processo de ensino/aprendizagem da pessoa surda, 
como demonstra a Tabela 3:
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Tabela 3 – Estratégias metodológicas consideradas úteis pelos 
discentes surdos no ensino aprendizagem da pessoa surda.

PERGUNTAS  % DE RESPOSTAS 
AFIRMATIVAS (SIM)

Uso de recursos visuais 
e material adaptado 86%

Conhecimento e uso da 
LIBRAS pelo docente 86%

Elaboração do plano de aula 
com colaboração do TILS 62%

Utilização de gestos e 
expressão facial adequados 64%

Formação e capacitação 
em educação de surdos 78%

Avaliação adaptada à pessoa surda 81%

Suporte do 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) e do TILS

55%

Depreende-se das informações acima, que um número 
significativo de estudantes surdos considera relevante a utili-
zação de métodos e recursos adaptados à pessoa surda como 
estratégia no seu ensino/aprendizagem.

Dessa forma, observamos na correlação dos dados obti-
dos, que a dinâmica atual de ensino dos professores do CE 
da UFPE não contempla todas as necessidades educacionais 
demandas pelo aluno surdo do curso de Letras-Libras, sendo 
necessária uma reflexão no sentido de provocar mudanças e 
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adequações metodológicas que correspondam ao que já é asse-
gurado em legislação vigente.

O processo de democratização do ensino de pessoas surdas 
deve permitir que condições favoráveis de permanência e conclu-
são do ensino superior sejam vivenciadas por estes estudantes, 
sendo real a necessidade de sensibilização e progressão dos 
professores em questão para adoção de estratégias metodoló-
gicas de ensino que permitam que esse processo se consolide.

CONCLUSÃO

O estudante surdo no Brasil possui um histórico de lutas pelo 
direito ao acesso a uma educação inclusiva, que permita o seu 
pleno desenvolvimento e formação até os níveis educacionais 
mais elevados, em igualdade à pessoa ouvinte.

Apesar de se evidenciarem diversas legislações que asse-
guram tal direito, podemos observar que ainda existem lacunas 
no seu efetivo cumprimento, o que traz prejuízos concretos 
ao processo de formação da pessoa surda e seu acesso a uma 
educação plena.

É imprescindível que as Instituições de Ensino Superior 
(IES) adotem rotinas que permitam a integração do estudante 
surdo ao espaço escolar, que vão desde adaptações curriculares, 
à formação especializada para o ensino da pessoa surda.

Como mostram Freebody e Power (2001), mesmo as insti-
tuições flexíveis e sensíveis às especificidades de comunicação 
das pessoas surdas operam sobre currículos padronizados orien-
tados para uma clientela idealizada de indivíduos a-históricos. 
Isso deixa pouco espaço para a criação de estratégias alternativas 
e para focalizar as diferenças individuais. É necessário pensar 
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com cuidado as metodologias a serem implementadas no contex-
to da inclusão para que os insucessos pedagógicos não sejam 
falsamente justificados por um desinteresse ou desatenção por 
parte do estudante surdo (apud BISOL, 2010, p. 147-172).

O processo de democratização perpassa a simples univer-
salização do ensino superior para a pessoa surda, onde o seu 
ingresso na universidade não assegura que o mesmo esteja em 
um ambiente favorável ao seu pleno desenvolvimento educa-
cional. É preciso que as IES criem condições democráticas de 
ensino para todos, alcançando o conceito de igualdade mate-
rial previsto constitucionalmente de dar tratamento igual aos 
iguais e desigual aos desiguais, no limite das suas desigualdades.

Para isso, é fundamental que ocorra uma apropriação de 
conhecimentos sobre a surdez, suas diferenças linguísticas e 
culturais e o impacto desses aspectos sobre o ensinar e o apren-
der na vida acadêmica do estudante surdo.

Mesmo que o processo de inclusão de pessoas com necessi-
dades educacionais especiais no ensino superior, dentre elas, da 
pessoa surda, seja recente, é responsabilidade das IES, no cumpri-
mento do seu papel de qualificação e formação do cidadão para 
o avanço do conhecimento, refletir e readequar suas estratégias 
metodológicas de ensino, através de novos estudos e pesquisas, 
para o alcance de um padrão legítimo de educação inclusiva.
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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados rela-
tivos a um levantamento bibliográfico em periódicos da área 
de Ensino de Química e Ensino de Ciências no que concerne a 
inclusão de alunos com Deficiência Visual no Ensino Superior. 
Para tanto, foram escolhidas as seguintes revistas: Ensaio: 
Pesquisa em Educação em Ciências, Investigação em Ensino 
de Ciências, Química Nova na Escola e a Revista Brasileira 
de Ensino de Química. Por meio do uso das palavras Ensino 
Superior, Ensino de Química, Deficiência Visual e Inclusão, 
observou-se que há um número limitado de investigações. Tal 
estudo revela uma lacuna nessa área do conhecimento. Diante 
disso, justifica-se a necessidade de investir esforços no que 
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concerne as investigações que contemplem a inclusão de alunos 
com Deficiência Visual no Ensino Superior.
Palavras-chave: Ensino Superior; Ensino de Química; Inclusão.

INTRODUÇÃO

O início da escolarização de pessoas com deficiência no Brasil 
tem marco na fragmentação do ensino, afastando do sistema 
regular e implementando espaços segregados de educação, 
sendo estes em grande parte de caráter privado assistencia-
lista (SILVA; SILVA, 2012). Tal configuração foi norteada princi-
palmente pelas ações do Estado, que direcionava e favorecia a 
filantropia, e pelo investimento voltado para a criação de clas-
ses especiais nas escolas públicas.

Contudo, foi a partir de 1990 que os documentos legais e 
normativos do país para a inclusão de crianças, jovens e adultos 
com deficiência, passam a enfatizar a necessidade de alterações 
escolares, principalmente no que se refere à ruptura de segrega-
ção. A política educacional nesse contexto, aparecia como ações 
vistas à inclusão escolar, revigorando a matrícula de todos(as) 
os(as) alunos(as) na escola regular.

Cabe ressaltar que, aspectos dessa política são identifi-
cados na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e também 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 
(1996). No início de 2004 a Secretaria de Educação Especial do 
Ministério de Educação (BRASIL, 2004) promulgou um conjunto 
de documentos com o intuito de implementar a educação inclu-
siva. Tais documentos dispõem de um planejamento da gestão 
da educação atrelada ao reconhecimento dos direitos e deveres 
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dos municípios, da escola e também da família, em relação ao 
processo educacional.

De acordo com estudos de Meletti e Bueno (2010) verifica-
-se uma tendência de aumento significativo quanto às matrí-
culas na Educação Especial, de ano para ano. De 1998 a 2006 
totalizaram 48,14%, porém aliado a este fato, vale ressaltar que a 
quantidade de alunos incluídos no ensino regular, que não rece-
beram qualquer tipo de apoio, é superior aos que receberam.

Nessa perspectiva Novais (2010) defende a ideia de que a 
escola inclusiva deve ser construída a partir do envolvimento 
da comunidade escolar atrelada a criação de novas dinâmicas, 
articulando a este processo a preocupação com os profissionais 
que serão chamados a participar da construção da mesma.

Para que o movimento de educação inclusiva seja de 
fato efetivado, é primordial que este esteja presente também 
no ensino superior, onde depara-se com a formação de profes-
sores para todos os níveis do processo de ensino (BARAÚNA; 
SANTOS, 2010). Diante desse cenário, a qualidade da docência 
tem gerado preocupações em relação aos profissionais atuantes 
na formação de formadores e também quanto à prática docente 
e aos instrumentos utilizados pelos formandos na perspectiva 
da Educação Inclusiva. Considerando ainda que, nem todas as 
universidades estejam aptas a receber universitários com defi-
ciência e nem todos os docentes universitários preocupam-se 
com a prática profissional voltada para a inclusão escolar.

A quantidade de alunos no ensino superior tem aumen-
tado anualmente. De acordo com os dados estatísticos do 
Ministério da Educação (2015) na Rede Federal de Educação 
Superior o índice quintuplicou de 3.705 alunos para 19.812 
no ano de 2014. Pode-se constatar que parte deste aumento é 
devido às políticas públicas de inclusão, como a Lei de Cotas, 
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o Programa de Acessibilidade na Educação Superior (projeto 
Incluir), que tem o intuito de potencializar o acesso e perma-
nência de alunos com deficiência na universidade. Diante disso, 
depreende-se que com a lei de cotas em vigor e as políticas 
nacionais de inclusão é necessário que o corpo docente dos 
cursos ofertados nas universidades esteja preparado para rece-
ber tais alunos e oferecer um ensino de qualidade e verdadeira-
mente inclusivo. Pois, não será eficaz e não terá bons resultados 
se os programas de inclusão forem apenas postulados e não de 
fato vivenciados.

Diante disso, é necessário que sejam adotadas metodo-
logias inclusivas, sobretudo no que concerne aos cursos de 
Licenciaturas, uma vez que a formação inicial dos professo-
res configura-se como a base para as mudanças na educação e 
transformações para acompanhamento no que diz respeito a 
Educação Inclusiva. No que concerne os cursos de Licenciatura 
em Química, que é o foco deste trabalho, observa-se que a 
complexidade dos conceitos e as metodologias que são utiliza-
das priorizam os recursos visuais como complemento de expli-
cações. Isso evidencia a necessidade dos docentes preparem e 
adaptarem suas aulas para receber esses sujeitos.

O enfoque de melhorias para atender as necessidades dos 
alunos, deve ser elaborada e discutida, principalmente quando 
se trata do ingresso de alunos com Deficiência Visual no curso 
de Química. Visto que esse ensino é tradicionalmente baseado 
em observações de fenômenos, de reações, de modelos, e devido 
à complexidade e abstração de tais conteúdos a adaptação requer 
por parte do professor além de dedicação a compreensão e, prin-
cipalmente, uma formação profissional atualizada permitindo 
o aprimoramento de suas metodologias atreladas à qualidade e 
inclusão do ensino em sala de aula (OLIVEIRA et al., 2007).
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Deste modo, este artigo tem o objetivo de apresentar 
resultados relativos a uma investigação em periódicos da área 
de Ensino de Química e Ensino de Ciências que tinha como intui-
to verificar as investigações relacionadas a inclusão de alunos 
com Deficiência Visual no Ensino Superior, em especial, no que 
concerne aos conteúdos de química. A partir do levantamento 
bibliográfico realizado depara-se com a escassez de trabalhos 
que são disponibilizados, deferindo-se que poucos são os estudos 
e pesquisas quanto à temática de Inclusão no Ensino Superior.

METODOLOGIA

A abordagem realizada neste trabalho é com enfoque qualitati-
vo, visto que não se preocupa com representatividade numéri-
ca, mas com a compreensão, explicar o porquê dos fenômenos, 
exprimindo o que convém ser feito, mas sem quantificar os 
valores e as trocas simbólicas, pois os dados analisados são 
não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferen-
tes abordagens (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

Essa pesquisa caracteriza-se por uma investigação de 
cunho bibliográfico, pois foi necessário reunir um conjunto 
materiais bibliográficos que atuaram como fonte de informa-
ções (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Para tanto, foi utilizado os 
trabalhos de periódicos que contemplam o Ensino de Ciências 
e Ensino de Química, sendo as revistas: Ensaio: Pesquisa em 
Educação em Ciências, Investigação em Ensino de Ciências, 
Revista Química Nova na Escola e Revista Brasileira de Ensino 
de Química. Já para análise dos trabalhos foi realizado uma 
busca por meio das seguintes palavras-chave: Inclusão, Inclusão 
no ensino superior, necessidades especiais, deficiência visual, 
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portadores de deficiência1 e Ensino de Química Inclusivo. Além 
disso, optou-se por avaliar os trabalhos do período de 1996 a 
2016 e a seleção se deu mediante a leitura dos resumos dos 
trabalhos. Desse modo, é possível verificar a relação de traba-
lhos localizados na Tabela abaixo.

Tabela 1 – Dados dos trabalhos localizados em periódicos 
de Ensino Química e Ensino de Ciências.

PERIÓDICOS 

ENSAIO: 
PESQUISA EM 
EDUCAÇÃO 

EM CIÊNCIAS

INVESTIGAÇÃO 
EM ENSINO 

DE CIÊNCIAS

QUÍMICA 
NOVA NA 
ESCOLA

REVISTA 
BRASILEIRA 
DE ENSINO 

DE QUÍMICA

Trabalhos 
pertencentes 
a temática 
Inclusiva

5 4 5 2

Trabalhos de 
Inclusão no 
Ensino Superior

1 0 1 0

Trabalhos 
relacionados a 
necessidades 
especiais, 
alunos com 
deficiência, 
deficiência 
visual, 
portadores de 
deficiência

4 3 0 1

1 Os autores optaram por utilizar essa palavra-chave, tendo em vista o uso 
dessa terminologia na década 1990 (SASSAKI, 2002).
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Trabalhos com a 
temática Ensino 
de Química 
Inclusivo

1 0 1 0

Trabalhos que 
fugiram do tema 3 2 1 1

Trabalhos 
Repetidos 0 0 0 0

TOTAL 14 9 8 4

ANÁLISE DE DADOS

Como citado anteriormente, foram utilizadas quatro revis-
tas, sendo duas com enfoque no Ensino de Ciências e duas no 
Ensino de Química. A revista Ensaio: Pesquisa em Educação em 
Ciências2 é uma plataforma de publicações de trabalhos rela-
cionadas ao Ensino de Ciências, Educação em Ciências, Saúde e 
Ambiental, que são disponibilizados em formato digital contan-
do com três lançamentos anuais. Já a revista Investigação em 
Ensino de Ciências3 é reconhecida internacionalmente e suas 
publicações são quadrimestrais, voltadas exclusivamente para 
a pesquisa na área de ensino/aprendizagem de ciências com 
divulgação aberta de trabalhos.

2 Endereço dos Periódicos:
Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, disponível em:
 <http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/ > Acesso em: 28 de Agosto de 2017.
3 Investigação em Ensino de Ciências, disponível em:
<https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/index> Acesso em: 25 de 
Agosto de 2017.
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As revistas referentes ao Ensino de Química compre-
endem a Revista Química Nova na Escola4 com publicações 
trimestrais e propõe-se a subsidiar o trabalho, a formação e 
a atualização da comunidade do Ensino de Química brasilei-
ro. Sendo um espaço aberto ao educador, suscitando deba-
tes e reflexões sobre o ensino e a aprendizagem de química. 
Enquanto a Revista Brasileira de Ensino de Química5 é uma 
publicação semestral. Consolida-se como um importante espa-
ço, abre suas páginas para pesquisadores, docentes (ensino 
médio e superior), alunos de graduação e pós-graduação, com 
a visão de que o conhecimento deva ser construído e compar-
tilhado coletivamente.

Foram localizados 35 trabalhos, dos quais 16 estavam 
relacionados à temática Inclusiva, 7 fugiram do tema proposto 
para análise deste trabalho e os demais relacionados as outras 
palavras-chave. Depreende-se que há uma lacuna quando se 
trata de Inclusão no Ensino Superior, principalmente em relação 
ao Ensino de Química quanto à Deficiência Visual.  Esse aspecto 
evidencia, portanto, a falta de materiais e pesquisas que possam 
nortear o ensino e aprendizagem para alunos com Deficiência 
e Deficiência Visual.

No que concerne aos artigos localizados verificou-se que 
nas revistas de Ensino de Ciências foram localizados traba-
lhos relacionado à temática inclusiva e também em relação a 
Deficiência, porém em relação a Inclusão no Ensino Superior há 
uma escassez de materiais. Um dos trabalhos encontrados, por 

4 Revista Química Nova na Escola, disponível em:
 <http://qnesc.sbq.org.br/ > Acesso em: 25 de Agosto de 2017.
5 Revista Brasileira de Ensino de Química, disponível em:
<http://www.rebeq.revistascientificas.com.br/index.php> Acesso em: 25 de 
Agosto de 2017.

ANÁLISE DOS PERIÓDICOS DE ENSINO 
DE QUÍMICA E CIÊNCIAS: A DEFICIÊNCIA 

VISUAL NO ENSINO SUPERIOR

Taynara Alves de Carvalho
Paloma Alinne Alves Rodrigues Ruas

http://qnesc.sbq.org.br/
http://www.rebeq.revistascientificas.com.br/index.php


1069

exemplo, é a investigação de Oliveira et al. (2011), que compre-
ende um questionamento sobre os licenciandos das Instituições 
de Ensino Superior e a preparação destes, para de fato tornar 
o ensino um processo de efetiva inclusão, ressaltando a ausên-
cia de disciplinas que proporcione ao aluno o conhecimento e 
pesquisa sobre tal temática.

Nessa mesma linha, temos o de Azevedo (2016) que traz 
a necessidade de investimento na formação dos professores 
para que esses possam desenvolver um modelo inclusivo em 
suas práticas educativas, para tanto foi realizado uma pesquisa 
com o corpo docente do Curso de Licenciatura em Química do 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), evidencia um 
expressivo distanciamento entre a teoria e a prática quando a 
Educação Inclusiva.

Já os trabalhos que abordam os tipos de deficiência, 
verificou-se que as pesquisas estão relacionadas, em grande 
parte, à Deficiência Visual. Isso pode ser contemplado nos arti-
gos de Lippe (2012) e Silva (2015) que apresentam uma análise 
quanto a inclusão de alunos com Deficiência Visual na escola 
regular.

Observou-se também que alguns trabalhos saíram do 
foco da linha de pesquisa, sendo identificados nas revistas de 
Ensino de Ciências, apresentando análises e pesquisas voltadas 
para o ensino de física e não de química. Tal aspecto pode ser 
observado, nos artigos de Camargo et al. (2006) e Camargo et 
al. (2007) que apresentam pesquisas desenvolvidas na perspec-
tiva de alunos com Deficiência Visual atrelados a inclusão. E no 
artigo de Barbosa (2014) que relata uma metodologia inclusiva 
em um projeto de Ensino de Física. Enquanto que nas revistas 
de Ensino de Química foi identificado um trabalho na Revista 
Química Nova na Escola utilizando a palavra inclusão com um 
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sentido diferente da analisada, que é a investigação de Grilo et  
al. (2008) a qual contemplou a caracterização físico-química de 
um complexo de “inclusão” em dois fármacos.

Os trabalhos analisados referentes a temática do Ensino 
de Química inclusivo foram identificados em dois periódi-
cos, na Revista Química Nova na Escola foi localizado o estu-
do de Pereira et al. (2011) que apresentam uma investigação 
que objetivou estabelecer um diálogo entre surdez e o ensi-
no de química sobre as interações pedagógicas mediadas pela 
visão. E na Revista Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, 
identificou-se o artigo de Retondo et al. (2008) o qual os auto-
res descrevem um projeto sobre Educação Especial e Inclusiva 
desenvolvidos por alunos do curso de Licenciatura em Química 
da Universidade de São Paulo (USP-Ribeirão Preto) em relação a 
metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem dos alunos 
com deficiência para romper preconceitos.

Os demais artigos analisados abordam temas diversifi-
cados quanto a temática inclusiva, como o de Costa et al. (2015) 
que questiona a importância da tutoria no ensino de Ciências 
para alunos especiais6, Andrade (2009) apresenta uma aborda-
gem sistêmica da questão da inclusão científica e tecnológica. 
Nessa mesma linha, Santos (2006) discute as diferentes concep-
ções sobre letramento, relacionado aos profissionais da Química 
em uma perspectiva planetária inclusiva com enfoque cientifico 
e tecnológico. Enquanto Bertotti (2013) dialoga sobre a diversi-
dade da população universitária atrelada a inclusão social, utili-
zando como base a Universidade de São Paulo (USP). Já Nardi 
et al. (2010) analisam contextos comunicacionais adequados e 
inadequados à inclusão de alunos com Deficiência Visual em 

6 Terminologia utilizada no artigo Costa et al. (2015). 

ANÁLISE DOS PERIÓDICOS DE ENSINO 
DE QUÍMICA E CIÊNCIAS: A DEFICIÊNCIA 

VISUAL NO ENSINO SUPERIOR

Taynara Alves de Carvalho
Paloma Alinne Alves Rodrigues Ruas



1071

aulas de Mecânica e Neto (2005) questiona a inclusão social, 
porém com ênfase em políticas públicas, dentre outros.

CONCLUSÃO

A partir do levantamento bibliográfico realizado quanto ao 
estudo da Educação Inclusiva no contexto de Ensino de Ciências, 
especificamente do Ensino de Química, depara-se com a escas-
sez de trabalhos que são disponibilizados e, sobretudo que deve-
riam ser base de pesquisa em relação a temática.

Com a análise dos artigos foi possível deferir que poucos 
trabalhos evidenciam estudos quanto ao Ensino Superior na 
perspectiva de Inclusão, fato esse que contempla o cenário de 
profissionais que não possuem metodologias atreladas ao ensino 
que compreendam o ensino e aprendizagem de modo a atender 
os alunos com deficiência e, em especial, a Deficiência Visual.

Portanto, este trabalho se apresenta como um estudo 
potencialmente relevante para ampliar as pesquisas e estudos 
quanto ao Ensino de Química no Ensino Superior na perspectiva 
inclusiva, para garantir o ingresso e permanência de alunos 
com deficiência e, principalmente, fazer das universidades um 
lugar comum para o uso de todos e para todos.
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CONCEPÇÕES DE DEFICIÊNCIA: 
IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO 
UNIVERSITÁRIO

Lúcia Pereira Leite1

Universidade Estadual Paulista

RESUMO

A universidade pública ao fazer parte de um modelo econô-
mico que privilegia a produtividade e a perfeição, pode corro-
borar com a ideia de deficiência como incapacidade atrelada 
a uma situação de desvantagem. Porém, cabe à sociedade, em 
particular, às instituições de ensino, principalmente às públi-
cas, legitimarem os preceitos contidos nas ações afirmativas 
com vistas à participação efetiva das pessoas com deficiên-
cia. A educação de pessoas com deficiência no ensino superior 
vem ganhando destaque nas pesquisas brasileiras, a partir da 
análise crítica das mudanças políticas governamentais, aliadas 
as transformações econômicas e culturais da sociedade. Com 
vistas a expandir o campo de estudo realizou-se uma pesquisa 

1 UNESP - Departamento de Psicologia e Programa de Pós-graduação em 
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem– FC –Unesp -Bauru. Email: 
lucialeite@fc.unesp.br. Financiamento: Bolsista Produtividade em Pesquisa 
PQ-Ps - 308420/2014-4 e FAPESP – Fundação de Amparo à pesquisa do Estado 
de São Paulo. Proc. Proc.14/03811-2.
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que procurou então identificar as concepções de deficiência 
em futuros profissionais de diversas áreas do saber, que certa-
mente irão se relacionar com essa demanda populacional, caso 
os investimentos em políticas de inclusão social tenham conti-
nuidade. Para tanto, elaborou-se um instrumento de pesqui-
sa (Escala Concepções de Deficiência – ECD), que foi aplicado 
em professores universitários, de cursos provenientes das três 
grandes áreas do saber – biológicas, exatas e humanas de uma 
instituição de ensino superior, de natureza pública, do estado 
de São Paulo. Portanto, a Psicologia muito pode contribuir para 
que a inclusão de pessoas com deficiência ocorra mais acentu-
adamente, discutindo criticamente a deficiência demarcada 
dentro de um contexto histórico-cultural.

Palavras-chave: concepção; pessoas com deficiência; escala.

INTRODUÇÃO

A psicologia histórico-cultural entende que o homem, enquan-
to ser biológico se desenvolve e adquire as características tipi-
camente humanas no processo social por meio das relações 
interpessoais. Para essa abordagem, ao nascer, o homem 
apresenta funções psicológicas inferiores, que são imediatas 
e biológicas, e, no decorrer do seu desenvolvimento, por meio 
de relações mediadas, desenvolvem as funções psicológicas 
superiores, tais como: atenção, memória, linguagem, pensa-
mento, entre outras, que irão lhe conferir possibilidades mais 
avançadas de desenvolvimento.
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Nesta perspectiva, o caráter social do psiquismo humano 
se forma a partir da apropriação dos processos interacionais 
que se engendram em comunidades culturais, que são espaços 
de produção de significados e sentidos que medeiam o modo 
de pensar, sentir e agir do homem (XIMENES; BARROS, 2009; 
GESSER et al, 2013).

Nessa direção, o modo como a sociedade ao longo da 
história se organiza exemplifica quais ações foram destinadas 
as pessoas com deficiência nos diferentes períodos sociais, bem 
como quais eram as crenças e atitudes que perpassavam as rela-
ções estabelecidas com esses sujeitos. Silva (1987) pontua que 
no período clássico as explicações relacionadas à deficiência 
eram fortemente centradas na visão metafísica do fenômeno, 
sendo o defeito visto como influência de espíritos malignos. 
Assim, eram conferidas, predominantemente, atitudes margi-
nalizantes às pessoas com deficiência, devendo essa população 
ser excluída da sociedade.

Segundo Bonfim (2009), durante a Idade Média, também, 
foram atribuídas explicações metafísicas como causa da defi-
ciência, entretanto, com o advento do Cristianismo e de seus 
valores, tais como a caridade e o amor ao próximo percebe-se 
o movimento dos fiéis em contribuir com o outro, ao passo que 
contribuía consigo mesmo, a partir de atitudes benevolentes e 
caritativas frente às pessoas como deficiência.

Kassar (1999) relata que com o movimento histórico e 
cultural, a predominância da visão teocêntrica como expli-
cação para o mundo aos poucos vai sendo transpassada pela 
visão antropocêntrica. Por conseguinte, ocorre um avanço no 
desenvolvimento das ciências naturais, que propicia a discussão 
acerca da influência dos componentes internos, externos ou 
sociais no desenvolvimento humano.
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No final do século XVIII pode-se perceber avanços signi-
ficativos na área da medicina, que levaram a uma melhoria na 
qualidade de vida da população em geral, tal como ao empode-
ramento da classe médica. Nessa direção, a influência do poder 
médico se fez presente também nos estudos do fenômeno defi-
ciência, tendo papel importante na definição do diagnóstico 
e na indicação de um eventual tratamento (BONFIM, 2009). 
Nesse período, evidenciou-se, então, o modelo biomédico para 
compreensão da deficiência, sendo esta vista como um atributo 
orgânico e inerente ao sujeito. Portanto, tais diferenças foram 
tomadas como prejuízos que geravam impeditivos para o desen-
volvimento humano, dessa forma ações interventivas deveriam 
ser criadas para reabilitar o sujeito deficiente.

Foi em meados do século XX que iniciou os movimentos 
em prol da inclusão das pessoas com deficiência na socieda-
de a partir de acordos internacionais como a Declaração dos 
Direitos das Pessoas Mentalmente Retardadas, de 1971 e a 
Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, de 1975. 
Nessa direção, surge e ganha força o conceito de inclusão social, 
que, tem como principio norteador a participação de todas as 
pessoas nos principais sistemas sociais.

À vista disso, o modelo psicossocial começa a ser difundi-
do e incorporado e amplia a compreensão do conceito da defici-
ência, reconhecendo-a como decorrente do meio. Omote (1996) 
sustenta que o conceito passa a ser produto social, ou seja, para 
que a deficiência exista é preciso uma audiência que identifique 
e trate o sujeito como deficiente.

Com os estudos advindos do modelo psicossocial, a 
deficiência ora vista como universal passa a ser reconhecida 
como contingencial. Os mesmos atributos ou comportamentos 
podem, assim, receber interpretações e tratamentos bastante 
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díspares em diferentes circunstâncias. (OMOTE, 2004, p. 289). 
Oliveira (2004, p. 62), corrobora que as interações sociais são 
determinantes para a identificação da deficiência e do deficien-
te e, portanto, trazem implicações diretas nas representações 
acerca desse fenômeno.

Leite (2014) acredita que possa existir ainda outro modelo e 
apoiada nos estudos da defectologia, apresentados originalmente 
por Vigotski em 1929, compreende que a deficiência numa pers-
pectiva histórico-cultural deve ser interpretada como:

[...] dinâmica, relacional e processual com base na relação 

entre indivíduo e contexto sociocultural, que ocasiona um 

desenvolvimento humano diferenciado, que pode ser altera-

do em função das expectativas e de atitudes dirigidas a ele. 

A deficiência decorre de uma disfunção biológica que acar-

reta limitação, e como consequência uma barreira social.  

É significada historicamente no contexto de sua ocorrência 

(LEITE, 2014, p. 12).

Isso implica entender que a deficiência extrapola as 
condições orgânicas, funcionais ou comportamentais diferen-
ciadas, pois o prejuízo individual está fortemente atrelado a 
relação que a sociedade mantém com este indivíduo, ou seja, a 
falta ou a inadequação social, vinculada aos conceitos negativos 
atribuídos à pessoa com deficiência poderão dificultar ou não 
a sua participação social e consequentemente o seu desenvol-
vimento humano.

A maneira como o conceito de deficiência foi elaborado ao 
longo da história e a forma como a sociedade se posiciona diante 
de tal fenômeno influencia, ainda hoje, nas relações que estabe-
lecem com essa parcela da população. Na realidade brasileira, 
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a definição de deficiência, ainda vigente e usual, traz o concei-
to, na sua essência, focado numa limitação de ordem indivi-
dual. Como se percebe pelo o Decreto Federal 5.296, de 02 de 
Dezembro de 2004, no primeiro parágrafo do Art. 3º, “[...] toda 
perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desem-
penho de atividade, dentro do padrão considerado normal para 
o ser humano” (BRASIL, 2004).

Entretanto, há também o conceito proposto pela 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007), 
que foi fundamentado no modelo social da deficiência, que afir-
ma no artigo 1º deste documento: “Pessoas com deficiência são 
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza físi-
ca, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais 
pessoas”. Portanto, percebe-se uma nova forma de conceituar a 
deficiência, com um formato mais amplo indicando a presença 
de barreiras como limitadoras da participação social.

Para Vigotski (1991/2009) no início, a palavra tem o papel 
de meio na formação de um conceito e, posteriormente, torna-se 
seu símbolo, ou seja, uma palavra não ganha significado pleno 
para um sujeito de maneira automática, é a partir das relações 
que se estabelece com os outros, no uso efetivo da língua que 
vamos sendo capazes de atribuir significado às palavras, e de 
construir sentidos.

Nébias (1999) relata que, a priori, os indivíduos se rela-
cionam com o contexto por meio dos conceitos espontâneos 
- que se configuram naqueles que o sujeito aprende e vivencia 
nas relações sociais e, posteriormente, dos científicos – que 
representam formas mais elevadas do saber sistematizadas 

CONCEPÇÕES DE DEFICIÊNCIA: 
IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO

Lúcia Pereira Leite



1080

pelo gênero humano e transmitidos em geral, pela escola.  
Na sociedade atual, esses conceitos ganharam grande divulga-
ção, também, nos meios de comunicação, que ofertam subsídios 
para compreender os fenômenos para além da percepção coti-
diana, agregando a eles informações que não seriam perceptí-
veis apenas pelas vivências.

Dessa forma, quando investigamos um conceito, tal como 
deficiência, que transitou por diversos períodos históricos e que 
se modificou de uma concepção marginalizante ao assistencia-
lismo e deste para reabilitação e inclusão social, muito das cren-
ças construídas acerca desse conceito não demanda reflexão 
constante por grande parte da sociedade, sendo assim estamos 
tratando de algo que possivelmente se formou pelas interferên-
cias das relações sociais sem que o sujeito tenha refletido sobre 
isso de forma deliberada. Contudo, quando chamamos a atenção 
do sujeito para este conceito, ele então é convocado a refletir e 
a posicionar-se e isso nem sempre é tarefa simples.

Nessa perspectiva, compreende-se que o sujeito se apro-
pria dos conceitos nas relações sociais, e que essas carregam 
em si as ideologias e interesses dos seus grupos pertencentes, 
o que influencia o modo como cada individuo organiza a sua 
experiência e se posiciona diante de diferentes fenômenos. 
Nessa ótica, as diferenças individuais, sociais e/ou culturais 
podem ser categorizadas como vantajosas ou não, dependendo 
da lógica que regulamenta a sociedade.

Contudo, ao atribuir a qualidade negativa para determi-
nadas características de uma pessoa e/ou de um grupo, cria-se 
um fenômeno social chamado de desvio. Omote (2004) esclarece 
que, ao reduzir os atributos e comportamentos como inerentes 
aos sujeitos desviantes, a sociedade lhe confere descrédito social 
e, em consequência, os exclui, segregando dos demais. A esse 
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sujeito marginalizado é atribuído o conceito de estigma, que é 
uma marca resultante de julgamentos em grande medida consen-
suais pela comunidade na qual se dá a ocorrência do fenômeno.

Goffman (1982) compreendeu o estigma tem como função 
o controle social, pois a partir dessa marca que se valoriza posi-
tivamente o “normal” em detrimento do “anormal”, criam-
-se assim códigos de conduta, mecanismos de fiscalização do 
cumprimento desses códigos e programas de tratamento para 
os desajustados, além de mecanismos de defesa pessoal para 
justificar o convívio segregado (AMARAL, 1995).

Em relação ao fenômeno da deficiência, Oliveira (2004) 
argumenta que é nas relações entre pessoas com deficiência e 
pessoas sem deficiência que surge a noção de desvio e o rótulo 
de deficiente. Amaral (1995) acrescenta que o desconhecimento/
distanciamento desse fenômeno é um elemento fundamental 
na criação do estigma e de atitudes preconceituosas e estere-
otipadas da deficiência – seja esse desconhecimento relativo 
ao fato em si, às emoções geradas ou às reações subsequentes 
(AMARAL, 1995, p. 122).

A partir do exposto, acredita-se que analisar e compreen-
der a deficiência como um conceito histórico e cultural se confi-
gura numa proposição importante e de interesse social, uma vez 
que os julgamentos que a audiência faz em relação a determina-
dos segmentos populacionais, como o das PCD, determinará em 
grande medida as possibilidades de participação nas distintas 
esferas sociais. Dessa forma, essa pesquisa objetivou identificar e 
analisar o posicionamento de funcionários e estudantes de uma 
universidade pública do Brasil frente a quatro diferentes concep-
ções de deficiência, por meio da aplicação do instrumento de 
pesquisa Escala Concepções de Deficiência - ECD.
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MÉTODO

PARTICIPANTES

Participaram desta pesquisa 252 docentes sendo o universo 
pesquisado uma universidade pública do Estado de São Paulo.

Com o movimento da inclusão nos idos de 1990 no Brasil, as 
pessoas com deficiência começaram a frequentar cada vez mais 
os espaços públicos como as escolas, empresas, eventos cultu-
rais e restaurantes, por exemplo. Tais ações foram influenciadas 
expressivamente pelos dispostos na Constituição de 1988, que 
prevê a garantia de direitos para essas pessoas terem condições 
de igualdade perante as demais. Em consequência, surge à neces-
sidade de adaptação desses espaços sociais e, também, a espe-
cialização dos recursos humanos para atender a essa demanda. 
A formação específica para atender necessidades educacionais 
e/ou clínicas é anterior ao período mencionado, entretanto, a 
mudança agora ocorre no foco de atenção, pois anteriormente 
os serviços ofertados eram direcionados para habilitar/reabili-
tar sujeitos que se encontram em condições muito diferenciadas 
dos demais sendo, portanto passíveis de receberem atendimen-
tos para ficarem mais próximos do normal/comum. A partir da 
promoção dos ideários da inclusão social é crescente o movi-
mento de entender que não é somente o sujeito que precisa se 
adaptar as situações, mas o contrário ganha força no discurso 
acadêmico, ou seja, que ao aceitar e reconhecer a diversidade 
humana, a sociedade precisa se ajustar para atender as espe-
cificidades humanas. Nessa direção, a pesquisa realizada vem 
contribuir com a formação de recursos humanos especializados 
nos mais diversificados contextos, uma vez que o uso da escala 
de concepções de deficiência - ECD - possibilita analisar o modo 
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como os indivíduos concebem a deficiência e os posicionamen-
tos diante do fenômeno investigado. Os achados resultantes do 
uso da escala podem subsidiar a elaboração de programas de 
intervenções que promovam ações inclusivas, pois na atualidade 
em função das políticas afirmativas vigente - entende-se que os 
profissionais não somente os especializados para atender esse 
segmento, mas todos de modo geral, muito provavelmente irão 
se deparar com pessoas com difere.

PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados se pautou no uso da Escala Concepções de 
Deficiência – ECD (LEITE; LACERDA, 2013), que se constituiu 
num conjunto de 20 asserções que retratam quatro diferen-
tes concepções de deficiência- social, biológica, metafísica 
e histórico-cultural - sendo cinco sentenças para cada concep-
ção. Para cada concepção foram elaboradas cinco asserções. 
Após esta primeira reescrita foi encaminhado a um especialista 
em letras para averiguar a sintaxe da redação das assertivas. 
Foram feitos pequenos ajustes gramaticais. Na sequência a 
escola foi encaminhada a dez juízes, todos com familiaridade 
teórico-metodológica em pesquisas relacionadas à temática 
deficiência, atuando como docentes e pesquisadores junto a 
programas de pós-graduação em educação especial, psicologia 
e/ou educação. Para a concretização desta etapa foi elaborada 
uma carta convite, de recomendação para anuência na partici-
pação e orientação sobre as atividades propostas.

Em virtude da universidade pesquisada se constituir em 
unidades universitárias distribuídas por todo o estado, pensou-se 
num modelo de aplicação à distância, virtual. Os dados foram 
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coletados no final do segundo semestre letivo de 2013 por meio 
do desenvolvimento e aplicação de um formulário eletrônico – de 
preenchimento voluntário, em que não era necessária a identifi-
cação do respondente, apenas dados correspondentes ao curso, 
ano de ingresso, idade, sexo, faculdade e unidade universitária.

Tal instrumento foi disponibilizado on-line, via siste-
ma de informação em rede interna da universidade, para as 
32 unidades universitárias. Este procedimento foi estruturado 
em uma base de dados, pelo desenvolvimento e utilização de 
software livre, pelo Grupo de base de dados, do Departamento 
de Ciência da Computação e Estatística, do Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exatas, da UNESP - Campus de 
São José do Rio Preto. 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS

Inicialmente, os instrumentos de pesquisa foram recolhidos e 
agrupados nas seguintes categorias: graduação, pós-graduação, 
docentes e técnico-administrativos. Decidiu-se como critério 
de exclusão os participantes que deixaram de responder mais 
de quatro itens (20%) da escala.

Para as quatro categorias as respostas foram tabuladas por 
faixa etária, gênero, campus e unidades universitárias; e para 
as categorias graduação e pós-graduação as respostas, também, 
foram tabuladas por períodos de matrícula – ingressantes e/ou 
concluintes; área acadêmica – biológicas, humanas e exatas e tipo 
de formação (bacharelado ou licenciatura, por exemplo).

Para a realização da análise estatística foram calcula-
dos os escores para as quatro concepções de deficiência que 
constituem a escala. Tal instrumento apresenta uma disposição 
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aleatória das sentenças, sendo que o respondente deve, para 
cada assertiva, assinalar uma opção de resposta, que indicará 
um grau de concordância, em escala do tipo Likert, constituída 
de cinco pontos ordenados com valoração gradual: (1) concor-
do totalmente; (2) concordo pouco; (0) indiferente; (3) discordo 
pouco; (4) discordo totalmente. Os escores foram dados pela 
soma dos itens que compõem cada concepção, assim o escore 
total de um participante pode variar de 0 a 20.

Os dados foram analisados com o auxílio do pacote esta-
tístico IBM SPSS Statistics Base. Foram realizadas as análises 
descritivas gerais dos dados, como cálculo de frequência, média, 
mediana e desvio-padrão. Para análises estatísticas inferenciais 
foram empregados os testes paramétricos: Teste t de Student, 
para avaliar a comparação entre duas médias – entre as concep-
ções de deficiência (social, biológica, metafísica e histórico-
-cultural) e gênero; Teste ANOVA, para avaliar a comparação 
entre três ou mais grupos – entre as concepções de deficiência 
e ano de ingresso para os alunos de graduação e pós-gradua-
ção; Teste r de Pearson, para se avaliar a correlação entre cada 
concepção de deficiência e a idade dos indivíduos. Utilizou-se 
como critério de significância p < 0, 05. Pretende-se realizar a 
análise fatorial no intuito de verificar se o conjunto de itens é 
passível de fatoração e quantas dimensões esta análise sugere.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES

O estudo objetivou refletir e discutir a deficiência sobre a pers-
pectiva da formação desse conceito e as implicações do modo 
como se concebem a deficiência nas relações que são estabele-
cidas com esses sujeitos. Dessa forma, as análises realizadas a 
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partir dos resultados desta pesquisa contribuem para difusão 
de conhecimentos que podem vir orientar futuras práticas 
profissionais.

Os resultados deste trabalho indicam, de maneira geral, 
que tanto os estudantes de graduação, como de pós-graduação, 
funcionários e docentes da universidade pública analisada 
tendem a concordar com as concepções social e histórico-
-cultural mais do que com as concepções biológica e metafísi-
ca, visto que as médias oscilaram entre 9 a 11 pontos somados 
da escala que podiam variar de 0 a 20, sendo que quanto mais 
próximo da pontuação máxima (20) - mais concordante com a 
concepção se mostrava o respondente.

No entanto, entende-se que tais médias podiam ser maio-
res o que mostraria de fato a concepção convergente, pois como 
as médias das quatro concepções ficaram próximas é possível 
discutir se, posicionamentos que reconhecem a diferença e se 
mostram favoráveis aos ajustes sociais, deslocando do sujei-
to a condição de deficiência, ainda são recentes na realidade 
brasileira e, portanto, indicam a necessidade de maior debate, 
mesmo no contexto universitário público, tido como lócus de 
formação crítico-reflexiva. Ao se pensar em termos populacio-
nais, entende-se ser justificável a promoção de pesquisa na área, 
visto que essa parcela populacional é expressiva e tem sido mais 
presente no contexto universitário.

Para a Psicologia histórico-cultural, em consonância com 
os preceitos apresentados pelos seus precursores - Vigotski 
(2009) o homem é constituído nas relações que estabelece com 
o mundo histórico e socialmente construído, pelo intermédio 
das apropriações dos conhecimentos construídos pelo gêne-
ro humano, constituindo-se como sujeito. Nessa direção, para 
esse viés teórico, o desenvolvimento do psiquismo humano é 
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estruturado na atividade social dos sujeitos, sendo marcado por 
pela apropriação que o sujeito faz dos conhecimentos produzi-
dos no decorrer da história.

Porém, tal apropriação se inicia no nascimento humano e 
pode ser compreendida como um processo em curso, em que o 
sujeito desenvolve capacidades que, por sua vez, lhe permitem 
aprender os conhecimentos existentes ao seu redor. Vygotski 
traz no quinto volume da coleção Obras Escogidas – Fundamentos 
da Defectologia, que a tipologia de deficiência é abordada à luz 
de duas perspectivas, a primária e a secundária. A primária 
se ancora numa concepção organicista e abarca uma série de 
comprometimentos no organismo decorrente de padrões gené-
ticos diferenciados, lesões neurais, malformações hereditárias, 
formação anômala, enfim uma série de ocorrências que levam a 
um funcionamento diferenciado do organismo físico. Já a defi-
ciência secundária é decorrente dos prejuízos ocasionados em 
função da dificuldade do estabelecimento das interações sociais 
e consequentemente da inadequação da apropriação de conhe-
cimentos necessários para o pleno desenvolvimento humano. 
Tal concepção é subsidiada na premissa da estreita relação 
entre social e biológico, que o último se desenvolve em função 
do outro, ou seja, o biológico é historicamente construído. Com 
a adoção desta postura, não se trata de negar a existência de 
mudanças orgânicas em função das deficiências, mas sim, de 
compreendê-la como um fenômeno social, pois são significadas 
histórica e culturalmente e, por esta razão, deixam de ser um 
exclusivamente um fato natural.

Contudo, para que a superação das implicações da defi-
ciência secundária há que se efetivarem ações que garantam a 
participação da pessoa com deficiência em todas as esferas educa-
tivas.  Portanto, cabe à sociedade, em particular, às instituições 
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de ensino, principalmente às públicas, legitimarem os preceitos 
contidos nas ações afirmativas com vistas à participação efetiva 
das pessoas com deficiência (LEITE; MATTOS, 2016).

Essa pesquisa retratou como um conjunto expressivo de 
professores universitários se posiciona diante de diferentes 
modos de conceber o tema deficiência. De acordo com Mazo 
e Leite (2012, p. 87), ao realizarem um estudo que investiga-
va as concepções de professores universitários sobre defici-
ência, inclusão e desenvolvimento humano, de um curso de 
Arquitetura e Urbanismo, consideram que

[...] A concepção dos professores universitários é relevan-

te, porque dá indícios sobre a forma como os conteúdos são 

transmitidos aos alunos durante a graduação, de sorte que, 

se a grade curricular não é capaz de transmitir de maneira 

sistematizada tais temáticas, os alunos podem ter contato 

por intermédio das discussões conduzidas pelos professores.

O debate é oportuno e necessário por compactuar da ideia 
de esses sujeitos no desempenho das suas funções muito podem 
contribuir para a formação menos preconceituosa de futuros 
profissionais no trato com a pessoa com deficiência no país.

CONCEPÇÕES DE DEFICIÊNCIA: 
IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO

Lúcia Pereira Leite



1089

REFERÊNCIAS

AMARAL, L. A. Conhecendo a deficiência em companhia de 
Hércules. São Paulo: Robe Editorial, 1995.

BRASIL. Presidência da República. Convenção Sobre Os Direitos 
Das Pessoas Com Deficiência. 2009. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. 
Acesso em: 04 jun. 2014.

               . Presidência da República. Normas Gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 2004. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/decreto/d5296.htm>. Acesso em: 10 mai. 2014.

BONFIM, S. M. M. A Luta por Reconhecimento das Pessoas com 
Deficiência: aspectosteóricos, históricos e legislativos. Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio De Janeiro Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, Rio de 
Janeiro, 2009.

GESSER, M.; NUERNBERG, A. H.; TONELI, M. J. F. Constituindo-se 
sujeito na intersecção gênero e deficiência: relato de pesquisa. 
Psicologia em Estudo, Maringá, v. 18, n. 3, p. 419-429, jul./set., 2013.

GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação de uma 
identidade deteriorada. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

CONCEPÇÕES DE DEFICIÊNCIA: 
IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO

Lúcia Pereira Leite

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm


1090

KASSAR, M. C. Deficiência Múltipla e Educação no Brasil 
Discurso e Silêncio na História de Sujeitos. Editora Autores 
Associados, Campinas, 1999.

LEITE, L. P. A Psicologia histórico-cultural na compreensão dos 
conceitos relacionados à deficiência: uma análise investigatória 
com futuros profissionais. Relatório Científico – CNPq. 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2014. (Texto não 
publicado).

               ; LACERDA, C.B.F. Escala Concepções de Deficiência – no 
prelo, 2013

               ; MATTOS, B. M. Aplicação da escala de concepções de 
deficiência (ecd) em uma universidade pública do brasil. Journal of 
Research in Special Educational Needs, v. 16, p. 155-158, 2016 doi: 
10.1111/1471-3802.12277

NEBIAS, Cleide. Formação dos conceitos científicos e práticas 
pedagógicas. Interface (Botucatu),  Botucatu, v. 3, n. 4,  
p. 133-140, Feb. 1999 Availablefrom <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1414-32831999000100011&lng=e
n&nrm=iso>.accesson 22 Apr. 2015. http://dx.doi.org/10.1590/
S1414-32831999000100011>.

OLIVEIRA, A. A. S.O Conceito De Deficiência Em Discussão: 
Representações sociais de Professores Especializados. Revista 
Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 10, n. 1, p. 43-58,  
Jan/Abr., 2004.

CONCEPÇÕES DE DEFICIÊNCIA: 
IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO

Lúcia Pereira Leite

http://dx.doi.org/10.1590/S1414-32831999000100011
http://dx.doi.org/10.1590/S1414-32831999000100011


1091

OMOTE, S. Perspectivas para Conceituação de Deficiência. Revista 
Brasileira de Educação Especial, v. 4, p. 127-135, 1996.

               . Estigma do Tempo da Inclusão. Revista Brasileira de 
Educação Especial. Marília, v. 10, n. 3, p. 287-308, 2004.

VIGOTSKI, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins 
Fontes, 1991.

               . A Construção do Pensamento e da Linguagem. São 
Paulo: Marins Fontes, 2009.

XIMENES, V. M. BARROS, J. P. P. Perspectiva Histórico-Cultural: 
que contribuições teórico-metodológicas podem dar à práxis do 
psicólogo comunitário? Psicologia Argumento, Curitiba, v. 27,  
n. 56, 65-76, jan/mar., 2009.

CONCEPÇÕES DE DEFICIÊNCIA: 
IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO

Lúcia Pereira Leite



INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR  
NA REGIÃO CENTRO-OESTE:  
ANÁLISE DE DISSERTAÇÕES E TESES

Etiene Paula da Silva Diniz1

Aline Maira da Silva2

Universidade Federal da Grande Dourados

RESUMO

Refletir sobre a produção científica pode ser uma das formas de 
ampliar a compreensão sobre o conhecimento produzido acerca 
do processo de inclusão dos alunos público-alvo da Educação 
Especial no ensino superior. O objetivo do estudo foi levantar e 
analisar trabalhos científicos sobre o tema inclusão dos alunos 
PAEE no ensino superior, produzidos no âmbito dos Programas 
de Pós-Graduação em Educação localizados na região Centro- 
-Oeste, nos últimos 10 anos. Realizou-se pesquisa bibliográfica, 
por meio da qual foram levantadas uma tese e seis dissertações 
que constituíram a fonte de dados do estudo. Como principais 
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resultados, foi possível identificar que na região Centro-Oeste 
as instituições que desenvolveram trabalhos científicos sobre 
o tema em questão foram a UnB, UFG, UCDB e UFMS. Quanto 
aos tipos de pesquisas e técnicas, pesquisa documental e biblio-
gráfica e a abordagem qualitativa foram as mais freqüentes.  
E dos últimos 10 anos, 2006, 2011, 2013 2014, 2015 e 2016 foram 
os anos em que os trabalhos foram desenvolvidos.

Palavras-chave: Deficiência. Ensino Superior. Inclusão.

INTRODUÇÃO

A inclusão escolar é um tema que vem sendo muito discutido 
nos últimos anos, devido a implantação de políticas públicas 
criadas para garantir o direito das pessoas com deficiência em 
igualdade de condições, garantindo o direito a ingressarem nas 
escolas desde a educação infantil e permanecerem ao longo de 
toda a sua vida, incluindo o ensino superior, foco do presente 
estudo (BRASIL, 2008).

[...] o ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos – inde-

pendentemente de seu talento, deficiência, origem socio-

econômica ou origem cultural – em escolas e salas de aula 

provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são satis-

feitas.[...] Educando todos os alunos juntos, as pessoas com 

deficiências têm oportunidade de preparar-se para a vida na 

comunidade, os professores melhoram suas habilidades profis-

sionais e a sociedade toma a decisão consciente de funcionar de 

acordo com o valor social da igualdade para todas as pessoas 

[...] (KARAGIANNIS; STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 21).
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As relações sociais são importantes tanto aos alunos com 
deficiência ao desenvolver competências para o trabalho e para 
a vida em sociedade, quanto aos alunos sem deficiência que 
praticam a diversidade e a valorização das diferenças, dimi-
nuindo o preconceito, de acordo com Karagiannis, Stainback 
e Stainback (1999).

Segundo os mesmos autores muitas medidas precisam 
ser tomadas para que os alunos com deficiência tenham seus 
direitos atendidos em equiparação de oportunidades, é preci-
so repensar a maneira como atuamos nas escolas, para que os 
alunos com deficiência possam ser atendidos em suas necessi-
dades específicas, promovendo sua integração ativa na nova 
sociedade que surge.

O objetivo da Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação inclusiva (BRASIL, 2008) é que as esco-
las regulares possam garantir aos alunos PAEE, o ingresso, a 
participação e a aprendizagem, e orientação aos sistemas de 
ensino promovendo:

• Transversalidade da educação especial desde a educação 
infantil até a educação superior;

• Atendimento educacional especializado;
• Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados 

de ensino;
• Formação de professores para o atendimento educacional 

especializado e demais profissionais da educação para a 
inclusão escolar;

• Participação da família e da comunidade;
• Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliá-

rios e equipamentos, nos transportes, na comunicação 
e informação; e
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• Articulação intersetorial na implementação das políticas 
públicas (BRASIL, 2008, p. 10).

Segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência,

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, asse-

gurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o 

máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habili-

dades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem 

(BRASIL, 2015, art. 27).

A partir de leis, construiu-se a proposta pedagógica das 
escolas para que ocorra a inclusão escolar das pessoas com defi-
ciência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habi-
lidades/superdotação, consideradas público alvo da educação 
especial (PAEE), de acordo com a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).

Para alcançar o direito à inclusão escolar, conforme expli-
cam Carneiro e Dall’Acqua (2014), a escola terá que ressignifi-
car seu papel e oferecer condições efetivas de desenvolvimento 
acadêmico aos alunos com deficiência, considerando suas espe-
cificidades e proporcionando condições reais de participação, 
para que os mesmos sejam reconhecidos como membros, inde-
pendentemente de suas diferenças.

No que diz respeito ao ensino superior, segundo Pletsch 
e Melo (2017), uma das iniciativas concretizadas para que 
ocorresse a inclusão, foi o Programa Incluir, que é o Programa 
de Acessibilidade na Educação Superior, criado em 2005 pela 
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Secretaria de Educação Especial e pela Secretaria de Ensino 
Superior, vinculados ao Ministério da Educação (MEC). Seu obje-
tivo era estimular que núcleos de acessibilidade nas instituições 
federais de ensino superior (IFES) fossem criadas, para garantir 
o direito educacional ao PAEE.

Moreira (2012) nos diz que para que ocorra a inclusão esco-
lar, são necessários investimentos em materiais pedagógicos, em 
qualificação de professores, em infraestrutura adequada para 
ingresso, acesso e permanência, para que não haja nenhuma 
forma de discriminação. A autora afirma ainda que para garantir 
o cumprimento das políticas e programas inclusivos no ensino 
superior, não basta que somente se efetive os aparatos legais, se 
fazem necessários sim, porém são insuficientes.

A Lei Nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, que altera a 
Lei N° 12.711, de 29 de agosto de 2012, vem garantir aos estu-
dantes com deficiência a partir de 2017 a reserva de vagas nos 
cursos técnico de nível médio e superior das instituições fede-
rais de ensino, começando a vigorar a partir do vestibular/2018 
(BRASIL, 2016b; 2012a).

Nesse cenário, e frente a essa demanda, percebe-se que 
embora discussões e pesquisas estejam sendo realizados sobre 
inclusão escolar, especificamente no ensino superior, poucos 
estudos têm sido direcionados no intuito de sistematizar o conhe-
cimento produzido acerca deste tema na região Centro-Oeste.

OBJETIVO

O objetivo do estudo foi levantar e analisar trabalhos científi-
cos sobre o tema inclusão dos alunos PAEE no ensino superior, 

INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR  
NA REGIÃO CENTRO-OESTE:  

ANÁLISE DE DISSERTAÇÕES E TESES

Etiene Paula da Silva Diniz
Aline Maira da Silva



1097

produzidos no âmbito dos Programas de Pós-Graduação em 
Educação, localizados na região Centro-Oeste, nos últimos 10 
anos.

METODOLOGIA

Para atingir o objetivo proposto, realizou-se pesquisa bibliográ-
fica (MARCONI; LAKATOS, 2007). Inicialmente, foi realizado o 
levantamento dos programas de pós-graduação em Educação 
das universidades públicas da região Centro-Oeste. As univer-
sidades encontradas foram: UFMT, UEMS (Campus Paranaíba), 
UEMS (Campus Campo Grande), UFGD, UFMS (Campus Campo 
Grande), UFMS (Campus Pantanal - Corumbá), UFG e UNB e 
também uma universidade privada UCDB (Campo Grande).

Para a localização das teses e dissertações publicadas 
entre 2006 e 2015, efetuou-se busca nos sites das universidades 
anteriormente mencionadas, utilizando os seguintes descri-
tores: Educação Especial, inclusão, ensino superior, universi-
dade, deficiência.

Foram levantadas uma tese e seis dissertações que cons-
tituíram a fonte de dados do presente estudo. Após leitura do 
resumo de cada um dos trabalhos, foi realizado fichamento do 
material utilizando o aplicativo Excel®. Utilizou-se as seguintes 
categorias: autor, título do trabalho, ano, universidade, objetivo, 
participantes, local, procedimento de coleta de dados, princi-
pais resultados e público investigado.
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RESULTADOS

Os resultados referem-se ao mapeamento dos trabalhos cien-
tíficos, título, autor, instituição, ano de publicação, objetivos, 
tipos de pesquisa e métodos e principais resultados.

Quadro – Caracterização da fonte de dados do estudo.

TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO ANO

O Impacto do Sistema de Apoio 
da Universidade de Brasília na 
Aprendizagem de Universitários 
com Deficiência Visual

Patrícia 
Neves 
Raposo

UnB 2006

A Inclusão da Pessoa com Deficiência 
Visual na Educação Superior e a 
Construção de suas Identidades

Márcia Maria 
De Azeredo 
Coutinho

UCDB 2011

Acesso e Permanência do Estudante 
Deficiente na Educação Superior: 
Análise do Programa Incluir na 
Universidade Federal De Mato 
Grosso Do Sul - 2005 – 2010

Cleudimara 
Sanches 
Sartori Silva

UCDB 2013

Ingresso e Permanência de Alunos com 
Deficiência na UFG/Campus Catalão

Tânia Maria 
Tartuci UFG 2014

Inclusão de Pessoas com Deficiência 
na Educação Superior: Representações 
Sociais que produzem sentidos 
e (re) desenham cenários

Denise de 
Oliveira 
Alves

UnB 2015

Os Desafios e as Possibilidades 
do Trabalho Docente no Ensino 
e Aprendizado do Aluno 
Surdo na Universidade

Nayara Da 
Silva Cesario 
Martins

UCDB 2016
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Acesso e Permanência na Educação 
Superior – Estratégias e Ações da 
Divisão de Acessibilidade e Ações 
Afirmativas/ DIAF na UFMS

Leila Lima 
De Souza 
Santana

UFMS 2016

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Conforme o Quadro, percebe-se que na região Centro--
Oeste as instituições que desenvolveram trabalhos científicos 
sobre o tema em questão foram a UnB, UFG, UCDB e UFMS. Em 
relação ao tipo de pesquisa e técnicas predominou pesquisa 
documental e bibliográfica e a abordagem qualitativa. E dos 
últimos 10 anos, 2006, 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016 foram os 
anos em que os trabalhos foram desenvolvidos.

Na dissertação da autora Patrícia Neves Raposo, intitula-
da O Impacto do Sistema de Apoio da Universidade de Brasília 
na Aprendizagem de Universitários com Deficiência Visual 
(2006), apresentou como objetivo geral compreender o impacto 
do sistema de apoio da Universidade de Brasília na aprendiza-
gem de universitários com deficiência visual.

Sua metodologia foi a epistemologia qualitativa, propos-
ta por González Rey, que oferece elementos fundamentais para 
permitir o estudo dos fenômenos humanos complexos, nos seus 
pressupostos. O estudo de caso foi realizado a partir de instru-
mentos abertos e semiestruturados, tais como: entrevista, técnica 
de completar frases, redação, observação e análise documental. 
Participaram da pesquisa três alunos com deficiência visual, 
seis alunos tutores especiais e sete professores dos cursos de 
Pedagogia e de Ciências Contábeis. Apresentou como principais 
resultados que os recursos técnicos e tecnológicos e o papel do 
aluno / tutor especial nas diferentes ações de apoio desenvolvi-
das, dentro e fora da sala de aula, foram muito importantes ao 
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proporcionarem a acessibilidade dos universitários com defici-
ência visual à informação além da promoção a aprendizagem de 
conceitos científicos. A quantidade e qualidade da instrumen-
talização proporcionada não caracterizam os diversos tipos de 
aprendizagem observados. Diversos aspectos uniram-se na cons-
tituição das aprendizagens e dos elementos da subjetividade que 
induzem a aprendizagem de cada pessoa (RAPOSO, 2006).

Quanto à dissertação da autora Márcia Maria De Azeredo 
Coutinho, com o título A Inclusão da Pessoa com Deficiência 
Visual na Educação Superior e a Construção de suas Identidades 
(2011) da UCDB, objetivou analisar a inserção da pessoa com 
deficiência visual na educação superior, na perspectiva da 
educação inclusiva.

A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica, e 
também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 
oito deficientes visuais que concluíram uma graduação na 
educação superior em diferentes instituições no município de 
Campo Grande/MS. A autora aponta que familiares e amigos 
utilizaram estratégias que auxiliaram estes acadêmicos com 
deficiência visual a concluírem a graduação, foram eles os 
responsáveis por proporcionarem a educação inclusiva a estes 
acadêmicos. Constatou-se ainda a falta de capacitação dos 
professores sobre inclusão e desinteresse a diferença do defi-
ciente visual, que somente a rotina diária de aulas não oferece 
ao professor uma formação para trabalhar com este público.  
E que os deficientes visuais, apesar desses obstáculos, utilizam 
o espaço da educação superior como um espaço de negociação 
de suas identidades, com o intuito de afirmarem suas poten-
cialidades (COUTINHO, 2011).

Em relação à dissertação da autora Cleudimara Sanches 
Sartori Silva, intitulada Acesso e Permanência do Estudante 

INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR  
NA REGIÃO CENTRO-OESTE:  

ANÁLISE DE DISSERTAÇÕES E TESES

Etiene Paula da Silva Diniz
Aline Maira da Silva



1101

Deficiente na Educação Superior: Análise do Programa Incluir na 
Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul - 2005 – 2010 (2013) 
da UCDB, apresentou como objetivo geral analisar o Programa 
INCLUIR como mecanismo de acesso e permanência dos estu-
dantes com deficiência na educação superior, na Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no período de 2005 a 2010.

O procedimento metodológico utilizado foi a abordagem 
qualitativa, com levantamento da produção científica e lite-
ratura específica da área, análise documental dos editais do 
Programa INCLUIR publicados desde sua implantação, de 2005, 
a 2010 (término do mandato do presidente Lula) e entrevistas 
semi-estruturadas com dois profissionais envolvidos na partici-
pação dos editais do Programa e na implantação do Laboratório 
da Educação Especial, uma é a coordenadora atual do Laboratório 
de Educação Especial da UFMS e o outro é um dos professores que 
coordenou a equipe e que participou do edital de 2006. Os resul-
tados apontam que o Programa Incluir, por meio da disponibili-
zação de recursos as universidades, aumentou gradativamente, 
contemplando cada vez mais universidades, chegando a 41 em 
2010. A UFMS foi contemplada em 2006, 2009 e 2010, ano em que 
foi criado o Laboratório de Educação Especial que agrega projetos 
de ensino, pesquisa e extensão aos discentes com deficiência da 
UFMS. A autora destaca que o Programa Incluir foi um importan-
te mecanismo para que as instituições públicas promovessem e 
ampliassem o atendimento das pessoas com deficiência em suas 
especificidades, considerando ser um avanço da inclusão no ensi-
no superior (SILVA, 2013).

Por sua vez, a dissertação da autora Tânia Maria Tartuci, 
com o título Ingresso e Permanência de Alunos com Deficiência 
na UFG/Campus Catalão (2014), teve como objetivo geral 
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analisar políticas de inclusão de alunos com deficiência imple-
mentadas na UFG.

A pesquisa de caráter qualitativo utilizou a metodologia 
pesquisa documental, e de modo a complementar a pesquisa 
aplicou entrevistas semiestruturadas com os chefes de depar-
tamento, coordenadores de cursos e coordenador do núcleo de 
acessibilidade. Participaram do presente estudo, dezoito docen-
tes, sendo um deles lotado na sede – coordenador do Núcleo de 
Acessibilidade, e dezessete lotados no CAC – treze coordenadores 
de cursos e quatro chefes de departamentos. Como principais 
resultados do trabalho, foi indicado a ausência de acessibilidade 
pedagógica capaz de atender às especificidades apresentadas 
por esse alunado PAEE; pouca acessibilidade física; acessibilida-
de atitudinal não condizente à realidade requerida pela inclusão. 
Ficou evidenciada também a falta de formação pedagógica espe-
cífica aos professores, de como deve ser sua prática em sala de 
aula com os alunos com deficiência e a necessidade de criação de 
um setor de apoio à inclusão, com suporte a discentes, a docentes 
e demais servidores da instituição (TARTUCI, 2014).

Contudo na tese da autora Denise de Oliveira Alves, 
intitulada Inclusão de Pessoas com Deficiência na Educação 
Superior: Representações Sociais que produzem sentidos e (re) 
desenham cenários (2015) da UnB, teve como objetivo geral 
conhecer e analisar as RS e os elementos do núcleo central e 
sistema periférico sobre inclusão de Pessoas com Deficiência na 
Educação Superior construídas por professores e não professo-
res participantes da pesquisa.

Foi adotada como metodologia a abordagem qualitativa 
e quantitativa, a pesquisa utilizou, para a coleta das informa-
ções questionário, com Teste de Associação Livre de Palavras 
(TALP), uma técnica projetiva bastante utilizada em pesquisas 
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de RS, e entrevistas semiestruturadas cuja análise baseou-se 
na proposta de análise do conteúdo de Bardin (2011). Seus 
principais resultados a despeito da importância da inserção 
social e dos elementos afetivos na base da elaboração das RS, 
não foram evidenciadas diferenças significativas com relação 
ao núcleo central das representações levantadas pelos grupos, 
que foram predominantemente de aparente conteúdo positivo.  
O predomínio de representações favoráveis à inclusão de 
Pessoas com Deficiência na Educação Superior nos contextos 
empíricos investigados sugere um avanço conceitual e nas práti-
cas educacionais com relação à educação inclusiva. A questão 
da inclusão das Pessoas com Deficiência na Educação Superior 
é nova e complexa. O conhecimento das RS tem muito a contri-
buir para dar visibilidade a questão e ajudar a entender o que 
está acontecendo de concreto (ALVES, 2015).

A dissertação da autora Nayara Da Silva Cesario Martins, 
com o título Os Desafios e as Possibilidades do Trabalho Docente 
no Ensino e Aprendizado do Aluno Surdo na Universidade (2016), 
da UCDB, que objetivou analisar o trabalho docente no processo 
de ensino e aprendizagem do aluno surdo na universidade.

Utilizou-se na pesquisa a abordagem qualitativa, e a 
coleta de dados foi realizada a partir de entrevistas semies-
truturadas com 16 professores do curso de licenciatura que 
ministraram aulas para alunos surdos, no semestre de 2014/B, 
na Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande/MS. 
Como resultados, a autora aponta que o acadêmico surdo teve 
um atendimento de suas necessidades educativas pela maioria 
dos professores entrevistados. A autora apontou também que 
os desafios para planejar e possibilitar o ensino do conteúdo em 
sala de aula durante o semestre foram muitos. Constatou ainda 
algum mal-estar por parte desses docentes, por desconhecerem 
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a Língua Brasileira de Sinais e por não dialogarem com os 
alunos, além de se relacionarem com dificuldade com os intér-
pretes educacionais (MARTINS, 2016).

Por fim, na dissertação da autora Leila Lima De Souza 
Santana, intitulada Acesso e Permanência na Educação Superior 
– Estratégias e Ações da Divisão de Acessibilidade e Ações 
Afirmativas/ DIAF na UFMS (2016), apresentou como objetivo 
analisar a Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas (DIAF) 
enquanto uma estratégia para garantir o acesso e permanência 
de estudantes de graduação à Educação Superior na UFMS.

O trabalho utilizou como metodologia a pesquisa 
bibliográfica e documental, realizando um levantamento de 
produções relevantes ao tema, buscou analisar o material 
bibliográfico e documental que permitiram a compreensão do 
objeto de estudo. Seus resultados foram a percepção da contri-
buição dos editais do Programa Incluir, com a distribuição de 
recursos para as instituições públicas permitindo a implan-
tação dos núcleos de acessibilidade nas Universidades. Para 
tal recurso ser disponibilizado pelo programa, as instituições 
deveriam sempre relacionar suas necessidades em objetivos que 
se adequassem às propostas definidas nos editais. O Programa 
Incluir com a disponibilização de recursos, fomentou o interesse 
das instituições públicas para a efetivação das ações relacio-
nadas ao acesso e a permanência desses alunos na educação 
superior. A autora aponta a DIAF como um avanço na UFMS, 
por ser um instrumento que auxilia na execução do atendimen-
to das pessoas com deficiência da universidade, cumprindo as 
exigências estabelecidas na legislação nacional. O Laboratório 
que é um espaço institucional que agrega projetos de ensino, 
pesquisa e extensão, atende os alunos da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (SANTANA, 2016).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas nas universidades públicas da região Centro-Oeste 
acerca do tema inclusão no ensino superior ainda não estão forta-
lecidas, há muito a ser pesquisado para avançarmos na acessibi-
lidade aos estudantes com deficiência nas universidades.

Vemos a necessidade da inserção social e dos elementos 
afetivos na base da elaboração das representações sociais, tão 
importantes para a construção do sujeito pensante, autôno-
mo e capaz de produzir conhecimento para sua inserção no 
mundo do trabalho.

A ausência de acessibilidade pedagógica e acessibilida-
de física escassa são pontos relevantes observados que preci-
sa ser melhorado, sendo capaz de atender às especificidades 
apresentadas por esse alunado PAEE. Temos também a falta de 
formação pedagógica específica aos professores, que por sua 
vez desconhecem as especificidades desse alunado, deixando 
de atendê-los adequadamente.

Com o avanço dos recursos técnicos e tecnológicos pode-
mos observar o quanto são importantes para a acessibilidade 
dos universitários com deficiência visual à informação. Além 
disso, os apoios se fazem necessários para promover a acessi-
bilidade desse aluno e ainda podem interferir positivamente e 
de diversas formas em sua aprendizagem.
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RESUMO

Esta pesquisa teve por objetivo fazer uma revisão de disserta-
ções e teses brasileiras sobre Altas Habilidades/Superdotação 
(AH/SD) no ensino superior categorizando as pesquisas quanto 
à frequência de publicação ao longo dos anos, as universida-
des de origem, os tipos, os temas, os objetivos e os principais 
resultados. Para isso, realizou-se uma busca de pesquisas de 
mestrado e doutorado na Biblioteca Digital Brasileira de Teses 
e Dissertações para investigar os estudos existentes sobre Altas 
Habilidades/Superdotação no ensino superior. Encontrou-se 
43 pesquisas e a partir da leitura dos resumos foram excluídos 
as que não abordavam especificamente a temática. Com isso 
resultou em seis estudos, sendo quatro de mestrado e duas de 
doutorado que foram realizados entre 2011 a 2016 nas áreas de 
educação e psicologia. O tema mais frequente foi o de rastreio/
identificação, seguido do tema envolvendo profissionais da 
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universidade, tais como, coordenadores de curso e/ou professor 
e, por último, desempenho acadêmico. Por fim, são apresenta-
dos resumidamente os objetivos e principais resultados de cada 
estudo e sugestão para próximas pesquisas.

Palavras-chave: Revisão. Altas Habilidades/Superdotação. 
Ensino Superior.

INTRODUÇÃO

A legislação brasileira define pessoas com Altas Habilidades/
Superdotação (AH/SD) como aquelas que “demonstram poten-
cial elevado em qualquer uma das seguintes áreas isoladas ou 
combinadas: intelectual; acadêmica; liderança, artes; psicomo-
tricidade, entre outras” (BRASIL, 2008, p. 15). De acordo com 
a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (2008), essas pessoas também apresentam 
“elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e 
realização de tarefas em áreas de seu interesse” (p. 15). Segundo 
Almeida e Capellini (2005), essas pessoas apresentam capacida-
de de criar, observar e aprender com grande rapidez e exatidão. 

Renzulli (1977) define Altas Habilidades/Superdotação, 
baseado em sua teoria dos Três Anéis, que são: habilidades 
acima da média, comprometimento com a tarefa e criativida-
de. A interseção destes três componentes é o que caracteriza o 
comportamento superdotado. O autor (1998) aponta que além 
do Modelo dos Três Anéis, outros fatores devem ser conside-
rados, pois podem explicar porque algumas pessoas apresen-
tam comportamentos de superdotação em certos momentos 
e/ou determinadas circunstâncias, destacando alguns fatores 
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ambientais e familiares e, entre eles estão às características dos 
pais ou da família, como o nível socioeconômico, a escolaridade 
deles, as características de personalidade de um dos pais e um 
ambiente estimulador presente desde a infância. Segundo o 
autor citado, o ambiente educacional formal em que a criança 
foi exposta é determinante para a manifestação e o desenvol-
vimento das Altas Habilidades/Superdotação.

Renzulli (2014) apresenta duas categorias de superdota-
ção, a “superdotação escolar” ou “acadêmica” e a “superdo-
tação criativo-produtiva”. A superdotação acadêmica é mais 
facilmente medida por testes de inteligência e/ou de habilida-
des cognitivas, e por essa razão é mais frequentemente usado 
para identificação. Na superdotação criativo-produtiva a ênfa-
se é colocada no “desenvolvimento de pensamentos, soluções, 
materiais e produtos originais, propositadamente desenvolvi-
dos para impactar uma ou mais audiências” (p. 231). Nesse tipo 
de superdotação a pessoa é levada a utilizar seu pensamento 
para produzir novas ideias, passando de simples consumidor 
para produtor de conhecimento.

O Ministério da Educação do Brasil (MEC), dentro das 
orientações da Política Nacional de Educação Especial, na 
perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) defende a 
importância da identificação dessa população no processo 
educacional, afirmando que os órgãos gestores da educação, em 
todos os níveis da federação, devem promover ações, programas 
e projetos no intuito de atender as suas necessidades educacio-
nais especiais. Segundo Brandão (2010), existe uma lacuna para 
a exploração científica direcionada ao estabelecimento de um 
processo para essa identificação no Brasil, sobretudo em crian-
ças e jovens, a fim de propiciar reconhecimento, orientação e 
desenvolvimento adequado.
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Dentre os recursos utilizados para atender esta deman-
da encontra-se a aceleração, o enriquecimento curricular e a 
oferta de serviço especializado em programas especiais que 
acontecem fora do horário normal de aula. Todas estas práticas 
são estratégias muito eficazes para satisfazer as necessidades de 
aprendizagem de alunos com Altas Habilidades/Superdotação. 
Entretanto, a oferta desses serviços para este público é bastante 
restrita. São poucos os tipos de serviços ofertados, a quantidade 
de profissionais qualificados para realização deste trabalho e 
a divulgação da área ainda é tímida e não atinge a comuni-
dade educacional como um todo, de forma a conscientizá-la 
sobre a necessidade e urgência de se pensar sobre este público 
(MARTELLI; LIMA; MOREIRA, 2016).

Segundo o Decreto n. 7.611, de 17 de novembro de 2011 
(BRASIL, 2011), que dispõe sobre a educação especial e o aten-
dimento educacional/pedagógico especializado, considera 
Público Alvo da Educação Especial (PAEE) as pessoas com defi-
ciência, com transtornos globais do desenvolvimento e com 
Altas Habilidades/Superdotação. Assim, estes têm direito ao 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) quando necessá-
rio, com vistas a promover sua educação; assim como a medidas 
de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes que maxi-
mizem o desenvolvimento acadêmico e social.

É consenso na literatura da área a necessidade da oferta 
do atendimento educacional/pedagógico especializado, tanto 
para desenvolver o potencial, quanto para atender as neces-
sidades específicas destes alunos (ALENCAR, 2001; FLEITH, 
2007; CUPERTINO, 2008). Para que o AEE seja ofertado a que 
se pensar em Políticas de identificação no âmbito também do 
ensino superior.
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As políticas públicas na perspectiva inclusiva contem-
plam o aluno da educação básica, mas não apresentam orienta-
ções para apoio pedagógico ao superdotado do ensino superior. 
Atualmente, os serviços de atendimento mais comumente ofere-
cidos são as Salas de Recursos Multifuncionais e os Núcleos de 
Atividades para Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), mas 
não está previsto o atendimento ao aluno do ensino superior 
nestes serviços (MARTELLI; LIMA; MOREIRA, 2016).

Martins et al. (2016) fizeram um levantamento de teses 
e dissertações brasileiras defendidas entre 1987 a 2014 na área 
das Altas Habilidades/Superdotação. Os autores localizaram um 
total de 126 produções, sendo 110 dissertações e 16 teses. Eles 
elencaram 17 categorias de assuntos: atendimento, avaliação, 
contexto social, criatividade, dupla excepcionalidade, família, 
formação, habilidade social, identidade, identificação, inclu-
são, levantamento, ludicidade, políticas públicas, precocidade, 
representação social e superdotação adulta. Na categoria de 
identificação os autores encontraram 18 produções e em relação 
à superdotação adulta, encontraram apenas duas produções. 

Embora pessoas com Altas Habilidades/Superdotação 
estão inseridas no público-alvo da Educação Especial, elas não 
recebem atenção das políticas governamentais para a educação 
e com pouca frequência da comunidade acadêmica. Entretanto, 
constata-se uma tendência de crescimento nos estudos relacio-
nados a essa temática, na medida em que aumenta o envolvi-
mento de pesquisadores das áreas da educação e da psicologia 
com a mesma (CHACON; MARTINS, 2014).

A temática de identificação e desenvolvimento de pessoas 
adultas que apresentam características de Altas Habilidades/
Superdotação não é comum nos atuais sistemas educacionais, 
público ou privado (PEREIRA; BARBOSA, 2011). Rinn e Bishop 
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(2015) apontam que estudos com adultos superdotados são 
raros, além disso, muitas vezes esses estudos apresentam falhas 
metodológicas, como por exemplo, definições imprecisas e 
pouco claras de superdotação, amostras pequenas e falta de 
grupos para comparação. Os autores ao explicitar que a fase 
adulta representa o tempo médio maior da vida, enfatizam 
que essa fase não pode deixar de ser estudada em pessoas com 
superdotação, alertando que são mais frequentes os estudos 
com essa população na infância.

OBJETIVO

Este trabalho teve por objetivo fazer uma revisão de disserta-
ções e teses brasileiras sobre Altas Habilidades/Superdotação no 
ensino superior categorizando as pesquisas quanto à frequência 
de publicação ao longo dos anos, as universidades de origem, os 
tipos, os temas, os objetivos e os principais resultados.

MÉTODO

Realizou-se uma busca de pesquisas de mestrado e doutorado na 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD, 2017) 
para investigar as pesquisas existentes sobre Altas Habilidades/
Superdotação no ensino superior. Utilizaram-se os descritores 
“altas habilidades”, “superdotação”, “dotação”, “universidade”, 
“universitário(s)”, “acadêmico” e “ensino superior”. Nos crité-
rios de exclusão constavam pesquisas que não abordavam espe-
cificamente a temática. Posteriormente, realizou-se a leitura 
dos resumos selecionados e fichamento para análise quanto 
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à frequência de publicação ao longo dos anos, as universida-
des de origem, os tipos, os temas, os objetivos e os principais 
resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O levantamento realizado na base de dado resultou em um total 
de 43 produções, mas algumas se repetiram conforme a combi-
nação dos descritores. A partir da exclusão de pesquisas que 
não abordavam especificamente a temática, chegou-se a um 
total de seis pesquisas.

As pesquisas eram principalmente da área de Educa-
ção, seguida por Psicologia, e a maioria se concentrou na 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), conforme demons-
trado no Quadro 1.

Quadro 1 – Instituição, quantidade e áreas das pesquisas.

INSTITUIÇÃO N ÁREA

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 1 Pós-Graduação em Educação

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 3 Pós-Graduação em Educação

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 1 Pós-Graduação em Educação

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 1 Pós-Graduação em Psicologia

Segundo Chacon e Martins (2014) constata-se uma tendên-
cia de crescimento nos estudos relacionados a Altas Habilidades/
Superdotação nos últimos tempos, principalmente nas áreas 
da educação e da psicologia. Em relação a pesquisas com esse 
público no ensino superior, nota-se também presente essas duas 
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áreas. Interessante observar que não teve como área específica 
a de educação especial, já que Altas Habilidades/Superdotação 
é um público da educação inclusiva.

O Quadro 2 apresenta o ano de publicação, a quantidade 
produzida em cada ano e o tipo de pesquisa. Observa-se que teve 
mais pesquisas em 2012 e 2016, sendo mais frequentes disserta-
ções de mestrado (quatro) e duas teses de doutorado.

Quadro 2 – Ano de publicação, quantidade 
em cada ano e o tipo de pesquisa.

ANO N TIPO DE PESQUISA

2011 1 Mestrado

2012 2 Mestrado

2013 1 Doutorado

2016 2 Mestrado e Doutorado

Ressalta-se que a busca na plataforma foi realizada sem 
considerar data limite, esse resultado corrobora os autores que 
apontam que o tema Altas Habilidades/Superdotação é recente, 
como por exemplo, Pereira e Barbosa (2011), ainda mais relacio-
nado ao ensino superior, constando que a primeira foi publicada 
em 2011, há apenas sete anos.

No Quadro 3 é apresentado os autores, tipo e temas das 
pesquisas. Nota-se que o tema rastreio/identificação foi o mais 
frequente, abordado em quatro pesquisas; o tema envolven-
do profissionais da universidade (professor e/ou coordenador) 
apareceu em duas pesquisas e o tema sobre desempenho acadê-
mico em uma.
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Quadro 3 – Autores, ano, tipo e temas das pesquisas.

AUTOR/ANO TIPO TEMA

LIMA, D. M. M. P. (2011) dissertação
Professor universitário 
frente às estratégias de 
identificação e atendimento

CIANCA, F. S. C. (2012) dissertação
Percepção de coordenadores 
de licenciatura sobre Altas 
habilidades/Superdotação

COSTA, L. L. (2012) dissertação

Características do 
universitário idoso 
com Altas Habilidades/
Superdotação

PERANZONI, V. C. (2013) tese
Identificação do 
universitário do curso 
de educação física

COSTA, L. L. (2016) tese Identificação do 
universitário idoso

OLIVEIRA, A. M. (2016) dissertação
Rastreio e relação com 
engajamento estudantil e 
desempenho acadêmico

Na revisão de teses e dissertações realizada por Martins 
et al. (2016) sobre Altas Habilidades/Superdotação, a categoria 
“identificação” foi a terceira com mais pesquisas, totalizando 
18 produções. Observa-se que na presente revisão relacionada 
ao ensino superior, a identificação foi o tema mais frequente.

Outra informação que chama atenção é o direciona-
mento ao público idoso, presente na pesquisa de mestrado e 
doutorado de Costa (2012; 2016), sendo que no mestrado ela 
abordou as características e no doutorado a identificação de 
universitários idosos.

A pesquisa de Lima (2011) teve por objetivo investigar 
se os professores universitários reconhecem alunos com Altas 
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Habilidades/Superdotação, como o fazem e que estratégias 
metodológicas adotam para a inclusão educacional destes na 
universidade. Segundo a autora, constatou-se que a maioria dos 
professores diverge sobre a concepção de necessidades educa-
cionais especiais, demonstrando incerteza acerca da participa-
ção do estudante superdotado no grupo de alunos que fazem 
parte do público-alvo da educação especial. Sobre a concepção 
de Altas Habilidades/Superdotação que os professores univer-
sitários têm, a maioria é constituída por informações do senso 
comum e que dificultam a aplicação de procedimentos peda-
gógicos que atendam aos critérios necessários para organiza-
ção de práticas de enriquecimento curricular. Os professores 
que promovem encaminhamentos pedagógicos e estratégias 
diferenciadas os identificam com perfil de superdotados infor-
malmente, sem focar as características de Altas Habilidades/
Superdotação nem necessidade específica de enriquecimento 
curricular que estes apresentam.

A pesquisa de Cianca (2012) teve por objetivo investi-
gar como a temática de Altas Habilidades/Superdotação tem 
sido vislumbrada pelos docentes do ensino superior, buscando 
conhecer qual é a percepção dos coordenadores dos colegia-
dos dos cursos de licenciatura da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) acerca da mesma. Os resultados indicaram que 
a percepção dos docentes é ainda elementar, utilizam-se do 
senso comum ao tratar da superdotação, não reconhecem seus 
estudantes com potencial de Altas Habilidades/Superdotação, 
entretanto apontam diversos indicadores, em alunos das licen-
ciaturas em que atuam, que condizem com aqueles elencados na 
literatura como recorrentes em pessoas com Altas Habilidades/
Superdotação. Constatou-se, também, que os docentes não são 
capazes de identificar os superdotados.
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Costa (2012) objetivou discutir a continuidade da aprendi-
zagem do indivíduo idoso a partir da investigação de caracterís-
ticas de Altas Habilidades/Superdotação em acadêmicos idosos 
inseridos no ensino superior da Universidade Federal de Santa 
Maria-RS. No resumo da pesquisa não apresentou os resultados.

Peranzoni (2013) identificou os indicadores de Altas 
Habilidades/Superdotação em acadêmicos do curso de Educação 
Física da Universidade de Cruz Alta. Entre os sujeitos pesquisa-
dos, foi possível identificar sete que apresentaram indicadores 
de altas/habilidades superdotação.

Costa (2016) objetivou identificar Altas Habilidades/
Superdotação em acadêmicos idosos inseridos no ensino supe-
rior da Universidade Federal de Santa Maria, localizada no Rio 
Grande do Sul. Muitos indicadores comuns encontrados nos 
estudos realizados com pessoas adultas foram visualizados nos 
sujeitos idosos, como a curiosidade, a criatividade, a lideran-
ça, a persistência, o senso de humor elevado, a autonomia e a 
preferência por desafios.

Oliveira (2016) rastreou e identificou a dotação intelectual 
de graduandos além de relacionar identificação de dotação inte-
lectual, talento acadêmico e rastreio em engajamento estudan-
til. A autora concluiu que o Teste dos Cubos foi adequado para 
o rastreio e que talento acadêmico parece ser decorrente de 
uma combinação dinâmica de múltiplos fatores que vão além 
de dotação intelectual e/ou engajamento estudantil.

CONCLUSÃO

Esta pesquisa objetivou realizar uma revisão das dissertações e 
teses sobre Altas Habilidades/Superdotação no ensino superior. 
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BRASILEIRAS SOBRE ALTAS HABILIDADES/

SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR

Ana Paula de Oliveira
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Os resultados apontam que há mais pesquisas de mestrado, na 
área de educação e com o tema de identificação.

Pesquisas sobre Altas Habilidades/Superdotação é pouco 
 frequente, ainda mais no contexto do ensino superior. Considera-
se essa revisão um ponto forte da pesquisa, pois contribui com 
a literatura da área.

Uma limitação da pesquisa foi considerar apenas os 
resumos para a análise e descrição, pois em um resumo não 
constava os resultados. Para pesquisas futuras, recomenda-se 
revisar os textos completos para uma caracterização ainda mais 
minuciosa dos estudos.
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RESUMO

Partindo das contribuições de Vygotsky para uma educação 
inclusiva, da perceptiva de promoção da inclusão e da vivência 
enquanto bolsistas do Núcleo de Acessibilidade (NAC-UFAL) com 
alunos cegos e baixa visão na Universidade Federal de Alagoas, 
campus A. C. Simões. Este artigo tem como objetivo de, a partir 
de uma intervenção educacional com o projeto de uma exposição 
tátil intitulada “O mundo em nossas mãos”, promover reflexões, 
despertando um novo olhar diante da vasta possibilidade existen-
te de estratégias e recursos pedagógicos inclusivos necessários 
para a construção de conhecimentos essenciais que permeiam 
desde o ensino básico ao de nível superior. Onde foi realizada a 
confecção/produção de recursos assistivos que proporcionassem 
tanto aos alunos com deficiência quanto ao público vidente uma 
maneira diferenciada de aprendizagem eficaz. 
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INTRODUÇÃO

São muitos os estudos sobre a aprendizagem e, também, sobre a 
classificação das diferentes concepções de aprendizagem presen-
tes em diversas teorias, também conhecidas como correntes 
epistemológicas. Com isso, temos diversos estudiosos que tratam 
sobre o desenvolvimento biológico e social do indivíduo, dentre 
os quais podemos citar: Piaget, Wallon, Vygotsky entre outros.

Nesse sentido, Nuernberg (2008, p. 309) destaca uma das 
contribuições de Vygotsky para uma educação inclusiva com 
base em sua teoria:

Interessava-lhe, portanto, a investigação destas leis da diver-

sidade, no estudo das vias alternativas de desenvolvimento 

humano na presença da deficiência. Isso representou um 

grande salto para a defectologia, que tendia a conceber a exis-

tência de leis do desenvolvimento próprias às pessoas com 

deficiência. Vygotsky afirmava que o funcionamento psíquico 

das pessoas com deficiência obedece às mesmas leis, embora 

com uma organização distinta das pessoas sem deficiência.

Desse modo, Vygotsky nos proporciona uma compre-
ensão de que entendia que a aprendizagem não se reduz uma 
mera aquisição de informações e não acontecia a partir de uma 
simples associação de ideias armazenadas na memória, mas era 
um processo interno, ativo e interpessoal. (NEVES; DAMIANI, 
2006, p. 1). Nesse sentido, surge assim, a necessidade de se pensar 
em práticas pedagógico-metodológicas, que possibilitem uma 
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forma mais viável através do processo de ensino-aprendizagem 
compreensão dos saberes sistematizado construído historica-
mente através da inclusão.

Na medida em que a orientação inclusiva implica um ensi-

no adaptado às diferenças e às necessidades individuais, os 

educadores precisam estar habilitados para atuar de forma 

competente junto aos alunos inseridos, nos vários níveis de 

ensino (SANT’ANA, 2005 p. 228).

Assim, o processo de inclusão escolar da pessoa com 
deficiência é um tema de grande relevância que vem perme-
ando espaços cada vez maiores em debates e discussões, que 
explicitam a necessidade da escola buscar atender às dife-
renças intrínsecas à condição humana. Como nos afirmam 
Silveira e Neves (2006, p. 80):

[...] a inclusão escolar pressupõe mudanças físicas 
relacionadas a posturas frentes as concepções que co- 
-habitam na escola, sendo que um dos embates de maior 
significância é o que se refere à formação de professores 
em níveis teóricos, práticos e pessoais, que, na maio-
ria das vezes, se mostra bastante insólita para edificar 
práticas que realmente estimulem a autonomia, a cria-
tividade e a ampliação das competências do aluno com 
deficiência múltipla.

Nessa perspectiva a Educação Inclusiva é uma modalida-
de de educação que desafia educadores, pais, alunos com defi-
ciências e demais profissionais ligados à educação. Desafiando 
as instituições de ensino, a adequar-se diante das necessidades 
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encontradas, de forma que não só favoreça a permanência 
destes, mas colabore efetivamente para que a aprendizagem 
se efetive com qualidade, num ambiente escolar regular onde 
não há diferenças.

Partindo desses princípios, junto à vivência com alunos 
com deficiências e a partir de discussões que foram realizadas 
entre os bolsistas do Núcleo de Acessibilidade da Universidade 
Federal de Alagoas, campos A. C. Simões foi possível pensar 
na construção de um projeto, sendo o mesmo uma exposição 
tátil, intitulado “O mundo em nossas mãos” a fim de promo-
ver uma prática pedagógica inclusiva e tornam-se acessível o 
conhecimento a todos. 

ALGUNS ASPECTOS GERAIS DA ESCOLA 
INCLUSIVA: CEGUEIRA, FORMAÇÃO 
DOCENTE E ESTRATÉGIA DE ENSINO

A cegueira, ou seja, a Deficiência Visual dar-se através da 
perda total ou ausência parcial de um dos sentidos do qual o 
ser humano é constituído – a visão. Com isso, tem-se a concep-
ção de que o cego (segundo o dicionário Houaiss, é aquele que 
é privado de visão) vive nas trevas, na escuridão sem fim, onde 
a luz do sol não faz parte da realidade que comum é a grande 
parte da sociedade. 

Sendo esta a impressão que se têm, quando se fala do 
Deficiente Visual constrói-se uma imagem destorcida da ceguei-
ra, tornando-a uma realidade impossível de se lidar. Como nos 
afirma Domingues (2010, p. 26):
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As crenças e os mitos que povoam o Imaginário social sobre 

a falta da Visão transparecem falas, gestos e posturas das 

pessoas, o que reflete o desconhecimento das peculiaridades 

da cegueira e de suas reais consequências. Além disso, estas 

ideias errôneas e concepções fictícias tornam-se barreiras que 

dificultam ou impedem a aproximação e o relacionamento.

A pessoa com deficiência visual utiliza seus sentidos 
sensórios remanescentes (olfato, paladar, tato e audição) como 
forma de se situar, ou seja, realizar tarefas cotidianas que 
seriam facilmente realizadas com o auxilio da visão, como por 
exemplo: cozinhar, lavar, enxugar, ler, escrever, se locomover, 
estudar, passear, brincar e etc. Segundo Delou et al (2008, p. 88), 
A visão é insubstituível, pois nenhuma das sensações prove-
nientes de cada um dos sentidos pode ser comparada à do outro 
e a função exercida, mas não limita ao sujeito cego o desenvol-
vimento de suas capacidades cognitivas, por meio da interação 
social e nos processos de ensino-aprendizagem, com nos afirma 
Nunes e Lomônaco (2010, p. 57)

O tato possibilita o conhecimento por meio das características 

dos objetos: textura, formato, temperatura etc. Mas ele é mais 

útil para objetos próximos e permite menos informações no 

caso de objetos grandes e/ou distantes. Esta possibilidade de 

discriminação pelo tato e pelos outros sentidos leva a crer que 

o uso dos sentidos pelo cego não é uma mera compensação do 

órgão falho, mas envolve uma reorganização biopsicossocial, 

que permite o acesso e o processamento de informações.

Dessa forma, o uso dos sentidos que restam á pessoa cega 
lhe trás a oportunidade de viver em sociedade utilizando-se 
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dos direitos que se é comum a todo cidadão, ou seja, existe 
todo um aparato legal que propicia ao sujeito com qualquer 
tipo de deficiência sua inserção social e mesmo a visão fazendo 
parte do conjunto dos sentidos sensoriais essenciais do ser 
humano, não impossibilita a um melhor desenvolvimento de 
outras potencialidades que, por sua vez, também importan-
tíssimas para a sobrevivência. 

Assim, é necessário desmistificar a noção de que o sujeito 
com deficiência, em suas particularidades, assume um posicio-
namento de desvantagem em seio social, tendo em vista que, 
as vias dá aquisição de informações se dá pela conjunção das 
sensações táteis, cenestésicas e auditivas aliadas às experiências 
mentais passadas já construídas pelo sujeito.

Que mesmo sem a visão é possível que o cego perceba a 
realidade, mesmo que de forma diferente do sujeito vidente. 
Mas, é necessário ressaltar que não se pode comparar que a 
percepção do sujeito cego seja melhor ou pior dos demais indiví-
duos, que não existem inferioridades nesses aspectos e sim dife-
rentes formas e mecanismo que possibilitam a compreensão.

Com isso, pode-se afirmar que, viver com a ausência da 
visão pode não ser fácil, mais, não é impossível. Havendo, assim, 
barreiras que precisam ser derrubadas para que o deficiente 
visual possa conquistar seu espaço na sociedade, como ainda 
nos afirmam os autores:

Assim, a cegueira por si só não é um impedimento ao desen-

volvimento. Há a imposição de caminhos diferenciados 

devido à ausência da visão, mas o desenvolvimento do cego 

é pleno de possibilidades e limitações como o de qualquer 

ser humano.
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Partindo sobre as impressões gerais sobre algumas 
impressões sobre cegueira anteriormente citadas é evidente 
que busca de seu espaço dentro da sociedade o deficiente visual, 
assim como tantos outros, tem objetivos de vida, seja ele pessoal 
(casar, ter filhos e assim constituir uma família) ou profissio-
nal (estudar, obter um diploma de curso superior, estabilidade 
econômica e um emprego fixo no mercado).

Para que esses sonhos e os objetivos possam se concre-
tizar, se tornar realidade e algo possível, a inclusão deve está 
presente em seu cotidiano, dentro das escolas e universidades. 
Como nos afirma Ropoli (2010, p. 07):

A inclusão rompe com os paradigmas que sustentam o conser-

vadorismo das escolas, contestando os sistemas educacionais 

em seus fundamentos. Ela questiona a fixação de modelos 

ideais, a normalização de perfis específicos de alunos e a 

seleção dos eleitos para frequentar as escolas, produzindo, 

com isso, identidades e diferenças, inserção e/ou exclusão.

Tratando-se de inclusão a escola é direito de todos garan-
tido pelo Constituição Federal Brasileira, sendo também um 
ambiente no qual os diferentes tipos de alunos misturam-se 
(raça, cor, cultura e não deixando de fora claro a deficiência), 
convivem e constroem o conhecimento segundo suas capaci-
dades. Onde, expressar-se expondo suas ideias livremente e 
participando de todas as tarefas de ensino de forma ativa, ou 
seja, desenvolver-se como cidadãos convivendo com o diferente 
e suas diferenças, como nos afirma Delou et al (2008, p. 216):

O sucesso da escola inclusiva depende principalmente da 

formação dos professores e da proposta político-pedagógica 
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da escola. Pois sem o conhecimento básico dos professores 

sobre as diversidades dos novos alunos e sem uma proposta 

bem definida não há como a inclusão ser implantada e as 

crianças permanecerem na escola.

A inclusão escolar remete a uma rede de ensino onde todos 
os indivíduos (alunos) estão inseridos sem quaisquer condições 
pelas quais possam ser limitados ou diferenciados em seu pleno 
direito de participar de maneira efetiva segundo suas capaci-
dades, e sem que nenhuma delas possa ser motivo de exclusão.

Assim, um bom profissional da área da educação deve ter 
em seu currículo uma formação que os proporcione a elabora-
ção de práticas inclusivas e estratégias de ensino que promovam 
a inclusão. Onde, “os professores devem construir a democracia 
no cotidiano escolar por meio de pequenos detalhes da organi-
zação da prática pedagógica. Nesse sentido, fazem a diferença: 
o modo de trabalhar os conteúdos com os alunos; a forma de 
sugerir a realização de atividades na sala de aula; o contro-
le disciplinar; a interação dos alunos nas tarefas escolares; a 
sistematização do AEE no contra turno; a divisão do horário; a 
forma de planejar com os alunos; a avaliação da execução das 
atividades de forma interativa (ROPOLI, 2010, p. 13)”. 

Ministrar uma aula não é algo simples, mais se torna 
fácil quando se procura entender a realidade do sujeito com 
deficiência e a partir da mesma saber trabalhar com ela. Nesse 
sentido, se faz necessário utilizar novos métodos, recursos, 
estratégias e entre tantas outras coisas para fazer definiti-
vamente a inclusão nos processos de ensino-aprendizagem, 
sendo esse um dever do professor na perspectiva de mediação 
entre o conhecimento e o aprendiz. 

UNIVERSIDADE INCLUSIVA: SABERES, 
VIVÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE 

UMA EXPOSIÇÃO TÁTIL

Eduardo Monteiro de Lima 
Reginaldo de Lima Santos 
Neiza de Lourdes Frederico Fumes



1132

Com isso, é necessário fazer uso das tecnologias assistiva 
para que a autonomia e a independência do indivíduo (o apren-
diz) venham a se concretizar dentro do meio social é uma dentre 
as diversas alternativas, sendo importante ressaltar Tecnologia 
assistiva, como sendo uma “área do conhecimento, com caracte-
rística interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodo-
logias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas 
com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando 
a sua autonomia, Independência, qualidade de vida e inclusão 
social (CAT, 2007 apud BOSCO 2010, p. 27).”.

EXPERIÊNCIAS NO PROCESSO  
DE CONSTRUÇÃO DA EXPOSIÇÃO TÁTIL

Os fundamentos teórico-metodológicos da inclusão escolar 
centralizam-se numa concepção de educação de qualidade 
para todos, no respeito à diversidade dos educandos. Assim, 
em face das mudanças propostas, cada vez mais tem sido 
reiterada a importância da preparação de profissionais e 
educadores, em especial do professor de classe comum, para 
o atendimento das necessidades educativas de todas as crian-
ças, com ou sem deficiências.

Nessa perspectiva as atividades lúdicas possibilitam aos 
educadores a possibilidade de descobertas em relação as capa-
cidades intelectuais, motoras, as potencialidades, habilidades e 
limitações do educando, quando compreendem a sua importância 
para a aprendizagem e para o desenvolvimento, onde, também se 
adéquam junto as necessidades encontradas no ensino superior.
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No que diz respeito ao uso de recursos Sartoretto (2010, 
p. 19) nos diz que:

Para o desenvolvimento das atividades ligadas às discipli-

nas escolares é comum o uso de tesoura, cola, papeis, tintas, 

materiais esportivos, microscópio, tubos de ensaio, vídeos, 

etc. Em cada uma destas situações, o aluno com deficiência 

necessita de uma avaliação que tem por objetivo identificar 

a necessidade de se introduzir um recurso diferenciado que 

lhe possibilite participar das atividades com os seus colegas.

Assim, uso de recursos pedagógicos devem atender as 
diferenças dos alunos, de forma que, podem ser considera-
dos como ajudas e também meios utilizados para que se possa 
alcançar um determinado objetivo podendo ocorrer através 
de ações; práticas educacionais ou qualquer material didático 
projetado para dar autonomia ao sujeito com deficiência em 
contexto educacional. Ainda em consonância com a autora se 
faz necessário entender que:

O projeto e os materiais didáticos utilizados na criação de 

recursos pedagógicos devem levar em consideração as habi-

lidades motoras, visuais, auditivas e cognitivas do aluno. 

Os recursos são construídos de forma que o aluno consiga 

manuseá-los, podendo assim participar das atividades varia-

das com sua turma.

Desse modo, o educador tende a compreender e não limitar- 
-se ao ensino transmissivo, partindo em busca de soluções 
dentre as diversas vias de acesso ao conhecimento, onde o tato 
é uma alternativa para o processamento de informações tendo 
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um caráter significativo para a aprendizagem. Nessa perspec-
tiva, como nos afirma Domingues (2010, p. 35) “o tato fornece 
informações sobre tamanho, peso, consistência, espessura, 
densidade, textura, dentre outras formas, e possui proprieda-
des importantes e diferentes das propriedades da visão no que 
concerne à percepção de um objeto.”.

A autora ainda deixa claro sobre alguns aspectos essên-
cias que devem ser compreendidos a respeito do tato e a visão 
como vias de conhecimento, onde, a mesma diz que:

O tato tem acesso às informações de forma limitada, uma 

vez que os movimentos exploratórios são feitos gradualmen-

te, e o reconhecimento de um objeto é processado de modo 

sequencial e lento. Considere-se, ainda, que nem tudo está 

ao alcance das mãos. Em contraposição, a visão é capaz de 

perceber cores, formas, tamanhas e outras características de 

um objeto ao mesmo tempo identificá-lo à longa distância. 

Assim, a visão é abrangente e capaz de perceber detalhes e 

minúcias. Mas nem tudo pode ser percebido pelo olho huma-

no. Além disso, nem o tato, nem a visão trabalham sozinhos 

ou de forma isolada na atividade de processamento de infor-

mações e de formação de conceitos. Do mesmo modo que o 

tato, a visão não é suficiente para definir e compreender as 

características e as funções de um objeto. 

Diante disso, faz-se necessário um breve entendimento 
sobre áreas diversas dos conhecimentos em que envolve design, 
arquitetura, artes entre outros. Para que seja possível obter 
uma breve compreensão dos caminhos norteadores, e assim 
encontrar ideias para a execução de um projeto, de modo que, 
a partir disso, venham buscar maneiras de adequar os recursos 
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pedagógicos e assim possibilite tanto visualmente, quanto atra-
vés da percepção com o uso do tato na promoção da inclusão de 
todos os educandos. 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa tem um caráter qualitativo com base em um estu-
do de campo observacional.

Para a confecção dos instrumentos pedagógicos acessíveis 
foram utilizados como matéria prima: madeira; plástico, papelão, 
tecidos, papel, isopor, parafusos, lona, alumínio, lixa entre outros. 

Foram definidas três temáticas a serem abordadas na expo-
sição tátil em que envolve as áreas de Matemática (geometria) 
Ciências (Sistema solar) e Geografia (Planisfério e globo terrestre).

O local de confecção/produção da exposição foi a sede do 
Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Alagoas 
(NAC-UFAL) durante o período de 03 (três) meses, onde houve 
a participação de 08 bolsistas do núcleo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fruto de o programa Incluir o objetivo do Núcleo de Aces-
sibilidade (NAC) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 
é de ofertar, da melhor forma possível, estratégias para que 
alunos com as mais diversas deficiências possam desenvolver 
seus trabalhos acadêmicos com aparato pedagógico necessário 
para obter êxito em suas atividades. 

O NAC disponibiliza serviços e atende aos estudantes com 
algum tipo de deficiência, de graduação e pós-graduação, em seus 
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espaços. Está localizado no Centro de Interesses Comunitários 
(CIC) da UFAL, sob a coordenação da Profª Drª Neiza Fumes. 

O Núcleo atua na produção e adaptações de recursos 
pedagógicos estejam acessíveis aos estudantes do público-alvo 
da Educação Especial, de modo que seus trabalhos sejam reali-
zados com sucesso.

Nessa perspectiva, a partir da vivência com alunos cegos, 
buscou-se inovar através da construção de uma Exposição Tátil 
de caráter interdisciplinar intitulada “O mundo em nossas 
mãos”, onde, como temas decidiram tratar sobre as formas 
geométricas (Geometria), Os continentes que compõem planisfé-
rio e a construção do globo terrestre tátil (Geografia) o Sistema 
Solar (Ciências) de forma que complementasse a compreensão 
que se tinha sobre e possibilitasse a inclusão através da expe-
riência tátil com os recursos adaptados.

Na confecção das formas geométricas buscou-se propor-
cionar ao aluno uma experiência tridimensional de constru-
ção através da montagem das mesmas. As formas selecionadas 
foram: pirâmide de base quadrada; pirâmide de base triangular; 
cubo; esfera e paralelepípedo. Já na construção do sistema solar 
foram utilizados bolas em diferentes dimensões e um guarda-
-chuva (grande) que serviu como base para proporcionar uma 
experiência de suspensão (gravitacional) e que, assim, fosse 
possível fazer os movimentos de rotação e translação. No painel 
tátil do planisfério a construção se deu com todos os continen-
tes em alto-relevo com diferentes texturas que também foram 
projetadas para a construção do globo terrestre. 

Por fim, todos os recursos feitos para a exposição ganharam 
descrições no sistema de escrita Braille, fonte aumentada para 
pessoas com baixa visão e fonte padrão para o público vidente. 
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Nesse caso específico da exposição tátil buscou-se um 
sistema de representação de baixo custo, através de diferentes 
formas, texturas, altos e baixos-relevos que são as variáveis que 
podem ser exploradas para, de forma codificada, comunicar 
entre os demais elementos.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente artigo possibilitou um gran-
de enriquecimento acadêmico e profissional através de todo 
o processo de confecção e apresentação da exposição tátil, de 
forma que incentivou a buscar novos horizontes numa ressig-
nificação da prática pedagógica tornando-a inclusiva e que 
será exercida após a conclusão da graduação. Sendo importan-
te ressaltar que, o acesso a informações através de pesquisas 
relacionadas à área de inclusão junto a vivência com os alunos 
com deficiências influenciou significativamente no repensar 
em processos de ensino-aprendizagem visando não só atender 
a necessidade de alguns alunos, mas possibilitar a participação 
ativa e a inclusão de todos. 

Com isso, finalizamos esse trabalho crendo numa pers-
pectiva do surgimento e aprofundamento de novas práticas 
docentes que promovam aquilo que é garantido por lei, uma 
educação de qualidade com igualdade e equidade para todos.
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EDUCAÇÃO E TRABALHO DE 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:  
OS DISCURSOS ENTRE FORMAÇÃO 
E INSERÇÃO PROFISSIONAL

Mirella Villa de A. Tucunduva da Fonseca1

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

RESUMO

Este artigo parte da avaliação do contexto das políticas educa-
cionais e de reflexões a partir de investigações desenvolvidas nas 
diferentes temáticas da área de educação e do trabalho, bem como, 
dos processos teóricos-metodológicos utilizados nas produções 
de pesquisadores que discutem essas temáticas e suas diferentes 
implicações para a educação. O estudo teve por objetivo investigar 
a relação entre a educação, trabalho, e a realidade que pessoas 
com deficiência (PcD) enfrentam na sua formação e na conse-
quente inserção profissional. Metodologicamente, por meio dos 
pressupostos teórico-metodológicos de Michel Foucault, propôs-se 
realizar uma leitura acerca dos discursos proferidos, explicitados e 

1 Doutora do Programa de Pós-graduação em Educação PPGedu da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – Orientador Prof Dr 
Antonio Osório - Linha de Pesquisa Educação e Trabalho e membro do Grupo 
de Estudos e Investigações acadêmicas nos Referenciais Foucaultianos 
(GEIARF) - mirella.tucunduva@gmail.com.
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silenciados em uma análise do campo epistemológico foucaultiano 
em relação à inclusão social, desvelando, assim, as estratégias e 
táticas que formam as unidades discursivas da atividade profissio-
nal no que tange à importância da formação na profissionalização 
de pessoas com deficiência. A guisa da conclusão, a pesquisa permi-
tiu observar, por meio das concepções discursivas, que o processo 
de formação e inserção profissional se relacionam em diferentes 
formas de dispositivos e práticas sociais que estruturam e readé-
quam a inclusão social da PcD.

Palavras-chave: Educação; Trabalho; Pessoa com Deficiência.

INTRODUÇÃO

A partir dos referenciais foucaultianos, antes de ambicionar 
a origem exata de uma prática, de um saber, de um discur-
so, faz-se necessário localizar os discursos que colocam em 
funcionamento uma política, no caso, a política de inclusão 
das pessoas com deficiência como um dispositivo de segurança, 
constituído de um conjunto de práticas discursivas com que o 
poder investe na população.

Nesta perspectiva, verificamos que a especificidade do 
tema inclusão da pessoa com deficiência, vem contribuindo 
para uma prática fragmentada da escolarização que focaliza 
como dificuldades ora o método de ensino ora as carências 
físicas e psicológicas dos indivíduos, além das condições socio-
culturais do sujeito adulto. Na prática, a fragmentação se dá no 
método didático-pedagógico, pela ênfase na alfabetização, no 
aspecto mecânico e repetitivo do ler e escrever, no uso exclusivo 
de recursos materiais como a cartilha, na descaracterização do 
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ato pedagógico e, até mesmo, na interpretação dos níveis de 
conceptualização da escrita.

Buscou-se relacionar escola e trabalho partindo do pres-
suposto que, em geral, os estudos sobre a educação de pessoas 
com deficiência têm apontado a importância, na concretiza-
ção do aprendizado da leitura e da escrita, das condições de 
vida dos sujeitos, das representações sociais construídas por 
estes sujeitos e, recentemente, das hipóteses que formulam este 
aprendizado. No entanto, nos estudos, tais aspectos não são 
explicitados como categorias interdependentes de análise para 
uma compreensão da problemática e tão pouco na especificida-
de das necessidades da pessoa com deficiência.

O interesse para abordarmos o tema sobre a inserção 
de pessoas com deficiência no mundo do trabalho partiu das 
pesquisas realizadas por Villa (2003) as quais nos permitiam 
observar que as finalidades da escolarização do jovem/adul-
to com deficiência mental, como também para pessoas com 
outras deficiências, convergem para o objetivo de inserção no 
mercado de trabalho. Ao tomar o enfoque da escolarização, 
tais trabalhos possibilitaram uma reflexão particularmente 
desafiadora acerca dos problemas enfrentados por pessoas 
com deficiência em diversos setores sociais. Possibilitaram, 
ainda, compreender, por meio dos enunciados presentes nos 
depoimentos das pessoas com deficiência, se as necessidades 
que determinam a construção do saber escolar se ampliam e 
se diferenciam no processo, contribuindo para a melhoria da 
vida prática desse aluno.
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OBJETIVOS

A análise da relação entre a educação e o trabalho das PcD 
fomentou a discussão teórica foucaultiana e os discursos apre-
sentados, buscando uma articulação viva e, portanto, inacabada 
entre teoria e empiria.

Nesse sentido, considerando as questões e os objetivos da 
pesquisa, tendo Foucault como referencial teórico, o olhar aqui 
deve ser o de investigar os discursos proferidos, explicitados e 
silenciados em relação à produção discursiva. Segundo Foucault 
(1999, p. 138), a arqueologia é “[...] um domínio de pesquisas, não 
uma disciplina”. Esse campo com preende, “[...] numa sociedade, 
os conhecimentos, as ideias filosó ficas, as opiniões cotidianas, 
mas também as instituições, as práticas comerciais e policiais, 
os costumes, tudo remete a certo saber implícito”.

O trabalho de pesquisa foi realizado em duas etapas 
quanto aos procedimentos de campo. Em primeiro lugar, por 
meio da coleta de dados junto às instituições, coleta realiza-
da com aplicação de questionário estruturado desenvolvido 
a partir do referencial teórico. Assim munidos, buscamos as 
instituições públicas que visam promover a inserção das PcD 
no mercado de trabalho. Procuramo-las a fim de realizar uma 
análise do quantitativo das PcD que se inserem no trabalho e 
sobre empresas de Mato Grosso do Sul (MS) que trabalham com 
a inserção dessas pessoas.

Em segundo lugar, procurou-se focalizar as empresas a 
partir de outro ângulo, deslocando as análises de uma pers-
pectiva geral, que contemplou diversas empresas simultane-
amente, para uma perspectiva mais específica, aprofundando 
as análises em apenas uma empresa e a realização de entrevis-
tas e análises documentais, com isso visando caracterizar as 
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condições em que a referida empresa realizava a inserção de 
PcD e dando voz aos sujeitos da pesquisa.

Para a seleção dos sujeitos a serem pesquisados foi 
estabelecido estudo de corte transversal na cidade de Campo 
Grande, MS. Foram selecionadas empresas que fazem parte 
do Programa “Empresa Inclusiva”, programa implantado pela 
Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Funsat/
Núcleo de Inclusão do Trabalhador com Deficiência no Mercado 
de Trabalho em parceria com a Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego/MS. A concessão do Selo de Certificação 
“Empresa Inclusiva” objetiva estimular a realização de ações 
sociais para a efetiva inclusão no mercado de trabalho das PcD.

Os depoimentos verbais dos sujeitos participantes desta 
investigação permitiram delinear os diferentes enunciados 
entre os de menor intensidade e aqueles que tiveram mais 
intensidade referente ao tema aqui abordado.

Considerar os elementos como pequenos casos expressos 
em depoimentos verbais serve para enriquecer e dar sentido 
ao tema, além de depoimentos de demais sujeitos envolvidos 
na inclusão social das PcD, selecionadas em razão da abran-
gência do tema.

É isso que se pretendeu atingir com este estudo, 
delimitando-o a partir dos discursos de PcD que podem ser 
entendidos como procedimentos de inclusão ou exclusão, histo-
ricamente constituídos e sustentados “[...] por todo um siste-
ma de instituições que as impõem e reconduzem; enfim, que 
não se exercem sem pressão, nem sem ao menos uma parte de 
violência” (FOUCAULT, 1999, p. 14), como os outros sistemas de 
exclusão, “palavra proibida” e “segregação da loucura”.

Segundo Osório (2013), as vertentes dos discursos da 
inclusão são oriundas das mais diferentes periferias dos 
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problemas sociais, que sempre foram denominadas anomalias e 
que se propõem a conjugar a distribuição de normalizações que 
dão sustentação ao “poder disciplinar” implícito na sociedade, 
sempre num sentido de apaziguar ou neutralizar um conflito 
presente. Conforme Osório (2013, [n.p.]),

A inclusão passa a ser pensada como a criação de um conjunto 

de dispositivos reguladores, com caráter técnico, buscando 

orientar um determinado grau de normalização, de um grupo 

ou de um indivíduo, em situação de risco social, seja pela 

precarização de suas condições humanas, marcadas pela 

diferença, [...] cuja base cultural é o exercício histórico do 

racismo, seja como uma anomalia que caracteriza um indi-

víduo ou um grupo, por um atributo do senso comum, seja 

por uma comprovação ou não dessa diferença.

Constata-se que o discurso da inclusão social se apoia sobre 
outros sistemas e mecanismos de exclusão, que são suportes do 
conjunto de estratégias institucionais, sendo, ao mesmo tempo, 
reforçadas e conduzidas por práticas sociais mais profundas.

A análise dos discursos referendada aqui foi fundamenta-
da no referencial foucaultiano (1999, p. 51), pelo qual, segundo 
o autor, devemos “[...] questionar nossa vontade de verdade; 
restituir ao discurso seu caráter de acontecimento; suspen-
der, enfim, a soberania do significante”. Quando se analisa o 
discurso na perspectiva foucaultiana, alcançam-se benefícios 
da teoria social, pois sua preocupação com essa análise deve-se 
a uma série de posições tomadas que resultam de suas pesquisas 
nas ciências humanas, pelas quais focalizou as práticas discur-
sivas como constitutivas do conhecimento e suas respectivas 
condições de transformação.
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A análise concentra-se no movimento da arqueologia, 
nas práticas discursivas. Assim é possível entender que, a partir 
dessa perspectiva, a realidade se manifesta e por meio dela 
os sujeitos se constituem. Por isso se atribui grande valor ao 
discurso. Assim, portanto, os sujeitos são constituídos pelas e 
nas práticas sociais nas quais transcorrem inúmeras relações 
de poder, de saber, com diferentes modos de subjetivação.

METODOLOGIA

A empresa tomada como campo de estudo desta pesquisa atua 
no setor de supermercados, destacando-se entre as grandes 
distribuidoras de alimentos do país.

Somente na Regional de Mato Grosso do Sul – Município 
de Campo Grande, que participou da presente pesquisa, são 13 
lojas e 47 PcD em seu quadro. O objetivo da empresa é manter 5% 
do seu quadro com PcD, conforme previsto em lei, no entanto o 
procedimento de preenchimento da cota prevista em lei depen-
de da existência de vagas e da realização de novas seleções.

Fizeram parte da investigação 47 PcD, que trabalham nas 
diversas unidades da empresa em Campo Grande/MS. Dessas, 
50% são da área de Gestão de Pessoas que atuam com a inserção 
de PcD. Dessas pessoas, 29% trabalham na empresa há mais de 8 
anos e 70% do total da amostra atuam com PcD entre um e quatro 
anos. Além disso, apenas 7 PcD da amostra têm curso superior, 
sendo que a maioria (93%) têm entre 25 e 50 anos de idade.

Entre as PcD que fizeram parte da amostra, 13 possuem 
deficiência física, 7 deficiência visual, 10 deficiência auditiva e 
17 deficiência intelectual ou múltipla. Do sexo masculino eram 
72% das pessoas. Quanto à idade, 64% tinham acima de 30 anos. 
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Quanto ao estado civil, 48% eram casadas, 44% eram solteiras, 
2% eram divorciadas e 6% situavam-se em outras condições.

Com relação à escolaridade, 28% tinham ensino médio 
completo, 39% tinham superior incompleto (grande parte 
fazendo curso superior) e 14,9% tinham curso superior comple-
to, sendo que, entre esses graduados, 13% tinham também 
cursos de especialização. Com relação ao tempo de empresa, 
75% tinham de zero a cinco anos de trabalho, sendo que 69% 
delas ocupavam o cargo administrativo (função básica). O salá-
rio das pessoas variava entre um e quatro salários mínimos.

Das 6 PcD entrevistadas, 2 possuem deficiência auditiva, 
1 deficiência visual, 2 deficiência física e 1 deficiência intelec-
tual. Os sujeitos das entrevistas aqui referendados são PcD que 
trabalham em diferentes setores da empresa.

De início uma descrição geral a partir dos dados coleta-
dos quando do início das entrevistas sobre idade, naturalidade, 
estado civil, se tem filhos, quantos e a renda mensal. Após essa 
etapa são apresentadas as atividades profissionais de cada um. 
Por fim, os discursos sobre seus caminhos na escolarização e os 
passos na profissionalização.
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RESULTADOS

Dos relatos que foram realizados com as seis PcD entrevistadas, 
quatro enfatizaram a escolarização como recurso importan-
te para ingresso no mercado de trabalho, sendo que uma não 
opinou e outra colocou como irrelevante ter estudado ou não; 
três dos entrevistados apresentaram uma história escolar na 
qual houve indícios de exclusão, também demarcados na educa-
ção de forma geral. As narrativas indicaram fortes contradições 
a respeito das formas facilitadoras de acesso aos recursos e 
materiais colocados à disposição das pessoas com deficiência.

Todos os entrevistados colocaram as cotas como um 
dispositivo importante para facilitar o ingresso no mercado 
de trabalho, porém, remeteram também o sucesso à busca indi-
vidual, elevando a culpa por algum tipo de insucesso a fatores 
alheios. As PcD, como sujeitos ativos, justificam a ocupação 
pelas cotas por entenderem que é um direito, mas, na visão 
delas, não é a mais importante, prefeririam serem melhores 
preparadas para competir em condições de igualdade.

As PcD entrevistadas ponderaram a respeito do sistema 
de cotas para o trabalho, que serve para abrir as portas, pois 
o mercado é fechado. Dizem também que é um valioso instru-
mento para um campo que é restrito, que “pessoas desiguais 
devem ter prioridade”. O que ficou explicitado é que o sistema 
de cotas é um direito adquirido, portanto, deve esse direito ser 
exercido e as vagas, ocupadas.

Os pontos de vistas diferentes, transcritos, por meio 
das vozes das PcD, traduzem histórias individuais, cada uma 
com traços diferentes, onde tiveram um grau maior ou menor 
de exclusão.
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Na verdade, o relato das PcD, com respeito aos desafios 
enfrentados na sua escolarização, deve ser entendido junto com 
a sua história de vida e as práticas sociais constituídas.

Compreender os discursos da escolarização permea-
do pela história de vida das PcD é tentar entender apenas 
uma faceta de sua trajetória de superação a fim de alcançar 
o sucesso profissional, pois existe todo um contexto social, 
econômico, cultural e até político que influenciou e influencia 
decisivamente na exclusão dessas pessoas, para não dizer da 
maioria das pessoas.

Ao serem questionados sobre as conquistas profissio-
nais, as respostas foram unânimes em afirmar que se sentem 
satisfeitos com o trabalho, porém, ao serem indagados sobre 
a inclusão social, as respostas foram evasivas, declarando que 
ainda existe uma lacuna para que a inclusão social da PcD se 
concretize na sociedade.

CONCLUSÕES

Como considerações finais possíveis devemos inicialmente 
considerar que as reflexões e os fragmentos disponibiliza-
dos nesse relatório de tese deverão servir de subsídios para 
outras reflexões e para outros trabalhos cuja temática seja a 
inclusão social da PcD.

Ao resgatarmos as análises feitas ao longo deste estudo, 
considerando a educação e o trabalho como determinantes 
para a inclusão social da PcD por meio dos discursos implí-
citos e explícitos no processo, podemos traçar uma linha de 
pensamento acerca de como se constroem e se desconstroem 
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as práticas sociais que imperam na relação entre formação e 
inserção profissional da PcD.

A partir de alguns subsídios iluminados pelos referenciais 
teóricos e metodológicos em Michel Foucault, a produção de arti-
gos e outros artefatos permitiram concluir observações discursi-
vas que circulam, possibilitando observar as diferentes formas de 
como se compreender as redes de dispositivos e práticas sociais 
que se estruturam e readéquam a inclusão social da PcD.

Parte-se do princípio de que as práticas sociais são estru-
turas montadas para o exercício do poder público e privado, com 
rituais de punição, a partir de estratégias elaboradas de vigilân-
cia, que perpassam por todas as instituições, visando o discipli-
namento e alienação dos indivíduos, reforçando suas condições 
de diferenças, gestados pela sociedade em seu cotidiano.

Pela arqueologia foi questionada e desconstruída as dife-
rentes dimensões e especificidades, de forma pontual distri-
butiva, em normas orientadoras reforçadas por pressupostos 
teóricos e subsídios, a partir das abordagens da percepção da 
deficiência, se propondo ter uma unidade “discurso-objeto”, 
distinguindo essa unidade, em outras formas de facetas e redes 
em amplas e diferenciadas dimensões da inclusão social.

Conforme foi escrito a arqueologia da inclusão social, 
traz em sua especificidade, a essência do próprio movimento 
da relação educação e trabalho, pelo qual ela é produtora de 
conhecimento e é concebida como uma das formas de produção 
de discursos, principalmente aqueles que trazem em suas bases, 
histórias de vida, experiências.

A inclusão social é dotada de uma estrutura muito parti-
cular que diz respeito precisamente às práticas sociais que ao 
longo do tempo foram se delineando, ora de uma forma linear, 
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ora num processo contraditório. Explica-se assim, as percepções 
que norteiam a deficiência.

A resistência reside nas características individuais das 
PcD, no processo de escolarização e de formação para o traba-
lho. A ideia de padronização nas práticas pedagógicas nos 
modos de ensinar e de aprender perdura até os dias atuais, 
há milhares de anos, em diferentes países, na organização das 
estruturas educacionais ou mercado de trabalho, implicando 
na intensificação dos processos de exclusão social.

Um dos grandes dilemas enfrentados pelo discurso da 
inclusão é sua progressiva aproximação com os instrumentos de 
exclusão social, e, ainda o idealismo de seus pensadores, tendo 
em vista a institucionalização deste pensamento. Fica clara, 
então a necessidade deste discurso de inclusão estar sempre 
buscando regenerar o saber debilitado em cada tempo.

Os discursos de inclusão social são resultados de atos 
humanos, que em cada etapa da história têm se apresen-
tado de forma latente e apaziguadora das tensões sociais.  
É importante dizer que o discurso da inclusão é produzido por 
orientações coletivas, reforçadas não somente em regulamen-
tações oficiais, mas também por diferentes práticas sociais 
que enfatizam ações discriminativas e segregadoras. Daí esses 
discursos não podem ser entendidas separadamente destas 
práticas explicitadas em suas diferentes correlações de forças 
e provocadoras de contradições.

Entendida como uma luta constante, representada por 
diferentes roupagens históricas e políticas, a inclusão social por 
meio da educação e do trabalho se estendem com sinalizações 
e buscas em diferentes ordens legais que encontram suas resis-
tências nos preconceitos culturais e pedagógicos sobre a defi-
ciência. A diferença desses indivíduos em relação às condições 
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sociais, os postulam por um campo constante de segregação 
institucional, o que pode ser comprovado com algumas infor-
mações apresentadas neste relatório de tese.

O que se observa nesse exercício de igualdade é provoca-
dor de outros discursos, cujas bases estabelecem um universo 
significativo de jogos de correlação de forças, capazes de revi-
gorarem, de ocasionarem a instauração de mudanças no seio 
de cada instituição.

O grande desafio que a PcD tem que enfrentar frente 
ao discurso da inclusão social é da convivência com a correla-
ção de forças e do seu papel atribuído muito além do próprio 
espaço laboral.

Na preocupação que a PcD não exercesse uma função 
que não fosse compatível com sua deficiência, delinearam 
funções compatíveis de acordo com os sentidos não afetados 
pela deficiência destas pessoas, sem deixar que fossem agentes 
do processo, e pudessem elas mesmas dizer se elas seriam ou 
não capazes de exercerem, assim, um cego irá ser telefonista, 
só pelo fato de ouvir bem.

Mediante as práticas sociais registradas historicamente 
por ações e processos de distribuição de leis, normas, regras 
que dão sustentação ao poder disciplinar explícito ou implí-
cito na sociedade.

Desenvolver o estudo sobre inclusão social das PcD, visan-
do identificar uma possível relação entre educação e trabalho 
foi uma tarefa que exigiu, acima de tudo, bom senso, pois, foi 
um trabalho marcado por contradições, no qual tínhamos que 
tomar posicionamentos que, muitas, vezes se diferenciavam do 
nosso modo de pensar e das hipóteses iniciais que tínhamos 
construído a respeito do tema.
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Levamos em conta, neste trabalho de pesquisa, aspectos 
da subjetividade social da PcD, tentamos explicar os fatos sobre 
o crivo perceptivos dos sujeitos entrevistados.

Empenhamo-nos em refletir sobre o tema descrito por 
entendermos que existe uma contradição nos discursos oficiais 
vigentes e também na prática da inserção da PcD no mercado de 
trabalho, por ser um assunto que reflete interesse e ao mesmo 
tempo ainda causa um mal-estar na sociedade contemporânea.

A construção do trabalho não foi uma tarefa fácil, pois 
tínhamos que pensar a educação e o trabalho num complexo 
contexto, marcado por fortes contradições. Foi uma pesquisa 
que exigiu um exercício muito grande de busca de suportes 
teóricos, informação empíricas, análise e reflexão, organização 
de dados, escrita, reavaliação e auto-avaliação constantes.

No entanto, ao dar voz às PcD foi possível refletir sobre 
os caminhos que revelaram a visão destas pessoas, no que 
se refere a importância da educação e, também, o que nos 
permitiu avaliar onde estavam os verdadeiros entraves que 
dificultaram o ingresso no mercado de trabalho de forma 
normal, isto é, sem a necessidade de utilização de dispositivos 
alternativos como as cotas.

Metodologicamente a arqueologia mostrou que a pesqui-
sa é um ato de desconstrução. Desconstrução do sujeito (prin-
cipalmente, daqueles que o utilizam como base epistemológica 
para suas reflexões), desconstrução de tudo o que está posto, 
tudo o que é considerado natural e verdadeiro. Nessa perspec-
tiva, adotar o referencial foucaultiano para o desenvolvimento 
de uma pesquisa é, antes de tudo (ou nada!), deixar as verdades 
em suspenso, olhar para os discursos com suspeita, é compre-
ender que o conhecimento é circunscrito num tempo histórico, 
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já que o sujeito que o “inventa” está inserido num campo de 
relações de poder.

Explicando melhor, na singularidade das informações 
expressadas pelos sujeitos entrevistados, apreendemos o proces-
so vivido por eles, na busca de um espaço no mercado de trabalho.

Entendemos que a titulação acadêmica para a PcD faz 
sentido em alguns casos como requisito para inserção no merca-
do de trabalho. Mas, a escola, como lócus de formação, não 
tem cumprido sua função de forma satisfatória, ou seja, pouco 
contribuiu efetivamente, para que estas pessoas concorrerem 
em nível de igualdade com os não deficientes, uma vez que estas 
pessoas ainda necessitam das cotas para inserção imediata no 
mercado de trabalho.

Verificamos também, que as PcD veem a escola como uma 
promessa de inserção no mercado de trabalho e identificamos 
uma certa frustração, que pode ser estendida a uma gama de 
pessoas excluídas socialmente.

Pudemos observar que o princípio de igualdade coloca-
do nas leis, expressa a necessidade de atender as demandas 
sociais ocasionadas pela exclusão social, serve mais como medi-
das paliativas do que concretas, uma vez que as oportunidades 
de emprego são restritas no sentido de que se percebe maior 
preocupação com relação ao âmbito jurídico da contratação de 
PCD, em detrimento da própria inclusão social dessa deman-
da populacional de modo que a obrigação legal de contratação 
pode significar apenas uma inclusão formal.

Diante do exposto, durante o percurso de todo trabalho 
de pesquisa, após observar os conflitos ainda existentes sobre 
os desafios educacionais e as conquistas profissionais, pode-
mos inferir que a “deficiência”, como quesito necessário para 
disputar uma vaga no mercado de trabalho pelas cotas, reforça 
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a ideia de incapacidade do deficiente, isto é, reforça a patologia, 
serve como rótulo para dizer quem é ou não capaz.

Algumas das PcD entrevistadas também anunciaram 
que só a escola não foi capaz de atender as expectativas para 
ingresso no mercado de trabalho, ela é deficiente e preconcei-
tuosa, enquanto as cotas fazem a diferença para remendar o 
que a educação não conseguiu fazer. Observamos que as PcD 
entrevistadas e que estão inseridas no mercado de trabalho 
por meio das cotas, tiveram passagens por escolas públicas, 
mas apesar de reclamarem do despreparo dos professores e 
do próprio sistema, no atendimento as suas necessidades, afir-
mam que foi o conhecimento obtido por meio da escolarização 
que proporcionou melhores condições no campo profissional, 
o que, mais um vez, evidencia às contradições encontrados no 
percurso deste trabalho, onde ao mesmo tempo em que colo-
cam que a escolarização não teve importância, evidencia os 
conhecimentos obtidos na escola como recurso fundamental 
para sua cidadania.

Para finalizar, destacamos algumas reflexões possíveis 
sobre a inclusão social das PcD. Percebemos que, na maioria 
das vezes, tais pessoas são retratadas em contextos estereo-
tipados e reducionistas. Que o discurso típico a seu respeito 
costuma se limitar a dois polos: a negação da autonomia e a 
exploração da imagem, apelando para situações que desper-
tam sentimentos de pena ou de motivação para quem não tem 
nenhum tipo de deficiência. São muito comuns as histórias de 
superação contadas para comover as demais pessoas a partir 
das dificuldades vivenciadas por quem tem deficiência. O inte-
ressante é que muita gente ainda é surpreendida quando esses 
indivíduos demonstram que possuem liberdade de escolha e 
plena capacidade para viver em sociedade.
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RESUMO

A efetivação do Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, que 
regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, sobre o 
ingresso dos estudantes nas Instituições Federais de Ensino, 
sistematiza nesse ingresso a questão das cotas para pretos, 
pardos e índios e o mais novo Decreto Nº 9.034, de 20 de abril 
de 2017, que inclui no sistema de cotas pessoas com deficiên-
cias, acaba por demandar novas questões de trabalho dentro do 
contexto das universidades. Trabalho esse voltado não apenas 
para questões técnicos científicos, mas também de sensibili-
zações a respeito de toda comunidade acadêmica, questões 
de ordem didáticos pedagógicas, entre outras demandas que 
surgem no cotidiano dessa nova experiência. Nesse sentido, o 
presente texto busca apresentar o relato de uma experiência 
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de um trabalho multidisciplinar de atendimento a uma estu-
dante de ensino superior, que demanda ações inclusivas para 
sua permanência na Instituição e o desenvolvimento de sua 
formação. Entende-se que a efetivação das ações afirmativas 
precisa ser entendida de forma prática do contexto educacio-
nal, discutindo não somente o ingresso, mas também a forma 
como os estudantes ingressantes por cotas está permanecendo 
e concluindo suas formações profissionais.

Palavras chave: inclusão; ensino superior; políticas afirmativas. 

INTRODUÇÃO 

Na forma da lei, o acesso ao Ensino Superior é provido a estudan-
tes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades e superdotação, a legislação brasileira relati-
va à educação inclusiva é recente. As diretrizes nacionais para 
Educação Especial para a Educação Básica, mediante o parecer 
17/2001, do Conselho Nacional de Educação preveem que:

A educação especial, portanto, insere-se nos diferentes 

níveis da educação escolar: Educação Básica – abrangendo 

educação infantil, educação fundamental e ensino médio – e 

Educação Superior, bem como na interação com as demais 

modalidades da educação escolar, como a educação de 

jovens e adultos, a educação profissional e a educação indí-

gena (BRASIL, 2001, s/p.). 

Em relação ao Ensino Superior, conforme Ferrari e Sekkel 
(2007), a produção científica a respeito do tema e a produção de 
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políticas de inclusão ainda é bastante escassa, demonstrando a 
existência de iniciativas isoladas que auxiliam os professores e 
a equipe pedagógica a melhor atender alunos com deficiência.  
A autora ainda relata as dificuldades até mesmo do aluno 
conhecer a sua condição, “há casos em que o próprio aluno 
desconhece sua condição ou não tem consciência das suas difi-
culdades” (FERRARI; SEKKEL, 2007, p. 643).

Além disso, apesar da lei, em seu aspecto formal, garantir 
o acesso e a inclusão de tais estudantes de Educação Especial 
no Ensino Superior, a prática educacional é uma das maiores 
barreiras para o desenvolvimento técnico-científico do mesmo, 
o que limita o aprendizado eficaz do aluno com deficiência. 
De acordo com o Programa Institucional de Ações Relativas as 
Pessoas com Necessidades Especiais da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná - Unioeste (2015, p. 229):

Quando se analisa a trajetória escolar de muitos desses sujei-

tos, constata-se quão pouco eles puderam avançar em sua 

vida escolar, em seu processo de apropriação de conheci-

mento científico e, consequentemente, em suas vidas, que 

também ficaram como que atrasadas, retardadas, em relação 

às demais pessoas de sua faixa etária.  

Como a entrada no Ensino Superior é um direito garan-
tido, é essencial que haja um esforço conjunto de toda a equi-
pe para que, tanto em estrutura, quanto de forma didática, 
o conhecimento seja efetivamente transmitido ao aluno com 
deficiências. Pois, de acordo com Antunes et al (2013, p. 141) 
“a inclusão pressupõe a organização e aplicação de respostas 
educativas que possibilitem a adequação dos conteúdos e das 
estratégias pedagógicas”.
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 O que se repara, no entanto, é que o estudante com 
deficiência ainda é visto com receio aos olhos dos docentes e de 
toda a equipe, que não se encontram preparados para adapta-
rem seus planos curriculares apenas para alguns alunos. Outra 
abordagem errada, segundo Programa Institucional de Ações 
Relativas as Pessoas com Necessidades Especiais da Unioeste 
(2015, p. 231), é de que, agindo por pena, alguns educadores 
acreditam que o aluno esteja ali apenas para estar inserido na 
sociedade, para que exerça sua socialização. Essas práticas, 
embora prejudiciais, são recorrentes. Ainda de acordo com 
Programa Institucional de Ações Relativas as Pessoas com 
Necessidades Especiais da Unioeste (2015, p. 232):

[...] matriculá-los apenas apara que sejam socializados é espe-

rar muito pouco quanto a suas possibilidades de aprender, é 

subestimar suas capacidades, e isso, em milhares de casos, foi 

o que historicamente aconteceu na educação desses alunos. 

(PEE, 2015, p. 232)

Necessária se faz, nesse sentido, a percepção de que o 
direito ao aluno é o de estudar, obter conhecimento científico 
através do ensino superior, e negligenciar isso é feri-lo em seus 
direitos fundamentais. Em razão disso, é necessário que melho-
rias no ensino a estudantes com deficiência no Ensino Superior 
sejam pensadas, discutidas e postas em prática.

A realidade atual insere a Universidade em um contexto 
que demanda ações que vão além do saber técnico-científico, 
exigindo que esta esteja aberta para proporcionar reflexões e 
compreensões a respeito das inovações exigidas pelo contexto 
histórico, cultural, do mundo do trabalho, entre outros. Ações 
como estas podem auxiliar na permanência dos estudantes na 

A INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: 
DAS (IM)POSSIBILIDADES E SUAS 

FORMAS DE CONCRETIZAÇÃO

Aline Ariana Alcântara Anacleto
Jean Carlo Nogueira Baron
Paola Alves
Tatiane Kucmanski 



1161

Instituição, diminuindo os índices de evasão e que esta perma-
nência possua aspectos de qualidade de vida e amplie o olhar do 
estudante para o seu saber e sua realidade, ainda em construção.

Estas ações se caracterizam pela tentativa de garantir 
que a formação universitária dos jovens estudantes alcance 
sua efetividade, contribuindo com a política de ingresso nas 
Instituições Federais de Ensino Superior, ampliando o atendi-
mento para permanência e conclusão da formação acadêmica.

Além dos aspectos técnicos científicos da formação 
acadêmica, a proposta pretende ampliar a visibilidade para a 
questão dos direitos humanos, considerando as identidades 
culturais, os idiomas, os valores, as religiões, as diversidades. 
Ampliando também o debate sobre a educação especial inclusi-
va no âmbito do ensino superior, a fim de que se possa entender 
que métodos, currículos e recursos didáticos também servem 
para aumentar a compreensão e o respeito sobre as diversidades 
e, com isso, garantir também que as leis e políticas públicas do 
Estado protejam a comunidade acadêmica, não tolerando situ-
ações de exclusão, de marginalidade, de segregação, advindas 
de preconceitos sobre condições diferencias de aprendizados. 

A Universidade, inscrita neste papel institucional de 
formação acadêmica, se afirma como um lócus importante de 
processos de ensino e aprendizagem e devido a isso não pode 
ser excluída da constante reflexão crítica do modo de aprender 
de seus estudantes. A educação superior possui demanda cada 
vez maior para o atendimento multidisciplinar de diferentes 
áreas de conhecimento, uma vez que os problemas de apren-
dizagem não cessam com o ingresso no ensino superior e, em 
muitos casos, são ainda acentuados, pelo grau de dificuldade e 
complexidade advinda da formação técnica científica (COSTAS; 
MELLO; NASCIMENTO, 2008). 
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Ao considerar o ensino superior como espaço poten-
cial da ação desses saberes multidisciplinares, sistematiza-se 
neste espaço um trabalho conjunto da área da Psicologia, com 
foco no atendimento educacional, com a gestão acadêmica da 
Instituição, com o objetivo de compreender o atendimento 
de demandas identificadas, por docentes e coordenadores de 
curso, ou demandas espontâneas do próprio estudante que se 
percebe com dificuldades em algum momento do seu processo 
de aprender e ainda, com foco maior de especialidades, estu-
dantes oriundos das políticas afirmativas de cotas para ingresso 
no ensino superior. Portanto, a dinâmica do atendimento possui 
por finalidade sistematizar o perfil do estudante, de acordo com 
suas deficiências e particularidades, detectando suas principais 
dificuldades e necessidades, desenvolvendo ações e atividades 
que facilitem o bom andamento de sua vida acadêmica, propor-
cionando ações com referenciais inclusivos não somente nos 
aspectos de pedagógicos, mas abrangendo também a gestão da 
organização acadêmica dos estudantes. 

Esse trabalho multidisciplinar de atendimento aos oriun-
dos das políticas afirmativas apresenta diversos elementos 
complexos relacionados ao sujeito estudante que aparente-
mente enfrenta uma dificuldade acadêmica. Estes elementos 
podem estar relacionados não somente a questões cognitivas 
e intelectuais, mas, sobretudo por aspectos de ordem da auto-
estima, personalidade, relações interpessoais, uma vez que se 
deve considerar que muitas das dificuldades dos estudantes, são 
associações destes fatores que acabam interferindo no desem-
penho acadêmico (COSTAS; MELLO; NASCIMENTO, 2008). 

Nesta perspectiva, é importante caracterizar as questões 
do cotidiano do discente, resgatando sua história, suas condi-
ções de acesso ao ensino superior, motivação para formação 
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acadêmica, valorização das questões profissionais, sua inserção 
na sociedade e, partindo disso, procurar orientar, intervir e 
acompanhar sua trajetória no ensino superior, fazendo com que 
a instituição busque condições para sua permanência. Devido 
a isso, a inserção no atendimento e nas discussões das inter-
venções, de diferentes áreas de saber e diferentes atores que 
participam da gestão acadêmica dos cursos de ensino superior. 

Partindo dessa perspectiva, o texto pretende apresen-
tar, por meio de um estudo de caso, o relato de uma experiên-
cia de um atendimento multidisciplinar de um estudante que 
demanda ações inclusivas, desenvolvido por profissionais que 
integram, de diferentes formas, a gestão acadêmica da uma 
instituição de ensino superior do interior do Paraná. 

DESENVOLVIMENTO

Participou dessa experiência um estudante, do sexo feminino, 
com 22 anos de idade, moradora da zona urbana do interior do 
estado do Paraná, ingressante em um curso de ensino supe-
rior das ciências agrárias, no segundo semestre do ano de 
2015, através do Sistema Seleção Unificada – SISU/Chamada 
Nominal, na condição de cotista baixa renda1. O curso é ofere-
cido por uma instituição federal de ensino superior também 
do interior do estado do Paraná. 

A partir de seu ingresso a família da estudante procurou 
o Departamento de Registro Acadêmico – DERAC, o qual enca-
minhou a estudante para o Departamento de Educação, sendo 

1 Categoria 1 - cotista oriundo de família com renda, comprovada, igual ou 
inferior a 1,5 salários mínimos (um salário-mínimo e meio) per capita e que 
não se declarou preto, pardo ou indígena. 
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atendido pelo serviço de psicologia. A família informou sobre 
a condição de saúde da estudante, que possui diagnóstico de 
Esclerose Tuberosa, a qual pode ser entendida como: 

[...] uma síndrome neurocutânea, hereditária, autossó-

mica dominante, descrito pela primeira vez em 1880 por 

Bourneville. Atinge ambos os sexos e todos os grupos étni-

cos. A incidência estimada é de um em cada 6000 a 10 000 

indivíduos. Afeta a diferenciação celular, proliferação e 

migração numa fase precoce do desenvolvimento embrio-

nário, caracterizando-se por um envolvimento multissisté-

mico, com a potencial formação de hamartomas no sistema 

nervoso central, pele, olho, rim, pulmão, coração, fígado, 

sistema musculoesquelético e gastrointestinal (SANTALHA; 

CARRILHO; TEMUDO, 2013, p. 82). 

A formação dos hamartomas podem desenvolver diferen-
tes sintomas da doença, os quais também podem desenvolver 
diferentes prejuízos. No que tange as perturbações comporta-
mentais e/ou psiquiátricas, percebe-se atraso no desenvolvi-
mento humano e dificuldades de aprendizagem, oriundas de 
atrasos cognitivos (SANTALHA; CARRILHO; TEMUDO, 2013).

Existem variações da manifestação da esclerose entre as 
diferentes pessoas, sendo que, segundo Schwartzman (2009), 
40 a 50% dos casos dos pacientes têm inteligência normal, 25% 
apresentam prejuízos que variam de leve a severo, 25% apresen-
tam quadro de autismo, 25% demonstram alguns sinais habi-
tualmente observados na Síndrome do Autismo e Síndrome 
de Asperger. O mesmo autor ainda observa que a presença de 
Transtorno do déficit de atenção e Hiperatividade é comum nas 
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crianças, enquanto que ansiedade, depressão e paranóia são 
comuns nos adultos (SCHWARTZMAN, 2009).

De acordo com as descrições da esclerose, a família carac-
terizou o desenvolvimento do seu diagnóstico e apresentou suas 
condições de tratamentos. Observando alguns hamartomas em 
diferentes órgãos, tais como pele, fígado, retina e cérebro, o qual 
especificamente lhe trouxe um atraso em suas funções cogni-
tivas principais. Apresentou ainda laudos médicos, contendo 
todas essas informações e laudos de avaliações psicológicas, 
informando sobre suas condições de aprendizagem e necessi-
dades de adaptações curriculares. 

De maneira geral, o laudo da avaliação psicológica, reali-
zada por diferentes instrumentos de inteligência, tais como 
Escala de Inteligência Wechsler, Figura Complexa de Rey, Bateria 
Psicológica de Atenção, entre outros, indicam que o desempe-
nho cognitivo global da estudante é avaliado em uma classi-
ficação média inferior, ou seja, um pouco abaixo do esperado 
para sua idade, informando que suas principais dificuldades se 
relacionam a área verbal, atenção e memória e suas principais 
potencialidades estão relacionadas a área dos estímulos visuais 
e suas execuções, percepção visual e raciocínio lógico visual. 

De posse de todas essas informações, foram organizados 
momentos de discussão do caso com diferentes figuras da orga-
nização da gestão acadêmica, tais como Diretoria de Graduação 
e Educação Profissional, Coordenador de Curso, Secretaria de 
Gestão Acadêmica e Núcleo de Acompanhamento e Assistência 
Estudantil, o qual é composto por uma equipe de psicólogo, 
pedagogo e técnico em assuntos educacionais. Além disso, 
foram organizados atendimentos entre a área da psicologia, a 
coordenação do curso e a estudante, com o objetivo de apurar 
as informações prestadas pela família e compreender a visão 
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da própria estudante sobre sua participação das disciplinas e 
seu processo de aprendizagem. 

Após esses momentos, foram organizadas adaptações curri-
culares para que o processo de ensino utilizado por seus profes-
sores correspondesse com sua atual condição de aprendizagem. 

Inicialmente, as adaptações curriculares foram solicita-
das aos docentes das disciplinas cursadas. Tomou-se a decisão 
de que no início de cada semestre, seria realizado uma reunião 
com os docentes, explicando o caso e apresentando algumas 
sugestões gerais de adaptações, solicitando aos mesmos, que de 
acordo com os conteúdos de cada disciplina, realizem outras 
adaptações necessárias. Ao final de cada semestre, os docentes 
são solicitados a encaminhar um relatório indicando quais as 
principais adaptações realizadas e os resultados encontrados. 

Os relatos dos docentes que ministraram disciplinas a 
estudante até o momento, indicam de forma geral, que a postu-
ra na relação professor-aluno tem se mantido a mesma, a fim 
de que a estudante tenha a percepção de que participa igual-
mente da disciplina, como os demais colegas de turma. Em rela-
ção aos conteúdos, em sua maioria também são ministrados 
sem qualquer maneira de adaptação. Percebe-se, então, que 
as adaptações se concentram efetivamente nos instrumentos 
de avaliação, os quais são realizados de forma mais flexível. 
Sendo assim, a prova escrita, em alguns momentos são substi-
tuídos por prova oral, o tempo das avaliações são estendidos, 
alguns docentes organizam mais provas durante o semestre, 
para que os conteúdos sejam diluídos em diferentes provas. Os 
outros instrumentos de avaliação, como seminários, relatórios 
de aula prática, trabalhos em equipe, também são encaminha-
dos de forma geral a toda turma, com a especificidade de que 
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a estudante somente apresente para toda a turma, quando ela 
sentir-se confiante para essa exposição. 

Além disso, foi concedida uma bolsa de monitoria para 
área de Zootecnia Geral, com o objetivo de que esse estudante 
monitor acompanhasse exclusivamente as atividades acadêmi-
cas da estudante inclusa. O papel do monitor é apoiar na orga-
nização e sistematização do material enviado pelos docentes e 
revisar diariamente os conteúdos repassados em sala de aula. 
Até o momento já ocuparam essa vaga, três estudantes do curso. 

A percepção é de que o estudante monitor, a partir do 
contato diário e da revisão dos conteúdos, desenvolveu na estu-
dante mais confiança em relação aos estudos e auxílio no plane-
jamento e organização de suas atividades acadêmicas, contudo, 
no que se refere a produção de formas adaptadas de estudos, 
de acordo com as fragilidades da estudante, a monitoria não 
consegue ser efetiva. O estudante monitor não possui formação 
adequada para o trabalho com estudantes inclusos, que apre-
sentam dificuldades cognitivas significativas e que necessitam 
de adequação de conteúdo. 

A estudante possui acompanhamento psicológico no 
NUAPE, com dois grandes objetivos. O primeiro se refere ao traba-
lho de conflitos emocionais, a qual estudante necessita gerenciar, 
advindos do enfretamento de suas fragilidades no contexto do 
ensino superior. O segundo de cunho mais pedagógico, objeti-
vando auxiliar na sistematização da vida acadêmica, com inter-
venções que se direcionam para elaboração de rotina de estudos, 
exercícios de memorização, organização das disciplinas a serem 
matriculadas em cada semestre, entre outras ações que possam 
surgir de acordo com as demandas da estudante. 

Somada a todas essas ações, no período de matrícula, toda 
a equipe novamente se reúne para discussão do andamento das 
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adaptações curriculares e para sobretudo organizar a matrícula 
do próximo semestre, visto que uma das principais sugestões é 
de que priorizasse algumas disciplinas, de modo que a organiza-
ção do seu cotidiano escolar envolvesse mais tempo de estudos, 
retomando os conteúdos aprendidos durante as aulas.

Desse modo, pensando na logística de horários, no sucesso 
já conquistado em algumas disciplinas e na opinião da própria 
estudante, ela se concentraria em disciplinas mais práticas e as 
demais ficariam em segundo plano, uma vez que a estudante 
necessita de um tempo maior para dedicação aos estudos.

Também foram realizadas sugestões aos docentes sobre 
uma sequência de ações com referenciais inclusivo, em conso-
nância com as dificuldades encontradas pela estudante. Tais 
como a permissão no uso de dicionário, calculadora e mate-
rial de consulta e outros que se façam necessários durante as 
avaliações; realização de avaliações orais e escritas com maior 
tempo para resolução; não aplicação de mais do que duas provas 
por dia; constante lembrete de datas de avaliações e entrega de 
trabalhos; utilização dos recursos audiovisuais, gráficos, esque-
mas e outros instrumentos para facilitar a compreensão dos 
conteúdos, deixando o conteúdo teórico o mais prático possível; 
disponibilização com antecedência de textos, apostilas e outros 
materiais referentes aos conteúdos trabalhados em aulas teóri-
cas; disponibilização de tempo maior para a estudante realizar 
cópia de conteúdo do quadro, quando for o caso; disponibiliza-
ção de tempo maior de atendimento a estudante extra sala de 
aula, com horário fixo de atendimento.

Além disso, também foi sugerida a realização de um 
trabalho de informação e sensibilização junto à comunidade 
acadêmica, procurando informá-la sobre a existência de dificul-
dades de aprendizagem e não da falta de estudos e dedicação por 
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parte da estudante. Também houve explicação que a estudante 
é capaz de aprender se houver um olhar diferenciado por parte 
dos professores, e que isso justifica o atendimento diferencia-
do do restante da turma. Sensibilização esta com o objetivo 
de evitar ações de exclusão da aluna, incentivando sua efetiva 
inclusão no ambiente acadêmico do ensino superior. Todas as 
adaptações necessárias, sejam quais forem, levaram em conta 
o desenvolvimento da estudante, seu desempenho, capacidade, 
limitações e avanços dentro do processo pedagógico.

CONCLUSÃO 

As possibilidades alcançadas pelo trabalho desenvolvido por meio 
desse envolvimento com toda a equipe da gestão acadêmica da 
Instituição compreenderam principalmente a sensibilização 
da comunidade universitária para temas relativos à inclusão, 
ampliando a efetividade das políticas afirmativas de cotas. 

O acompanhamento da estudante pela perspectiva da 
inclusão trouxe resultados importantes para sua formação, de 
modo que tem conseguido aprovação nas disciplinas matricu-
ladas e inserção nas atividades extracurriculares do seu curso. 
O relato dos seus docentes indicam que as notas recebidas pelas 
avaliações, realmente tem apresentado resultados da apropria-
ção do conhecimento dos conteúdos ministrados. 

Tudo isso contribui para a reflexão de que Universidade 
precisa possibilitar mais que o acesso ao ensino superior, buscan-
do ações que efetivem sua permanência, com condições viáveis 
para bom desempenho acadêmico, intervindo em estratégias que 
possibilitem o estudante ser agente de seu próprio conhecimen-
to, dando-lhe autonomia de gerenciar sua formação. Portanto, o 
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trabalho multidisciplinar de atendimento voltado a estudantes 
do ensino superior, compreende construir a universidade como 
espaço legítimo não somente de formação técnico científica, mas 
também de identificação de meta do estudante em relação a sua 
formação, orientação e acompanhamento do seu processo de 
aprendizagem dirigido a sua efetiva formação. 

Por esta perspectiva, coloca o papel da Universidade no 
bojo da discussão do enfrentamento das dificuldades encon-
tradas no processo de ensino aprendizagem e lança possibili-
dades pioneiras para um tema atual e até pouco tempo tratado 
como impossível em níveis de educação que extrapolassem a 
educação básica. 
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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo verificar os suportes 
necessários para garantir a permanência de estudantes com 
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graduação ingressantes em 2017. A Escala de Suporte Acadêmico 
teve como objetivo verificar o nível de suporte necessário para 
permanência do estudante com transtorno do espectro autista 
no Ensino Superior. A coleta se deu por meio de entrevista com 
os estudantes e reuniões colaborativas com as coordenações 
de curso. Todas as decisões tomadas levaram em considera-
ção todos os evolvidos no processo, estudante e docentes da 
instituição de ensino superior. Como resultados foram descritas 
algumas ações e estratégias, como: gravação das aulas; desig-
nação de monitores das disciplinas; entrega de cronograma da 
disciplina; utilização de recursos visuais para ensino; evitar 
ambientes com excesso de estímulos; localização cuidadosa na 
sala de aula e/ou laboratórios; autorização para realização de 
trabalhos individuais; tempo estendido de prova; tempo esten-
dido para realização de atividades/exercícios de sala; programa 
para ensino de habilidades sociais; grade curricular adaptada. 
Os achados deste estudo possibilitaram reflexões sobre possi-
bilidades de garantir e implementar os direitos defendidos nas 
políticas publicas de inclusão no ensino superior para alunos 
com Transtorno do Espectro Autismo. 

Palavras-chave: Consultoria Colaborativa; Ensino Superior; 
Transtorno do Espectro Autista.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo principal fomentar as discus-
sões sobre a consultoria colaborativa no Ensino Superior. Traz 
um relato das ações institucionais realizadas na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) por meio do seu Núcleo de Apoio as 
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Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) durante o ano de 
2017, realizadas com estudantes da graduação que possuem 
Transtorno do Espectro Autismo (TEA).

Dados sobre a quantidade precisa de pessoas com trans-
torno do espectro autista ainda não estão em consenso, princi-
palmente no Brasil, devido à falta de estratégias de organização 
nas políticas públicas. Atualmente, o número mais aceito no 
mundo é a estatística do CDC (Center of Deseases Control and 
Prevention), órgão do governo dos Estados Unidos: A última 
publicação é a proporção de 1/110. 

No Brasil, a pesquisa de Moreira (2012), indica a propor-
ção de 27,2/10.000, número inferior ao encontrado por estudos 
internacionais o que, segundo a autora, pode ser atribuído a 
pouca abrangência da pesquisa, não havendo, portanto, estima-
tivas confiáveis em nosso país. De qualquer modo, estes dados 
mostram que o número de pessoas com transtorno do espectro 
autista é cada vez maior, demandando ações inclusivas urgen-
tes, tanto na área da educação como na área da saúde.

Foi apenas em 1993 que a síndrome foi adicionada à 
Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial 
da Saúde. A demora na inclusão do autismo nos procedimentos 
médicos pode ser um dos reflexos do pouco que se sabe hoje 
sobre as causas e tratamento para o autismo.

Atualmente, dois manuais internacionais guiam a 
definição para como o autismo é caracterizado e diagnos-
ticado, são eles: Manual Estatístico Diagnóstico Distúrbios 
Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria – APA e o 
manual de Classificação Internacional de Doenças e proble-
mas Relacionados à Saúde - CID, publicado pela Organização 
Mundial de Saúde – OMS. Esses manuais apresentam critérios 
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e diagnósticos aprovados no mundo todo e seguem critérios 
médicos psiquiátricos.

O DSM V traz atualmente:

O Transtorno do Espectro Autista (50) 299.0 (F84.0) Transtorno 

do Espectro Autista (50) Especificar se: Associado a alguma 

condição médica ou genética conhecida ou a fator ambien-

tal; Associado a outro transtorno do neurodesenvolvimen-

to, mental ou comportamental Especificar a gravidade atual 

para Critério A e Critério B: Exigindo apoio muito substan-

cial, Exigindo apoio substancial, Exigindo apoio Especificar 

se: Com ou sem comprometimento intelectual concomitante, 

Com ou sem comprometimento da linguagem concomitante, 

Com catatonia (usar o código adicional 293.89 [F06.1])

Hoje o DSM V engloba todos os transtornos da versão ante-
rior5, dentro de uma única categoria: Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). Essa nova terminologia faz referência a uma gama 
de desordens autisticas, em que aparecem as mesmas dificulda-
des, no entanto com graus de comprometimento variáveis. 

O espectro do autismo diz respeito a uma condição que 
varia quanto à apresentação clínica do quadro, ou seja, a forma 
como ele se apresenta em cada pessoa, variando de caso a caso. 
A terminologia “espectro” sugerem que as causas podem ser as 
mais variadas possíveis, por isso é que pesquisadores do mundo 
todo ainda buscam identificar a etiologia do autismo.

É importante acrescentar ainda, que a nova classificação 
do autismo dentro do DSM V, mostra a díade de características 

5 Transtornos Globais do Desenvolvimento = Autismo, Síndrome de Asperger, 
Transtorno Desintegrativo da infância e Síndrome de Rett.
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do transtorno do espectro autismo que envolvem prejuízos 
importantes e contínuos na comunicação social recíproca e na 
interação social, bem como em padrões restritos e repetitivos 
de comportamento, de interesses ou atividades.

Apesar observarmos que o autismo vem tendo um número 
relativamente grande de incidência, mesmo com poucas pesqui-
sas direcionadas a este enfoque, os estudantes com transtorno 
do espectro autismo estão acessando o Ensino Superior, seja pela 
Lei 13.409/2016 de reserva de vagas6, pois são contemplados pela  
Lei 12.764/20127 e fazem parte do público alvo da educação espe-
cial ou por meio dos vestibulares tradicionais. No entanto, como 
organizar este espaço acadêmico que por vezes impera o discurso 
que chegam ao ensino superior somente os melhores, as estraté-
gias de ensino são rígidas e por vezes estes estudantes acabam 
por desistir, pois não são respeitados na sua condição de estu-
dantes com transtorno do espectro autista que necessitam de 
algumas adaptações, estratégias diferenciadas que estão ampa-
radas em Leis, não significa que irão ter acesso a um currículo 
de segunda categoria ou até mesmo que terão sua jornada de 
estudos facilitada pela condição em que se encontram.

A Universidade do Paraná (UFPR) por meio do Núcleo de 
Apoio as pessoas com necessidades especiais (NAPNE), vem orga-
nizando desde o início deste ano de 2017, estratégias a fim de 
possibilitar um melhor desempenho acadêmico para os estudan-
tes de graduação que possuem algum tipo de dificuldade com 

6 Lei nº 13.409/2016 altera a lei nº 12.711/2012 para dispor sobre a reserva 
de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e 
superior nas instituições federais de ensino.
7 Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera 
o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
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o aproveitamento do curso. Neste artigo, será compartilhado a 
experiência de consultoria colaborativa com os estudantes de 
graduação que possuem transtorno do espectro autista.

Mendes e Cols (2014, p. 25-26) discorrem sobre as redes 
de serviços de apoio à inclusão: Modelo de sala de recursos, 
modelo de serviço itinerante, modelo de coensino e mode-
lo de consultoria. Neste artigo, iremos abordar o Modelo 
de Consultoria que pode ser exercido por um professor ou 
profissional da educação especial que oferta assistência para 
as instituições escolares e acadêmicas; suas atribuições podem 
envolver desde a prestação de serviços dentro da classe ou até 
mesmo como  mediadores. Trata-se de um modelo que requer 
tipos específicos de habilidades ou expertises em áreas de 
deficiência ou campo especifico do consultor.

Segundo Friend e Cook (1990) a consultoria colaborati-
va é um processo voluntário no qual um profissional colabora 
com outro e juntos buscam estratégias que possam favorecer o 
processo de inclusão de estudantes com algum tipo de defici-
ências. O objetivo da consultoria colaborativa é fazer com que 
os estudantes com deficiência conquistem autonomia e desen-
volvam suas potencialidades.

OBJETIVO

Verificar os suportes necessários para garantir a permanência de 
estudantes com transtorno do espectro autista no ensino superior.
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MÉTODO

PARTICIPANTES

Foram participantes do estudo quatro estudantes regularmen-
te matriculados em cursos de graduação de uma Instituição 
Federal de Ensino Superior ingressantes no ano de 2017. Destes 
estudantes, dois já haviam iniciado outros cursos de graduações 
em anos anteriores em outras instituições de ensino. 

LOCAL

As ações do estudo foram conduzidas no Campus Santos 
Andrade – Universidade Federal do Paraná, localizada na cida-
de de Curitiba-Paraná.

INSTRUMENTO

Foi elaborada uma Escala de Suporte Acadêmico – ESA, para 
realização deste estudo que teve como objetivo verificar o nível 
de suporte necessário para permanência do estudante com 
transtorno do espectro autista no ensino superior. A constru-
ção do instrumento contou com uma equipe de pesquisadores 
especialistas na área, atualmente ele se encontra em fase de 
reformulação para aplicação em grande escala (BOUERI, 2016).  
A ESA está constituída em 9 domínios, a saber: I Acessibilidade 
física; II Habilidades Sociais; III Comunicação; IV Atividades 
acadêmicas teóricas; V Atividades acadêmicas práticas; 
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VI Atividades de estágio; VII Atividades no ambiente universi-
tário; VIII Suplementação acadêmica; IX Aceleração acadêmica. 

PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

O estudo foi desenvolvido durante o primeiro semestre de 2017. 
Foram agendadas entrevistas com os estudantes para aplicar 
o instrumento ESA, que duraram um tempo médio de 2 horas.  
A partir dos resultados obtidos na Escala foram elaboradas orien-
tações para as coordenações de curso. Os coordenadores de curso 
receberam a equipe de pesquisadores e de forma colaborativa 
foram pensadas estratégias que pudessem auxiliar no proces-
so de permanência do estudante na universidade. As reuniões 
foram conduzidas respeitando as especificidades dos estudantes 
e também as propostas pedagógicas de cada curso de gradua-
ção envolvido. As decisões tomadas e implementadas tiveram 
consentimento de todos os envolvidos, estudantes, pesquisado-
res e coordenadores/professores das graduações. Todas as ações 
levaram em considerações as políticas públicas de inclusão no 
ensino superior e todos os direitos do público-alvo.

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS

Os resultados obtidos por meio da aplicação da ESA foram anali-
sados e em seguida foram descritas estratégias que auxiliassem 
a permanência do estudante no ensino superior. Os dados foram 
apresentados de forma qualitativa, visando iniciar discussões 
sobre as práticas e ações possíveis de serem implementadas 
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para amenizar as barreiras e garantir a permanência do estu-
dante na Universidade.

RESULTADOS

A seguir serão apresentadas estratégias implementadas para 
diminuir os obstáculos e garantir a permanência do aluno no 
ensino superior. Tais ações foram apresentadas aos colegiados e 
discutidas as possibilidades de implementação pelos professores 
nas disciplinas do curso de graduação do estudante.  

Gravação: Os estudantes demonstraram preferência por 
realizar estudos em ambientes com número menor de estímulos 
e relataram gostar de realizar estudos no contra turno das aulas 
e finais de semana. Com explanação, em muitos momentos, 
acelerada dos docentes em alguns momentos poderia ocorrer 
perdas de conteúdo. Para auxiliar no processo de aprendizagem 
dos estudantes foi sugerido que os professores autorizassem a 
gravação do áudio da aula para que estes possam ser escutados 
em ambiente tranquilo, na residência do estudante, podendo 
ser pausada a fala do professor a qualquer momento para reali-
zação de anotações e leituras complementares. 

Monitores das disciplinas: Cada um dos cursos de gradu-
ação possuem suas disciplinas essenciais, é sabido que algumas 
destas disciplinas demandam maior complexidade, para auxi-
liar a estudante foi sugerido que os professores solicitassem 
monitores via Edital do Plano de Iniciação a Docência, para 
terem monitores bolsistas para suas disciplinas. Tais monitores 
deveriam passar por uma orientação específica para lidar com 
as condições apresentadas pelos estudantes. 
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Cronograma da disciplina: A falta de rotina nas ativida-
des, programação de leituras e temas de aulas faz com que os 
estudantes ficassem extremamente ansiosos, o que acabava 
por interferir em seu bem estar na Universidade. Sabe-se que 
a universidade tem um caráter diferente do ambiente escolar, 
no entanto é salientado que para os estudantes com Transtorno 
do Espectro Autista esta alteração deve ser gradativa, ou seja, 
que eles se acostumem aos poucos com todas as mudanças. 
Nas primeiras disciplinas será necessário um número maior 
de suportes que aos poucos podem ser retirados. Foi sugerido  
que fossem entregues para os alunos um cronograma contendo 
os textos que serão trabalhados em cada data de aula, com a 
especificidade das páginas que deveriam ser lidas, atividades 
que serão realizadas e tema abordado. Esta simples estratégia 
passou a evitar picos de ansiedade e aumentou a probabilidade 
dos alunos acompanharem de forma efetiva as disciplinas.

Utilizar recursos visuais para ensino: Os estudantes rela-
taram compreender melhor os conteúdos das disciplinas que são 
apresentadas a partir de recursos visuais com esquemas, figuras 
e mapa conceituais. O aprendizado dos alunos demonstra-se enri-
quecido com a utilização de tais estratégias didáticas.

Evitar ambientes com excesso de estímulos: O barulho 
alto desestabiliza o funcionamento e desorganiza os estudantes. 
Alguns alunos com Transtorno do espectro Autista podem apre-
sentar características de sensibilidade sensorial, por exemplo o 
balançar o lápis por um colega causando um pequeno barulho 
ao tocar a mesa pode tirar completamente a concentração da 
estudante, assim como um cheiro forte, muitas imagens sendo 
apresentadas ao mesmo tempo e fala rápida e alta. O excesso de 
estímulos causa uma sensação imensa de desconforto, muitas 
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vezes para lidar com tais situações pode ser observado o aumen-
to de comportamentos estereotipados, por exemplo.

Localização na sala de aula e/ou laboratórios: O baru-
lho alto e movimentação dos estudantes no ambiente de aula 
podem desestabilizar o funcionamento e desorganizar os estu-
dantes. Por exemplo, quando o estudante está localizado próxi-
mo ao professor, aumenta a probabilidade de prestar atenção 
e compreender melhor o conteúdo. Nas aulas de laboratório os 
alunos precisam lidar com sons dos equipamentos e cheiros dos 
produtos e realizar atividades em grupo, todas essas questões 
podem comprometer seu desempenho acadêmico, nessas condi-
ções é indicado que o professor verifique junto ao aluno situa-
ções mais confortáveis, como por exemplo, observar a prática 
ou realizá-la sozinho e utilizar equipamentos que diminuam 
inalação de cheiros. 

Autorizar a realização de trabalhos individuais: Algumas 
disciplinas são programadas para que os trabalhos sejam reali-
zados em grupo, no entanto esta pode ser uma estratégia que 
cause incomodo ao aluno com Transtorno do Espectro Autista. 
Sabe-se que trabalhar em grupo é uma aprendizagem impor-
tante, no entanto no inicio da graduação (1 e 2 semestres) para 
melhor adaptação dos alunos ao meio universitário orientou-
-se que seja autorizada a realização de trabalhos individuais. 
Podendo ser alterada futuramente esta sugestão para trabalhos 
em duplas e em seguida em grupos. Uma grande alteração na 
rotina e necessidade de adaptação a inúmeras condições novas 
no ambiente universitário estão sendo exigidas aos estudan-
tes, por isso justificasse a sugestão de autorizar a realização de 
trabalhos individuais. 

Tempo estendido de prova: Os estudantes têm direito 
ao tempo estendido para realização das provas. Verificando 
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que o tempo de concentração e desvio de atenção freqüente 
com outros barulhos e movimentos de estudantes no ambiente 
podem prejudicar a sua realização é muito importante que os 
estudantes possam ter tempo para demonstrar seu potencial e 
aprendizagem com as disciplinas que está cursando. 

Tempo estendido para realização de atividades/exer-
cícios de sala: Assim como há necessidade para tempo esten-
dido para realização de prova, como citado anteriormente, 
justifica-se o tempo estendido para realização de exercícios 
e atividades passados na sala de aula ou enviados para casa 
de uma semana para outra.

Habilidades Sociais: Os estudantes têm dificuldades de 
iniciar e manter uma conversa com colegas e professores da 
universidade. Iniciar e manter amizades, também é algo que tem 
sido difícil para os estudantes no início do curso de graduação. 

Grade Curricular Adaptada: A partir de estudos das grades 
curriculares dos cursos de graduação nos quais os estudantes 
com Transtornos do Espectro Autista estão matriculados foram 
pensadas disciplinas que não exigiriam trabalhos em grupo ou 
atividades em laboratórios para serem cursadas em um primeiro 
momento. A partir das questões apontadas acima foi levantada 
a possibilidade dos estudantes, quando necessário, escolher um 
numero reduzido de disciplinas para realizar por semestre. Teve-
-se o auxílio da Coordenação nas escolhas das disciplinas para 
que os alunos não ficassem com pendências e entraves. 

Todas as adaptações e estratégias sugeridas foram elabo-
radas a partir das entrevistas e aplicação da Escala ESA junto 
aos estudantes com Transtorno do Espectro Autista e também 
das reuniões junto aos docentes dos cursos de graduação. No 
processo de elaboração foram levadas em consideração as 
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especificidades de cada estudante e também dos projetos peda-
gógicos dos cursos de graduação envolvidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As estratégias descritas foram pensadas a partir das especifici-
dades dos estudantes, tendo como filosofia norteadora a defini-
ção social da deficiência proposta por Mendes e cols (2014) em 
que o ambiente deve ter as condições necessárias para que o 
indivíduo possa realizar suas atividades com êxito e autonomia. 

As caracterizações referentes ao quadro de Transtorno 
do Espectro Autista, como sensibilidade sensorial, apego a roti-
na, dificuldade em compreensão de contextos, dificuldade na 
comunicação e relação social, foram relatadas pelos estudantes, 
de acordo com o DSM-V (2014) os estudantes encontram-se no 
nível 1 de gravidade da deficiência levando em consideração o 
baixo nível de suporte necessário para execução das atividades. 

Para implementação dos suportes aos estudantes da 
universidade o trabalho de consultoria colaborativa, apresen-
tado por Friend e Cook (1990), se fez presente para tomadas de 
decisão. As reuniões realizadas foram conduzidas de forma a 
construir e pensar os suportes levando em consideação o estu-
dante, docentes envolvidos no processo e a equipe de profissio-
nais do NAPNE-UFPR. 
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RESUMO

Com este artigo, propomos uma reflexão acerca do traba-
lho que vem sendo desenvolvido pelo Grupo Acessibilidade 
(GA) no âmbito da educação inclusiva, no Núcleo de Estudos e 
Ações Inclusivas (NEAI) da Universidade do Rio Grande (FURG).  
O trabalho da equipe multidisciplinar do GA visa o desenvol-
vimento de ações que permitam a acessibilidade e perma-
nência e a real inclusão de acadêmicos com deficiência e/ou 
necessidades especificas (NE) no ensino superior. Eliminando 
assim barreiras pedagógicas, arquitetônicas, na comunicação 
e na informação, promovendo o cumprimento dos requisitos 
legais de acessibilidade. Através do nosso estudo, elabora-
mos um artigo que visa colocar para conhecimento de toda 
comunidade sobre o trabalho de inclusão no ensino superior, 
utilizando-se de dados listados, realizando correlações, análi-
se e elaboração dos resultados obtidos, ou seja, o estudo será 
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desenvolvido através da análise qualitativa e quantitativa. 
Como referência, utilizamos os programas que são efetivados 
na FURG, os autores Ferrari e Sekkel (2007), Mattos (2009), 
Realy (2008), entre outros. O GA tem como objetivo a acessibi-
lidade e permanência do acadêmico com deficiência e/ou NE, 
desde o ingresso à universidade até a conclusão de seu curso, 
com a finalidade de uma inclusão de qualidade.

Palavras-chaves: Ações Inclusivas, Acessibilidade, 
Permanência.

INTRODUÇÃO

O Programa INCLUIR do Ministério da Educação dá suporte aos 
núcleos de acessibilidade e inclusão nas universidades federais, 
possibilitando em 2005 a estruturação do Núcleo de Estudos e 
Ações Inclusivas (NEAI). Atualmente o núcleo conta com quatro 
laboratórios: Grupo Acessibilidade (GA) o qual as ações serão 
descritas no decorrer deste artigo, LabNEAI, que desenvolve um 
trabalho com o Grupo de Capacitação (formação dos servidores 
e discentes da FURG e comunidade em geral) e as Atividades 
Fisioterapêuticas (atividades laborais para com os acadêmi-
cos com deficiência física); a Sala de Recursos Multifuncionais 
(SRM), foi disponibilizada pelo Ministério da Educação e Cultura 
(MEC) no ano de 2011, o local tem recursos de tecnologia assisti-
va (TA) a disponibilidade dos acadêmicos e de seus mediadores, 
assim como aos docentes; e em 2015 foi criado o Laboratório de 
Acessibilidade e Mobilidade Urbana – LAMU que trabalha para 
viabilizar a acessibilidade arquitetônica e maior mobilidade nos 
Campi da FURG.
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O GA é formado por uma equipe multidisciplinar de 
técnicos especializados de diferentes áreas: psicólogos, psico-
pedagogos, assistentes sociais e terapeuta ocupacional, todos 
os técnicos tem formação em Educação Especial e desenvolvem 
ações em prol da Educação Inclusiva dentro da universidade.

No ano de 2015 os profissionais deram o nome Aces-
sibilidade ao grupo devido ao Programa lNCLUIR tratar do 
Programa de Acessibilidade na Educação Superior. Sendo assim 
tomamos como norte a garantia à acessibilidade que segundo 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é a “possibi-
lidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a 
utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, 
mobiliário, equipamento urbano e elementos.” (2004, p. 02)

O nome Acessibilidade foi escolhido também pelo desejo 
do grupo de mostrar de forma clara e objetiva a academia o 
quanto os profissionais do grupo estavam comprometidos com 
a luta por educação inclusiva eficiente, com a acessibilidade, 
com a realização de ações afirmativas, dispostos a trabalhar de 
forma a garantir os direitos das pessoas com deficiência e/ou NE 
e assim fazer com que os acadêmicos se sentissem amparados 
frente as dificuldades que pudessem vir a enfrentar.

No mesmo cenário de políticas públicas desenvolvidas na 
universidade temos o Programa de Ações Afirmativas (PROAAF) 
criado em 22 de novembro de 2013 através da Resolução 
Nº 020/2013 da FURG para substituir o Programa de Ações 
Inclusivas (PROAI). O PROAAF tem como um de seus objetivos 
a reserva de vagas nos Processos Seletivos para ingresso em 
cursos de graduação da FURG, para candidato com deficiência, 
ou seja, um percentual de 5% das vagas oferecidas na moda-
lidade de ampla concorrência, por curso/turno são destina-
das à candidatos com deficiência devidamente comprovada. 
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Para comprovar a deficiência é necessária a apresentação de 
um laudo médico que de acordo com o artigo 4º - inciso 1º da 
Resolução (n°20, 2013) deve conter

[...] código da deficiência nos termos da Classificação 

Internacional de Doenças (CID), e a categoria de deficiência 

classificada segundo o artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, 

de 20 de dezembro de 1999 ou que atenda a Súmula 377 do 

Superior Tribunal de Justiça, [...].

Após a apresentação de toda a documentação exigida, 
o candidato é submetido a análise de uma comissão especial, 
que conta frequentemente com médico e psicólogo. Sendo 
comprovada a deficiência e ou NE o candidato realiza sua 
matrícula no curso desejado. O GA, por sua vez, realiza então 
o primeiro contato com o acadêmico neste momento, apre-
senta brevemente o trabalho do NEAI e se coloca à disposição 
para qualquer necessidade ou dificuldade de acessibilidade e 
inclusão na Universidade.

Inicia-se no processo de matrícula uma caminhada, 
onde o GA acolhe, entra em contato e passa a acompanhar 
o acadêmico durante sua trajetória acadêmica. O trabalho 
é desenvolvido em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE) e a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). 
Esta última apresenta como um de seus objetivos a adequa-
ção e a expansão da oferta de vagas no ensino da graduação, 
observando as necessidades, especialmente, da região em que 
a universidade está inserida. (PROGRAD, 2017).

Já a PRAE (2017) tem como principal objetivo
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“Promover o Desenvolvimento de condições equitativas de 

acesso e permanência do estudante, em sintonia com as polí-

ticas definidas pelos Conselhos, visando ao compromisso e a 

participação dos estudantes na vida universitária e ao apri-

moramento das condições na sua formação técnica, 

Os avanços através das políticas públicas de educação/
educação inclusiva demandaram aperfeiçoamento dos progra-
mas/projetos e maiores investimentos para que a inclusão, 
acessibilidade e permanência sejam garantidas de forma plena. 
Visando à formação acadêmica e a formação de um sujeito capaz 
de se auto gerir de forma a alcançar seus objetivos a FURG vem 
investindo em várias frentes de trabalho.

OBJETIVOS

Temos como objetivo apresentar o trabalho realizado pelo 
GA, grupo que tem como foco desenvolver ações que visam a 
acessibilidade e permanência do acadêmico com deficiência e/
ou NE, desde o ingresso à universidade até a conclusão de seu 
curso, com a finalidade de uma inclusão de qualidade. Além 
disto, realizamos o levantamento da demanda do público alvo 
do nosso trabalho e os resultados de nossas ações.

METODOLOGIA

O estudo será desenvolvido através da análise qualitativa e 
quantitativa, tendo em vista, que trouxemos análises dos 
registros em atas das ações que são desenvolvidas pelo GA e 
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também utilizamos neste artigo os dados coletados das listas 
de acadêmicos com deficiência ingressantes pelo PROAAF, que 
são disponibilizadas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE), nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, com a finalidade de 
destacar quem é o público alvo das nossas ações.

RESULTADOS PARCIAIS

A seguir será descrito o público alvo do trabalho do GA, sua 
equipe e as principais ações realizadas pelo grupo. 

PÚBLICO ALVO

Os dados que apresentaremos a seguir são baseados nas matricu-
las de acadêmicos ingressantes pelo PROAAF, salientamos que os 
mesmos são o foco do trabalho do GA. Porém também acolhemos 
e acompanhamos os demais acadêmicos que procuram o núcleo.

Atualmente na FURG, podemos contar com cerca de 100 
(cem) acadêmicos com deficiência e/ou NE efetivamente matri-
culados que ingressaram pela política de cotas. Este número 
também considera acadêmicos que ingressaram na universi-
dade desde o ano 2000 e não somente os últimos quatro anos, 
como serão destacados em seguida. Traremos algumas infor-
mações relevantes do público alvo ingressante pelo PROAAF, 
nos três últimos anos e no ano atual, foram selecionados estes 
dados e na tabela abaixo aponta o número de ingressantes por 
ano, sendo um total de oitenta e seis (112) acadêmicos nos anos 
de 2014, 2015, 2016 e 2017.
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Tabela – Número de Ingressantes por ano.

ANO NÚMERO DE INGRESSANTES

2014 22

2015 32

2016 32

2017 26

Fonte: Lista de Ingressantes PROAAF disponibilizada pela PRAE.

Como podemos ver na tabela acima no ano de 2014 a FURG 
teve vinte e dois (22) ingressantes pelo PROAAF, já em 2015 o 
número aumentou para trinta e dois (32) e em 2016 se manteve a 
mesma quantidade, no ano de 2017 tivemos vinte e seis (26) novos 
acadêmicos matriculados. Isto mostra os avanços do progra-
ma e que a procura por parte da comunidade vem persistindo.  
As pessoas com deficiência e/ou NE tem ganhado espaço e visibi-
lidade no espaço acadêmico e isso vem fortalecendo a confiança 
daqueles que antes desacreditavam da possibilidade de chegar ao 
ensino superior. O GA também acolhe acadêmicos que ingressam 
por outras modalidades, que não o PROAAF, no ensino superior.

Identifica-se que os cursos mais procurados/escolhidos 
pelos ingressantes com deficiência e/ou NE na FURG nos anos 
de 2014, 2015, 2016 e 2017 são: Engenharias com quatorze (14) 
acadêmicos, seguido do curso de Direito com oito (oito) acadê-
micos, Medicina com sete (7) e Pedagogia com seis (6), totalizan-
do somente entre estes cursos trinta e cinco (35) acadêmicos 
dentre os cem (100) matriculados.

Na ocasião onde se realizou o estudo referente ao número 
de ingressantes por deficiência foram criados quatro grupos, 
estes são deficiência física, deficiência visual, deficiência 
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auditiva e demais deficiências e/ou NE. Os grupos englobam 
aqueles que de acordo com a deficiência apresentam alteração 
completa ou parcial, como por exemplo, no grupo de deficiên-
cia visual onde temos acadêmicos com baixa visão (alteração 
parcial) e os com cegueira (alteração completa). O gráfico abaixo 
apresenta o número total de acadêmicos efetivamente matri-
culados em 2017, por deficiência.

Gráfico 1 – Número de acadêmicos em 2017 por deficiência.

Fonte: Lista de Ingressantes PROAAF.
[Descrição da imagem] Gráfico colorido, tipo coluna, intitulado “Número de acadêmicos em 2017 por deficiência”. Da 
esquerda para a direita: D.F, em azul, com 42; D.V, em vermelho, com 24; D.A, em amarelo, com 17; e Demais deficiências 
e/ou NEE, em verde, com 15. [Final da descrição]

Pode-se observar no Gráfico 1, que o maior número de ingres-
santes são os acadêmicos com deficiência física que são quarenta 
e um (42), seguido por acadêmicos com deficiência visual conta-
-se com vinte e dois (24), acadêmicos com deficiência auditiva são 
quatorze (17) e os outros quinze (15) com demais deficiências ou NE.

Pesquisas nesta área auxiliam o GA a identificar as neces-
sidades específicas de cada acadêmico buscando ações que 
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minimizem as diferenças e permitam maior acessibilidade do 
acadêmico, para que seja garantida sua permanência e possa 
concluir sua formação na FURG.

EQUIPE

Como mencionamos anteriormente nossa equipe é formada 
por técnicos especializados de diferentes áreas, entre eles estão 
psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais e terapeuta ocupa-
cional. Os técnicos do grupo GA realizam o acompanhamento 
através de escuta e orientação do acadêmico durante todo o perí-
odo da vida acadêmica, ou seja, desde o ingresso até a formatura.

Salientamos que não realizamos psicoterapia, sendo 
assim para os estudantes que necessitam de acompanhamen-
to deste serviço, as psicólogas encaminham para o Centro de 
Atendimento Psicológico - CAP ou para a PRAE que conta com 
psicólogos para a realização do atendimento terapêutico clinico.

Para os acadêmicos com necessidades socioassisten-
ciais, as assistentes sociais realizam visitas domiciliares e 
encaminham quando necessário, vendo assim a possibilidade 
de assistência. E para os estudantes de outras cidades se vê a 
possibilidade de acessibilidade aos auxílios que a FURG dispõe.

Com relação à aprendizagem, as psicopedagogas auxiliam 
tanto os estudantes, seus mediadores e professores para buscar 
meios de tornar acessível o conteúdo a ser aprendido. A Sala 
de Recursos Multifuncionais (SRM) é colocada à disposição do 
acadêmico para que ele possa tornar o material didático acessí-
vel. A Terapeuta Ocupacional trabalha na SRM, com adequações 
de Tecnologia Assistiva.
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AÇÕES 

Após realizar o levantamento das as demandas, o GA junto com 
os demais laboratórios do NEAI, desenvolve seu trabalho de 
inclusão com acadêmicos incluídos. 

Dentre nossas ações estão o Acolhimento, no qual a equi-
pe GA recebe o estudante com deficiência e/ou com NE obser-
váveis, no processo de matricula, onde pode estabelecer o 
primeiro contato e apresentar o NEAI, o trabalho é divulgado 
através de panfletos informativos e diálogo com os acadêmicos 
e suas famílias. 

Realizamos também reuniões sistemáticas com a Pró-Reitoria 
de Assuntos Estudantis – PRAE, através dessa pró-reitoria temos 
acesso a relação dos estudantes, onde podemos encontrar seus 
nomes completos, número de matrícula, o curso que está matri-
culado, o endereço eletrônico (e-mail) e o telefone. A equipe dá 
início a fase de contato com os estudantes para agendamento 
dos acompanhamentos. Também durante as reuniões são passa-
dos casos de diferentes estudantes que estão necessitando de 
algum tipo de acessibilidade, seja ela arquitetônica, comunica-
cional, atitudinal, metodológica, instrumental, tecnológica, etc;

Orientações aos acadêmicos com deficiência e/ou NE, 
realizamos as orientações no NEAI e na Sala de Recursos 
Multifuncionais. Esta última é o local onde o estudante encon-
tra recursos de tecnologia assistiva - TA para que possa ter 
acessibilidade ao conteúdo que lhe é oferecido para aprender.  
As orientações são realizadas por psicólogas, assistentes sociais, 
psicopedagogas ou terapeuta ocupacional. Na orientação o estu-
dante tem acesso às informações sobre o trabalho do NEAI e os 
seus laboratórios, assim como espaço para expor suas necessi-
dades frente à vida universitária. 
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Orientações aos mediadores do Programa de Apoio aos 
Estudantes com Necessidades Específicas – PAENE, a equipe apre-
senta o trabalho do NEAI, oferece espaço para que os mesmos 
relatem suas vivências e tirem dúvidas. Coloca a SRM a disposi-
ção, caso o mediador necessite escanear ou imprimir materiais 
para tornar o conteúdo acessível ao estudante que acompanha;

Reuniões/Assessoria aos docentes e técnicos, realizamos 
reuniões com professores de todos os cursos, assim como 
reuniões de capacitação a toda comunidade acadêmica. Onde 
os docentes e técnicos da universidade tem espaço para colo-
car suas dúvidas, suas necessidades e trocar ideias, de forma 
que possamos encontrar juntos, possibilidades de propiciar a 
aprendizagem e o sucesso da educação inclusiva;

Orientações às famílias, também são realizadas pelo GA atra-
vés de escuta e orientação de pais e/ou responsáveis pelos estu-
dantes, oferecendo um espaço que estes expressem suas dúvidas 
e recebam esclarecimentos com relação à acessibilidade e perma-
nência do estudante em questão na sua trajetória acadêmica;

Aplicação de avaliações, aplicamos provas e avaliações aos 
acadêmicos no núcleo, pois estes têm direito ao horário ampliado, 
assim como adaptações pertinentes para a sua aprendizagem;

Promoção de eventos voltados para discussões em Educação 
Inclusiva, com a finalidade de garantir um espaço de reflexão 
sobre as práticas educativas já instituídas, bem como as possi-
bilidades de adaptações para os estudantes com deficiência e/
ou com NE; planejamento de cursos que capacitem a comuni-
dade acadêmica para que possam conhecer como se dá o ensino 
dos estudantes com deficiência e/ou com NE. Frente à deman-
da significativa de estudantes incluídos na FURG, justifica-se 
necessário um maior preparo da comunidade acadêmica.
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A Sala de Recursos Multifuncionais é colocada à disposi-
ção do acadêmico para que a tecnologia adequada seja utilizada 
e o mesmo possa ter contato com o material/conteúdo de forma 
acessível, como por exemplo, para os cegos (as pessoas com defi-
ciência visual ou invisuais) a sala conta com a impressora em 
Braille ou o sistema operacional DOSVOX, que torna o conteúdo 
acessível para impressão e leitura.

RESULTADOS DAS AÇÕES

A partir dos estudos das nossas atas, destacamos que 
foram realizados no ano de 2017, até o mês de agosto, em torno 
de cento e trinta (130) ações: 

Gráfico 2 – Ações Realizadas em 2017.

Fonte: Livros de Ata.
[Descrição da imagem] Gráfico colorido, tipo barras, intitulado “Ações realizadas em 2017”. O eixo horizontal é graduado 
de 0 a 80, o vertical com as legendas e barras horizontais com suas respectivas cores, de baixo para cima: Orientações 
a mediadores, em verde, com 3; Orientações à Família, em amarelo, com 5; Aplicações de Avaliações, em laranja, com 
17; Assessoria a Docentes, em cinza, com 40; e Orientações a Acadêmicos, em azul, com 65. [Final da descrição]
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Como evidenciado no gráfico, as ações com os acadêmicos 
são as que se destacam, sendo realizadas sessenta e cinco (65) 
orientações e em seguida vem a assessoria aos docentes que 
somaram um total de quarenta (40), a maioria das assessorias 
foram realizadas através de reunião com o grupo em alguma 
das dependências da universidade, algumas foram feitas por 
telefone e também via e-mail, conforme a necessidade dos 
docentes. Aplicamos dezessete (17) avaliações. Orientamos cinco 
(5) famílias e realizamos três (3) orientações a mediadores, é 
válido destacar que a responsabilidade pela seleção e forma-
ção dos mediadores é da PRAE, sendo assim só acolhemos esta 
demanda quando somos solicitados.

CONCLUSÕES PARCIAIS

O NEAI, através do Grupo Acessibilidade, desenvolve um traba-
lho de conscientização e oferece suporte no que se refere à 
inclusão de pessoas com deficiência e/ou NE nos cursos, proje-
tos e/ou atividades realizadas pela Universidade. Esta ação, 
em conjunto com Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) 
e a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da FURG, possibili-
ta, efetivamente, minimizar as barreiras de comunicação e de 
informação que restringem a participação e o desenvolvimento 
acadêmico e social destes alunos.

A Educação inclusiva segue um rumo ao qual todos os 
sistemas podem dirigir-se. As mudanças que precisam ocorrer 
envolvem muitos níveis do sistema administrativo, incluindo a 
estrutura do setor central de educação, adaptações curriculares 
e capacitação docente (MATTOS, 2009). O Grupo Acessibilidade 
tem o cuidado com todos os processos que envolvem os 
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acadêmicos, desde o ingresso à Universidade até a conclusão 
do curso.

Para Reily (2008), se uma pessoa com deficiência puder 
dispor de uma educação adequada, capaz de promover as suas 
potencialidades, estará reduzindo a consequência social da defi-
ciência. Receber um aluno com necessidades educativas especí-
ficas exige, essencialmente, que toda a comunidade educacional 
esteja comprometida com o mesmo objetivo, o de realmente 
incluir e não somente integrar alunos.

O número de ingressantes na Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG) pelo PROAAF ou por outros processos se mantém 
significativo, emergindo a necessidade de maior investimento, 
mais formação e colaboração por parte do governo, universida-
de e comunidade acadêmica em geral. O Grupo Acessibilidade já 
desenvolve um trabalho de conscientização e oferece suporte 
no que se refere à inclusão de pessoas com deficiência e/ou NE 
nos cursos, projetos e/ou atividades realizadas pela/na univer-
sidade. Como Ferrari e Sekkel (2007, p. 643) relatam que:

Não se trata de integrar ou adaptar as pessoas com defici-

ência ao status quo. Ao contrário, são os objetivos do ensino 

superior, bem como seus modos de avaliação e currículo, que 

necessitam de uma reformulação frente a esse novo desafio.

O GA acredita em uma educação inclusiva eficiente em 
todos os níveis de ensino. Na universidade o trabalho do grupo 
procura, através de suas ações, disseminar novas e diferentes 
possibilidades de trabalho para com a formação acadêmica das 
pessoas com deficiência e/ou NE. Além de despertar um novo 
olhar para com o ensino superior, esforça-se para construir uma 
rede maior, onde a inclusão transcenda a questão educacional 
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e passe a ser vista como necessária nos diferentes âmbitos da 
vida da pessoa com deficiência e/ou NE.

A inclusão escolar é somente um ponto dentro do vasto 
campo da existência humana. A mesma pessoa que vivencia a 
escola vivencia também a família, os amigos, o lazer, o traba-
lho, dentre outros. Sendo assim, as pessoas com deficiência e/
ou necessidades educativas específicas necessitam que todos 
estes campos/espaços de sua vida sejam acessíveis para que as 
mesmas possam se sentir inclusas, tornando-se assim sujeitos 
transformadores da sociedade.
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RESUMO

Nas ultimas décadas temos vivenciado um movimento 
mundial no campo da Educação em busca da educação inclu-
siva. As discussões sobre a inclusão também adentraram nas 
Universidades, com isso os estudantes com NEE devem ter 
garantido o acesso e permanência com qualidade. Este trabalho 
teve por objetivo realizar um estudo de caso sobre a presença 
de uma aluna cega na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte no curso de Licenciatura em Música. As reflexões teóri-
cas estão pautadas em uma perspectiva inclusiva no Ensino 
Superior inerente ao estudante cego, estabelecendo diálo-
go com autores da área, como Martins (1999; 2015); Mantoan 
(2006); Silva (2008; 2013); Vygotsky (1998) e Amaral (1998).  
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A abordagem metodológica adotada foi à qualitativa utilizando 
método Estudo de Caso, baseada em Marconi, Lakatos (2004) e 
Gil (1994). Analisamos os dados com base na Análise do Discurso 
(BARDIN, 2009) tecendo uma teia dialógica entre as perspectivas 
das participantes e dos referenciais teóricos estudados apon-
tando nas categorias de análise elementos que facilitaram e 
dificultaram o processo inclusivo da estudante. Consideramos 
o estudo relevante, visto a importância da Universidade para a 
efetivação das propostas de uma educação inclusiva, assumindo 
um papel significativo na formação de todos os sujeitos, pautada 
na democratização de direitos, oportunidades e possibilidades 
da superação dos obstáculos, coadjuvando na formação de sujei-
tos plenos, rompendo com as barreiras sociais excludentes.

Palavras-chave: inclusão; cegueira; ensino superior.

INTRODUÇÃO

O envolvimento das pessoas com deficiência no contexto educa-
cional é parte do movimento mundial pela inclusão, lançando 
novos desafios para instituições educacionais, professores e 
sociedade de modo geral, para que possam oferecer a todos 
uma educação de qualidade. 

No tocante ao Ensino Superior, não é diferente, os estu-
dantes com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) devem 
ter acesso ao ensino superior de modo que seja garantida a 
qualidade do ensino e a permanência.  Para isso, as institui-
ções de Ensino Superior devem estar preparadas para atender 
aos estudantes com NEE, preocupando-se com a desconstrução 
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das barreiras estruturais, com a acessibilidade informacional 
e com a capacitação docente.

Este estudo foi proposto como resultado das reflexões 
teóricas e empíricas na disciplina “Fundamentos da Educação 
Especial”, ofertada pelo Programa de Pós-graduação em Educação 
da UFRN, no semestre de 2017. 

Em virtude da presença dos estudantes com NEE na 
Universidade e a iniciante produção acadêmica sobre este 
contexto, optamos em desenvolver um estudo de caso no âmbito 
do Ensino Superior. 

A pesquisa teve por objetivo realizar um estudo de 
caso sobre a presença de uma estudante cega na UFRN no 
curso de Licenciatura em Música; e como objetivos específi-
cos perceber os elementos que proporcionam a inclusão no 
Ensino Superior; e identificar os elementos que dificultam a 
inclusão no Ensino Superior. 

O texto é composto por uma discussão teórica acerca do 
paradigma da inclusão no contexto educacional, com o propó-
sito de estabelecer um diálogo histórico, político e teórico da 
perspectiva inclusiva, além de reflexões sobre a Inclusão no 
Ensino Superior.

Os aspectos metodológicos da pesquisa apresentam uma 
abordagem qualitativa, conceituando o estudo de caso baseado 
em Marconi, Lakatos (2004) e Gil (1994). A análise dos dados foi 
realizada na perspectiva da Análise do Discurso (BARDIN, 2009) 
e ao final, são pontuadas algumas considerações, em uma arti-
culação com desdobramentos realizados durante a disciplina e 
com o campo empírico ao qual nos debruçamos no caso estuda-
do, nas leituras e discussões que permearam a fundamentação 
teórica da disciplina.
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INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: REFLEXÕES 
A RESPEITO DO ESTUDANTE CEGO 

A presença do estudante com deficiência envolve as Instituições 
de Ensino Superior a responsabilidade de se reorganizarem para 
receber estes estudantes, garantindo-lhes, de forma isonômica, 
formação e educação de qualidade. No entanto, todo este movi-
mento ainda é recente, possuindo pouco mais de uma década, e 
tanto os estudantes, como profissionais técnicos e pesquisado-
res da área desbravam no Brasil o desenvolvimento de estudos, 
elaboração de políticas e relatos de experiência sobre a Inclusão 
no Ensino Superior.

Em estudos sobre a presença de estudantes cegos na 
universidade, a saber, Fortes (2005); Soares (2011); Menegatti 
(2012); Martins (2016) foram evidenciados a necessidade de escu-
ta das experiências estudantis de estudantes cegos no tocan-
te as suas relações com docentes, colegas de turma, serviços 
de apoio e adaptação de material. Foram apresentados nestes 
estudos as necessidades de articulação das universidades em 
perceber com qualidade o aluno, oportunizando a ele suportes 
educacionais condizentes com suas reais necessidades. 

Estas são algumas realidades expostas em contextos de 
pesquisa que se reafirmam quando ampliamos o nosso olhar 
para outras universidades brasileiras. A presença da pessoa 
cega no ensino superior tem sido representada nas políticas 
nacionais e ações institucionais que visam à garantia da parti-
cipação efetiva destes estudantes na academia. No entanto, 
esta temática ainda é imbuída de muitas dúvidas, preconcei-
tos, incertezas e desconhecimentos a respeito dos desafios e 
possibilidades que são apresentadas aos estudantes cegos no 
âmbito universitário.
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É importante compreendermos que a cegueira por si só 
não é um impedimento ao desenvolvimento e a aprendizagem. 
Segundo Vygotsky (1998), o desenvolvimento humano se dá por 
meio da interação social, ou seja, das relações de troca com 
outros indivíduos e com o meio. No entanto, no processo de 
aprendizagem da pessoa cega há a necessidade da adoção de 
caminhos diferenciados devido à ausência da visão, sendo o 
desenvolvimento do cego pleno de possibilidades e limitações 
como o de qualquer ser humano.

Tomando por base o pensamento de Vygotsky (1998) no 
tocante a aprendizagem e a linguagem, podemos compreender 
que a pessoa cega, por meio da linguagem, pode se comuni-
car e apreender significados sociais. Todavia, a inter-relação 
da pessoa cega com o ambiente não se dá sem conflitos, e são 
nestes conflitos que surgem as possibilidades para se aproximar 
do novo conhecimento. 

No entanto, ressaltamos que devido à limitação visual, a 
pessoa cega precisa de um ambiente diferenciado e adaptado, 
que possa garantir a satisfação de suas necessidades de apren-
dizagem. Silva (2014) ressalta que as teorias aplicadas à aprendi-
zagem de pessoas com cegueira ou baixa visão precisam propor

[...] práticas que considerem e estimulem os canais sensoriais 

que lhes favorece o conhecimento das coisas, dos objetos, do 

mundo. [...] logo, devemos utilizar mais os modelos verbais e 

táteis para a interação direta com os objetos do conhecimen-

to e para o estabelecimento das relações sociais, pois para 

compreender e representar a realidade física, audição e tato 

são imprescindíveis. (SILVA, 2014 p. 236)
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Além do Sistema Braille, recursos de Tecnologia Assistiva 
também são bastante utilizados pelas pessoas com cegueira 
para a promoção da acessibilidade informacional como os 
softwares com sintetizadores de voz e ledores de tela, a exem-
plo, do DOSVOZ, JAWS e o NVDA, que permitem ao usuário 
utilizar a informática para ler através da audição e escrever 
com autonomia no computador, tablete ou smartphones, além 
de possibilitar o acesso à internet. A leitura de textos também 
pode ser feita através de scanners com recursos em áudio que 
possibilitam a leitura sonora de textos impressos, à exemplo 
disso há o equipamento denominado SARA e canetas ópticas.

Muitas têm sido as possibilidades da inclusão da pessoa 
cega no Ensino Superior. Mas, são necessários compromissos 
políticos e institucionais que garantam a desconstrução de 
barreiras atitudinais, arquitetônicas e comunicacionais nos 
sistemas de informação e nos materiais didáticos e pedagógicos 
dos contextos universitários.

Para Amaral (1998) a Universidade tem grande importân-
cia para a concretização das propostas de uma educação inclu-
siva que remonta todos os níveis e modalidades educacionais.

Hoje, com os avanços relativos ao papel da educação na cons-

trução e exercício da cidadania de todas as pessoas e com a 

importância que se atribui à educação continuada, somos 

levados a discutir o papel das Universidades para garantir a 

presença e participação de pessoas com deficiência nos seus 

quadros docente, discente e de funcionários não docentes. 

(AMARAL, 1998, p. 2).

Desta forma, a universidade possui um papel relevante 
na busca da reconstrução do modelo construído socialmente 
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acerca da deficiência, numa perspectiva mais crítica e pautada 
em princípios como o da democratização das oportunidades 
e possibilidades de superação das dificuldades, sendo possí-
vel perceber o sujeito pleno de potenciais e possibilidades 
de romper com as limitações superando ações excludentes. 
Compreendendo assim que “a presença de pessoas com deficiên-
cia na universidade é, pois, um processo interativo, assegurado 
pelos direitos dessas pessoas à igualdade de oportunidades e à 
participação social”. (AMARAL, 1998, p. 3)

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Na pesquisa desenvolvida adotamos uma abordagem qualita-
tiva (OLIVEIRA, 2007), utilizando o método de Estudo de Caso.  
De acordo com Marconi e Lakatos (2004), este tipo de abordagem 
descreve a complexidade do comportamento humano e forne-
ce uma análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 
atitudes, tendências de comportamento, entre outros aspectos.  
O método de Estudo de Caso, por sua vez, permite o conhecimen-
to amplo e detalhado de um ou poucos objetos, mediante estudo 
profundo e exaustivo, tarefa praticamente impossível através de 
outros tipos de delineamentos considerados (GIL, 1994).

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN, na cidade do Natal, e teve como 
locus a Escola de Música da UFRN. Este estudo de caso teve como 
foco a presença de uma discente cega do curso de Licenciatura 
em Música da UFRN, visando conhecer os aspectos que favore-
ceram e que dificultaram a inclusão desta discente durante o 
seu primeiro semestre de curso. 
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Inicialmente, por meio da emissão de um ofício, 
solicitou-se a Comissão Permanente de Apoio ao Estudante 
com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE), informações 
sobre estudantes cegos, matriculados regularmente em cursos 
de Ensino Superior na UFRN. 

Nesse sentido, a CAENE colaborou com a realização do 
estudo, mediando o contato com uma estudante através de 
e-mail, solicitando que caso houvesse interesse em colaborar 
com a pesquisa sinalizasse o retorno positivamente. A estudan-
te logo confirmou o desejo em participar do estudo, no qual se 
enquadrava nos critérios de inclusão, tais como: ser cego e ser 
estudante universitário.

Para compor as informações do estudo de caso, realizamos 
entrevistas semiestruturadas junto a própria estudante, a qual 
denominamos “Flor”, e a pedagoga da CAENE1 que acompanha 
o caso com orientações educacionais a aluna e a seus docentes, 
a qual nomeamos de “Rosa”. Houve a tentativa de entrevistar 
docentes e ou coordenador do curso. No entanto, não obtivemos 
êxito, sob a alegação de incompatibilidade de horários e alta 
demanda de tarefas acadêmicas a serem cumpridas.

Adotamos a entrevista semiestruturada como técnica 
de coleta de dados, por acreditarmos que este, de acordo com 
Triviños (1987, p. 138), “é um dos instrumentos mais decisivos 
para estudar os processos e produtos nos quais está interessado 
o investigador qualitativo”. Pois, se organiza um conjunto de 
questões (roteiro) sobre o tema que está sendo estudado, mas 

1 CAENE é a Comissão Permanente de Apoio ao Estudante com Necessidades 
Educacionais Especiais, núcleo de acessibilidade da UFRN. Tem como objetivo 
propor ações para a eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais, de 
comunicação e pedagógicas, visando garantir o acesso, a permanência e a 
conclusão de curso com sucesso de estudantes com NEE.
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se permite, e às vezes até se incentiva, que o entrevistado fale 
livremente sobre assuntos que vão surgindo como desdobra-
mentos do tema principal. 

Nas entrevistas utilizamos questões que indagaram 
as impressões das participantes quanto à inclusão no Ensino 
Superior, especificamente no âmbito da UFRN, mais precisa-
mente sobre os aspectos que interferem de forma positiva e 
negativa, com relação à sua inclusão na referida instituição.

APRESENTAÇÃO DO CASO 

A estudante universitária Flor, tem 32 anos de idade e duran-
te a adolescência apresentou um tumor cerebral que, dentre 
outras comorbidades, afetou o campo visual, gerando a condi-
ção de cegueira. 

Durante os anos de escolarização apresentou dificuldades 
em se adaptar a escola regular, pois havia bastante limitação no 
acesso a materiais didático-pedagógicos acessíveis. Em paralelo, 
fez acompanhamento em escola especializada, sendo trabalha-
da nos aspectos educacionais, sociais, cognitivo e emocionais 
para lidar com a condição de deficiência.

Em 2010, Flor passou a fazer parte de uma ação de exten-
são da UFRN, voltada a musicalização de pessoas cegas. A partir 
do contato com este grupo, a estudante passou a nutrir expec-
tativas para ingressar no curso de Licenciatura em Música 
da UFRN. Atualmente Flor encontra-se no início do curso de 
Licenciatura em Música e faz uso de recursos de Tecnologia 
Assistiva através de softwares ledores de tela e transcrição de 
alguns materiais em Braille.
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ANÁLISE DOS DADOS 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semies-
truturadas a estudante Flor, e a pedagoga da CAENE Rosa, 
organizadas em um roteiro com três perguntas. As entrevis-
tas foram transcritas na íntegra para manter a fidelidade dos 
dados obtidos. Apreciamos as informações por meio da análise 
do conteúdo que segundo Bardin (2011), constitui-se num proce-
dimento técnico, que almeja obter inferências sobre os dados de 
determinado material organizados em categorias, sendo

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimento sistemáticos e objetivos de descri-

ção do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 

ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relati-

vos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 48) 

A partir da análise dos dados, foram definidas 3 cate-
gorias que emanaram do discurso das participantes, são elas: 
Processo de inclusão na universidade (categoria I); Elementos 
que facilitam ou facilitaram o processo de inclusão (catego-
ria II); Elementos que dificultam ou dificultaram o processo 
de inclusão (categoria III).  Para Bardin (2011, p. 149), catego-
rização é uma operação de classificação de elementos consti-
tutivos de um conjunto por diferenciação e, sem seguida, por 
reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 
previamente definidos. 

Partimos para a organização de análise, que segundo 
Bardin (2011, p. 125), organizam-se em torno de três polos crono-
lógicos: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento 
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dos resultados, a inferência e a interpretação. A primeira fase, a 
pré-análise, tem por finalidade a sistematização propriamente 
dita. Consiste na “leitura flutuante” da transcrição dos dados 
coletados na entrevista. A exploração do material constitui-se 
na construção das operações de codificação, decomposição ou 
enunciação considerando os recortes dos textos para a defini-
ção das categorias.

PROCESSO DE INCLUSÃO NA 
UNIVERSIDADE (CATEGORIA I)

Ao analisar os elementos desta categoria, identificamos nas falas 
da aluna e da pedagoga entrevistadas singularidades com relação 
ao processo de inclusão na universidade. No discurso estavam 
presentes sentenças afirmando que “o processo de inclusão na 
Universidade ainda é um processo novo”; “a Escola [de Música] 
está bem preparada para receber deficiente”, “a medida em que 
os estudantes vão chegando, as necessidades vão chegando, a 
gente vai contemplando”. Tornando-se evidente nos discursos, as 
impressões de que o processo de inclusão ainda está em proces-
so de consolidação, tendo em vista que para a efetivação deste 
processo há um trabalho institucional sendo desenvolvido.

A UFRN em suas normativas tem se preocupado com o 
acesso e permanência dos estudantes com NEE. Destacamos 
que desde 2010, tem ocorrido um trabalho direcionado a imple-
mentação de serviços de apoio aos estudantes. A UFRN tem 
buscado ao longo dos anos ampliar efetivamente a participação 
dos estudantes com deficiência no ensino superior. Destaca-se 
em seus documentos o compromisso com a sociedade ao adotar 
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uma política institucional que privilegia a inserção social como 
uma de suas políticas estruturantes. 

A UFRN vem incentivando o processo inclusivo, por meio 
de ações refletidas nos documentos políticos-institucionais. 
A Portaria Nº 203/10, ao instituir Comissão Permanente de 
Apoio ao Estudante com Necessidades Educacionais Especiais 
– CAENE; a Resolução N°193/2010 CONSEPE, que dispõe sobre 
o atendimento educacional a estudantes com NEE na UFRN; 
a elaboração de um capítulo específico sobre atendimento às 
pessoas com NEE no Plano de Desenvolvimento Institucional 
2010 – 2019 e a inserção no Regulamento dos Cursos de 
Graduação (RESOLUÇÃO Nº 171/2013-CONSEPE), assegurando 
no Art. 335 direitos como atendimento educacional condizente 
com suas necessidades educacionais especiais, adaptação do 
material pedagógico, tempo adicional para a realização das 
atividades de avaliação, dentre outros.

Percebe-se, assim que a Instituição tem reforçado a polí-
tica de inclusão na busca de assegurar aos seus estudantes com 
deficiência ou NEE, condições de oportunidade que garantam 
não apenas o acesso, mas também a permanência com quali-
dade e a conclusão com sucesso da graduação.

Deste modo, concordamos com Santos e Ramos (2016) 
quando afirmam que as universidades

necessitam aceitar o desafio, de que não somente se baseará 

em boas ideias e intenções, mas em políticas e práticas peda-

gógicas que de forma organizada e orientada arquem com 

as necessidades encontradas, respeitando a diversidade e a 

acessibilidade. (SANTOS e RAMOS 2016, p. 59)
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Ressaltando o movimento de ampliação das ações inclusi-
vas na UFRN, Flor pontua que a “Escola de Música não tava prepa-
rada... principalmente para receber deficientes visuais, [...] E depois 
[da chegada dos estudantes cegos] a Escola está bem preparada para 
receber deficiente”, é ressaltada a dificuldade antes encontrada 
na EMUFRN2, quando seus espaços físicos ainda não eram aces-
síveis. Com a chegada dos estudantes com deficiência, passa-
-se a pensar na acessibilidade, que segundo Machado e Junior 
(2013, p. 189), proporciona a inclusão do cidadão, respeitando 
sua diversidade, viabilizando sua participação social e contri-
buindo para que a igualdade de oportunidades exista de fato.

ELEMENTOS QUE FACILITAM OU FACILITARAM 
O PROCESSO DE INCLUSÃO (CATEGORIA II)

Percebe-se que um dos elementos facilitadores para o processo 
de inclusão da estudante Flor, deu-se a partir da sua participa-
ção no Projeto de Extensão denominado “Esperança Viva” da 
Escola de Música da EMUFRN. Ao conhecer e ter contato com a 
flauta doce, ela diz “eu acabei me apaixonando pela f lauta. E com 
o tempo eu fui me apaixonando mais ainda”. Este fato a incenti-
vou a desejar ingressar no curso de Licenciatura em Música, 
pretendendo futuramente trabalhar como professora. Para Flor, 
o encontro com a música através da sua inclusão no espaço 
educacional ampliou a ela as oportunidades de mostrar para a 
sociedade a importância do princípio inclusivo e a possibilidade 
de todos são iguais.

2 Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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Outro aspecto destacado foi o apoio institucional, dentre 
eles, o atendimento educacional especializado relatado por 
Rosa quando afirma que “Fazemos o contato com os centros 
[acadêmicos], o contato com os coordenadores, o contato com os 
professores [...] para que eles tenham conhecimento das estra-
tégias elaboradas para que possamos alcançar determinados 
avanços. Então um conjunto de elementos.” (ROSA, 2017).

Destacamos aqui a relevância do trabalho do AEE no 
Ensino Superior, que no caso do Núcleo de Acessibilidade 
da UFRN, a CAENE tem por missão “[...] propor ações para 
a eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais, de 
comunicação e pedagógicas, visando contribuir para o aces-
so, permanência e a conclusão de curso com sucesso do seu 
público-alvo”. (MELO, 2014 p. 360),

Assim, concordamos com Martins, (2016) quando ressalta 
a ideia de que o trabalho realizado pelos Núcleos de Apoio aos 
estudantes com deficiência emana de ações inovadoras dentro 
das universidades, visando à acessibilidade e a inclusão efetiva, 
propondo frentes de mediação pedagógica, social e institucional. 

ELEMENTOS QUE DIFICULTAM OU DIFICULTARAM 
ESSE PROCESSO DE INCLUSÃO (CATEGORIA III)

Ao lançarmos a pergunta “quais elementos dificultam ou difi-
cultaram o processo de inclusão?”, a estudante Flor confirmou 
a existência de estigma e preconceito em seu contexto acadê-
mico, afirmando ter tido situações de exclusão e real negação 
de direitos em sala de aula. Flor destaca estas impressões, ao 
relatar que passou por dificuldades, ficando constrangida para 
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registrar no áudio da pesquisa, relatando o fato informalmente, 
solicitando que não fosse exposto. 

A conceituação de estigma tem destaque quando existe 
a repetição de visões estigmatizadas sobre a pessoa com defi-
ciência, na resposta que prontamente a aluna cega conferiu. 

Para Goffman (1975), o sujeito estigmatizado é aquele 
que é desaprovado pela sociedade, ou seja, não está dentro da 
“normalidade” para a aceitação da sociedade em detrimento 
da deteriorização da sua identidade.

Ao falar nas dificuldades que os estudantes enfrentam, 
a pedagoga relata que a principalmente enfrentada ainda diz 
respeito às barreiras atitudinais, “esse é o maior entrave [...] E 
aqui não é diferente na UFRN”.

Sobre tal situação, Amaral (1998), nos conduz a pensar 
que as barreiras impostas por outros são o grande entrave do 
processo inclusivo ora vivido pela sociedade contemporânea. 
As barreiras atitudinais se apresentam como gigantescos muros 
no processo educacional inclusivo, sendo a negação e a falta 
de conhecimentos aportes para ações preconceituosas e para 
compreensões estereotipadas da deficiência.

 Nesta perspectiva, as barreiras atitudinais se constituem 
na forma como as pessoas são vistas pela sociedade, sendo visu-
alizadas na maioria das vezes pelas suas deficiências e restri-
ções e não pelas suas potencialidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inclusão do aluno com deficiência visual no ensino superior, 
inicialmente traz consigo adequações necessária para propor-
cionar uma aprendizagem e participação efetivas para esse 
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aluno, sabemos que existem muitas dificuldades nas institui-
ções de ensino, mas essas dificuldades devem ser vencidas com 
trabalho e empenho em fazer a diferença na vida de cada aluno 
que faça parte do contexto universitário. 

Apesar dos esforços percebidos, ainda se fazem necessários 
maiores compromissos políticos e institucionais que garantam o 
direito do estudante com deficiência permanecer na universida-
de e oferecer condições apropriadas para que esse aluno possa ter 
acesso ao conhecimento. Para que haja inclusão e a acessibilidade 
das pessoas com deficiência é imprescindível à construção de um 
desenho universal, que possa abranger a todos sem a necessidade 
de uma adaptação, quebrar barreiras atitudinais, comunicacio-
nais nos sistemas de informação, arquitetônicas. Promovendo 
materiais didáticos e pedagógicos acessíveis a todos que partici-
pam do mesmo contexto universitário.  

Acreditamos que discutir sobre a inclusão do aluno com 
deficiência no ensino superior, levando em conta a sua subjeti-
vidade e respeitando a singularidade, pode nos mostrar cami-
nhos para que o espaço acadêmico seja de fato um espaço de 
formação e produção científica e cultural que requer mudanças 
atitudinais em toda a comunidade universitária.
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O BIBLIOTECÁRIO DO LABORATÓRIO 
DE ACESSIBILIDADE/UFRN COMO 
MEDIADOR INFORMACIONAL PARA 
USUÁRIOS COM NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS

Érica Simony F. de Melo Guerra

Andrea Vasconcelos Carvalho

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

RESUMO

Analisa o papel do Bibliotecário que atua no Laboratório de 
Acessibilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
como um gestor e mediador da informação para usuários com 
Necessidades Educacionais Específicas. Aborda conceitos sobre 
gestão da informação e mediação, bem como a relação entre 
ambos, uma vez que a mediação informacional é elemento de 
estratégia para a gestão da informação. Trata sobre o papel do 
bibliotecário como mediador da informação. Versa também 
sobre usuários com Necessidades Educacionais Específicas, e 
suas necessidades informacionais. Utiliza como metodologia 
da pesquisa o estudo de caso, e como instrumentos de cole-
ta de dados uma entrevista semiestruturada realizada com o 
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bibliotecário do Laboratório e observação Participante. Analisa 
os dados da pesquisa utilizando a análise de conteúdo, através 
do confronto entre as falas do entrevistado, a observação direta 
do pesquisador e a literatura sobre a temática. Conclui que o 
profissional bibliotecário que exerce suas atividades no LA está 
cumprindo o seu papel de gestor e mediador informacional, e 
tem a consciência da importância de seu papel para a instituição. 

Palavras-chave: Gestão da Informação. Mediação da informa-
ção. Usuário com Necessidade Educacional Específica.

INTRODUÇÃO

No ambiente acadêmico, a informação é a base para as ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão, pilar central da missão das 
Instituições de Ensino Superior (IES). Nesse contexto o gestor 
e mediador da informação deve ser um profissional capaz de 
gerenciar uma gama de informações, internas e externas à 
instituição, de todas as áreas do conhecimento científico e para 
uma variedade de usuários tais como gestores, pesquisadores, 
técnico-administrativos, docentes e discentes, cada um com 
suas especificidades e necessidades individuais. Essa diversida-
de de usuários está cada vez mais presente em nossas univer-
sidades. No âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), com a criação de novos cursos, o aumento do 
número de vagas nos últimos anos e a política educacional de 
inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior, essa 
diversidade de usuários da informação na instituição vem 
crescendo de maneira significativa. Assim, a UFRN preocupada 
com o acesso a informação e apoiada numa legislação vigente e 
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política de educação inclusiva, criou em 2011 o Laboratório de 
Acessibilidade (LA), com o objetivo de fornecer o acesso à infor-
mação acadêmica para usuários com Necessidades Educacionais 
Específicas (NEE), favorecendo a democratização da informa-
ção e propiciando que estes tenham uma trajetória academia 
de qualidade no decorrer de seus cursos até a sua conclusão.  
O LA está localizado na Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), 
ambiente acadêmico responsável pela aquisição, organização 
e disseminação da informação científica dentro da universi-
dade, portanto trata-se de um setor onde o foco deva estar na 
gestão da informação. Sobremaneira, destaca-se o papel do 
Bibliotecário que atua no LA como um profissional que, pela 
própria natureza do ambiente, tenha consciência da impor-
tância do seu papel como gestor e mediador da informação. 
A esse profissional cabe o domínio e conhecimento dos fluxos 
informacionais que permeiam o processo de geração e disse-
minação da informação para usuários com NEE, como também 
a conscientização do seu papel como mediador da informação 
para essa clientela com necessidades informacionais não dife-
renciada dos demais usuários, mas com formatos específicos 
que propiciem o seu acesso à informação. Isto posto, torna-se 
pertinente o seguinte questionamento: O bibliotecário do LA 
tem o conhecimento da importância do seu papel como media-
dor da informação para os usuários com NEE e identifica o seu 
papel como gestor da informação em suas atividades diárias?

Portanto, esse artigo tem o objetivo de analisar o papel 
do Bibliotecário que atua no Laboratório de Acessibilidade da 
UFRN, como um gestor e mediador da informação para usuários 
com Necessidades Educacionais Específicas.

A metodologia utilizada foi a observação participan-
te, e utilizou-se como instrumento para a coleta de dados a 
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entrevista semiestruturada com um profissional bibliotecário 
que desenvolve suas atividades no LA.

Este estudo justifica-se, sobretudo, pela importância 
social do papel do Bibliotecário na promoção da democrati-
zação e no acesso à informação para pessoas com deficiência, 
uma vez que esse acesso se encontra previsto na Constituição 
Federal e na legislação vigente, nacional e internacional, além 
de constituir uma das principais missões desse profissional que 
é a de gerir e disseminar a informação para qualquer usuá-
rio, independentemente de posição social, classe econômica, 
características físicas e cognitivas destes. Ademais, a temáti-
ca ora aqui abordada ainda se encontra pouco abrangente nos 
estudos nacionais e internacionais sobre Gestão da Informação, 
Acessibilidade informacional e Educação Inclusiva, favorecendo 
uma contribuição teórica na área. Apensando também ao fato 
de que o presente estudo contribuirá eminentemente para a 
pesquisa de dissertação de mestrado da autora.

Nos próximos capítulos serão abordados conceitos sobre 
gestão da informação e mediação, bem como a relação entre 
ambos, uma vez que a mediação informacional é elemento de 
estratégia para a gestão da informação. Outrossim, tratará 
sobre o papel do bibliotecário como mediador da informação. 
Versaremos também sobre usuários com NEE, e suas necessi-
dades informacionais. E, através da análise dos dados reforça-
remos a importância do papel desse profissional da informação 
como gestor e mediador no LA.
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO E MEDIAÇÃO

A informação exerce um papel muito importante na sociedade 
e pode ser considerada como insumo para o desenvolvimento 
de atividades políticas, econômicas e sociais. Trata-se da mola 
mestra que embasa e auxilia nas decisões desses segmentos, 
uma vez que é a ferramenta que proporciona geração de conhe-
cimento. No contexto das organizações, a informação é um 
componente intrínseco de quase tudo que ela faz, tornando-se 
necessária a clara compreensão dos processos organizacionais e 
humanos pelos quais a informação se transforma em percepção, 
conhecimento e ação (CHOO, 2006). Dessa forma, salienta-se a 
importância de uma gerência da informação e do conhecimen-
to nas organizações, para que estas, inseridas num contexto 
mundial de competitividade, possam atingir seus objetivos e 
embasar o seu processo de tomada de decisão.

Para Detlor (2010) gestão da informação é considera-
da o controle sob o ciclo de vida da Informação. Os processos 
envolvidos nesse ciclo são: criação, aquisição, organização, 
armazenamento, distribuição e uso da informação. Segundo o 
autor, “o objetivo do Gerenciamento de informações é ajudar 
pessoas e organizações a acessar, processar e usar informações 
de forma eficiente e eficaz1” (DETLOR, 2010, p. 103, tradução 
nossa). Somando ao pensamento do referido autor, Valentim 
(2004) afirma que:

A gestão da informação é um conjunto de estratégias que 

visa identificar as necessidades informacionais, mapear os 

1 The goal of information management is to help people and organizations 
access, process and use information efficiently and effectively.
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fluxos formais de informação nos diferentes ambientes da 

organização, assim como sua coleta, filtragem, análise, orga-

nização, armazenagem e disseminação, objetivando apoiar 

o desenvolvimento das atividades cotidianas e a tomada de 

decisão no ambiente corporativo.

Embora pareça óbvio considerar a gestão da informa-
ção como um processo elementar, as organizações sofrem difi-
culdades para sistematizar essa abordagem. Davenport (2002,  
p. 173) salienta que “[...] identificar todos os passos de um 
processo informacional — todas as fontes envolvidas, todas as 
pessoas que afetam cada passo, todos os problemas que surgem 
— pode indicar o caminho para mudanças que realmente fazem 
diferença. Em vista disso, verifica-se que a informação bem 
gerida constitui uma reestruturação ou uma transformação 
do conhecimento nas organizações. Coelho, Santos e Valentim 
(2015) confirmam que “no processo de gestão da informação, 
tal modificação do conhecimento é essencial, pois a valorização 
das pessoas na política de gestão da informação é elemento 
fundamental, uma vez que se faz detectar as informações que 
sejam relevantes para o processo decisório. ”

Diante desse cenário ressalta-se um aspecto de gran-
de relevância para o processo de gestão da informação que é 
fundamental para a transferência da informação e a constru-
ção do conhecimento, a Mediação. Para Martins (2014, p. 166) 
mediação é “[...] a ação de dividir em dois ou estar no meio, 
indicando ideias de interveniência, relação, conjugação, religa-
ção, ponte ou elo estabelecido nas relações humanas, por meio 
de um elemento mediador”. Segundo Gomes e Varela (2016,  
p. 5 e 8) “o processo de mediação se dá através da inter-relação 
de dispositivos técnicos, humanos, ambientais e semiológicos 
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que permitem o compartilhamento e a construção do conhe-
cimento.” E adiciona que “ao se abordar a questão da mediação 
da informação, torna-se imprescindível lembrar que esta é uma 
ação ligada ao processo de construção de sentidos” (GOMES; 
VARELA, 2016, p. 8).

O termo Mediação está relacionado tanto com a expres-
são “informação e leitura”, utilizada no âmbito social da infor-
mação, como no contexto gerencial da informação, relacionado 
ao tratamento e recuperação informacional, à gestão da infor-
mação e conhecimento em organizações, ao desenvolvimento 
de linguagens classificatórias, dentre outros. De acordo com 
Coelho, Santos e Valentim (2015) traçando uma analogia entre 
a Mediação e Gestão da informação percebeu-se que são proces-
sos indissociáveis: “quando a mediação não é bem realizada na 
organização, a gestão da informação se apresenta falha, pois é 
a partir das informações mediadas que é possível elaborar um 
planejamento estratégico competitivo, a fim de tomar decisões 
criativas e assertivas”.

A Mediação informacional está presente em todos os 
espaços que tenham a informação como insumo para o seu 
desenvolvimento e elaboração de produtos e serviços, seja em 
bibliotecas, museus, centros de informação e organizações 
com ou sem fins lucrativos. Vale a pena lembrar também que o 
conceito de Mediação é bem mais abrangente, estando presente 
em diversas áreas do conhecimento humano, tais como: Ciências 
Sociais, Religião, Medicina, Filosofia dentre outras.

No âmbito do fazer profissional da informação, a media-
ção pode ser dividida em dois segmentos: a mediação implícita 
e a mediação explícita. Segundo Fadel et al. (2010, p. 19),
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Esta última ocorre nos espaços em que há, claramente, uma 

relação formal entre o usuário e o equipamento informacio-

nal. A mediação, nesse caso, é explícita e facilmente reco-

nhecida em seus aspectos materiais, concretos. Quanto à 

mediação implícita, ela ocorre em cada ação do profissional 

da informação, tanto no armazenamento como no proces-

samento e em outros trabalhos por ele desenvolvidos. Ela 

é implícita, pois está por trás dos objetivos desses setores. 

Qualquer ação, dentro do fazer do profissional da informação, 

deve ter a apropriação da informação por parte dos usuários, 

como seu objetivo principal. 

Nesse contexto, visualiza-se que a presença do profis-
sional da informação é condição sine qua non para o processo 
de mediação informacional. Almeida Júnior (2009, p. 92) diz 
que o processo de mediação é “[...] toda ação de interferência – 
realizada pelo profissional da informação –, direta ou indireta; 
consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual ou 
coletiva; que propicia a apropriação de informação que satis-
faça, plena ou parcialmente, uma necessidade informacional”. 
O autor, ao abordar o conceito de mediação, enfatiza a partici-
pação direta do profissional da informação no processo.

Diante do exposto, torna-se relevante versar sobre o 
papel do bibliotecário como mediador.

O PAPEL DO BIBLIOTECÁRIO

A mediação pode ser considerada uma ponte que permite a rela-
ção entre duas partes que, por alguma razão ou empecilho, não 
conseguem manter uma interação. Desse modo, a participação 
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de um profissional da informação torna-se imprescindível na 
construção dessa ponte. Para Martins (2010, p. 194) o termo 
mediação está ligado à “prática e/ou processo que envolve o 
fluxo, a transferência e a apropriação da informação, a elabo-
ração de conhecimento e sentidos pelos sujeitos, podendo estar 
apoiada no agente mediador especializado, o bibliotecário ou 
profissional da informação e nos dispositivos tecnológicos”. 
Reforçando esse pensamento Becheri (2008) ressalta que cada 
mediador tem a sua importância, e que o seu papel é favorecer 
a interação entre pessoa e objeto do conhecimento, propician-
do a construção, divulgação, disponibilização e reconstrução 
do conhecimento, e que tais mediadores podem se dividir em 
incontáveis profissões nos diferentes estratos sociais e cultu-
rais de uma comunidade, seja ela letrada ou popular. Contudo, 
destaca-se a forte presença do profissional bibliotecário no 
processo de mediação, uma vez que a essência de sua profissão é 
ser um elemento facilitador e conhecedor do ambiente informa-
cional, criando a interação entre a informação e quem a neces-
sita, propiciando a criação de conhecimento. Corroborando com 
esse pensamento, Maia et al. (2011) afirmam que “levando em 
consideração que o seu objeto fundamental de trabalho é a 
informação, o bibliotecário tem como principal função conhe-
cer o fluxo e o ambiente informacional, [...] já que é através do 
tratamento, recuperação e uso das informações que a geração 
de novos conhecimentos é facilitada.”

Barbalho (2002) enfatiza três habilidades para o bom 
desempenho do bibliotecário: a habilidade técnica, a humana e 
a conceitual. A habilidade técnica capacita o profissional para 
utilizar os conhecimentos, técnicas e equipamentos necessá-
rios para a recuperação informacional. A habilidade humana é a 
capacidade necessária para lidar com qualquer tipo de usuário. 
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Já a habilidade conceitual é a capacidade de conhecer o ambiente 
informacional como um todo (BARBALHO, 2002). Desse modo, 
o bibliotecário aparece, segundo Martins (2010) “como o agen-
te responsável e capacitado (ou com potencial para tal) para o 
exercício da mediação, ou seja, ele é o mediador, o elo, o agente 
intermediário que tece a trama entre a informação e a apropria-
ção da informação [...]”. Com a apropriação da informação ocorre 
a construção do conhecimento, bem como a satisfação de deter-
minada demanda informacional dos usuários (MARTINS, 2010).

Para Corda (2012, p. 87, tradução nossa) o bibliotecário [...] 
agrega valor ao processo de transferência de informações. Este 
valor está consagrado nos processos que ele conduz de pesquisa, 
categorização, priorização, filtragem, tradução e comunicação 
de respostas oferecidas ao usuário para satisfazer suas deman-
das de informação.2 Segundo Cunha (2003) a profissão do biblio-
tecário é uma profissão essencialmente social, uma profissão 
de mediação e de contato, de “fazer com o outro” de fazer para 
o outro. Portanto, o bibliotecário por essência de sua profissão 
é um mediador da informação.

Nesse sentido, pela própria formação social, o bibliotecá-
rio deve salientar a necessidade de se conhecer as caracterís-
ticas do grupo de usuários que se pretende atender. Fadel et al. 
(2010, p. 26) ao versar sobre o comportamento informacional 
dos usuários afirma que “[...] o usuários que possui distintas 
opções de acesso à informação dará preferência àquela que for 
mais acessível ou com a qual mais se identifica, mesmo que essa 
não seja necessariamente a melhor.” Logo, cabe ao bibliotecário 

2 “[…] librarian, who adds value to the process of information transferring. 
This value is enshrined in the processes that he conducts of search, catego-
rization, prioritization, filtering, translation and communication of answers 
offered to the user in order to satisfy their demand of information.”
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identificar qual melhor instrumento de mediação a ser utiliza-
do para cada grupo de usuários.

Conforme Maia et al. (2011) “o papel do bibliotecário no 
processo de transferência da informação representa a ponte 
entre a informação e a pessoa que dela necessita, para tanto, 
é preciso que ele saiba adquirir, tratar, avaliar e disseminar os 
muitos suportes informacionais existentes”. Ademais, segun-
do Gomes e Varela (2016, p. 16) “cabe ressaltar que os indiví-
duos exibem diferenças de estrutura cognitiva, de base de 
conhecimento e de funcionamento operacional”. Os autores 
afirmam ainda que “o mesmo estímulo em diferentes pessoas 
pode mostrar consideráveis variações nos graus de rapidez de 
compreensão, de generalização e de constância em mudanças 
de atitudes e comportamentos” (GOMES; VARELA, 2016, p. 16). 
Portanto, para o sucesso no processo de mediação é necessário 
que o bibliotecário conheça o comportamento informacional de 
seus usuários e suas especificidades, bem como tenha o conhe-
cimento das ferramentas de mediação adequadas para cada 
perfil de usuário.

No capítulo que se segue serão abordados aspectos sobre 
usuários com Necessidades Educacionais Específicas (objeto 
desse estudo), o seu acesso à informação, bem como suas neces-
sidades informacionais.
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USUÁRIOS COM NECESSIDADES  
EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS:  
NECESSIDADES INFORMACIONAIS 
E ACESSO Á INFORMAÇÃO

O acesso à informação é condição primordial para a promoção 
da inclusão social de pessoas com deficiência e está previs-
to na nossa Constituição Federal. Para Melo (2014) o acesso à 
informação é uma conquista democrática e exigência funda-
mental para o amplo exercício da liberdade e um aspecto 
relevante no que se refere à inclusão social. No âmbito da 
educação Malheiros (2013, p. 20) enfatiza que “sem o acesso 
à informação, compromete-se seu crescimento intelectual, 
deixando-as à margem das oportunidades e do que acontece 
no mundo”. Desse modo, o profissional da informação, em sua 
prática mediadora, tem a missão de proporcionar esse acesso 
através de instrumentos necessários, apropriação de práti-
cas inclusivas bem como ter o conhecimento da necessidade 
informacional dos usuários com NEE para a transmissão das 
informações de maneira a promover a inclusão informacional.

No que concerne ao comportamento informacional, os 
estudos realizados com usuários que tem algum tipo de limita-
ção, seja ela física ou cognitiva, tornam-se imprescindíveis, uma 
vez que trata-se de uma clientela que exige, pela própria condi-
ção, uma metodologia e um olhar diferenciados em relação a 
como essas pessoas sentem e demonstram as suas necessidades, 
buscam e usam a informação em seu cotidiano, como também 
para a promoção de uma democratização do acesso à informa-
ção. Ressalta-se também que as necessidades informacionais 
das pessoas com deficiência, na maioria das vezes não difere das 
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necessidades dos outros usuários, porém a forma de interação 
com elas e o formato dessa informação é que vai diferenciar.

O LABORATÓRIO DE ACESSIBILIDADE DA UFRN

O Laboratório de Acessibilidade (LA) é um setor integrante 
da Coordenadoria de Apoio ao Usuário (CAU) da BCZM. Está 
localizado no prédio anexo da biblioteca, seguindo as diretri-
zes administrativas da BCZM e técnico-financeiras da CAENE.  
O objetivo do LA é garantir o direito às pessoas com NEE, a 
acessibilidade à informação e condições de acesso ao conteú-
do didático necessário à sua formação acadêmica. Desse modo, 
o LA atende às demandas de diversos cursos de graduação e 
pós-graduação da UFRN, acompanhando os discentes com defi-
ciência visual, transtorno de déficit de atenção com hiperativi-
dade (TDH) e Dislexia.

Seguindo a política de apoio à inclusão da UFRN, o LA 
realiza a adaptação das informações impressas disseminadas 
em sala de aula para formatos acessíveis, tais como digitali-
zados, em Braille, MP3 ou ampliados. Esse serviço é elabora-
do em conformidade com a Lei n. 9.610/98, a Lei de Direitos 
Autorais. Outros serviços oferecidos são transcrição e impres-
são de materiais para o sistema Braille; produção de textos em 
fontes ampliadas/conversão de textos para áudio em MP3; trei-
namento para utilização de softwares acessíveis; orientação à 
pesquisa bibliográfica e digital; orientação sobre mobilidade 
no ambiente da UFRN; e agendamento de visita guiada ao labo-
ratório. Para a produção desses materiais, o LA dispõe de uma 
estrutura tecnológica assistiva como softwares leitores de tela 
e ampliadores (JAWS, NVDA, DOSVOX, Zoom Text), impressoras 
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em Sistema Braille; scanner leitor de imagens e com reconhe-
cimento de caracteres; diferentes tipos de lupas, notebooks, 
gravadores, computadores, máquina Perkins Braille, bengala 
dobrável, calculadora sonora, plano inclinado, reglete e punção, 
globo tátil, sorobã, colmeia para teclado, entre outros. Cabe 
ressaltar também a significativa contribuição do LA para com a 
formação de um acervo digital acessível na BCZM, uma vez que 
todo o material informacional produzido no LA é armazena-
do e disponibilizado em um Repositório informacional digital, 
intitulado Repositório de Informação Acessível (RIA), onde os 
usuários com NEE podem ter acesso.

METODOLOGIA

O estudo utilizou como método de investigação a estratégia do 
Estudo de caso. Para Gray (2012) essa abordagem é particular-
mente útil quando o pesquisador estiver tentando revelar uma 
relação entre um fenômeno e o contexto no qual ele ocorre.

A pesquisa foi de natureza qualitativa e utilizou-se como 
instrumentos de coleta de dados a observação participante, uma 
vez a pesquisadora possui um contato direto com o ambiente 
investigado. De acordo com Correia (2009, p. 31) “a Observação 
Participante é realizada em contacto directo, frequente e 
prolongado do investigador, com os actores sociais, nos seus 
contextos culturais, sendo o próprio investigador instrumento 
de pesquisa”. A autora ressalta ainda que “podemos considerar 
que a Observação constitui uma técnica de investigação, que 
usualmente se complementa com a entrevista semi-estruturada 
ou livre, embora também com outras técnicas como análise 
documental [...]”. (CORREIA, 2009, p. 31). Somado a observação 
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participante foi utilizada uma entrevista semiestruturada com 
6 (seis) perguntas, realizada com um profissional bibliotecário 
que exerce suas atividades do referido setor.

Os dados coletados foram analisados através da análise 
de conteúdo, levando em consideração os fatos observados pela 
pesquisadora bem como o conteúdo coletado na entrevista.

Para o referencial teórico foram realizadas pesquisas 
bibliográficas nas bases de dados Scielo, Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações (BDTD), Portal de Periódicos da Capes e 
Plataforma Google Scholar.

O PAPEL DO BIBLIOTECÁRIO NO LABORATÓRIO 
DE ACESSIBILIDADE: ANÁLISE DOS DADOS.

Neste capítulo serão apresentadas e discutidas duas catego-
rias de análise a partir dos extratos da fala do bibliotecário 
entrevistado e, quando pertinente, será trazida à discussão a 
observação direta do pesquisador, bem como a literatura sobre 
a temática abordada.

O PAPEL DO BIBLIOTECÁRIO COMO 
MEDIADOR DA INFORMAÇÃO

Essa categoria de análise abordou questões sobre o papel do 
bibliotecário do Laboratório de Acessibilidade (LA) como 
um mediador da informação. Na análise foi observado que o 
bibliotecário do LA possui o conhecimento sobre o papel de 
um mediador da informação, e se preocupa sobremaneira com 
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a ponta final de seu trabalho que é o usuário. De acordo com a 
fala do bibliotecário entrevistado,

O mediador olha em perspectiva para a informação. Observa 

os canais de disseminação e os usuários reais e potenciais que 

buscam ou que irão se beneficiar desta. Para isso interfere 

quando é preciso para melhorar o processo de disseminação 

e acesso à informação. (Entrevistado)

Esse resultado corrobora com o pensamento de Corda 
(2012) quando ele afirma que o bibliotecário mediador agre-
ga valor ao processo de transferência da informação em prol 
das demandas dos usuários. A fala do entrevistado afirma 
essa interferência do profissional com o intuito de melhorar o 
processo de transferência da informação.

Em relação à importância do processo de mediação 
da informação para os usuários com NEE no Laboratório de 
Acessibilidade, foi observado que esse tipo de usuário neces-
sita de uma intervenção diferenciada, exigindo do bibliote-
cário uma postura de especialista com conhecimentos sobre 
técnicas de abordagem e disseminação da informação para 
pessoas com deficiência.

Considerando que os usuários sem deficiência precisam de 

orientação para desenvolver a sua competência informacio-

nal, da mesma forma os usuários com NEE vão também preci-

sar dessa mediação do bibliotecário. Apenas com um tempo 

a mais ou técnica de abordagem específica à limitação. Ex. 

Pessoa surda necessita de intérprete. (Entrevistado)
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É notória a preocupação do bibliotecário do Laboratório 
de Acessibilidade em identificar o usuário com NEE como qual-
quer outro usuário, com as mesmas necessidades informacio-
nais e que precisam, indiferente à sua condição, desenvolver 
a sua competência informacional, embora que para isso o 
bibliotecário necessite ter uma abordagem específica de acor-
do com a limitação desse usuário. De acordo com Maia et al. 
(2011) “sobre a potencialidade do bibliotecário em lidar com 
esse tipo de usuário, torna-se indispensável que o profissional 
se desenvolva continuamente na área de educação especial”. 
Desse modo, constatou-se por meio da observação direta que o 
bibliotecário do Laboratório é um profissional que busca capa-
citações na área, uma vez que o LA conta com bibliotecários 
que possuem conhecimento sobre o Sistema Braille, Língua de 
Sinais (Libras) e tecnologias assistivas.

Na pesquisa também foi constatado que o bibliotecário 
do LA se identifica como um profissional mediador da infor-
mação. Conforme sua fala, ele se identifica como medidor “[...] 
independente de trabalhar e atender usuários com deficiência. 
Se o bibliotecário não consegue compreender e desenvolver essa 
habilidade está na profissão errada” (Entrevistado). Detecta-se 
na fala a mediação como a essência do fazer bibliotecário, e de 
acordo com Corda (2012) a mediação é entendida como a razão 
do trabalho da Biblioteconomia.

Ao ser questionado se no LA o bibliotecário realiza ativi-
dades de mediação e quais atividades são essas, o entrevistado 
respondeu:

Sim. Interferindo com treinamentos e capacitações dos 

bolsistas no tratamento da informação; orientando usuá-

rios na busca e recuperação da informação; orientando os 
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gestores quanto às posturas necessárias para condução dos 

serviços. (Entrevistado)

Diante da resposta, torna-se relevante salientar que 
o papel mediador do bibliotecário do LA não está somente 
ligado ao usuário e sim também à sua equipe de trabalho e 
aos gestores da instituição, servindo como ponte para a apro-
priação de saberes necessários à consolidação das políticas 
de inclusão na instituição. 

O PAPEL COMO GESTOR DA INFORMAÇÃO

Nessa categoria de análise foi abordado o papel do bibliotecário 
do LA como um gestor da informação. Observou-se, como na 
categoria anterior, que o bibliotecário do LA possui o conheci-
mento sobre o papel de um gestor da informação, e o relaciona 
como um profissional responsável por desenvolver estratégias 
nas organizações. Segundo o entrevistado:

O gestor da informação é antes de tudo um articulador, estra-

tegista. Olha para o objeto (livro, informação) e só descansa 

quando faz algo que justifique as razões para que seja útil, 

para que chegue às mãos dos usuários. “Os livros são para se 

usar” e os gestores para conduzir processos e gerenciar os 

espaços de informação.

Esse pensamento coaduna com a reflexão de Silva (2013, 
p. 54) quando o autor afirma que “a ingerência da informação 
leva a tomadas de decisão equivocadas, a resultados finan-
ceiros irreais e à impossibilidade de traçar planejamentos e 
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estratégias de ação”. Desse modo fica evidente a importância 
do papel articulador e estrategista do gestor da informação 
numa organização, relatado pelo entrevistado. A fala enfatiza 
também a figura do gestor da informação relacionado tanto à 
organização, disseminação e acesso à informação quanto ao 
aspecto de gerência de espaços de informação.

Quando foi questionado ao bibliotecário se ele realiza 
gestão da informação no seu setor, e como isso é conduzido, o 
entrevistado relatou que é sim realizada essa gestão, e completou 
ainda afirmando que a gestão é feita “[...] definindo os proces-
sos dentro do setor e planejando etapas de condução de cada 
processo. Por meio de plano flexibilizado e de imediata análise 
de recondução de novas etapas e soluções quando necessário”. 
Destaca-se a relação que o bibliotecário fez da gestão da informa-
ção no setor com a definição de processos operacionais. De acor-
do com Quiroga (2002, tradução nossa) “sem o gerenciamento de 
informações, seus produtos e serviços, é impossível tomar deci-
sões apropriadas, mapeando as políticas e desenhar os processos 
da organização”3. Portanto, verifica-se que o bibliotecário do 
Laboratório de Acessibilidade realiza a gestão da informação 
através do controle e definição dos processos informacionais. E 
ainda vale ressaltar que o mesmo utiliza-se da flexibilidade em 
seus planejamentos, ferramenta que deve ser bastante utilizada 
no processo de gestão da informação, uma vez que as necessi-
dades informacionais dos usuários internos e externos ao setor 
estão em constante mudança e cabe ao profissional da informal 
adequar-se a essas mudanças do ambiente.

3 “Sin la gestión de la información, es imposible tomar decisiones adecuadas, 
trazar las políticas y diseñar los procesos de la organización”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão da informação e a mediação são processos de suma 
relevância em ambientes informacionais e, sem eles as orga-
nizações podem não atingir seus objetivos, suas metas e ainda 
não sobreviver ao ambiente competitivo onde estão inseridas. 
Ressalta-se que estes são processos que devem caminham de 
mãos dadas, uma vez que a mediação informacional fornece 
embasamentos para a tomada de decisão mais assertivas.

Sobremaneira, os papeis do gestor da informação e do 
agente mediador da informação tornam-se de grande impor-
tância para as organizações e ambientes informacionais como 
bibliotecas, museus, centros de documentação dentre outros, 
pois nos ambientes onde ocorrem esses processos em sintonia 
e de maneira eficiente, o sucesso na satisfação das necessida-
des informacionais, geração de produtos e serviços para seus 
usuários ocorre de maneira plena e satisfatória.

Em ambientes informacionais que atendem a uma diver-
sidade significativa de usuários, com suas especificidades, indi-
vidualidades e processos cognitivos diferenciados, os processos 
de gestão da informação e mediação devem ser muito bem 
controlados, avaliados e moldados de acordo com as necessi-
dades de seus usuários. Todavia, esse é o cenário do Laboratório 
de Acessibilidade da UFRN, abordado neste estudo.

Desse modo, o LA, por se tratar de um ambiente infor-
macional diferenciado à medida que trabalha especificamente 
atendendo as necessidades informacionais de usuários com NEE, 
tem o dever de manter uma gestão informacional de qualidade 
para que a missão do setor seja cumprida de forma a promover o 
acesso democrático à informação para uma parcela excluída da 
sociedade e que aos poucos está conquistando o seu espaço social.
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Portanto, com o presente estudo verificou-se que o 
profissional bibliotecário que exerce suas atividades no LA está 
cumprindo o seu papel de gestor e mediador informacional, e 
tem a consciência da importância de seu papel para a institui-
ção. Destaca-se também os conhecimentos específicos desse 
profissional, exigidos pela própria natureza do atendimento e 
necessários para que o setor atinja o seu objetivo e os usuários 
com NEE da UFRN tenham um suporte informacional necessá-
rio para que estes possam conduzir e concluir os seus cursos 
com qualidade.
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PRODUÇÃO DE RECURSOS 
PEDAGÓGICOS PARA MEDIAÇÃO  
DA APRENDIZAGEM DO ALUNO CEGO
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Silvana Régia de Oliveira Lins

Neiza de Lourdes Frederico Fumes
Universidade Federal de Alagoas

RESUMO

O presente trabalho objetivou discutir a construção e a utili-
zação de recursos pedagógicos acessíveis à aprendizagem do 
aluno cego, como também compartilhar o trabalho desenvolvi-
do no tocante à produção/adaptação de recursos pedagógicos.  
É uma pesquisa com o cunho teórico-prático, cujo sujeito foi um 
aluno cego que cursava a disciplina de Anatomia Humana no 
curso de Educação Física - Licenciatura, atendido pelo Núcleo de 
Acessibilidade da UFAL (NAC-UFAL). Os dados foram produzidos 
a partir do diálogo continuo com o aluno, que foi referência de 
estudo na construção dos recursos pedagógicos. Essa constru-
ção percorreu seis etapas, sendo primeira, uma conversa com 
o aluno e, a última, a entrega do recurso pedagógico. Nos resul-
tados foi analisadoas possibilidades dos recursos pedagógicos 
para o acesso e o suporte à aprendizagem, os quais conside-
rou a relevância do tato para a aprendizagem para este aluno 
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cego e por isso tiveram detalhes em alto relevo para permitir 
a compreensão do objeto pelo aluno. Foram construídos recur-
sos pedagógicos que simbolizavam a musculatura e o sistema 
nervoso central para o suporte ao aprendizado de conteúdos 
da disciplina de Anatomia Humana. Com base nos resultados, 
observamos que os recursos pedagógicos foram parte essencial 
para aprendizagem do aluno cego, pois o mesmo compreendeu 
a realidade a partir dos instrumentos e signos utilizados que 
atendam a sua condição.

Palavras Chaves: Recursos Pedagógicos. Mediação. 
Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A aprendizagem é um processo de internalização do conhe-
cimento que se dar a partir da interação com o meio social, 
mediada por signos e instrumentos presentes na sociedade. 
Para Vigotsky (2007, p. 53) “[...] signo e instrumento repousa na 
função mediadora que os caracteriza”. Esse autor explica que,

A função do instrumento é servir como um condutor da influ-

ência humana sobre o objeto da atividade; ele é orientado 

externamente; deve necessariamente levar a mudanças nos 

objetos. [...] O signo, por outro lado, não modifica em nada a 

objeto da operação psicológica. Constitui um meio da ativi-

dade interna dirigido para o controle do próprio indivíduo; 

o signo é orientado internamente (VIGOTSKY, 2007, p. 55).
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Nesse contexto,os recursos pedagógicos são considera-
dos signos e/ou instrumentos que mediam a aprendizagem do 
aluno e que, devem atender às suas necessidades no que tange a 
melhor compreensão dos conteúdos que estão sendo estudados.

Nessa perspectiva, Aguiar e Ozella (2006, p. 225) explicam 
que a “[...] mediação não tem, portanto, a função de apenas 
ligar a singularidade e a universalidade, mas de ser o centro 
organizador objetivo dessa relação”. Assim, podemos dizer que a 
mediação se caracteriza pela articulação entre o mundo exter-
no e os processos psicológicos. Zanolla (2012, p. 8) contribui 
afirmando que,

[...] a mediação cria as possibilidades de reelaboração 

(recriação) da realidade. Realidade esta estabelecida, 

segundo o próprio Vigotski, como um elo de ligação em que 

o signo, a atividade e a consciência interagem socialmente. 

Imperativamente, a categoria de mediação possibilita a aqui-

sição de funções superiores.).

Nesse cenário, os recursos pedagógicosnão são somente 
mediadores da aprendizagem, mas também, são responsáveis 
pela compreensão da realidade em que o sujeito está inserido. 
Silva (2017, p. 13) acrescenta que “os recursos pedagógicos 
podem facilitar a aprendizagem, quando utilizados adequada-
mente”, visto que são entendidos como signos, que vão simboli-
zar algo e assim fazer a mediação para a aprendizagem do aluno.

E quando se trata de utilização dos recursos pedagógicos 
para promover a inclusão dos alunos com deficiência, as suas 
especificidades devem ser consideradas, uma vez que haverá 
uma compensação frente à sua limitação. 
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Isso significa dizer que o aluno com deficiência tem o 
total direito de ter em suas atividades acadêmicas recursos 
pedagógicos que lhe deem acesso ao conhecimento e permitam 
sua aprendizagem. E, também, que o professor deve utilizar em 
suas aulas tais recursos para inclui-lo.

No intuito de oferecer suportepedagógico para que 
o aluno com deficiência tenha condição de aprendizagem, o 
Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Alagoas 
(NAC) realiza diversas ações como parte do Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), dentre elas a construção/
adaptação de recursos pedagógicos para mediar, de maneira 
acessível, o processo de conhecimento do objeto de estudo pelo 
aluno com deficiência visual.

Conforme o documento orientador do Programa Incluir1 
(BRASIL, 2013), um dos recursos e serviços de acessibilidade que 
devem ser oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior são 
os materiais pedagógicos acessíveis para o aluno com deficiên-
cia. Em consonância com essa orientação, o NAC-UFAL busca 
construir e/ou adaptar os materiais pedagógicos para que o 
aluno tenha acesso ao conhecimento. Aqui especificamente 
iremos tratar dos recursos pedagógicos para um aluno cego 
matriculado em um curso da área de Saúde.

De modo sucinto, esclarecemos que “a cegueira é uma 
deficiência visual, ou seja, uma limitação de uma das formas de 
apreensão de informações do mundo externo - a visão. Há dois 
tipos de deficiência visual: cegueira e baixa visão” (LOMÔNACO; 
NUNES, 2010, p. 56). 

1 Programa de Acessibilidade na Educação Superior, em que propõe ações que 
garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições federais 
de ensino superior (IFES). Tem como principal objetivo fomentar a criação e 
a consolidação de núcleos de acessibilidade nas IFES.
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No que se refere às pessoas com baixa visão, Assis, 
Pereira e Silva (2015, p. 216) apontam que “[...] são aquelas 
que têm limitações da visão à distância, mas que são capazes 
de ver materiais e objetos a poucos centímetros de distância; 
são capazes de ler textos impressos ampliados ou com o uso de 
recursos óticos especiais”. Conforme os aspectos citados pelos 
autores, para pessoas com baixa visão há diversos recursos 
pedagógicos que podem dar acesso ao conhecimento, permi-
tindo apreensão da realidade.

No entanto, é preciso superar a concepção medicalizada 
de deficiência. Neste sentido, consideramos que uma alternativa 
vem da teoria histórico-cultural, uma vez que esta:

Permite a crítica às concepções sobre a cegueira que conce-

bem essa condição por meio da subtração da experiência 

visual, reduzindo a pessoa cega à falta de visão. A partir de 

um enfoque qualitativo sobre o desenvolvimento psicológi-

co na presença da cegueira, Vigotski compreende que essa 

condição produz a reestruturação de toda atividade psíquica, 

conduzindo as funções psicológicas superiores a assumirem 

um papel diferente daquele desempenhado nos videntes 

(NUERNBERG, 2008, p. 312).

O autor supracitado traz uma reflexão em que possibilita 
entender que a deficiência visual não impede o sujeito de ver o 
mundo, tendo outras possibilidades para compreender a realidade. 

No tocante à aprendizagem das pessoas com deficiência 
visual, Cardoso, Cabral e Pena (2013, p. 9) acreditam que,

As pessoas com deficiência visual necessitam ser estimula-

das para poder desenvolver habilidades que possibilitem a 
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comunicação e inter-relação com o meio, isto é necessário 

como forma de compensar as dificuldades que aqueles têm 

em interpretar o espaço no qual está inserido.

Nesse sentido, os recursos pedagógicos adaptados têm a 
função de contribuir de forma efetiva para compreensão dos 
conteúdos trabalhados em aula.

Ao falar de recursos pedagógicos acessíveis, Sartoretto e 
Bersch (2010, p. 8) acreditam que “os recursos podem ser consi-
derados [...] práticas educacionais ou material didático proje-
tados para propiciar a participação autônoma do aluno com 
deficiência no seu percurso escolar”. Ou seja, é uma forma de 
mediação do sujeito com objeto de estudo e do mundo em que 
está inserido, o qual se relaciona. 

Para Sonego e Barreto (2016, p. 99), “todos os acadêmicos 
com deficiência devem ser atendidos de forma inclusiva, em 
especial aqueles com limitações visuais que precisam de adap-
tações nos materiais didáticos [...]”. Assim, com o objetivo de 
promover a autonomia do aluno na construção do conhecimen-
to, os recursos são produzidos e adaptados às suas necessidades.

Entendemos que o recurso pedagógico adaptado é uma 
ferramenta que pode facilitar a compreensão do conteúdo 
estudado pelo aluno por atuar como um mediador entre o 
conhecimento e o aluno. Deste modo, o NAC-UFAL produziu 
alguns recursos pedagógicos adaptados para um aluno cego 
do curso de Educação Física – Licenciatura para a disciplina 
de Anatomia Humana.  

Dessa maneira, faz-se relevante e necessária a discussão 
dessa temática no campo educacional – aprodução e a utilização 
de recursos pedagógicos acessíveis à aprendizagem do aluno 
cego – como também compartilhar o trabalho desenvolvido no 
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que se refere à produção/adaptação de recursos pedagógicos 
que permitam a aprendizagem do aluno com deficiência visual.

METODOLOGIA

Este trabalho se constitui numa pesquisa teórico-prática, visto 
que parte da experiência vivenciada no processo de constru-
ção dos recursos pedagógicos, paralelamente fundamentada 
no conhecimento científico.

PARTICIPANTE DA PESQUISA E LOCAL

O sujeito da pesquisa foi um aluno cego que cursava a disci-
plina de Anatomia Humana no curso de Educação Física - 
Licenciatura, atendido pelo NAC-UFAL.

PRODUÇÃO DE DADOS

Diante da proposta deconstruir recursos pedagógicos adapta-
dos para um aluno cego, que permitissem a sua aprendizagem 
na disciplina de Anatomia Humana, houve todo um processo 
de elaboração em que o aluno foi nossa principal referência 
de estudo para a construção dos recursos pedagógicos. Pois, 
segundo Sartoretto e Bersch (2010), cada aluno tem necessi-
dades específicas. Deste modo, seguimos algumas orientações 
propostas por essas autoraspara produzir os dados que contri-
buíram na elaboração dos recursos pedagógicos para um aluno 
cego. São estes:
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• Conhecer o aluno de uma forma geral;
• Identificar as necessidades específicas deste aluno, 

decorrentes da deficiência ou impostas pelo ambiente 
universitário;

• Conhecer o plano pedagógico do professor e os objetivos 
das atividades propostas à turma;

• Analisar a participação do aluno nas atividades propostas 
à sua turma em sala de aula regular;

• Identificar as barreiras existentes para a participação e 
ao aprendizado do aluno nas tarefas acadêmicas e que 
poderão ser eliminadas com a utilização de recursos 
pedagógicos acessíveis;

As orientações supracitadas deram subsídios para elabo-
rar os recursos pedagógicos adaptados. 

PROCEDIMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO 
DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS

No processo de construção dos recursos pedagógicos, 
Carvalho (2015, p. 41) contribui afirmando que “para cada aluno 
com necessidade especial é necessário um tipo de recurso de 
acordo com a sua deficiência; os materiais devem ser adap-
tados com o propósito de facilitar e auxiliar o aprendizado e 
até mesmo a socialização desse público”. Partindo desse argu-
mento, apontamos as etapas que percorreram os momentos da 
construção dos recursos didáticos adaptados para o aluno cego.

PRODUÇÃO DE RECURSOS 
PEDAGÓGICOS PARA MEDIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM DO ALUNO CEGO

Maria Quitéria da Silva 
Silvana Régia de Oliveira Lins
Neiza de Lourdes Frederico Fumes



1259

1ª Etapa – Conversa com o aluno
A primeira etapa no processo de construção do recurso 

pedagógico foi conversar com o universitário sobre suas neces-
sidades educacionais e a melhor estratégia de aprendizagem 
para ele. “Desse modo, conhecer o que afeta o aluno é o primeiro 
passo para criar estratégias que garantam a aprendizagem” 
(CARVALHO, 2015, p. 41).

2ª Etapa – Idas à biblioteca para levantamento de infor-
mações sobre o conteúdo de estudo

A segunda etapa consistiu em pesquisar sobre o conteúdo 
de estudo do aluno, em que consistiu em idas à biblioteca, em 
que digitalizamos materiais e imagens do objeto em estudo, 
observando suas características.

3ª Etapa – Materiais utilizados e elaboração do recurso 
pedagógico adaptado

A partir de então, foi pensada a melhor forma de construir 
esses recursos adaptados: como fazer, quais materiais utilizar, qual 
o tamanho, forma, textura e detalhes. Esses aspectos foram analisa-
dos no sentido de promover uma mediação aluno e objeto e conse-
quentemente chegar à compreensão do conteúdo, internalizando-o.

4ª Etapa – Construção concreta do recurso pedagógico
A construção propriamente dita do recurso pedagógico 

adaptado é a síntese de todos os elementos das etapas ante-
riores, ou seja, o que sabemos sobre o aluno, a seleção dos 
materiais a ser utilizados, o conhecimento sobre o conteú-
do, a criatividade, o surgimento da habilidade presente no 
querer fazer, em que estão envolvidos os sentidos e significa-
dos permeando em toda ação.
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5ª Etapa – Análise e avaliação do recurso pedagógico 
adaptado

O recurso pedagógico adaptado passou por avaliação do 
aluno, sendo consideradas a aprendizagem referente ao conteú-
do estudado. Esta etapa é muito importante, pois o retorno dado 
pelo aluno nos ensina em que devemos melhorar e a compreen-
der melhor o processo de aprendizagem da pessoa cega. 

6ª e última Etapa – Entrega do recurso pedagógico ao 
aluno

Na etapa final, aprovado o recurso pedagógico adaptado 
para o aluno, este o levou consigo para estudar, com a finalidade 
de aprender o conteúdo. 

Quando o recurso pedagógico não alcança o objetivo para 
qual foi proposto, são feitos os ajustes necessários. Em seguida, 
é entregue novamente ao aluno.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

RECURSOS PEDAGÓGICOS ADAPTADOS 
PELO NAC AO ALUNO CEGO PARA A 
DISCIPLINA DE ANATOMIA HUMANA 
DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

A disciplina de Anatomia Humana requer do aluno cego um 
estudo focado na percepção tátil, sendo direcionada ao estudo 
do corpo humano. Sua metodologia envolve maioritariamente a 
prática, com manipulação de um objeto concreto – no caso peças 
anatômicas. Inclusivamente, as avaliações da aprendizagem 
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apresentam caráter prático. Desta forma, por ser uma disci-
plina que estuda o ser humano em sua dimensão biológica, o 
aluno cego necessita de recursos pedagógicos que dê suporte 
à sua aprendizagem, visto que, só tem contato com a peça no 
momento da aula.

Diante dessa situação, o aluno cego para ter êxito na 
disciplina, além da teoria, necessitou da manipulação de instru-
mentos que permitissem a compreensão do assunto. 

Para oportunizar a aprendizagem do aluno com deficiência, 
Vigotski aponta a compensação social como meio de superação 
das limitações de pessoas com deficiência, em que são utilizados 
instrumentos artificiais como mediação semiótica. Nesse contexto, 
deve-se criar a oportunidade para que a compensação social se 
efetive de maneira planejada e objetiva tendo em vista apropriação 
do conhecimento pelo aluno com deficiência (NUERNBERG, 2008).

Partindo do apontamento anterior, como alternativa para 
o estudo prático da Anatomia Humana, produzimos recursos 
pedagógicos adaptados, com o objetivo do permitir ao aluno o 
acesso ao conhecimento da disciplina referida.

O recurso pedagógico adaptado possibilitou ao aluno cego 
o acesso à realidade, quando não era possível fazer a mani-
pulação direta das peças anatômicas. Com isto, ampliou-se as 
possibilidades de aprendizagem do aluno cego, as quais eram 
socialmente mediadas por meios semióticos, sendo a percepção 
tátil apenas uma das vias para alcançar essa mediação.

Nessa direção, “Vigotski afirmava que o funcionamento 
psíquico das pessoas com deficiência obedece às mesmas leis, 
embora com uma organização distinta das pessoas sem defici-
ência” (NUERNBERG, 2008, p. 309). Sendo, portanto, esse aspecto 
que deve ser levado em consideração no processo de construção 
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do recurso pedagógico adaptado à pessoa cega. Compartilhando 
dessa perspectiva, temos:

A representação de um objeto ou conceito deve ser explicada e 

descrita verbalmente para ser compreendida e internalizada. 

Neste processo, a fala e os recursos não visuais consistem em 

uma das principais formas de mediação para a construção do 

conhecimento e a interpretação da realidade (UNG, s/d p. 6).

A percepção tátil em conjunto com os elementos subjetivos 
já internalizados foi o caminho em que direcionamos a mediação 
da aprendizagem do aluno, conforme as considerações descritas 
por ele como mecanismo de aprendizagem. “O tato possibilita o 
conhecimento por meio das características dos objetos: textura, 
formato, temperatura etc. Mas ele é mais útil para objetos próxi-
mos e permite menos informações no caso de objetos grandes e/
ou distantes” (LOMÔNACO; NUNES, 2010, p. 57). 

Cardoso, Cabral e Pena (2013, p. 5) explicam ainda que:

O tato contribui para a construção da linguagem e do pensa-

mento, além de despertar a imaginação e a criatividade da 

pessoa com deficiência visual. Logo, o tato é fundamental na 

assimilação do significado das coisas, ajuda na construção do 

conhecimento e organização das ideias. 

Fica evidente que o tato é para a pessoa cega um dos prin-
cipais mecanismos que leva à constituição do sentido e signi-
ficado dos objetos.“Através deste sistema perceptivo, o sujeito 
detecta a informação do ambiente de modo fragmentário e 
sucessivo, uma vez que entra em contato com cada uma das 
partes do objeto para configurar o todo [...]” (UNG, s/d p. 6).
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Entretanto, é importante não confundir a via de apre-
ensão do conhecimento com o processo em que este acontece. 
Nuernberg (2008, p. 311) esclarece que, 

Na realidade, o conhecimento não é mero produto dos 

órgãos sensoriais, embora estes possibilitem vias de acesso 

ao mundo. O conhecimento resulta de um processo de apro-

priação que se realiza nas/pelas relações sociais.

Considerando o tato um dos meios de acesso à realida-
de para a pessoa cega, os recursos pedagógicos devem conter 
detalhes que irão permitir a compreensão do objeto pelo aluno. 
Nesse aspecto também é evidenciado que, 

A elaboração e confecção dos recursos pedagógicos adaptados 

também dependem dos materiais disponíveis e adequados às 

necessidades e habilidades de cada indivíduo para que sejam 

eficazes no desenvolvimento do potencial, descoberta e inte-

ração do aluno com o mundo. (UTAet AL, s/d p. 2).

Os recursos pedagógicos adaptados foram construídos de 
acordo com as necessidades educacionais do aluno na disciplina 
de Anatomia Humana. Nomeadamente, foram desenvolvidos 
recursos sobre a musculatura e o sistema nervoso central que 
passamos a descrever a seguir.

• Musculatura: coxa e glúteo 

Utilizamos papel crepom, pois sua textura simbolizava as 
fibras musculares, e também como esses grupos musculares se 
constituem de músculos internos, o papel crepom foi favorável 
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nesse aspecto, ficando os músculos externo sobre os internos, 
apresentando maleabilidade na sua utilização e compreensão 
dos músculos na sua devida localização. Também utilizamos o 
barbante para delimitar cada musculatura. Foram colocados 
nomes de cada músculo em braille, identificando-o.

Figura 1 – Musculatura da coxa.

Fonte: As autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida e horizontal, da adaptação tátil da musculatura da coxa. Ela é feita com 
colagem em papel crepom na cor laranja e as delimitações de cada músculo estão contornadas com barbante e 
identificadas com etiquetas em Braille fixadas nas laterais da imagem. [Final da descrição]

Figura 2 (a e b) – Musculatura do glúteo. 

Fonte: As autoras.
[Descrição da imagem] Duas fotografias coloridas e horizontais, dispostas lado a lado, intituladas “a”, à esquerda, e 
“b” à direita, da adaptação tátil da musculatura do glúteo. Ela é feita com colagem de papel crepom e as delimitações 
de cada músculo estão contornadas com barbante e identificadas com etiquetas em Braille fixadas nas laterais da 
imagem. [Final da descrição]
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• Musculatura: ombro e peitoral

Utilizamos biscuit para modelar os músculos deltoide2 e peito-
ral menor, observando a disposição das fibras, facilitando a 
compreensão do aluno cego, que empregou a percepção tátil 
para observar a musculatura.

Figura 3 – Musculatura do ombro e peitoral.

Fonte: As autoras.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal, da adaptação tátil da musculatura do ombro e peitoral menor, 
feita com biscuit. [Final da descrição]

• Sistema Nervoso Central: cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, 
medula e cauda equina 

Construímos em duas formas, sendo uma em três dimensões. 
Em uma delas, utilizamos o jornal no seu interior, que foi reco-
berto com biscuit para modelar conforme o um cérebro real; 
cerebelo também foi construído com biscuit. Para a ponte, o 
bulbo e a medula, empregamos feltro na sua construção e fina-
lizamos com barbante a cauda equina. 

2 Músculo do ombro.
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A outra forma foi construída numa dimensão plana e 
em corte sagital, como requer a aprendizagem do interior do 
encéfalo. Neste recurso pedagógico, utilizamos texturas para 
diferenciar cada parte do todo e empregamos o barbante para 
delimitar das partes. Utilizamos estopa na parte cerebral, 
crepom e papel alumínio no cerebelo.

Figura 4 (a, b e c) – Sistema Nervoso Central.

Fonte: As autoras.
[Descrição da imagem] Três fotografias coloridas dispostas na horizontal de representações do cérebro humano feitas 
de biscuit. A primeira vista de cima suspensa por uma mão. A segunda, com bulbo e a medula, também exposta por 
uma mão. A terceira, numa dimensão plana e em corte sagital, com barbante, estopa, papel crepom e papel alumínio 
no cerebelo. [Final da descrição]

Ressaltamos que o trabalho em equipe foi essencial para 
que realização de todo processo de construção dos recursos 
pedagógicos, desde seu início na primeira etapa até a conclusão 
do mesmo. Acreditamos que esta colaboração entre os partici-
pantes propiciou novas aprendizagens para todos os envolvidos, 
como também o conhecimento de anseios, dificuldades e possi-
bilidades do aluno foram elementos essenciais na elaboração do 
recurso pedagógico adaptado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, foi apresentado um pouco das atividades 
propostas pelo NAC na Universidade Federal de Alagoas, as 
quais tem contribuído para dar condições aos alunos com defi-
ciência realizarem suas atividades acadêmicas de forma justa 
e com equidade como descreve as bases legais. 

Observamos que os recursos pedagógicos são partes 
essenciais na aprendizagem do aluno cego, pois o mesmo 
compreende a realidade a partir dos instrumentos e signos 
utilizados que atenda a sua condição. Assim, ao construir os 
recursos pedagógicos adaptados entendemos a importância de 
ouvir o aluno e conhecer as suas necessidades pedagógicas, 
como também a sua melhor forma de aprendizagem.

Com o trabalho desenvolvido percebemos que a produção 
dos recursos pedagógicos adaptados não é feita de forma meca-
nizada – há elementos subjetivos envolvidos em toda ação, como 
os sentidos e significados. Estão envolvidos saberes, cumplicida-
des, sentimentos e desejos que estão imbricados nessa constru-
ção de todos os sujeitos que compartilham dessa experiência. 
A afetividade está presente em toda ação e há uma aprendiza-
gem mútua em todo processo. Durante a construção do recurso 
pedagógico aprendemos sobre o conteúdo, sobre o processo de 
aprendizagem, a troca de experiência é enriquecedora.

Enfim, esse trabalho mostrou a importância de utilizar 
recursos pedagógicos adaptados conforme a necessidade que 
o aluno venha apresentar, ou seja, na perspectiva da equidade 
de oportunidades no processo de compreensão dos conteúdos 
dado nas aulas. Essa é uma das demandas realizadas pelo NAC 
- suporte pedagógico para o aluno cego, que contribuam com 
sua aprendizagem. 
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RESUMO

O foco da intervenção desta pesquisa feita em uma universi-
dade particular do estado de Santa Catarina, com uma turma 
de Artes Visuais do EAD (Educação à Distância) no terceiro 
ano de formação, foi possibilitar através de uma dinâmica de 
grupo com acadêmicos (as) / educadores, a reflexão sobre seus 
processos educativos a partir de suas experiências escolares, 
percutindo a inclusão de si. Para tanto, utilizou-se como princi-
pal instrumento de geração de dados entrevistas e observação 
das interações durante a dinâmica. O grupo com acadêmicos/
formadores propiciou reflexões acerca do contexto real/proxi-
mal que cada qual traz consigo contribuindo especialmente na 
construção de saberes coletivos. Conforme a entrevista perce-
beu-se que muitos dos estudantes sentiram-se resistentes ao 
envolvimento da dinâmica proposta. Isso nos faz concluir que 
é importante identificar a relação desses estudantes no tocan-
te a sua própria aceitação e que quanto mais cedo possa ser 
percebido esse sinal de (in) visibilidade por parte do indivíduo 
como negação de si, melhor será o seu desenvolvimento nos 
trabalhos em grupo.

Palavras-Chave: Aluno/Professor. Relações Escolares. Inclusão. 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo refletir acerca dos sentidos que a 
inclusão assume nas relações entre o outro e eu. Trata da alteri-
dade e dos modos como as diferenças e identidade constroem-
-se nas experiências de formação de tornar-se professor. Busca 
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refletir não apenas acerca da inclusão do outro, diferente de 
mim, mas inclusão de si próprio: como eu me incluo no mundo? 
Será que quero ser inserido (a) nesta ou naquela realidade? 

Considerando que a educação inclusiva, entendida aqui 
como o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem 
de todos e todas (os) as estudantes, depende de um processo 
de superação de barreiras atitudinais, como a discriminação 
e o preconceito que, por, sua vez, requer a problematização 
das dicotomias historicamente estabelecidas entre “os que são 
de dentro” e os “que são de fora”, a presente pesquisa busca 
trazer a perspectiva da diferença de si, possibilitando diferen-
tes compreensões acerca das fronteiras sociais e culturais que 
definem os limites da inclusão e da exclusão.

Segundo Silva (2000), a afirmação da identidade e a 
marcação da diferença implicam, sempre, as operações de 
incluir e de excluir. Como vimos, dizer “o que somos” significa 
também dizer “o que não somos”. A identidade e a diferença se 
traduzem, assim, em declarações sobre quem pertence e sobre 
quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está exclu-
ído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, signi-
fica fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. 
A identidade está sempre ligada a uma forte separação entre 
“nós” e “eles”. Essa demarcação de fronteiras, essa separação e 
distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam 
relações de poder. 

Os dados foram gerados a partir de uma abordagem 
qualitativa em uma turma de acadêmicos da 6ª fase na forma-
ção de Artes Visuais em uma universidade privada do vale do 
Itajaí no Estado de Santa Catarina - Brasil.

Intervenção desenvolvida por meio de perguntas impres-
sas e entregue aos acadêmicos. Em seguida foi aplicada uma 
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dinâmica com chapéus, sendo esta filmada para análise dos 
dados.

Utilizamos o referencial teórico da alternativa de instru-
ção centrada em grupo de Pichón-Riviére e conceitos da teoria 
de Ilma Veiga, especialmente para sustentar e valorizar a expe-
riência vivida através da dinâmica de grupo desenvolvida pelo 
grupo de acadêmicos do EAD de Artes Visuais.

Consideramos a importância de experiências comparti-
lhadas com o outro para darem sentido e reflexão a eles mesmos 
e ao próximo. Conforme Teixeira (1999, p. 26)

(...) O trabalho em grupo, portanto, estimula o desenvol-

vimento do respeito pelas ideias de todos, a valorização e 

discussão do raciocínio; dar soluções e apresentar questio-

namentos, não favorecendo apenas a troca de experiência, de 

informações, mas criando situações que favorecem o desen-

volvimento da sociabilidade, da cooperação e do respeito 

mútuo entre os alunos, possibilitando aprendizagem signi-

ficativa. A relação com o outro, portanto, permite um avanço 

maior na organização do pensamento do que se cada indiví-

duo estivesse só. 

Esta experiência acaba por trazer o inusitado para forta-
lecer o grande enfrentamento com o diferente, superando qual-
quer tipo de medo, preconceito, crença, contribuindo assim 
para com o próximo e o seu eu.

Essa ideia ganha força ao recordarmos, da epistemologia gené-

tica, a hipótese de que, para os avanços cognitivos individu-

ais, antes há que haver os conflitos cognitivos. E estes vêm 

tão-somente do confronto de esquemas ou opiniões ou ações ao 

(IN) VISIBILIDADE A NEGAÇÃO DE SI: 
 UM ESTUDO SOBRE INCLUSÃO/

EXCLUSÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Priscila Regina Dallabona Meneghelli 
Sheila Machado dos Santos Moretti 
Andréa Wuo 



1275

menos diferentes e, mais do que tudo, opostas. Estes confron-

tos apareceriam de modo especial nas trocas interindividuais 

no pequeno grupo, quando o outro traria a cada indivíduo a 

possibilidade significativa de expressar, de tomar consciência 

daquelas diferenças ou oposições. (MORO, 1991, p. 40)

Desta forma a vivência do indivíduo no cotidiano ou em 
sua formação educacional tanto permite observar diferentes 
ângulos e formas de inclusão, quanto ao encontro de um ser 
social que interage em meio a uma grande diversidade existente. 

Podemos nos referir à experiência das trocas vividas 
entre: discente/discente, docente/discente, docente/docente.

Para este ressurgimento uma técnica muito usada é o 
trabalho através de dinâmicas de grupo em sala de aula, onde 
tanto discente/discente e docente/discente pode trabalhar de 
forma lúdica buscando reafirmar seus estudos e reflexões. 

Nos grupos formados com objetivos educacionais, a interação 

deverá estar sempre provocando uma influência recíproca 

entre os participantes do processo de ensino, o que me permite 

afirmar que os alunos não aprendem apenas com o professor, 

mas também através da troca de conhecimentos, sentimentos 

e emoções dos outros alunos. (VEIGA, 2000, p. 105). 

Ao observarmos nossa vida cotidiana percebemos que a 
mesma é marcada pela vida em grupo. Assim como em nossa 
família. Para que possamos viver em grupo, são necessárias 
certas regras, combinações e acertos. 

Desta forma entendemos a importância de criar o víncu-

lo com o próximo para certas motivações psicológicas nas 
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relações grupais. Para Pichon Rivière, vínculo é [...] a maneira 

particular pela qual cada indivíduo se relaciona com outro 

ou outros, criando uma estrutura particular a cada caso e a 

cada momento (PICHÓN-RIVIÉRE, 1998, p. 3).

Pensar nas experiências dos professores com esta vasta 
diversidade de alunos, conteúdos, tecnologia de massas, de 
forma geral, afirma que quando falamos em descoberta no 
sentido mais profundo, corresponde literalmente à capacidade 
das experiências cognitivas de forma ampla em sua emancipa-
ção partindo do próximo para com o seu eu. 

No campo da Didática, sob o enfoque crítico, o ensino socia-

lizado é centralizado na ação intelectual do aluno sobre o 

objeto da aprendizagem por meio de cooperação entre os 

grupos de trabalho, da diretividade do professor, não só 

com a finalidade de facilitar a aprendizagem, mas também 

para tornar o ensino mais crítico (explicitação das contradi-

ções) e criativo (expressão elaborada). Nesse sentido, tanto 

o professor quanto o aluno deixam de ser sujeitos passivos 

para se transformar em sujeitos ativos, capazes de propor 

ações coerentes que propiciem a superação das dificuldades 

detectadas. (VEIGA, 2000, p. 104) 

O processo de inclusão requer que o próprio indivíduo 
enquanto cidadão se reconheça como um ser diferente que se 
constitui na dialética entre identidade e diferença. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação polí-
tica, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do 
direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e 
participando, sem nenhum tipo de discriminação. Conforme a 
Política Nacional de educação especial na perspectiva da educa-
ção inclusiva: 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 

fundamentado na concepção de direitos humanos, que conju-

ga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que 

avança em relação à ideia de equidade formal ao contextu-

alizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão 

dentro e fora da escola. (BRASIL, 2008, p. 01)

A inclusão é entendida como um movimento que busca 
repensar a escola, tradicionalmente homogênea e excluden-
te, sob a perspectiva das diversidades e de uma educação que 
constrói na e pela alteridade. Não se limita, portanto, à mera 
inserção física de estudantes na escola, pois visa a transforma-
ção do sistema educacional, tanto no âmbito de sua estrutura 
física, como pedagógica, política e social.

O sistema educacional vigente tende a classificar os estu-
dantes e muitas vezes, ignora o subjetivo, o afetivo; nega “a 
diversidade”, inerente à espécie humana. 

Inclusão é um movimento amplo, diferente de integração que 

neste caso significa apoiar os alunos com deficiência na esco-

la regular, na inclusão o foco é a transformação da educação 
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comum para eliminar as barreiras que limitam o aprendizado e 

a participação destes alunos na escola. (GUIJARRO, 2005, p. 125) 

De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
art. 2º de 2013, pessoa com deficiência é aquela que apresenta 
em caráter temporário ou permanente, significativas diferen-
ças físicas, sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores 
inatos ou adquiridos, que acarretam dificuldades em sua inte-
ração com o meio social, necessitando por isso, de recursos 
especializados para desenvolver seu potencial e superar ou 
minimizar suas dificuldades.

De acordo com a Declaração de Salamanca (1994), pesso-
as com necessidades educacionais especiais (PNEE) se referem 
a todas as crianças e jovens cujas necessidades decorrem de 
sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagens. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem 
e têm, portanto, necessidades educacionais especiais em algum 
momento de sua escolarização. 

A Constituição Federal após eleger, como fundamentos de 
nossa República, a cidadania e a dignidade da pessoa humana 
(art. 1º, incisos II e III) como um dos objetivos fundamentais, a 
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação 
(art. 3º, inciso IV), após garantir o direito à igualdade (art. 5º), 
trata nos artigos 205, 206 e 208, do direito de todos à educa-
ção, que deve visar, ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho 
(BRASIL, 2000). Além disso, elege como um dos princípios, para 
o ensino à igualdade de condições de acesso e permanência na 
escola (art. 206, inciso I), acrescentado que o dever do Estado 
com a Educação será efetivado mediante a garantia de acesso 
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aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um (BRASIL, 2000,  
p. 118, art. 208, inciso V).

Quanto ao “preferencialmente”, constante na Constituição 
Federal no art. 208, inciso III (2000, p. 118), refere-se a “atendi-
mento educacional especializado” e não à educação ou escola-
rização”, claramente definido no art. 205 (BRASIL, 2000, p. 117). 
Assim, para construir este novo paradigma e alcançar igualdade, 
muitas são as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino, o 
que evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discri-
minatórias e criar alternativas para superá-las, pois “a educação 
inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade 
contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da 
exclusão” (BRASIL, 2008, p. 01).

DINÂMICA DE GRUPO 

A palavra grupo nos reporta ao estudo dos grupos fundamen-
tados na psicologia social. No estudo de grupo para Pichon- 
-Riviére (1980), os grupos são conjuntos reservados de indivídu-
os pronunciados por suas recíprocas exibições internas, que se 
orientam de maneira clara ou oculta à prática de um trabalho 
onde compõe sua meta, interagindo por meio de complexas 
estruturas e assumindo papéis.  

Essa preocupação com os grupos acaba por compreender 
a coletividade. Assim o significado de grupo para as autoras se 
define como uma parte que se dá quando os indivíduos fazem 
interação entre si e transcende normas e objetivos.
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Buscar o desenvolvimento das capacidades dos alunos, tais 

como a compreensão da leitura; o pensamento crítico; a 

habilidade para a pesquisa; a construção propriamente dita 

do conhecimento (que é o ganho acadêmico); as aptidões; as 

potencialidades, etc. (Merchede, 2001, p. 92). 

Os professores ao buscarem fazer trabalhos grupais em 
sala de aula proporcionam espaços de trocas onde cada aluno 
poderá dividir suas potencialidades assim como seus anseios.

 
(...) tanto o professor quanto os alunos não podem ser pensa-

dos independentemente, ou seja, como indivíduos isolados 

de suas situações concretas, de sua história e de sua vida. 

Professor e alunos são seres contextualizados (...) A terceira 

premissa é decorrente das anteriores, e diz respeito ao esta-

belecimento do diálogo que engaja professor e alunos num 

esforço e respeito comuns, procurando atingir uma compre-

ensão mais crítica da realidade social. (VEIGA, 2000, p. 105) 

Todo trabalho na academia que busca trazer o acadêmico 
para frente de uma sala de aula, assim como os seminários, 
enfrenta desafios. Estes são vistos com suspeitas pelos estu-
dantes pelo fato de se sentirem julgados por eles mesmos como 
incapazes ou até mesmo pelos demais colegas. 

Uma das características essenciais do seminário é a oportuni-

dade que este cria para os alunos se desenvolverem no que diz 

respeito à investigação, à crítica e à independência intelectu-

al. O conhecimento a ser assimilado, reelaborado e até mesmo 

produzido não é transmitido pelo professor, mas é estudado e 
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investigado pelo próprio aluno, pois este é visto como sujeito 

de seu processo de aprender. (VEIGA, 2000, p. 110) 

Haja vista que trabalhos em grupo do tipo de seminários 
além de desenvolver a socialização também busca um reflexo 
maior por parte do indivíduo para um todo. 

Sua responsabilidade não será mais só sua, mas sim de si 
para com os outros.

Além do aspecto cognitivo da produção do conhecimento, 

o seminário permite ampliar a socialização; desenvolver a 

capacidade de investigação crítica e a autonomia e indepen-

dência intelectual; e a assumir responsabilidades em relação 

a si e aos outros. (MERCHEDE, 2001, p. 90) 

Vivenciando momentos coletivos para dinamizar a apren-
dizagem e a participação dos alunos de forma prática, fica visível 
o engajamento dos mesmos nos trabalhos realizados em sala de 
aula. A interação da equipe é recíproca e unilateral contribuindo 
de forma unânime na participação e na melhoria da formação dos 
acadêmicos que se sentem (in) visíveis em sala de aula.
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PESQUISA FEITA EM UMA UNIVERSIDADE 
PRIVADA DO VALE DO ITAJAÍ NO ESTADO 
DE SANTA CATARINA - BRASIL 

TURMA NA 6ª FASE DO EAD DE ARTES VISUAIS 

Realizou-se a intervenção, com uma turma da 6ª fase do curso 
de licenciatura de Artes Visuais em uma Universidade do Estado 
de Santa Catarina - Brasil.

Ao iniciar a intervenção foi-se convidada toda a turma para 
uma dinâmica onde a pesquisadora fez um recorte dos dados para 
a montagem do artigo científico para a submissão no II Congresso 
Nacional de Inclusão na Educação Superior e Educação Profissional 
Tecnológica, na cidade de Natal – Brasil (2017).

Para atingir o objetivo desejado da busca sob a visão dos 
acadêmicos de Artes Visuais através da inclusão do eu dentro de 
um todo, foi-se desenvolvida uma pesquisa-ação, vista como quali-
tativa para o encontro de reflexões acerca da dinâmica de grupo. 

A pesquisadora iniciou explicando como funcionaria a 
dinâmica, entregou o termo de consentimento para preenche-
rem e assinarem e informou que a dinâmica seria filmada. Para 
os dados foi-se esclarecido que os nomes dos acadêmicos seriam 
privados sendo usado para os mesmos nomes fictícios na pesquisa. 

Em seguida a pesquisadora projetou em uma tela a imagem 
de vários artistas, fazendo a pergunta se a turma tirava ou não 
o chapéu a estes artistas projetados. Eram artistas populares, ou 
seja, todos conheciam. Todos estavam adorando a ideia de julgar 
os artistas nos quais eles conheciam por serem tão populares.

A maior discussão aconteceu quando a pesquisadora 
mostrou a imagem de uma artista polêmica, pois alguns gostavam 
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dela, outros não, precisando uma intervenção e deixando claro 
que todos tinham o direito de escolha nesse momento.

Ao finalizar esta primeira parte da dinâmica, conversa-
mos sobre o papel da inclusão na sociedade. E logo veio a primei-
ra pergunta por parte da pesquisadora: O que seria incluir para 
eles? Eles logo responderam em unanimidade do respeito às 
diferenças que cada um traz consigo e da importância do ato 
de incluir todo e qualquer cidadão.

Após a pergunta a pesquisadora encaminhou para a outra 
parte da dinâmica, onde dois a dois acadêmicos foram convida-
dos para ir do lado de fora da sala de aula onde havia duas mesas 
com um chapéu em cada mesa e pediu para que cada acadêmico 
observasse quem estava dentro do chapéu.

Ao voltar para a sala os mesmos não podiam comentar 
com ninguém, simplesmente responder a próxima etapa da 
pesquisa que continham (10) dez perguntas sendo as (2) duas 
primeiras perguntas de suma importância para esta pesquisa: 
Quem estava no chapéu? - Se ele (a) tirava o chapéu para esta 
pessoa? Por quê? Assim sucessivamente foram todos para fora 
olhar o chapéu e voltavam para responder as (10) dez questões 
restantes da pesquisa. 

Dentro de cada chapéu havia um espelho que ao 
levantá-lo se percebia através das atitudes dos acadêmicos 
uma grande surpresa ou até mesmo certo desconforto por 
parte de dois destes.

Ao preencherem todas as questões da segunda parte da 
pesquisa, realizou-se uma roda de conversa falando sobre a dinâ-
mica e sobre o que o grupo sentiu com a aplicação da mesma.

A repercussão foi muito melhor no momento da roda de 
conversa, pois a maioria afirmou não saber mais se eram alunos, 
professores de artes ou um ser qualquer. Que se reencontraram 
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como pessoas que tem o direito de viver, brincar e ser feliz após 
levantar o chapéu na dinâmica. 

Alguns trechos da roda de conversa ao final da dinâmica 
de grupo: 

Sininho: - “não me encontrei neste espelho. E não fiquei 
olhando muito para o mesmo, pois não me acho interessante. 
Na verdade, não gosto de espelho mesmo”. 

A turma logo retruca: 
“Mas você não gosta de fazer trabalho em grupo mesmo, 

diz sempre ser tímida. Está aí, nem você mesma não se aceita”. 
Você é bonita e inteligente. Precisa parar com isso.

Também houve um impacto por parte de alguns que fala-
ram de como é fácil sair julgando as pessoas pelos seus atos ou 
modo de viver e que quando levantaram o chapéu sentiram na 
pele como é ser julgado quando tiveram que pensar se podiam 
tirar para si este chapéu ou não?! 

Dora “senti um impacto forte pois antes precisei julgar outras 
pessoas e foi fácil e no momento que eu precisei dizer se tirava ou não 
o chapéu para mim mesma e o porquê foi muito difícil... Que chato 
precisar falar de mim”! 

Magali no primeiro dia de aula na faculdade: “levei uma caixa 
de chiclete para conseguir falar com todos pois eu tinha medo que eles 
não gostassem do meu jeito de ser falante” Todos riram quando ela 
falou isso na roda de conversa. 

Nas falas os acadêmicos deixam clara a ideia de se senti-
rem mais perdidos no momento em que iniciaram sua formação, 
ou seja, nos primeiros semestres, pois se sentiam excluídos, 
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com medo do novo. Goffman (2016, p. 70) “Todo aquele que está 
seguro de seu pensamento, orgulho de seu ofício ou ansioso a 
respeito de seu dever reveste-se de uma máscara trágica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendemos que em um grupo de formação com um objetivo, 
acontecem os desempenhos de determinadas atividades, passan-
do por diferentes processos de interação em um dado tempo e 
espaço. E é nessa mesma interação que encontramos a superação 
do medo de si para com o outro desenvolvendo de forma homo-
gênea a aprendizagem do indivíduo dentro de um conjunto. 

Percebemos através da fala dos acadêmicos que o início 
da atividade em uma universidade não é nada fácil como 
forma de inclusão do próprio eu em relação à diversidade de 
formas e ideias existentes no contexto da educação superior. 
Muitos dos acadêmicos criam seus espaços em sala de aula 
com o passar do tempo. 

Nas falas de algumas acadêmicas após três semestres de 
universidade em sala de aula ainda se percebe a grande dificul-
dade encontrada pelas mesmas, em se relacionar com a turma 
ou consigo mesma. Assim a preocupação da turma em relação 
a “Sininho” é muito visível através da manifestação de recusa 
pela própria acadêmica que não se aceita e se vê como (in) visível. 

Nas falas das acadêmicas fica claro quando elas sina-
lizam a ideia de que sempre foi assim na escola, e que não 
acreditam ter alguma coisa, mas sim que elas sempre foram 
tímidas. Essa “timidez” é vista pela turma como uma forma 
de exclusão ou melhor dizendo, (in) visibilidade. Pois eles não 
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percebem do porquê de elas não poderem trabalhar em equipe 
por serem “tímidas”. 

Quando a acadêmica “Dora” diz não se aceitar como 
pessoa, ela demonstra notoriamente a veracidade da exis-
tência da (in) visibilidade a negação de si, que esta pesquisa 
buscou refletir na turma de Artes Visuais EAD.  Ela ainda diz 
que não gosta quando as pessoas falam ao mesmo tempo, não 
tem paciência em relação aos colegas no momento que é feito 
trabalhos em grupo. Por ela todos os trabalhos deveriam ser 
feitos individuais. 

É neste momento que percebemos a grande necessidade 
do trabalho em grupo, das discussões, reflexões e principal-
mente da percepção por parte do docente em relação ao discen-
te no momento em que este demonstra um grande desinteresse 
aos trabalhos em grupo. 

Na roda de conversa, o interesse por trabalhos em grupo 
é unânime e realmente percebe-se o desinteresse por parte 
daquele aluno (a) que realmente não se encontra incluído (a) 
na turma se sentindo (in) visível em relação aos outros. Pois 
os demais se sentem extasiados cada vez que o professor faz 
alguma dinâmica ou trabalho em grupo. 

Partindo da necessidade de inclusão por parte da turma 
de alunos do ensino superior supostamente pesquisado nota-se 
uma real preocupação por parte de todos em relação às acadê-
micas “Dora” e “Sininho”. Assim fica clara a ideia da importân-
cia da educação inclusiva como real fonte direta do eu consigo 
mesmo em todo o âmbito escolar. E quanto mais cedo possa ser 
percebido esse sinal de (in) visibilidade por parte do indivíduo 
como negação de si, melhor será o desenvolvimento deste com 
a proximidade de um possível trabalho em grupo. 
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Partindo desta perspectiva fica notável e de suma 
importância que o professor ao deparar com situações de 
exclusão de si em uma turma de ensino superior, preci-
sa buscar o mais rápido possível, estratégias de grupo para 
encontrar condições que despertem interesse por parte do 
próprio indivíduo em relação à turma.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar as memorias do 
percurso educativo de uma pessoa com deficiência física. Relata 
a trajetória acadêmica e profissional de uma estudante e educa-
dora da escola pública, destacando o impasse decorrente do 
processo de formação e trabalho docente no magistério supe-
rior. O resultado mostram que predominou na sua educação 
praticas integradoras. Mesmo no tempo que vigora o discur-
so da inclusão, não houve reconhecimento de suas necessida-
des especificas e ações efetivas de promoção de mudanças na 
estrutura escolar. 

Palavras chave: pessoa com deficiência física; ensino supe-
rior; memórias.
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INTRODUÇÃO

Neste artigo relato minha trajetória acadêmica e profissional 
no ensino superior. A questão da deficiência perpassa várias 
dimensões da minha vida. Em nível pessoal, vivencio-a em rela-
ção às sequelas da poliomielite que me atingiu, aos 18 meses de 
vida, passando a delimitar, em parte, o meu desenvolvimento 
psicomotor. Consequentemente, tive que enfrentar os desafios 
decorrentes dos problemas postos pela sociedade contemporâ-
nea em relação à questão da diversidade. De acordo com laudo 
médico, apresento diparesia dos membros inferiores e deam-
bulo com auxílio de órtese e muleta.

Como a deficiência não pode ser vista de forma primor-
dial e isolada com determinante da constituição do sujeito. Vou 
contextualiza-la num conjunto das relações sociais. E a melhor 
forma de fazer isso será através da narrativa da história das 
minhas memórias. 

FLASHES DA MINHA BIOGRAFIA: 
ENFOCANDO O PERCURSO ESCOLAR

Sou natural de Tiros, município do centro Oeste de Minas Gerais 
e que tem como principal atividade econômica a agropecuária. 
A primeira de quatro filho de uma bordadeira e um pintor. Nos 
anos setenta, a cidade dispunha apenas de duas escolas públicas 
de ensino fundamental. Não havia escola especial, as escolas que 
existiam atendiam a todas as crianças. Comecei tarde a minha 
escolarização, com 7 anos na pré-escola em razão da reabilitação 
dos 5 aos 7 anos que fiz no Sarah Kubitschek em Brasília.
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Tive muita dificuldade de aprendizagem nos anos iniciais 
do ensino fundamental, em decorrência de alta miopia, que 
além da sequela da pólio, interferiu no meu desenvolvimento. 
Essa miopia só foi identificada apenas na quarta série, quan-
do passei a utilizar óculo. Várias vezes, em razão da troca de 
aparelhos, das viagens longas até a capital tive que me ausentar 
dos estudos. E quando retomava as aulas não havia nenhuma 
preocupação da escola de repor os conhecimentos perdidos. 
Essas práticas são consideradas praticas integradoras, pois não 
havia reconhecimento das diferenças e o interesse de atender as 
necessidades especificas dos alunos. Se o aluno com deficiência 
se adaptasse ao meio, tudo bem, senão era excluído.

A integração e a inclusão são forma de inserção social. 
No entanto não são sinônimo. Segundo Sassaki (1998, p. 153) 

A Integração pressupõe a adequação do aluno à escola em 

termos de estrutura física, pedagógica e administrativa. 

Enquanto que na Inclusão a escola se adapta para todos os 

alunos, independe de raça, etnia, gênero, deficiências, situação 

socioeconômica, para que tenham educação de boa qualidade.

No Ginásio, a dificuldade inicial de aprendizagem foi supe-
rada com o uso do óculo. Meu ensino médio foi profissionalizante. 
Fiz magistério, estudei nessa época filosofia, psicologia, didática. 
Estudava e trabalhava em creche como monitora de educação 
infantil. O que pesava mais eram os longos deslocamentos soli-
tários até a escola. Não havia transporte público. E era poucos os 
que tinham paciência de acompanhar passos lentos. 

Só fiz o vestibular em 1988, com 23 anos para o curso 
de pedagogia na Universidade Federal da Paraíba. No curso 
matutino teve grande influência sobre mim, disciplinas como 
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filosofia, sociologia economia da educação e educação popular. 
Em educação de excepcionais, atuei como monitora do Núcleo 
de Educação Especial. Lá aprendi o braile e a fazer transcri-
ção de texto na máquina de escrever, tivemos oportunidade 
de visitar o Institutos dos Cegos o qual foi uma experiência 
marcante na minha formação. Ao mesmo tempo em que fazia 
graduação trabalhava como professora de jovens e adultos do 
projeto educar, depois como professora de religião do ensino 
fundamental e posteriormente fiquei a disposição Fraternidade 
Cristã de Pessoas com Deficiência, onde atuei na coordenação de 
núcleo, na Estadual, na Regional e por fim na Nacional. Atuando 
principalmente na equipe de formação que propunha desenvol-
ver o objetivo de preparar as pessoas com deficiência a aceitar 
a si mesmo, a integrar na comunidade e ter uma participação 
social ativa. O trabalho junto ao movimento era realizado por 
meio das visitas e reuniões periódicas dos núcleos. Era um 
desafio conciliar todas essas atividades com a vida acadêmica. 
No entanto a participação social nos movimentos de pessoa 
com deficiência associada aos estudos de teóricos como Paulo 
Freire entre outros cientistas da educação e a participação em 
uma Igreja de base proporcionou uma tonalidade singular na 
minha formação. Minha graduação foi de 1988 a 1992. Tempo 
de redemocratização do pais, constituinte de 88 e redefinição 
das constituições estaduais. Nesta época, o curso de pedagogia 
formava especialista em administração escolar, supervisão e 
orientação educacional, a minha formação foi nesta última. 
Minha monografia tratou a formação no movimento de pesso-
as com deficiência. 

Em 1998 ingressei no mestrado de educação popular, 
Tempo profícuo de muita aprendizagem.  A pesquisa que desen-
volvi era o estudo sobre a realidade objetiva e subjetiva dos 

MEMÓRIAS DO PERCURSO EDUCACIONAL 
E PROFISSIONAL DE UMA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

Izaura Maria de Andrade da Silva



1294

trabalhadores com deficiência física, na área rural, especifi-
camente nos assentamentos ligados aos movimentos de traba-
lhadores do campo.

A proposta inicial da investigação era conhecer como 
se dava o processo educativo na Fraternidade Cristã de pesso-
as com deficiência. O projeto girava em torno das seguintes 
questões: Que espaços e situações devem ser criados para que 
o portador de (d)eficiência saia de uma postura de comodismo 
e autocompaixão e passe para uma postura de autovaloriza-
ção, de combate e de cidadania? Da consciência ingênua a uma 
consciência propositiva? Que tipos de relações precisam ser 
cultivados? Que modelos  precisam ser superados? Que formas 
de organizações precisamos criar, que facilitem as pessoas a se 
assumirem como sujeitos?

A FCD brasileira, como um movimento educativo, tem 
um projeto que foi elaborado pelos seus membros em todos os 
núcleos do país, através de um longo processo de discussão. Este 
Projeto foi aprovado em Assembléia Nacional e está expresso em 
seu Documento Base, (FCD, 1992). Na Paraíba, a FCD, organiza-
da deste de 1977, é composta predominantemente por pessoas 
provenientes da classe popular, com tipos de deficiência diver-
sos e com graus de participação variada. É um grupo hetero-
gêneo e, no seu meio, convivem diferentes interesses. Como em 
quase todos os movimentos sociais, nem sempre predominam 
os interesses da maioria, devido aos diferentes graus de inter-
venção e participação de seus membros. 

A partir dos estudos e discussões realizados nas disci-
plinas do mestrado, conjuntamente com a pesquisa coletiva 
de regaste histórico no Projeto de assentamento Canudos, do 
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Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST)1, das conversas 
com os companheiros (as) do movimento de pessoas com defi-
ciência e com o orientador, percebi que o processo educativo 
não pode estar baseado na busca de estratégia para conduzir 
as pessoas a objetivos preestabelecidos, mas sim, em torná-
-las mais sábias e fortes. Entendi que a pesquisa das condições 
materiais de existência dos trabalhadores com (d)eficiência e 
a  compreensão de sua realidade, seus sonhos, perspectivas 
e modo de atuar seriam subsídios essenciais para pensar o 
processo educativo na FCD e no movimento de pessoas com 
deficiência em geral.

Orientando a pesquisa para o trabalhador com deficiên-
cia nas áreas de assentamentos, eu estava atuando, ao mesmo 
tempo, com uma comunidade de destino2 e com movimentos popu-
lares, apesar de ter consciência de que a área de assentamento 
rural iria exigir de mim muito mais trabalho intelectual, afetivo 
e físico do que a pesquisa com a FCD. 

No início, projetei investigar os acampamentos e 
Assentamentos do MST na Paraíba, mas esbarrei na dificuldade 
de acesso. Na época, eram nove núcleos espalhados pelo litoral, 

1 Esta pesquisa culminou com a publicação do Livro “Canudos/Desejos de 
vida”, de autoria coletiva dos narradores, Antônio Felix Pinto (Carneirinho), 
Diana C. da Silva Denis, Josafá Macário dos Santos (Doda), José Pereira Filho, 
Marcos C. Lucindo Soares, Pedro Antônio de Lima, Severina Higino da Silva 
(dona Silva) e dos organizadores, Ivandro da Costa Sales, Alder Júlio F. 
Calado, Adriana Zenaide V. de Melo, Antônio Mendes da Silva, Elizabety T. de 
Oliveira Santos, Francisjames Lima da Silva, Gabriele Giacomelli, Izaura M. de 
Andrade da Silva, Leidaci Candeia de Araújo,  Jamir Maceno de Sousa, Joselita 
Ferreira de Lima, Maria Helena Serrano de F. Lins, Rita de C. Curvelo  da Silva, 
Rosilene Alves, Vanalba Barbosa da Silva. João Pessoa: ed. Universitária. 2000.
2 Termo cunhado por Ecléia Bosi no em seu livro Memória e Sociedade, 
Lembrança de Velhos, para designar comunidade/grupo pesquisado, que 
possui experiência, universo de significação semelhante ao do pesquisador.
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brejo e sertão do Estado. Também entendi que uma amostragem 
menor facilitaria o aprofundamento da questão estudada.

Decidi-me por cinco projetos de assentamentos da área 
do Abiai, situados no Litoral Sul do Estado. Além de estarem 
localizados na mesma microrregião, outro motivo da escolha 
foi a existência de um grupo universitário de extensão de assis-
tência à saúde, que atuava na área. Fato que facilitou minha 
penetração e colaborou na realização dos objetivos políticos e 
educacionais da pesquisa.

No início da pesquisa, pensei em trabalhar com as pesso-
as com deficiência física e visual. No entanto, na área investiga-
da, não foi identificada nenhuma pessoa com deficiência visual. 

No levantamento, foram encontradas dez pessoas com 
deficiência física, sendo que três eram crianças menores de 
cinco anos. Estas foram incluídas nas atividades de extensão, 
mas não foram consideradas na pesquisa, porque o enfoque 
estava no trabalhador.

No desenrolar do trabalho e de sua sistematização, houve 
vários momentos de descobertas, alegrias, incertezas, desâni-
mo, marasmo. Em todos estes, pude contar com a presença de 
grandes educadores/pesquisadores e muito mais do que isso, 
de amigos, que acompanharam o processo, orientaram, adver-
tiram, incentivaram, acreditaram. Na construção deste estudo, 
foram pontos altos a pesquisa coletiva de Canudos, a apresen-
tação do projeto, o exame de qualificação e os encontros peri-
ódicos com meus orientadores.

Os resultados da pesquisa mostraram que os trabalha-
dores com deficiência física participaram nas diversas formas 
de lutas utilizadas para conquistar a terra e, posteriormente, 
para garantir melhor situação de vida na área do assentamento. 
As condições de trabalho, educação, transportes, assistência à 
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saúde são precárias para todos os trabalhadores que residem 
na área do Abiai, de forma mais aguda para os trabalhadores 
com deficiência. As pessoas com deficiência física no Abiai 
são trabalhadoras, sim, mas não estão conseguindo servir ao 
sistema capitalista como trabalhadores diretos, ficando só nas 
condições de reprodução da força de trabalho. Percebemos que 
nas representações da família, da comunidade, dos movimentos 
sociais e das pessoas com deficiência física permanecem bem 
presente a ideia preconcebida de deficiência como consequência 
da relação com o sobrenatural, seja por predestinação, castigo 
por pecados, possessão diabólica e, ainda, a visão utilitaris-
ta da pessoa que entende deficiência como disfuncionalidade.  
No meio deste emaranhado, entretanto, está despontando uma 
nova mentalidade, na qual a pessoa com deficiência é vista 
como diferente. Deficiência/diferença, que não é sinônimo de 
inferioridade, e sim, de riqueza e versatilidade. (SILVA, 2001)

De 2001 a 2003 atuei como professora substituta na área de 
políticas educacionais na Universidade Federal da Paraíba, atuando 
em vários cursos com disciplina com Estrutura e Funcionamento 
do Ensino do 2 grau, legislação do ensino, entre outras.

Em 2006 participo da seleção de bolsista da Fundação 
Ford. Aí começa uma nova etapa da minha vida. Nos quatro anos 
de doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais conto 
com um espaço acessível e uma instituição preocupada com a 
questão do acolhimento da diversidade.

No doutorado pesquisei sobre as Políticas de Educação 
Profissional para Pessoa com deficiência na linha de pesquisa 
de políticas educacionais: planejamento, execução e avaliação. 
Tive a oportunidade de realizar um doutorado em educação 
especial, mas optei por discutir a questão da educação da pessoa 
com deficiência de forma transversal no âmbito das políticas 
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educacionais, partindo do geral para o especifico. O estudo teve 
como objetivo compreender porque a educação para as pessoas 
com deficiência tem sido oferecida por um sistema diferenciado 
de escolarização, especialmente no que diz respeito à formação 
para o trabalho. Nesse sentido, busca identificar e examinar 
as causas que geram desigualdade educacional em relação à 
pessoa com deficiência na organização escolar. Na primeira 
etapa da pesquisa, foi realizado um mapeamento das políti-
cas para a educação profissional, bem como dos programas de 
educação profissional aos quais a pessoa com deficiência tem 
acesso. Para isso, foi utilizado como fonte de estudo os dados 
do censo escolar de 2005, 2006 e 2007. Foi realizado também 
um estudo da legislação e dos documentos oficiais relativos às 
políticas de educação profissional e especial, além de entre-
vistas com coordenadores de programas voltados à inclusão 
da pessoa com deficiência. Os dados obtidos nesta investiga-
ção mostram desigualdades escolares, tais como insignificante 
número de matrícula de pessoa com deficiência na educação 
técnica profissional; redução da oferta pelos sistemas de ensino 
a programas de formação inicial articulados ao ensino funda-
mental destinados exclusivamente a esse segmento social, em 
sua maior parte, desenvolvidos em instituições especializadas 
de caráter privado-filantrópico; a pouca efetividade dos progra-
mas de inclusão na rede de educação profissional regular como 
um todo, mesmo considerando aspectos elementares, tais como 
adequação do espaço físico e disponibilizarão de salas de recur-
sos multifuncionais. O referencial teórico adotado para analisar 
a exclusão social e educacional, bem como as políticas para a 
inclusão social, baseia-se em conceitos de Gramsci sobre hege-
monia, Estado, cultura, papel dos intelectuais, a organização 
da escola na sociedade capitalista e o princípio da unidade na 
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diversidade. Trata-se de um Princípio dialético que remonta às 
reflexões de Marx, ressaltando que a unidade (igualdade) na 
diversidade (diferença) não é a mesma coisa que desigualda-
de. Desse modo, a ideia de igualdade na diversidade contribui 
para explicar diferenciações que expressam desigualdades e 
aquelas que significam respeito à diversidade. Os resultados da 
pesquisa indicam que os processos de exclusão ou de uma inclu-
são precária, instável e marginal da pessoa com deficiência na 
organização social e escolar são decorrentes do modo de orga-
nização econômica, cultural e política do Estado Capitalista, que 
demarca lugares sociais, não só em função da classe em que o 
sujeito se situa, mas também por causa de diferenças raciais, 
étnicas e de suas condições físicas, sensoriais e cognitivas. Na 
organização escolar foram sendo elaborados mecanismos que 
levaram a exclusão da pessoa com deficiência ou sua inserção 
em espaços restritos de formação. Mecanismos construídos 
fundamentados no conceito diferença/deficiência compreendi-
do como inaptidão e incapacidade sendo essa considerada uma 
condição imutável das pessoas que eram assim classificadas.  
O movimento pela inclusão ressignificou o conceito de diferen-
ça/deficiência, considerando-a uma característica da diversi-
dade humana a qual demanda alguns recursos e estratégias 
específicas para assegurar os processos de inclusão. O reconhe-
cimento e atendimento dessas demandas específicas no âmbito 
das políticas universais é um aspecto essencial na efetivação 
dos direitos da pessoa com deficiência ao acesso, permanência 
e sucesso na escola. (SILVA, 2011). 

Os estudos no doutorado foram bem exigentes, o que 
determinou um esforço enorme no sentido de superar lacu-
nas de uma educação básica incipiente, mas com auxílio de 
educadores e colegas da UFMG, como também com o apoio do 

MEMÓRIAS DO PERCURSO EDUCACIONAL 
E PROFISSIONAL DE UMA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

Izaura Maria de Andrade da Silva



1300

programa de pós-graduação da Fundação Ford pude superar as 
barreiras encontradas no meu percurso.

Em 2012, assumi como professora visitante da UFMG, 
onde além de lecionar a disciplina Educação Inclusiva, atuava 
no Grupo interdisciplinar em Educação Inclusiva e Necessidades 
Educacionais Especiais (GEINE). Como grupo de pesquisa e 
extensão realizamos diversas atividades de formação 

Em 2015, fui selecionada no concurso para o professor 
da área de educação especial. Esse percurso não tem sido fácil, 
enfrentei e enfrento diversas barreiras para o ingresso e a perma-
nência na universidade 

Na academia, acompanha-me sempre um fantasma de não 
conseguir alcançar os objetivos propostos pela instituição. Acho 
que influenciada pela expectativa negativa e de descrédito em 
relação ao trabalhador com deficiência que ainda estão presen-
tes na nossa cultura. Cultura marcada pelo preconceito, que no 
dizer de Lígia Amaral (1998) são ideias parciais e equivocadas e 
funcionam como filtros de nossa percepção que modela e turva 
nosso olhar, ouvir, tocar. Acabamos por não relacionar com outro, 
mas com seus estereótipos, com uma imagem congelada, fixa 
e equivocada repassada e realimentada pelas tradições cultu-
rais. Preconceitos que estão prescritos na organização social 
modelada para um determinado padrão de indivíduos. E que se 
traduz na própria organização dos espaços. Fico imaginando as 
dificuldades que irei ter quando necessitar utilizar uma cadeira 
de roda, em razão da falta de acessibilidades dos espaços físicos 
da universidade para cadeirante. As barreiras estão presentes em 
todos os cantos. As condições de trabalho e estudo para profes-
sores e alunos são precárias. Falta investimento na organização 
de ambientes mais adequados e acessíveis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Minha trajetória como aluna e educadora foi no sistema públi-
co de ensino. O que comprova a capacidade desse sistema de 
acolher e educar as pessoas com deficiência. Entretanto tenho 
ciência que falta muito ainda para que nossas escolas, sejam de 
fato inclusivas. É preciso superar diversas barreiras de cunho 
político, pedagógico, arquitetônico, atitudinais na direção da 
organização de uma escola para todos. Barreiras que não envol-
vem só as questões especificas da pessoa com deficiência, mas 
passa pela constituição de uma escola de boa qualidade para 
todos. O que inclui desde menor número de alunos na sala de 
aula até a contratação de professores de apoio para trabalharem 
com as turmas heterogêneas. 
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o relato de 
experiência sobre o trabalho desenvolvido no escopo do proje-
to de extensão “Práticas Inclusivas no Ensino de Ciências” da 
Universidade Federal de Itajubá, acerca da elaboração e imple-
mentação de sequências didáticas voltadas a alunos público-alvo 
da Educação Especial, com o intuito de possibilitar aos licencian-
dos da universidade a oportunidade de adquirir conhecimentos 
necessários para enfrentar os desafios do Ensino Inclusivo. Além 
disso, visa salientar a relevância dos cursos de graduação inves-
tir esforços para promover o desenvolvimento de disciplinas e 
projetos que permitam aos licenciandos um contato estreito com 
a temática inclusiva. Ainda objetiva demonstrar a importância 
da busca de novas práticas pedagógicas no intuito de facilitar a 
aprendizagem dos alunos em suas particularidades.
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Palavras-chave: Formação continuada; Inclusão; Sequência 
Didática.

INTRODUÇÃO

A sociedade, ao longo dos anos, considerou a pessoa com defi-
ciência como um ser incapacitado e imutável. E, além disso, 
não se preocupou em criar serviços para atender as neces-
sidades desses indivíduos. No entanto, quando profissionais 
da área da Educação iniciaram o processo de sensibilização 
e propuseram medidas para o atendimento das necessidades 
especiais desses indivíduos, teve-se o início da construção de 
conhecimentos e alternativas de atuação na área de educação 
especial (PACHECO; COSTAS, 2006).

A legislação brasileira e, até mesmo a internacional, 
demonstra que as pessoas com deficiência possuem o direito 
de participar do ensino regular em todos os níveis de ensino. 
Dentre estas leis, tem-se que a partir da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (1948) a Educação passou a ser reco-
nhecida como um direito de todos. No entanto, é a partir da 
Declaração de Salamanca (1994), que se têm garantias mais 
efetivas relacionadas à inclusão educacional das pessoas com 
deficiência. Ao longo do processo historio e legislativo da 
Educação Inclusiva, tem-se de forma recente a Lei Brasileira 
de Inclusão (2015). Essa lei trouxe um avanço significativo ao 
modificar o conceito de deficiência, sendo que esta era enten-
dida anteriormente como uma condição estática e biológica 
das pessoas, que passaria então a ser vista como resultado da 
interação das barreiras impostas pelo meio com as limitações 
de natureza física, mental, intelectual e sensorial do indivíduo. 
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Deste modo, é de extrema importância o estudo de propostas 
que facilitem o ensino-aprendizagem de pessoas com defici-
ência, com a finalidade de diminuir suas defasagens e adaptar 
o ensino a suas especificidades, em busca de aprimorar suas 
potencialidades. Conforme Sassaki (1997), a inclusão escolar 
representa um passo muito concreto e manejável que pode ser 
dado em nossos sistemas escolares para assegurar que todos os 
estudantes comecem a aprender que pertencer é um direito e 
não um status privilegiado que deva ser conquistado.

A Educação Inclusiva tem sido tema de reflexão e ansieda-
de para educadores e educadoras em todos os níveis de ensino, 
pois pressupõe mudanças textuais/legais, simbólicas, de repre-
sentações sobre os sujeitos a serem incluídos e das identidades 
de todos os envolvidos no processo (THOMA, 2006).

Ao se falar em inclusão de pessoas com deficiência, síndro-
mes e/ou transtornos em todos os níveis de ensino, observa-se 
que há um desafio a ser superado no que diz respeito à formação 
docente. Infelizmente, não são todos os cursos de licenciatura, 
em especial na área das Ciências, que ofertam disciplinas sobre 
a temática inclusiva. Deste modo, o licenciando ao concluir a 
graduação, por mais que possua uma excelente formação espe-
cífica, muitas vezes não possui conhecimento sobre como traba-
lhar com os estudantes público alvo da Educação Especial. Logo, 
diante da necessidade de formar professores aptos para lidar 
com essa clientela, seja no Ensino Regular e, futuramente, no 
Ensino Superior é necessário que haja cada vez mais investimen-
tos, todavia não apenas em disciplinas que abordem este tema, 
mas assim como em projetos que possibilitem aos licenciandos a 
oportunidade de viver experiências enriquecedoras e que valo-
rizem práticas pedagógicas inclusivas. De acordo com Carr apud 
Franco (2015), os processos de concretização das tentativas de 
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ensinar-aprender ocorrem por meio das práticas pedagógicas. 
Essas são vivas, existenciais, por natureza, interativas e impac-
tantes. As práticas pedagógicas são aquelas práticas que se orga-
nizam para concretizar determinadas expectativas educacionais. 
São práticas carregadas de intencionalidade e, isso ocorre porque 
o próprio sentido de práxis configura-se por meio do estabeleci-
mento de uma intencionalidade, que dirige e dá sentido à ação, 
solicitando uma intervenção planejada e científica sobre o objeto, 
com vistas à transformação da realidade social.

Para Schön (1995) para que o professor possa aprimo-
rar a sua prática pedagógica torna-se fundamental que ele 
reflita sobre ela. De acordo com o autor, o professor reflexivo 
permite ser surpreendido pelo o aluno, pensa sobre aquilo em 
que o aluno disse ou fez e, simultaneamente, busca compre-
ender a razão por que foi surpreendido. Ao tentar incorporar 
novas práticas pedagógicas no contexto educacional, primeiro 
ensinam-se princípios científicos relevantes, depois a aplica-
ção desses princípios e, por último, tem-se um practicum cujo 
objetivo é aplicar à prática quotidiana os princípios da ciência 
aplicada. Mas, para que o practicum tenha alguma utilidade, 
deve-se sempre envolver outros conhecimentos diferentes do 
saber escolar. Os alunos-mestres têm geralmente consciência 
deste desfasamento, mas os programas de formação ajudam-nos 
muito pouco a lidar com estas discrepâncias (SCHÖN, 1995).

Logo, compreende-se que a formação não se constrói por 
acumulação, seja de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, 
mas sim por meio de um trabalho de reflexividade crítica sobre 
as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade 
pessoal. Por isso, é importante investir no saber da experiência, 
em práticas de formação que tomem como referência as dimen-
sões colectivas e contribuam para a emancipação profissional 
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na produção de seus saberes e de seus valores (NÓVOA, 1995). 
Além disso, considera-se também a relevância das escolas e 
universidades investirem na formação continuada do corpo 
docente, para que estes tenham meios de aprimorar suas 
práticas e buscar conhecimentos relacionados às novas estra-
tégias de ensino e adaptação curricular. A partir do exposto, o 
presente trabalho tem o objetivo de relatar o desenvolvimento 
e implementação de um projeto de extensão na Universidade 
Federal de Itajubá (UNIFEI) que visa potencializar a formação 
dos licenciandos no que concerne a inclusão educacional.

DESENVOLVIMENTO

O projeto “Práticas Inclusivas no Ensino de Ciências” é desenvol-
vido pelo grupo de pesquisa “Núcleo de Estudos em Formação 
Docente, Tecnologias e Inclusão - NEFTI”. Este projeto consiste 
em possibilitar aos alunos dos cursos de licenciatura das áreas 
de Química, Física, Matemática e Biologia conhecimentos práti-
cos e teóricos sobre o processo de inclusão educacional. Para 
tanto, os licenciandos elaboração e implementam sequências 
didáticas para os estudantes público alvo da educação especial 
que  estão matriculados na rede regular de ensino (RODRIGUES, 
2016). Como se sabe, a aprendizagem se dá por meio de diversas 
práticas pedagógicas no ensino escolar. No entanto, em sala 
de aula, observa-se a presença de dois desafios: o primeiro em 
relação a como tornar o ensino escolar desejável, de modo que 
os alunos sintam vontade e necessidade de construir novos 
conhecimentos; já o segundo é que diante dos desafios em 
tornar o ensino atrativo à alunos sem deficiência, reforça-se 
uma dificuldade ainda maior, que está relacionada em ensinar 

A IMPORTÂNCIA DE PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS NOS CURSOS 

DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS

Marcella Fernandes Xavier
Paloma Alinne Alves Rodrigues



1308

conteúdos necessários à formação de qualquer ser humano à 
alunos com deficiência, síndrome e/ou transtorno, utilizando 
apenas práticas pedagógicas tradicionais.

Durante todos os anos de formação na educação básica, os 
alunos recebem um ensino propedêutico com apenas aulas expo-
sitivas, em que o professor disponibiliza o conteúdo no quadro 
ou acompanha um livro/apostila. Do mesmo modo, ao cursar 
a graduação, os licenciandos são formados por docentes que, 
normalmente, utilizam a mesma metodologia, ou apenas trocam 
a utilização do quadro por slides. Isso faz com que os cursos de 
licenciatura, muitas vezes, formam professores com práticas 
fundamentadas na racionalidade técnica. Assim, é necessário 
que os atuais e futuros docentes, busquem novas práticas peda-
gógicas, a fim de tornar o aprendizado de seus alunos desejável, 
e principalmente, a fim de propor ensino inclusivo.

Sabe-se que as escolas devem ofertar propostas inclusi-
vas, ao reconhecer e responder à diversidade de seus alunos em 
seus diferentes estilos, dificuldades e ritmos de aprendizagem, 
de modo a assegurar uma educação de qualidade a todos, de 
forma inclusiva, mediante adaptações curriculares, modifica-
ções organizacionais e estruturais, novas estratégias de ensino, 
mas principalmente, formação continuada de professores, de 
modo a adequar as ações pedagógicas escolares à sua diversi-
dade de aprendizes.

Ao se tratar sobre educação inclusiva, deve-se salientar 
a necessidade de encorajar os licenciandos a explorar desde 
já maneiras diferenciadas para desenvolver suas práticas, 
de modo a estarem preparados para quando enfrentarem 
a diversidade das salas de aula, estar aptos a ofertas práti-
cas que visem facilitar a aprendizagem de todos seus alunos.  
Buscar desenvolvimento e conhecimento sobre novas 
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estratégias de ensino que simplifiquem o aprendizado de futu-
ros alunos desde os anos de graduação dos futuros docentes 
propicia a estes a autoconfiança necessária para enfrentar 
os desafios da Educação Inclusiva no Ensino Regular. Faz-se 
necessário que durante o Ensino Superior, os futuros docentes, 
tenham contato com a área inclusiva, por meio de disciplinas e 
principalmente projetos, de modo a desenvolverem também seu 
senso crítico, para enfrentar as barreiras impostas pelas escolas 
e buscar meios de rompê-las, de modo a ser capaz de propor-
cionar a seus estudantes um ensino diversificado e adaptado.

As graduações de licenciatura, não devem esperar que 
seus futuros docentes busquem conhecimentos e novas estra-
tégias de ensino apenas quando estiverem em salas de Ensino 
Regular lidando com as adversidades, mas sim propiciar que 
estes, durante a formação tenham meio de se desenvolver,  
ofertando-lhes oportunidades de conhecer novas possibilidades 
de ensino, com diferentes estratégias, práticas e metodologias, 
encorajando-os à reflexão acerca dos problemas enfrentados 
nas escolas quando se trata de uma educação verdadeiramente 
inclusiva e não apenas integrada.

Desta forma, a proposta de que as universidades ofere-
çam a seus graduandos projetos de práticas inclusivas, para 
que estes tenham a preparação necessária para enfrentar os 
desafios do ensino para o público alvo da Educação Especial no 
Ensino Regular torna-se cada vez mais relevante, visto que cada 
dia mais nas escolas surgem mais e mais alunos com deficiên-
cias, síndromes e/ou transtornos, ao considerar que o conhe-
cimento acerca do assunto tem ganhado espaço e alcançado 
maior público. Além de práticas que visem o contato estreito 
dos alunos de licenciatura com práticas inclusivas, ressalta-se 
a necessidade de que as universidades promovam ações com o 
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intuito de levar novos conhecimentos e ideias acerca de temas 
inclusivos, de maneira a formar indivíduos reflexivos, acolhe-
dores e com um entendimento minimamente básico acerca 
das deficiências, síndromes e/ou transtornos, pois a ausência 
da reflexão salienta a exclusão não apenas de estudantes com 
deficiência no ensino regular, mas de pessoas com deficiência 
em qualquer âmbito profissional.

A formação de futuros professores para atender à diver-
sidade dos alunos com deficiência, não deve remeter apenas a 
técnicas e metodologias de ensino, mas também ao desenvolvi-
mento de um pensamento investigativo para que estes tenham 
capacidade para enfrentar e superar os desafios cotidianos do 
Ensino Regular. Deste modo, ainda que seja imprescindível a 
formação de professores reflexivos é necessária a criação de 
oportunidades para que estes vivenciem experiências práti-
cas sobre como proporcionar uma aprendizagem significativa 
aos alunos público alvo da Educação Especial, muito antes de 
enfrentar a realidade das salas de aula.

Assim, dentre as diversas práticas pedagógicas de ensino, 
no projeto “Práticas Inclusivas no Ensino de Ciências” utiliza-
-se as sequências didáticas, como estratégia inclusiva. Zabala 
(1998), afirma que as sequências didáticas são uma forma de 
encadear e articular diferentes atividades ao longo de uma 
unidade didática, assim, pode-se analisar as diferentes formas 
de intervenção segundo as atividades realizadas, principalmen-
te, no sentido que adquirem quanto a uma sequência orientada 
para a realização de determinados objetivos educativos. Desta 
forma, Leal e Rôças (s/d) ressaltam que o uso de sequências 
didáticas tem como objetivo a condução dos discentes a uma 
reflexão e entendimento sobre o ensino proposto na sequência 
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e pretende que os conhecimentos adquiridos sejam agregados 
à suas vidas e não apenas no momento da aula ou da avaliação. 

A utilização de sequências didáticas para o ensino não é 
uma prática comum, visto que a maior parte das escolas não 
tem como objetivo a aprendizagem significativa dos conteú-
dos por seus alunos, mas sim, que todos concluam o ano letivo 
independente de aprender ou não os conteúdos curriculares.  
Nota-se que esta prática não é abordada apenas no ensino 
regular, mas também no ensino superior. Assim, o projeto de 
extensão “Práticas Inclusivas no Ensino de Ciências” mostra-se 
extremamente relevante, pois possibilita aos alunos de licencia-
tura a oportunidade de lidar com os desafios do ensino para o 
público alvo da Educação Especial, dando-lhes mais de confian-
ça para quando necessário em seu futuro profissional.

Para tanto, antes dos licenciandos iniciarem o desenvol-
vimento e implementação das sequências didáticas com seus 
alunos, estes são submetidos a diversas formações a fim de 
compreenderem melhor como elaborar uma sequência didática, 
qual sua importância, suas diferenças para um plano de aula 
e suas potencialidades. Também são submetidos a formações 
sobre a temática inclusiva, as especificidades das deficiências, 
síndromes e/ou transtornos. Estas formações têm como objetivo 
preparar os licenciados a lidar com as particularidades de cada 
aluno e, como professores, preparando-os para a realidade que 
virão a enfrentar ao lecionar em salas de aula comuns.

Além disso, antes de iniciar efetivamente a implementação 
da sequência didática, é realizado uma entrevista com os pais 
do aluno, a fim de compreender melhor sobre suas caracterís-
ticas e interesses. A partir disso, inicia-se a implementação de 
atividades diagnósticas a qual possui a finalidade de verificar os 
conhecimentos do aluno. Diante disso, as sequências didáticas 
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são elaboradas considerando os seguintes elementos: à área de 
formação do licenciando, que seja atrativa ao aluno, de modo a 
ofertar um ensino diferenciado, com atividades dinâmicas e lúdi-
cas, que visem potencializar a aprendizagem do aluno, com foco 
em maximizar suas habilidades e minimizar suas defasagens.

CONCLUSÕES

Apesar de todo o aparato legal que assegura a matrícula dos 
alunos com deficiência no ensino regular, sabe-se que esses 
indivíduos não possuem um ensino adaptado que possibilite 
uma aprendizagem significativa dos conteúdos necessários à 
sua formação. Ao compreender a importância de conhecer mais 
sobre as deficiências, síndromes e/ou transtornos, compreende-
-se também a necessidade de que as escolas invistam na forma-
ção continuada de seus profissionais, a fim de que estes possam 
aprimorar seus conhecimentos, adquirir novos saberes e buscar 
novas práticas pedagógicas para o ensino. E, além disso, que 
visem incluir todos seus alunos, ao adequar o ensino às especifici-
dades de cada um deles, principalmente, àqueles com deficiência.

Ressalta-se também a necessidade de que as universida-
des ofertem mais disciplinas relacionadas a temática inclusiva 
nos cursos de licenciatura para possibilitar aos futuros profes-
sores uma melhor compreensão acerca da temática inclusiva.  
E, além disso, a proposição de projetos e práticas que coloquem 
os licenciandos em contato com alunos com deficiência. Tal ação 
permitirá aos futuros professores conhecimentos teóricos e 
práticos para ofertar uma educação de qualidade e inclusiva.
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RESUMO

Este trabalho surgiu da demanda da disciplina de Investigação e 
Orientação na Educação Especial II, do curso de Licenciatura em 
Educação Especial, noturno, da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). No contexto da disciplina, as discussões sobre 
a acessibilidade das pessoas com deficiências na Universidade 
eram presentes, pois na UFSM há muitos alunos com defici-
ência matriculados e frequentando os cursos de graduação. 
Na referida disciplina, por exemplo, havia um aluno surdo 
matriculado. Assim, uma preocupação constante é referente 
a efetiva aprendizagem desses estudantes, pois sabemos que a 
aprendizagem no ensino superior está ligada a comunicação e a 
interação com colegas e professores. MAZZONI (2003), HAIDUKE 
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(2006), MIRANDA e SILVA (2008) e CASTRO (2011) apontam que, 
para os alunos com deficiência/diferença, realizar trabalhos em 
grupo pode ser um problema, pois sofrem situações de rejeição 
muitas vezes explícita. Neste contexto, o projeto “Acessibilidade 
no ensino superior: ensino de LIBRAS por alunos surdos a cole-
gas e professores ouvintes” tem como objetivo contribuir para 
a melhoria do desempenho acadêmico de alunos surdos nos 
cursos de graduação através do ensino de LIBRAS para colegas 
e professores ouvintes, proporcionando aos ouvintes noções 
elementares que permitam melhorias nas relações entre colegas 
e professores, afim de diminuir a desinformação provocada pela 
barreira linguística. Para isso, estão sendo efetivadas parcerias 
com os professores e os próprios alunos surdos estão ensinando 
LIBRAS para seus colegas ouvintes. O projeto está em anda-
mento, mas já foi possível constatar que o ensino de LIBRAS 
para colegas e professores ouvintes favorece a comunicação e a 
interação, contribuindo, assim, para a melhoria do desempenho 
acadêmico de alunos surdos.

Palavras-chave: Educação Especial; LIBRAS; Comunicação.

INTRODUÇÃO

Este trabalho está sendo desenvolvido ao longo das disciplinas de 
Investigação e Orientação na Educação Especial (II a VII), do curso 
de Licenciatura em Educação Especial, noturno, da Universidade 
Federal de Santa Maria. O objetivo das referidas disciplinas são 
identificar a pesquisa como prática da formação e da atuação 
do educador especial e, ainda, refletir e produzir a partir da 
pesquisa uma síntese de relações, cujo embasamento da educação 
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especial podem melhorar a compreensão de como se produz as 
deficiências/diferenças nos sujeitos da educação especial.

No contexto da disciplina Investigação e Orientação 
na Educação Especial II, realizada no primeiro semestre de 
2017, as discussões sobre a acessibilidade das pessoas com 
deficiências/diferenças na Universidade estavam presentes, 
tais discussões, geralmente, centravam-se na participação de 
alunos surdos no contexto acadêmico, pois nessa disciplina 
havia um aluno surdo e na UFSM havia 21 alunos com tais 
características matriculados e frequentando os cursos de 
graduação (dados referente ao primeiro semestre de 2017). 
Nos cursos de graduação em Educação Especial, noturno e 
diurno, havia seis alunos surdos matriculados.

Neste contexto, uma preocupação constante é referente 
a efetiva aprendizagem desses estudantes, pois sabemos que a 
aprendizagem no ensino superior está ligada, também, a comu-
nicação e a interação com colegas e professores.

A comunicação e interação desses estudantes com seus 
colegas e professores é extremamente comprometida, visto que 
poucos conhecem a LIBRAS.

Sabemos que o Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, 
que regulamenta Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002, e o Artigo 
18° da Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, inclui a LIBRAS 
como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação 
de professores para o exercício do magistério, em nível médio e 
superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, porém esse ensino de 
LIBRAS não é suficiente para auxiliar na comunicação e inte-
ração entre colegas ouvintes e surdo, visto que, no contexto da 
UFSM, é apenas uma ou duas disciplinas e essas são oferecidas 
a partir do terceiro semestre.
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O Decreto n° 5.626/2006 dispõe, também, sobre a forma-
ção do professor, do instrutor, do tradutor e do intérprete de 
LIBRAS entre outros assuntos. Destaque para o Artigo 23°:

As instituições federais de ensino, de educação básica e supe-

rior, devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de 

tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa em sala 

de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipa-

mentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, 

à informação e à educação”, parágrafo 1º: “Deve ser proporcio-

nado aos professores acesso à literatura e informações sobre a 

especificidade lingüística do aluno surdo (BRASIL, 2005).

Inúmeras pesquisas como Castro (2011), Chahini (2006) e 
Haiduke (2006) apontam o número insuficiente de intérpretes 
como sendo uma dificuldade para a presença de alunos surdos 
no ensino superior. Participantes da pesquisa de Castro (2011) 
apontam uma questão importante: “Uma coisa que tem na (Nome 
da Universidade) é um intérprete por aluno, mas se o intérprete faltar 
não tem substituto...”.

Os alunos surdos na UFSM tem direito e usufruem da 
presença desse profissional, na área de interpretação da Língua 
de Sinais no momento da aula, porém, a interação e comunica-
ção com os colegas não é garantida, visto que essa ação deve ser 
espontânea entre os alunos. Vejamos alguns exemplos:

Mazzoni (2003), Haiduke (2006), Miranda e Silva (2008) e 
Castro (2011) apontam que, para os alunos com deficiência/dife-
rença, realizar trabalhos em grupo pode ser um problema, pois 
sofrem situações de rejeição muitas vezes explícita. Segundo 
Miranda e Silva (2008):
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As relações cotidianas em sala de aula são marcadas pelo isola-

mento e indiferença por parte dos colegas de turma, o que 

é evidenciado pelas atividades em grupo, que exemplificam 

claramente este distanciamento, pois é neste momento em que 

se percebe a exclusão destes alunos que, na maioria das vezes, 

ficam em última opção na constituição dos grupos (p. 134).

Pereira (2007) identificou que os alunos com surdez são 
os que mais apresentam dificuldades para se relacionarem com 
os colegas, especialmente, devido a dificuldade de comunicação 
entre seus pares.

Mazzoni (2003) relata outra forma de rejeição encontra-
da pelos alunos com deficiência/diferença: a maioria deles não 
participa das atividades sociais da universidade, como barzi-
nho, churrascos, festas.

Os participantes da pesquisa de Castro (2011) apontam 
para a importância de os colegas ouvintes conhecerem a LIBRAS 
e saberem sobre as características, potencialidades e necessi-
dades das pessoas com deficiência.

Neste contexto, destaca-se a importância de os próprios 
estudantes surdos serem protagonistas desse ensino/aprendi-
zagem, favorecendo a interação com os colegas e professores, 
detectando as necessidades e trabalhando para diminuir as 
barreiras de comunicação.

OBJETIVOS E METAS

Nesse contexto, o objetivo da ação a ser relatada nesse texto é 
contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico de alunos 
surdos nos cursos de graduação através do ensino de LIBRAS 
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para colegas e professores ouvintes, proporcionando noções 
elementares que permitam melhorias nas relações entre colegas 
e professores, afim de diminuir a desinformação provocada pela 
barreira linguística e contribuir com a diminuição da evasão 
de alunos surdos.

DESENVOLVIMENTO

A ação que está sendo relatada teve início na disciplina de 
Investigação e Orientação na Educação Especial II, do curso de 
Educação Especial/UFSM, no primeiro semestre de 2017.

No primeiro semestre de 2017, iniciou-se o ensino de 
LIBRAS por um aluno surdo para seus colegas, proporcionado 
pela professora da disciplina, disponibilizando alguns minutos 
iniciais da aula para o acadêmico ensinar alguns sinais básicos 
de comunicação.

No segundo semestre de 2017, as ações estão em anda-
mento na disciplina de Investigação e Orientação na Educação 
Especial III e ampliou-se a abrangência para todas as turmas que 
tem alunos surdos nos cursos de graduação em Educação Especial 
(diurno e noturno) e Educação Física. Para isso, estão sendo 
estabelecidas parcerias com os professores e os próprios alunos 
surdos estão ensinando LIBRAS para seus colegas ouvintes.

A equipe que desenvolve a ação é composta por duas 
professoras do departamento de Educação Especial, duas intér-
pretes da Coordenadoria de Ações Educacionais (CAED), três 
acadêmicos surdos (um do curso de Educação Física e dois do 
curso de Educação Especial, noturno) e uma acadêmica com 
deficiência auditiva (do curso de Educação Especial, diurno). 
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Salientando, apenas os alunos surdos realizam a atividade de 
ensinar LIBRAS aos colegas ouvintes.

As ações estão ocorrendo por cerca de 10 a 15 minutos no 
início de cada aula/turno que o acadêmico frequenta. O aluno 
surdo ensina alguns sinais importantes para a comunicação, os 
próprios alunos surdos apontaram as demandas. As primeiras 
demandas dos alunos surdos foram quanto a sinais/expressões 
como “oi”, “tudo bom?”, “tem aula”, “não tem aula”, “o professor 
não chegou”, “você viu o e-mail que o professor mandou?”, “tem 
atividade no Moodle1”. Também, os alunos ouvintes foram “bati-
zados” com um sinal pelo colega surdo. Proporcionando, assim, 
ao acadêmico surdo autonomia para se comunicar diretamente 
com os colegas e professores.

No final do ano de 2017, para avaliar o impacto da ação, 
aos colegas ouvintes será solicitado que descreveram seus 
conhecimentos prévios sobre a surdez e a LIBRAS, para os 
alunos surdos será solicitado que descrevam como é sua rela-
ção com os colegas e professores ouvintes. Ao final do semestre, 
será solicitado que alunos surdos, alunos e professores ouvintes 
falem sobre os conhecimentos adquiridos durante a realização 
das ações do projeto.

Valentini e Bisol (2012) relatam que no contexto universi-
tário o maior desafio encontrado é a dificuldade de adaptação 
à vida universitária e as obrigações acadêmicas, o que pode ter 
como consequência o insucesso e abandono.

A integração bem sucedida, está diretamente relacionada à 

capacidade para o desempenho das atividades propostas ao 

1 Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) utilizado na UFSM 

para apoio ao ensino presencial.
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acadêmico, relativa aos estudos e envolvimento dele com os 

seus pares como colegas, professores e o ambiente proposto, 

construindo assim novas relações interpessoais, valorizando a 

identidade e cultura surda que permite propor novos referen-

ciais de valores para si mesmo (VALENTINI; BISOL, 2012, p. 49).

Essas informações mostram o quanto é importante que 
o acadêmico consiga desenvolver uma comunicação direta 
com os colegas e com os professores, isso auxilia a ter uma 
vivência salutar no ambiente acadêmico, trabalhando aspec-
tos importantes como a motivação e o apoio que seus pares 
proporcionam, assim, contribuindo para o seu aprendizado no 
ensino superior, amenizando as barreiras inter-relacionadas 
que podem ocorre nesse espaço de conhecimento.

Cabe destacar que o intérprete é imprescindível na sala 
de aula, pois o professor está preocupado em passar o conheci-
mento para seus alunos, porém percebemos que muitas vezes o 
professor esquece que a sua fala está sendo passada para uma 
outra língua, e o intérprete precisa tem um vasto conhecimento 
linguístico e vocabulários específicos da graduação que o acadê-
mico está cursando, para que se passe a informação simultânea 
para o aluno surdo.

O intérprete tem como função perceber as dificuldades e 

tentar encontrar caminhos e métodos que facilitem a aqui-

sição do conhecimento, posicionando-se entre uma língua 

e outra. Ele deve ser uma ponte entre o professor, o conhe-

cimento e o aluno surdo, visando amenizar a diferença 

linguística na interação comunicativa. (MARTINS, 2006 apud 

VALENTINI; BISOL, 2012, p. 51).
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Foster, Long e Snell (1999) abordam algumas pesquisas 
realizadas na área de desempenho do acadêmico surdo, apon-
tando alguns desafios: a) demora no recebimento das informa-
ções (tempo entre o que é falado e a tradução); b) a quebra de 
contato visual quando o professor escreve no quadro, caminha 
na sala de aula ou está lendo algum documento, o que difi-
culta para os alunos que se beneficiam de leitura labial e; c) a 
perda da informação quando o aluno precisa escolher entre 
observar o intérprete ou o professor que manuseia um objeto  
(em laboratório) ou utiliza elementos gráficos em imagens (apud 
VALENTINI; BISOL, 2012, p. 51).

Sob a perspectiva das políticas públicas, o acesso à educa-
ção de acadêmicos surdos é garantido. Porém, precisamos 
pensar se essa legislação que vigora, garante o direito linguís-
tico, a permanência, o acesso ao conhecimento em língua de 
sinais, mediada pela intérprete. As instituições precisam criar 
dispositivos para que o aluno possa adquirir conhecimento, 
pois somente o intérprete em sala de aula não garante a efetiva 
inclusão desses alunos (ALBRES, 2015).

Outra importância constatação de Albres (2015) é acerca 
dos desdobramentos que precisam acontecer para a efetivação 
da inclusão de alunos surdos, são as ações sobre interpretação 
no campo educacional, ou seja, propiciar condições para que 
haja a emergência de um diálogo, ações de formação continu-
ada, tanto para o intérprete como para o aluno, onde ambos 
possam ter formação sobre temáticas como: aspectos linguísti-
cos, tradutórios, culturais e pedagógico. Não podemos ignorar a 
importância do interprete educacional, mas é premente pensar 
numa construção política e prática em sala de aula, tornando 
o aluno agente de transformação no meio em que se encontra.
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São mudanças que precisam ocorrer no contexto educa-
cional, quando o aluno está empenhado para que isso ocorra 
no seu próprio curso de formação acadêmica essas mudanças 
tendem a acontecer com mais naturalidade e sucesso.

Valentin e Bisol (2012) comentam, ainda, que as polí-
ticas educacionais inclusivas, preveem adequações para o 
atendimento as necessidades especiais dos alunos surdos, 
mas ainda existem muitos desafios no processo de ensino e 
de aprendizagem que precisam ser trabalhadas durante “toda” 
a vida escolar desses alunos “não basta o surdo ter o direito de 
ingressar na universidade, precisa também ter condições para 
nela permanecer” (p. 21).

Segundo Ansay (2009) o acadêmico surdo é ‘’um sujeito 
que ao longo do tempo construiu e apropriou-se de saberes que foram 
construídos historicamente, possibilitando desta forma avanços em 
sua escolaridade’’ (p. 38). Ainda assim, o ingresso dos alunos 
surdos no ensino superior perpassa por vários desafios e etapas 
a serem superadas, como as barreiras de comunicação, atitudi-
nal, cultural, social e econômica.

Esta é uma situação nova para muitas universidades que 
tem acarretado uma demanda maior de profissionais tradutores 
e intérpretes de Língua de sinais/ português, também, a presen-
ça deste profissional no contexto da sala de aula no ensino 
superior, mesmo sendo uma profissão legalmente reconhecida, 
ainda é passível da falta de conhecimento e de informações por 
parte dos professores e alunos. Em muitas situações, a presença 
do intérprete de LIBRAS no espaço da sala de aula, não é bem 
aceito, por provocar certo desconforto e desconfiança, ou seja, 
o intérprete é entendido como um estranho, que pode oferecer 
respostas na realização das atividades, fazer as atividades pelo 
aluno surdo, ser agenda que deve lembrar dos trabalhos, provas, 
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recados, entre outras situações que ocorrem no contexto da sala 
de aula. É necessário que haja o reconhecimento deste profis-
sional por parte do professor e dos alunos ouvintes, a relação 
deve ser de respeito e colaboração, no sentido do professor ter 
uma postura que auxilie e que favoreça a atuação do interprete 
no seu desempenho profissional.

 O trabalho em parceria entre o professor e o intérprete 
de LIBRAS será benéfico para que o aluno surdo tenha um bom 
desempenho e aprendizado, e para que todos que participam 
deste processo Lacerda, Santos e Caetano (2013) lembram que 

Quando refletimos sobre a presença do ILS em sala de aula, 

devemos nos lembrar de que esse profissional possibilitará o 

acesso as informações e conteúdos ministrados pelo profes-

sor ao aluno surdo, traduzindo e interpretando da língua 

de sinais para a língua portuguesa e vice-versa, ou seja, sua 

atuação depende diretamente da parceria estabelecida com 

o professor (p. 13).

O acesso ao conhecimento dos conteúdos e atividades a 
serem desenvolvidas em sala de aula pelo aluno surdo depen-
de da interpretação feita pelo intérprete de LIBRAS, porém as 
relações, a comunicação, para além dos conteúdos podem ser 
diretamente estabelecidas entre alunos surdos, alunos ouvintes 
e professores, daí a importância do conhecimento de LIBRAS 
por parte dos ouvintes.
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CONCLUSÕES

O projeto “Acessibilidade no ensino superior: ensino de LIBRAS 
por alunos surdos a colegas e professores ouvintes” está em 
andamento, porém já são perceptíveis alterações na interação 
entre os colegas da turma que a ação está em andamento desde 
o primeiro semestre de 2017.

Na disciplina de Investigação e Orientação na Educação 
Especial III percebeu-se que a interação já acontece sem receio/
medo entre o aluno surdo e os colegas ouvintes. Também, a 
professora da disciplina já verificou que em momentos de 
formação de grupos para realização trabalho a participação 
do aluno surdo já se estabeleceu de maneira mais natural e 
espontânea, diminuindo o distanciamento identificado por 
Miranda e Silva (2008).

Assim, espera-se que com o ensino de LIBRAS para colegas 
e professores ouvintes aconteça um a melhoria na comunicação 
e na interação entre alunos surdos e ouvintes, contribuindo, 
assim, para a melhoria do desempenho acadêmico de alunos 
surdos nos cursos de graduação e, por consequência, diminui-
ção da evasão por parte desses alunos.
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RESUMO

É fato que a música desde muito tempo é uma importante 
manifestação artístico-cultural desenvolvida pelo homem e 
não apenas isso, a música também possui o “poder” de emocio-
nar, alegrar, comunicar, integrar e incluir. Segundo Haguiara-
Cervellini (2003), a música é uma habilidade humana que 
proporciona bem-estar interior, além de ser uma forma de 
comunicação social. Diversos são os significados atribuídos à 
música, que pode proporcionar, ao homem, experiências esté-
ticas, místicas, religiosas, mágicas ou desempenhar uma função 
terapêutica. Muito se discursa sobre ações que contribuam para 
a inclusão do sujeito surdo na sociedade para que esses possam 
participar e exercer seus direitos e cumprir com seus deveres de 
cidadão. Neste sentido, a educação musical no ambiente esco-
lar torna-se uma boa oportunidade de interação não apenas 
entre surdos e ouvintes como também entre duas formas de 
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comunicação (oral e visual), de forma democrática, portanto, 
é importante e necessário que a escola abra as portas para que 
aconteça o desenvolvimento musical dos surdos, que propicie 
um ambiente rico na diversidade de materiais, estimulando o 
estudante a utilizá-los em atividades significativas, possibili-
tando assim a sua formação integral e o acesso ao exercício da 
cidadania. Em meio a essas inquietações, surge o Projeto de 
Extensão “Praticando a Cidadania através da Musicalidade em 
Libras” como uma possibilidade de experenciar a música não 
apenas como manifestação artística, mas também como uma 
estratégia metodológica no processo ensino e aprendizagem na 
busca de alcançar resultados satisfatórios na prática da cida-
dania pelos alunos surdos de forma prazerosa e lúdica através 
da musicalidade na Língua Brasileira de Sinais.

Palavras-chave: Surdos; Musicalidade; Cidadania.

INTRODUÇÃO

No Brasil o surdo tem como sua primeira língua a Libras – 
Língua Brasileira de Sinais, que possui uma gramática própria 
de acordo com o decreto n° 5.626/2005 que regulamenta a  
Lei n° 10.436/2002:

Art. 1° É reconhecida como meio legal de comunicação e 

expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros 

recursos de expressão a ela associados.

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais 

- Libras a forma de comunicação e expressão, em que o siste-

ma linguístico de natureza visual-motora, com estrutura 
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gramatical própria, constituem um sistema linguístico de 

transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de 

pessoas surdas do Brasil.

Embora a oficialização há 16 anos da Libras tenha sido 
um marco histórico celebrado por toda a comunidade surda 
brasileira, ainda existe um longo percurso a ser trilhado para 
que esta língua de modalidade visuo-espacial derrube o este-
reótipo de língua marginalizada.

Observa-se no Brasil o desenvolvimento de uma política 
apoiando e regulamentando o ensino de qualidade, acessível 
para todos (BRASIL, 2011).

Existe uma crença que o privilégio de apreciar uma 
música e desfrutar de seus benefícios, diz respeito apenas as 
pessoas detentoras da audição e que as pessoas surdas não 
gostam, não devem e não deveriam gostar de música devido 
a condição da surdez.

Skliar (1998) comenta, acerca das identidades surdas de 
modo que não podemos falar dos surdos como uma totalidade 
pronta pois são heterogêneos, um grupo sociocultural, comunitá-
rio e plural, diferenciando um dos outros não somente pelo grau 
de surdez que são coligadas as diferentes experiências sociais, 
culturais e familiares, diferenciando o seu interesse pela música.

É essencial que ela seja utilizada em todos os ambientes 
de uma escola bilíngue que ao desenvolver o trabalho com a 
música, favoreça a aquisição da língua dos alunos surdos e o seu 
acesso à música: de seu jeito próprio e de sua forma, como um 
instrumento de aprendizado, de forma estratégica para o ensi-
no fora do ambiente da sala de aula, de forma mais dinâmica.

Coelho (1991) relata que, o canto é uma forma de comunica-
ção pelo toque. A energia enviada pelo cantor por intermédio das 
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vibrações sonoras de sua voz “toca” de forma fisicamente mecâ-
nica o tímpano do ouvinte. Mas não só o tímpano. Todo o corpo 
do cantor é uma fonte sonora esférica e todo o corpo do ouvinte 
é um receptor sonoro imerso no campo dessas vibrações. Assim 
sendo, falar/cantar e escutar é uma espécie de toque absoluto.

Olhando por essa perspectiva os surdos podem sentir 
esse “toque” proporcionado pela música de forma diferenciada  
baseando-se nas experiências visuais que se intensificam.

Sá (2011) relata que a música é uma forma de arte impor-
tantíssima dado o que representa para a história da humanida-
de. Os surdos precisam compreender que ela sempre foi e, ainda, 
é usada nas reuniões sociais, nos esportes, nas guerras, na busca 
espiritual, no lazer, na manifestação de sentimentos, enfim que 
sempre foi um poderoso instrumento de comunicação.

Se o surdo não receber nenhuma informação sobre a 
música, perderá uma gama muito importante de informações 
sobre a sociedade, ou seja, deixará de exercer o direito ao saber 
e perderá uma valiosa parte da cultura da humanidade, mas 
este fato não justifica que os ouvintes exerçam poder sobre suas 
vontades, constrangendo-os (HAGUIARA- CERVELLINE, 2003). 

Levando-se em conta que os alunos surdos fortificam sua 
identidade surda usando uma língua visuo-espacial e utilizam 
principalmente a visão para compreender as informações do 
meio, faz-se necessário repassar esse conhecimento de forma 
clara na sua língua materna, a língua de sinais.

Segundo Haguiara - Cervellini (2003) “durante a Idade 
Média (476-1453) a condição de não humano do surdo foi manti-
da. Até o século XV esse sujeito era considerado um ser irra-
cional a quem era negado direitos civis, sociais e religiosos”.  
A exclusão já existia e se perdurava na sociedade como fonte 
de selecionar aqueles que estariam aptos a participar das 
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atividades sociais. Não tinham direito à herança, sofriam 
restrições religiosas e não podiam casar a não ser que conse-
guissem uma dispensa do Papa.

Só no começo da Idade Moderna, entre 1453 e 1789 a 
educação de surdos começou a se fixar, e só nesta época só os 
surdos que conseguiam falar tinham direito à herança.

Na Idade Contemporânea, precisamente em 1857 foi funda-
da a primeira escola para surdos no Brasil, no Rio de Janeiro, o 
“Imperial Instituto dos Surdos-Mudos”, hoje, “Instituto Nacional 
de Educação de Surdos”– INES, criada pela Lei nº 939 de 26 de 
setembro de 1857.

Segundo Hall (1997), nas teorias do campo dos estudos 
culturais, a cultura que temos determina uma forma de ver, 
de interpelar, de ser, de explicar e de compreender o mundo.

Quadros (2001, p. 60) relata que, “a cultura surda é multi-
facetada, é própria do surdo, se apresenta de forma visual onde 
o pensamento e a linguagem são de ordem visual e por isso é 
tão difícil de ser compreendida pela cultura ouvinte”.

A cultura surda é o jeito surdo de ser, de perceber, de 
sentir, de vivenciar, de comunicar. De transformar o mundo de 
modo a torná-lo habitável, Perlin (2003).

Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o 
mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável,  
ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem para 
a definição das identidades surdas e das “almas” das comunida-
des surdas. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as cren-
ças, os costumes e os hábitos do povo surdo (STROBEL, 2008, p. 24).

A cultura surda não é uma imagem velada de uma hipo-
tética cultura ouvinte. Não é o seu revés. Não é uma cultura 
patológica (SKLIAR, 1998, p. 28).
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Artefato cultural é o traço comum em todos os sujeitos 
humanos seria o fato de que somos todos artefatos culturais e, 
assim, os artefatos ilustram uma cultura. Strobel (2008, p. 37)

Um dos artefatos culturais presentes na comunidade surda 
é o artefato político, na qual os surdos refletem sobre situações 
em que vivem, levantando desafios, liderando os movimentos, 
contribuindo para as mudanças positivas das representações 
sociais acerca dos povos surdos (STROBEL, 2008, p. 76).

Este artefato político abre os espaços dentro de uma 
educação diferente, por exemplo: o professor surdo entra em 
sala de aula e tenta aplicar uma teoria proposta deparando-se 
com as diferenças de identidades culturais dos alunos surdos. 
Então para colocar em prática o seu ensino, o professor surdo 
passa por um processo de transformação, elaborando estraté-
gias, respeitando artefatos culturais encontrados em sala de 
aula (STROBEL, 2008, p. 73).

No que diz respeito à importância da música Haguiara-
Cervellini (2003) diz que: apesar do fato desse privilégio ser 
dado aos ouvintes, é possível levar essa experiência à pessoa 
surda, dentro de suas possibilidades. A interpretação musical 
por meio da Libras deve ser adaptada para a música, segun-
do à realidade cultural do surdo e esse é um grande desafio 
tanto para o tradutor/ intérprete de Libras e língua portuguesa, 
quanto para o professor regente ouvinte.

O documento chamado Declaração de Salamanca de 1994, 
foi um marco na História. Oitenta e oito governos e vinte e cinco 
organizações internacionais estiveram reunidos em junho de 
1994, na Espanha, para discutir a proposta de Educação para 
Todos, então redigiu-se a Declaração como fruto da Conferência 
Mundial de Educação Especial (SÁ, 2011).
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Ficou claro com esse documento, a necessidade de provi-
denciamento de educação para as crianças, jovens e adultos com 
necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular 
de ensino na qual foi proclamado que toda criança tem direito 
fundamental a educação e deve ser dada a oportunidade de 
atingir e manter o nível adequado de aprendizagem.

Educação predispõe a um conjunto de fatores e indivíduos 
voltados para um único ponto: a relação ensino-aprendizagem. 
Tal relação é um dos fatores essenciais à formação do indiví-
duo surdo enquanto sujeito singular. É necessário lembrar que 
a educação está vinculada à cultura, à identidade e, primor-
dialmente, à língua. No meio social, os conceitos citados ante-
riormente não devem ser somente teóricos, mas, sim, conceitos 
balizadores de opiniões, estratégias, elucidações sobre a educação 
de surdos no país (SÁ, 2011).

Sá (2011, p. 141) relata que o surdo ainda é visto como um 
sujeito a parte da sociedade, visão cultural que é manifesta em 
pensamentos e ações é que o surdo é um jeito a ser moldado a 
partir do se quer e não do que ele mesmo deseja.

Há uma crença de que música e surdo não combinam e que 
por não ouvir o sujeito surdo é incapaz de perceber e aprecia-la, 
por conta disso existem poucas pesquisas na área, como produ-
ções, estudos científicos sobre o referido tema.

Devido a essa escassa produção de materiais publicados 
sobre o assunto, o que já justificaria a iniciativa do trabalho 
ora apresentado, a educação musical reivindica neste proje-
to um papel importante e necessário na vida social do sujeito 
surdo, pois através dela, pode-se oportunizar ao aluno surdo 
uma forma prática da cidadania, como por exemplo, o ensino do 
Hino Nacional e direito e deveres que promovem ao educando 
surdo, o conhecimento linguístico, político, histórico, cultural 
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e social. Mas, isso só será possível se a escola apresentar condi-
ções linguísticas e culturais que contemple o sujeito surdo 
respeitando suas especificidades, envolvendo profissionais do 
ambiente educacionais capacitados que usem os materiais e 
técnicas adequadas.

Castro (2011) expõe vários fatores que contribuem para 
que o tradutor intérprete de Libras e Língua Portuguesa e o 
professor regente musical de Libras consiga passar a mensa-
gem da letra musical. É essencial que haja uma preocupação 
com a contextualização na tradução da mesma para que esta 
se adeque à gramática e a cultura surda.

Partindo do pressuposto que a Língua de Sinais Brasileira 
é L1 do surdo, que a música colabora com o desenvolvimento 
social deste sujeito e o profissional que se propõe a desenvolver 
o trabalho de tradução e interpretação musical deve estar capa-
citado. O projeto de extensão ora apresentado propõe a prática 
da cidadania de discentes surdos através da musicalidade em 
Língua de Sinais Brasileira LSB.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

Proporcionar aos estudantes surdos a prática da cidadania atra-
vés da musicalidade em Libras.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Possibilitar a compreensão dos direitos e deveres da cida-
dania para os surdos.

• Contextualizar o Hino Nacional do português para Libras.
• Desenvolver técnicas específicas na Tradução e 

Interpretação musical.

METODOLOGIA

A pesquisa bibliográfica foi a opção metodológica adotada, com 
ênfase qualitativa e descritiva, através de livros, artigos e perió-
dicos que possibilitou o diálogo com autores: Castro (2011), Coelho 
(1991), Haguiara-Cervellini (2003), Skliar (1997) entre outros. Estas 
fontes além do instrumento da lei 10.436/2002 Lei de Libras e os 
Decretos-Lei n° 5.626/05 e 7.611/11, garantiram a fundamentação 
teórica necessária para o aprofundamento da temática.

• Levantamento bibliográfico físico e virtual;
• Reuniões de orientações semanais e periódicas com os 

acadêmicos e colaboradores internos e externos;
• Organização e planejamento dos materiais que serão 

traduzidos e interpretados em Libras/Língua Portuguesa. 
• Participação da comunidade escolar:
• Aulas de cidadania para alunos da Escola Estadual 

Augusto Carneiro dos Santos do 9° ano;
• Palestras sobre os temas da Ementa: Hino Nacional, Direitos 

e Deveres do cidadão, Metáfora, Processo Anafórico, 
Expressões Idiomáticas da Libras e Língua Portuguesa;

• Seminários sobre os temas da Ementa;
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• Oficinas de Musicalidade;
• Exibições do Hino Nacional do Brasil feito por intérpretes 

do Brasil e por alunos do Letras Libras Manaus;
• Debate sobre o uso e significado das palavras presentes 

no Hino Nacional;
• Avaliação das Atividades desenvolvidas em sala de aula 

sinalizadas em Libras e registradas através de vídeos;
• Avaliação dos conteúdos trabalhados em sala de aula 

com atividades com perguntas objetivas de múltiplas 
escolhas, sinalizadas pelos acadêmicos do Letras Libras 
em sala de aula.

RESULTADOS PARCIAIS

O Programa Atividade Curricular de Extensão – PACE Praticando 
a Cidadania através da musicalidade realizou-se na Escola 
Estadual Augusto Carneiro dos Santos, uma das instituições 
da rede pública estadual de ensino que oferece atendimento 
específico relacionado à educação especial. A especialidade da 
escola é oferecer ensino de qualidade aos alunos surdos.

A instituição de ensino era localizada na Avenida Joaquim 
Nabuco, entretanto, funciona provisoriamente no terceiro pavi-
lhão da Escola Estadual Diofanto Vieira Monteiro, na qual é uma 
instituição de atendimento específico para alunos com deficiên-
cia intelectual, localizada na Avenida Lourenço da Silva Braga, 
s/n, Manaus Moderna, Centro, Zona Sul de Manaus.

Foi apresentado a alunos surdos do 9º ano, ensino funda-
mental II, o Hino Nacional, o qual foi utilizado como ferramenta 
para o aprendizado dos surdos sobre a prática da cidadania 
através da musicalidade em Libras. Essa contextualização com  
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o Hino Nacional do português para Libras possibilitou a compre-
ensão dos seus direitos e deveres enquanto cidadãos surdos e 
quanto artefato cultural político. Os alunos surdos internali-
zaram a importância de conhecerem seus direitos e deveres, 
cumprindo e fazendo cumprir.

Os discentes se indagavam de suas práticas como cida-
dãos, faziam reflexão se já sabiam diferenciar os conceitos 
de direitos e deveres, alguns nunca haviam refletido sobre o 
tema de forma profunda, fazendo a análise ao longo da história.  
Às vezes se confundiam com os exemplos sinalizados por eles 
em Libras na hora de compartilharem as ideias, alguns não 
tinham conhecimento nenhum das palavras cidadania, cida-
dão, deveres, na qual todas foram elucidadas na lousa da sala de 
aula, através de imagens e conceitos previamente elaborados.

Para os discentes era muito importante passar os 
conceitos na sua língua materna da forma mais lúdica possível, 
pois os surdos possuem a visão como um sentido mais aguça-
do. Outro fator importante era levar ao aluno surdo situações 
corriqueiras verificando a faixa etária e a socialização com a 
escola como um todo.

Foi extremamente importante explorar o potencial de 
expressões, ideias e de emoções dos alunos, acreditando que 
eles são capazes de realizá-las, fazendo as adequações necessá-
rias do material a ser utilizado com os alunos surdos a exemplo 
do conhecimento a ser explanado sobre a Cidadania de forma 
de atenda a experiência visual do surdo, aulas lúdicas, com o 
uso de imagens e vídeos sinalizados.

No contexto escola, os alunos puderam perceber que 
mesmo dentro da escola eles devem ter seus direitos garan-
tidos e da mesma forma cumprir seus deveres estabelecidos 
nas unidades de ensino.
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No processo de ensino-aprendizagem o professor deve 
ser o mediador e propiciar o diálogo entre o aluno e o mundo 
na qual estamos inseridos como sociedade, realizando ativida-
des que contribuam para desenvolvimento e habilidades desses 
educandos para que esses se apropriem de novos conhecimen-
tos, valores e lições de cidadania que a acompanharão pela vida, 
tornando-os cidadãos instruídos, consciente de seus direitos 
e de seus deveres. Foi importante o aluno surdo expressar 
suas ideias e opiniões, participando ativamente de seu próprio 
processo de aprendizagem das aulas na sua língua materna.

CONCLUSÕES PARCIAIS

O projeto foi apresentado com um tema que comtempla a neces-
sidade atual da nação, a comunidade surda não poderia ficar 
fora dessa temática. Os encontros foram muito proveitosos, de 
aprendizado significativo, um despertar único de conceitos, 
os quais continuam sendo internalizados e contribuem para a 
construção de excelentes cidadãos.

Quanto aos objetivos propostos, foram alcançados de 
forma satisfatório analisando o relato dos alunos que se inter-
nalizaram como cidadãos, assimilando seus direitos e deveres, 
sendo de extrema valia na Escola Estadual Augusto Carneiro dos 
Santos esse processo de aprendizagem pois os mesmos puderam 
observar os seus direitos e deveres na própria escola.

O ensino do tema vem contribuir significamente para a 
prática e desenvolvimento da cidadania, assim como a musica-
lidade com a valorização pelo Hino Nacional em Libras.

Os alunos puderam acompanhar partes da história da 
humanidade e como os direitos e deveres foram se modificando ao 
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longo da História, na qual posteriormente nos Estudos Culturais 
na Teoria Pós-Moderna os surdos foram inseridos e garantidos 
não somente o uso de sua língua como língua natural, como 
foram lhe garantidos através de decretos a sua inserção no meio 
escolar, profissional, como um cidadão no meio em que vivemos.

Mas é necessário levar o conhecimento aos surdos nas 
escolas, na sua língua, reduzir o conhecimento a eles, pensan-
do que os mesmos não entenderão conceitos abstratos, pois a 
Libras possui gramática própria e transmiti o conhecimento em 
todas as áreas e que o surdo é capaz de cumprir em sua casa, 
escola, trabalho seus deveres e de exigir seus direitos.

O vínculo Universidade e escola de surdos foi estabele-
cido, pois os alunos surdos estão sendo vistos e as suas neces-
sidades de aprendizagem estão sendo pensadas e promovidas 
por parte dos docentes.

É válido salientar que pouco se tem trabalhado como esse 
tema com alunos surdos, em meio a tantos mitos de a música 
não possa contribuir para o ensino aprendizagem dos mesmos, 
que a musicalidade é para todos, portanto deve ser dado opor-
tunidades de acesso aos surdos também.
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A PRODUÇÃO DE LEGENDA PARA 
SURDOS E ENSURDECIDOS  
NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA (UFRN)

Jucely Regis dos Anjos Silva

Jefferson Fernandes Alves
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

RESUMO

Este trabalho integra-se ao projeto “Acessibilidade, Deficiência 
e Educação: processos tradutórios em contextos artísticos, 
culturais e educacionais”, e tem como propósito analisar alguns 
aspectos da produção da LSE para o material didático audio-
visual da Educação a Distância, desenvolvida pelo Setor de 
Acessibilidade da Secretaria de Educação a Distância (SEDIS) 
da UFRN. Definiu-se, assim, como corpora da pesquisa, as video-
aulas desenvolvidas para o curso “A importância do Brincar e da 
Participação Familiar para o Desenvolvimento Infantil”, oferta-
do por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema 
Único de Saúde (AVASUS). Abordam-se concepções de lingua-
gem, de tradução, de legendagem e de acessibilidade, conforme 
pensadas por: Bakhtin (2010) Sobral (2008); Araújo (2008); Neves 
(2007); BRASIL (2016). Resulta do trabalho empreendido a inser-
ção das legendas nas videoaulas selecionadas e sua submissão 
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à revisão e consultoria da Profª. Drª. Élida Gama (UECE), Profª. 
Drª. Élida Gama, especialista na área de Legendagem para 
Surdos, a qual vincula-se ao Grupo de Estudos Legendagem e 
Audiodescrição (LEAD), atuante no Centro de Humanidades da 
Universidade Estadual do Ceará. A etapa final, a ser executada, 
consiste no estudo da recepção das videoaulas com legendas 
por ensurdecidos, por meio de procedimentos previamente 
elaborados. Almeja-se, por conseguinte, a perspectiva de que 
pessoas surdas e ensurdecidas possam participar das formações 
ofertadas no campo da saúde, por meio da EaD. 

Palavras-chave: Acessibilidade comunicacional, legendagem, 
educação a distância.

INTRODUÇÃO

A pesquisa em discussão neste trabalho está em andamento no 
setor de Acessibilidade da Secretaria de Educação a Distância da 
UFRN (SEDIS) e integra-se ao projeto “Acessibilidade, Deficiência 
e Educação: processos tradutórios em contextos artísticos, 
culturais e educacionais”. Tal projeto assume como propósito 
o desencadeamento de processos de acessibilidade, consideran-
do contextos inclusivos em ambientes educacionais e culturais, 
conforme a compreensão de que as pessoas com deficiência são 
leitoras e produtoras de sentidos. Sua abordagem fundamenta-
-se nos direitos da pessoa com deficiência, particularmente no 
que se refere à acessibilidade comunicacional, visando o desen-
cadeamento de estudos voltados à determinação de parâmetros 
e procedimentos técnicos e estéticos para o material voltado a 
esse público, em contextos educacionais, culturais e artísticos.
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Sob esse enfoque, e colocando em execução algumas 
dessas propostas, o setor de Acessibilidade da SEDIS, institu-
ído em 2013, reúne profissionais responsáveis pela adapta-
ção do material didático para os cursos de ensino superior 
da UFRN, oferecidos na modalidade de Educação a Distância.  
O trabalho executado por esses profissionais engloba a adapta-
ção de material didático impresso, cursos de formação na área 
de acessibilidade e o trabalho com materiais didáticos audio-
visuais, incluindo-se a edição de vídeo, produção e gravação 
de roteiros de audiodescrição (para o público com deficiência 
visual), produção de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) 
e inclusão da janela de LIBRAS (para os integrantes da cultura 
surda) nesses audiovisuais1.

Tanto o projeto citado quanto as ações desencadeadas 
por ele (incluindo-se a pesquisa em estudo), guiam-se pelos 
documentos oficiais orientados pela consideração dos direi-
tos constitucionais das pessoas com deficiência. Dentre esses 
documentos, encontra-se o Guia para produções audiovisuais aces-
síveis elaborado pela Secretaria do Audiovisual, do Ministério 
da Cultura, e publicado em 2016. Esse documento serve como 
referência para este trabalho, no que diz respeito às concepções 
de acessibilidade e legendagem. 

Decreto 5.296/04, em seu artigo 8º, define a acessibilidade 
como:

condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 

das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, 

1 A definição desses recursos é oferecida mais adiante.
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sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Portanto, para além da acessibilidade entendida como 
adaptação de estruturas físicas de edifícios, concepção mais 
amplamente difundida na mídia, a acessibilidade comunicacio-
nal é igualmente importante, e necessária para a democratiza-
ção do acesso à cultura e à informação. Essa é a mesma definição 
adotada no guia elaborado pela Secretaria do Audiovisual, e 
também assumida neste trabalho.

Como modo de garantir o direito de acesso da pessoa com 
deficiência ao audiovisual (cinema, vídeo, televisão), já estão em 
vigor planos, diretrizes e leis, como o Plano de Diretrizes e Metas 
para o Audiovisual, da Agência Nacional de Cinema (Ancine), 
elaborado em 2013, a Instrução Normativa nº 116 e, finalmen-
te, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 
nº 13.146/15). Esta determina que a pessoa com deficiência tem 
direito à cultura, em igualdade de condições com as demais 
pessoas, e garante o acesso aos bens culturais em formatos 
acessíveis, o que requer o uso de três modalidades de tradução 
audiovisual acessível: audiodescrição, janela de interpretação 
de Língua de Sinais e Legendagem para Surdos e Ensurdecidos.

A audiodescrição é uma modalidade intersemiótica de 
tradução audiovisual, voltada para pessoas com deficiência 
visual. Estrutura-se a partir de roteiro de descrição adiciona-
do à produção audiovisual por meio de locução, o qual detalha 
ambientação, personagens, ações, estados emocionais (BRASIL, 
2016), entre outros aspectos que auxiliem a compreensão daque-
les que se utilizam do audiovisual acessível. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), NBR 15290, a janela de LIBRAS define-se como: “espaço 
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delimitado no vídeo onde as informações veiculadas na língua 
portuguesa são interpretadas através de LIBRAS”. Trata-se de 
mais uma modalidade de tradução audiovisual, a qual pode 
ocorrer entre duas línguas de sinais ou entre uma língua de 
sinais e uma língua oral, por intermédio de um Tradutor e 
Intérprete de Língua de Sinais (BRASIL, 2016).

Já a Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) consiste na 
tradução das falas de um audiovisual para o texto escrito, seja 
dentro da mesma língua, seja entre duas línguas orais, ou, ainda, 
entre uma língua oral e uma língua de sinais. É recomendável a 
descrição de personagens e efeitos sonoros, quando pertinente, 
tendo em vista o público para o qual se destina (BRASIL, 2016).

A LSE adotada na SEDIS volta-se para dois grupos distin-
tos de pessoas com surdez: participantes da cultura Surda, que 
tem como língua materna a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
e, além disso, possuem domínio da Língua Portuguesa; pessoas 
com surdez parcial ou adquirida e que usufruem, portanto, de 
audição residual e/ou memória auditiva.

De acordo com Neves (2007), pessoas com surdez, em 
especial as que se tornaram surdas previamente à aquisição de 
uma língua oral, ou que não dominam uma língua gestual (no 
caso dos brasileiros, a LIBRAS), apresentam lacunas linguísticas 
constatadas a partir de uma maior lentidão e dificuldades no 
processo de leitura e interpretação de textos escritos. Tendo em 
vista a particularidade das legendas – isto é, material escrito 
para o acompanhamento de ações, falas e sons reproduzidos 
em vídeo e cuja fragmentação é determinada pela velocidade 
do texto audiovisual – esse tipo de produção requer esforço 
de seleção e memorização da leitura. Desse modo, a pessoa 
com surdez “beneficiará de qualquer estratégia que [a] ajude a 
desenvolver a sua capacidade de leitura, a activar a sua audição 
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residual e/ou a ultrapassar ruídos inerentes à sua condição” 
(NEVES, 2007, p. 10).

Nesse sentido, as legendas produzidas na SEDIS para os 
materiais audiovisuais são entendidas como um recurso para a 
ampliação das capacidades e competências da pessoa surda ou 
ensurdecida, tendo a acessibilidade como fundamento. De acor-
do com a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo de 2007, deve-se adotar o princípio 
de Desenho Universal na formulação de políticas que objetivem 
a democratização da cultura, não se admitindo mais a ideia 
de acessibilidade como acessório, complemento ou adaptação 
a posteriori (BRASIL, 2016, p. 13). Embora cientes disso, a concep-
ção acessível pensada desde as primeiras etapas de elaboração 
(dos materiais audiovisuais da SEDIS) representa ainda uma 
meta a ser atingida, da qual tentamos nos aproximar.

Portanto, as atividades executadas pelo setor de 
Acessibilidade da SEDIS, e por esta Secretaria em geral, são 
orientadas por uma legislação específica e integradas a projetos 
de pesquisa elaborados por professores da UFRN, em parceria 
com órgãos do governo federal. Entre esses projetos, encontram-
-se aqueles assumidos pelo Laboratório de Inovação Tecnológica 
em Saúde (LAIS), criado em março de 2011, cujas ações, em parce-
ria com a SEDIS, buscam atender demandas provenientes do 
Ministério da Saúde nas áreas da formação e da investigação.  

Tendo em vista o grande aumento dos casos de microcefa-
lia no Brasil, em decorrência de infecções pelo vírus Zika, o gover-
no federal lançou em 2016 o Plano Nacional de Enfrentamento 
ao Aedes Aegypti e à Microcefalia. Dando prosseguimento às 
ações do plano, o Ministério da Saúde disponibilizou os seguin-
tes cursos: Estimulação Precoce, voltado para os diversos profis-
sionais da saúde; Qualificação em Triagem Ocular, que teve 
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como seu público-alvo médicos da Atenção Básica e da Atenção 
Especializada; A Importância do Brincar e da Participação 
Familiar para o Desenvolvimento Infantil, visando famílias em 
que houvesse crianças com microcefalia ou outras alterações do 
desenvolvimento neuropsicomotor.

Oferecidos na modalidade a distância por meio do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS (AVASUS), os cursos 
tiveram como agentes responsáveis a Secretaria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), a Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS) e a Secretaria de Atenção à Saúde 
(SAS), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) e o Laboratório de Inovação em Saúde.

Nos limites deste artigo, analisamos a produção de legen-
das para o curso “A Importância do Brincar e da Participação 
Familiar para o Desenvolvimento Infantil”, que esteve aberto 
ao público em 2016, pelo AVASUS. A análise e a produção de 
legendas foram embasadas pelos estudos de Vera Lúcia Santiago 
Araújo (2008; 2013) e pelos critérios sistematizados no Guia 
para produções audiovisuais acessíveis, de 2016, elaborado pela 
Secretaria do Audiovisual. Além disso, serviu como direciona-
mento um curso de formação oferecido pela pesquisadora Vera 
Araújo para a equipe de acessibilidade da SEDIS, em que foram 
apresentados os parâmetros de legendagem da Universidade 
Estadual do Ceará (UECE).

Entende-se que a produção de Legendas para Surdos e 
Ensurdecidos constitui-se como um processo de tradução (nesse 
caso, intralinguística). Assim, nossa atividade guia-se pela 
concepção de tradução definida por Adail Sobral: “uma rela-
ção de correspondências entre formas de criação de sentidos” 
(SOBRAL, 2008, p. 89). Segundo uma concepção bakhtiniana de 
linguagem, compreende-se que se traduz não apenas textos, 
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mas também discursos, sendo estes produzidos sob determi-
nadas condições sócio-históricas e certas relações com outros 
enunciados, mediadas pela interação social entre sujeitos 
concretos em determinadas esferas da atividade humana. Isso 
implica considerar, na tradução, a interação discursiva concreta 
presente no discurso traduzido (quem fala o quê, a quem, de que 
maneira?), o contexto imediato e o horizonte social e histórico 
mais amplo da interação (SOBRAL, 2008).

Nesse sentido, a metodologia adotada nesta pesquisa 
orienta-se pela perspectiva dialógica, uma vez que esta concebe 
a construção do conhecimento como aquela que se realiza entre 
sujeitos, entre áreas diferentes do saber, entre saberes e práti-
cas. Tal perspectiva é calcada em pressupostos que consideram 
a construção do conhecimento como uma interação entre sujei-
tos possibilitada pela linguagem, portanto, intrinsecamente 
dialógica e marcada pela interlocução, assumindo contornos 
interventivos sobre a própria realidade e sobre os sujeitos que 
a problematizam.

Essa atividade remete à compreensão do outro como 
sujeito semiótico que, embora não compartilhe dos mesmos 
códigos e linguagens para a atribuição de sentidos, pode exer-
citar o direito à comunicação por intermédio de outras lingua-
gens e procedimentos. É preciso esclarecer que a atribuição 
de sentido por parte do pesquisador em relação aos sentidos 
atribuídos pelos outros, aqui compreendidos como sujeitos da 
pesquisa, pressupõe a revelação da cadeia semiótica que se 
constitui no encontro entre as vozes destes sujeitos, dos estu-
dos e pesquisas realizadas na área e do próprio pesquisador.

Dessa maneira, estamos enredados em infinitas cadeias 
semióticas, as quais nos permitem a constituição alteritária e 
os tensionamentos sociais e subjetivos do encontro com o outro 
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e, a partir deste, com nós mesmos. Tais encontros provocadores 
de compreensões responsivas podem gerar contextos interati-
vos que, mesmo marcados pela natureza refrativa da atribui-
ção de sentidos, provoquem fricções e mudanças nas imagens 
(geralmente, preconceituosas) que fazemos do outro, sobretudo, 
daqueles que são designados como “pessoas com deficiência”.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

• Apresentar a produção das Legendas para Surdos e 
Ensurdecidos (LSE) na Secretaria de Educação a Distância 
da UFRN (SEDIS).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analisar alguns aspectos particulares da produção da LSE 
para o material didático audiovisual da SEDIS;

• Discutir as escolhas adotadas durante o processo tradu-
tório de legendagem de videoaulas, conforme os critérios 
adotados pelo setor de Acessibilidade da SEDIS.

METODOLOGIA

A pesquisa em estudo teve como corpora os quatro vídeos refe-
rentes à unidade 1 do curso “A Importância do Brincar e da 
Participação Familiar para o Desenvolvimento Infantil”, abertos 
ao público, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem do 
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SUS, e voltados para as famílias em que há crianças com micro-
cefalia ou outras alterações que prejudicam o desenvolvimento 
neuropsicomotor. Os vídeos pertencem, em sua maioria, ao gêne-
ro videoaulas (um deles é um depoimento), e tinham como propó-
sito orientar o acompanhamento dessas crianças pela família. 

Para melhor sistematização, o trabalho foi dividido em 
três etapas: produção das legendas, consultoria e validação.  
Na primeira etapa, foram seguidos os procedimentos de marca-
ção, tradução e revisão. O vídeo foi assistido pela primeira vez e 
foram determinados os momentos de inserção de novas legendas, 
levando-se em consideração os cortes da câmera e as pausas da 
fala. Em seguida, deu-se início à tradução das legendas, de acor-
do com critérios técnicos e teórico-metodológicos. Finalizando 
essa etapa, a revisão foi organizada em duas leituras: primeiro 
sem áudio (para testar a velocidade e a sincronia); depois, com 
áudio (para avaliar a pertinência das escolhas tradutórias). A fim 
de garantir o cumprimento desses procedimentos, houve reve-
zamento da dupla de legendistas do setor entre a produção e a 
revisão das legendas. A ferramenta utilizada para a legendagem 
dos vídeos foi o programa Subtitle Edit 3.4.10, por meio do qual 
é possível controlar o tempo de exibição das legendas, o número 
de caracteres por segundo e o comprimento máximo da linha.

As duas etapas finais da pesquisa correspondem à consul-
toria e à validação da legendagem. Para realizar a consulto-
ria, foi convidada a Profª. Drª. Élida Gama, especialista na área 
de Legendagem para Surdos, a qual vincula-se ao Grupo de 
Estudos Legendagem e Audiodescrição (LEAD), do Centro de 
Humanidades da Universidade Estadual do Ceará. A etapa de 
consultoria, a ser executada, consiste no estudo da recepção 
das videoaulas com legendas por ensurdecidos, por meio de 
procedimentos previamente elaborados.
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Considerando-se o contexto histórico e social mais 
amplo, o gênero discursivo e os propósitos desse tipo de produ-
ção – videoaulas abertas ao público geral na modalidade EaD 
–, analisamos algumas particularidades referentes ao processo 
de tradução por meio da Legendagem. O trabalho executado e 
a análise posterior que aqui oferecemos, além de levarem em 
conta os aspectos apresentados, orientam-se por concepções 
específicas de linguagem e de tradução (já explicitadas) atre-
ladas aos parâmetros técnicos da legendagem.

A fim de garantir uma boa recepção das legendas, são 
adotados alguns parâmetros, sendo o critério da velocidade o 
primeiro a ser observado. Este determina a estrutura das legen-
das de modo que se mantenha um equilíbrio entre o volume de 
informações e o tempo de exibição. Para tanto, deve-se levar em 
consideração a velocidade de leitura dos espectadores, a velo-
cidade das falas nos audiovisuais e a velocidade das legendas.

Embasados nos estudos de Santiago (2008) e nos parâ-
metros adotados pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), 
escolhemos para as legendas a velocidade de 15 caracteres 
por segundo (no máximo) e um tempo de exibição entre 1 e 
5 segundos. O tempo máximo de exibição é preferível quando 
se trata de grande volume de informação e com velocidade de 
fala é mais lenta. As legendas são distribuídas em uma ou duas 
linhas, com até 32 caracteres cada uma, dando-se preferência 
ao menor segmento possível.

Quanto à distribuição das legendas na tela, obedecemos 
aos critérios de segmentação: visual (pelos cortes da câme-
ra); retórica (pela pausa ou pelo ritmo da fala); gramatical 
(pela sintaxe). A segmentação gramatical auxilia a compre-
ensão, pois garante a organização das legendas por sintagma, 
optando-se por não realizar a quebra dos sintagmas nominal, 
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verbal, adverbial e preposicional. Ou seja, sempre que a distri-
buição das legendas na tela resulta em quebra do sintagma, 
estas são reformuladas.

Nesse sentido, utilizamos critérios de redução (total ou 
parcial) e de explicitação. A redução parcial ocorreu via conden-
sação: reformulação de frases de modo conciso, transforma-
ção de locuções verbais em estruturas simples, utilização de 
sinônimos mais curtos e substituição de palavras por siglas 
já legitimadas ou por algarismos. Já a redução total deu-se 
via omissão: eliminação de palavras e/ou frases redundantes 
e de termos repetitivos ou irrelevantes para a compreensão. 
Funcionalmente distinta, utilizamos, também, uma estratégia 
de explicitação: uso de itálico para indicação de voz off. Outros 
tipos de explicitação, como a identificação de falantes e de sons 
não foram necessárias para os vídeos do curso, especificamente.

Há, ainda, algumas questões tradutórias envolvidas nessa 
atividade. Uma delas diz respeito à passagem da modalidade 
oral (das falas de personagens do audiovisual) para a moda-
lidade escrita da língua, operacionalizada pela legendagem.  
O fluxo truncado da fala é substituído, preferencialmente, por 
um fluxo contínuo, com o objetivo de facilitar a comunicação, 
evitando a perda de informação. Eliminam-se, por exemplo, 
marcadores discursivos próprios da oralidade que são repe-
titivos ou se tornam vazios de sentido dentro da modalidade 
escrita. Para uma melhor compreensão, analisamos o exemplo 
a seguir, extraído do segundo vídeo da modalidade 1 do curso 
“A importância do Brincar e da Participação Familiar para o 
Desenvolvimento Infantil”. Trata-se de uma videoaula da tera-
peuta ocupacional Cláudia Galvão: 
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Quadro 1 – Legendagem do Vídeo 2.

TEMPOS 
INICIAL E 

FINAL
DURAÇÃO FALA LEGENDA

00:00:18:01
à
00:00:21:26

03:05 s

É pelo brincar 
que a criança 
desenvolve 
seus 
componentes

Pelo brincar, 
a criança
desenvolve 
seus 
componentes

00:00:21:13
à
00:00:24:05

02:16 s
sensoriais, 
cognitivos, 
motores

sensoriais, 
cognitivos, 
motores

00:00:24:11
à
00:00:28:21

04:10 s

e sua interação 
com o 
ambiente e 
suas relações 
sociais

aprimora sua 
interação 
com o
ambiente e 
suas relações 
sociais.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Como se pode observar, a estratégia de redução total é 
adotada na primeira legenda: realiza-se a eliminação da expres-
são “é que”, mais comumente utilizada na oralidade. Já que se 
trata de uma partícula expletiva ou de realce, a expressão pôde 
ser eliminada sem prejuízo de sentido. Além disso, acrescentou-se 
a vírgula para obedecer à norma padrão escrita da língua, que 
recomenda o seu uso quando há adjunto adverbial deslocado na 
oração, ou seja, fora da ordem direta da oração.
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Na terceira legenda do quadro, mesclam-se as estratégias 
de redução total e de explicitação. A redução total efetiva-se a 
partir da eliminação da conjunção “e”, desnecessária no contex-
to à continuidade da informação, e evita-se, assim, a sua repeti-
ção na mesma legenda. Já a explicitação consistiu no acréscimo 
do verbo “aprimorar”, como substituto do verbo “desenvolver”, 
da primeira legenda, implícito no início da terceira legenda. 
O verbo “desenvolver” tem seus objetos diretos representa-
dos pelos termos “seus componentes...”, “sua interação com o 
ambiente” e “suas relações sociais”. Como há um distanciamen-
to dos dois últimos termos em relação ao verbo do qual são 
complementos – tendo em vista o acréscimo de especificadores 
do substantivo “componentes” na segunda legenda –, optou-se 
por incluir o verbo “aprimorar”, com o objetivo de assegurar a 
manutenção da informação.

Essas estratégias de redução e explicitação pareceram 
suficientes para uma boa legenda, com velocidade de 13,81 
caracteres por segundo e um comprimento de 28 e 33 carac-
teres, na primeira e na segunda linhas, respectivamente. No 
entanto, o modo de distribuição da informação na legenda 
resultou em um problema de segmentação linguística, presen-
te na quebra do sintagma preposicional “com o ambiente”.  
A correção desse problema não poderia vir desacompanhada 
de uma reformulação, pois isso resultaria em um número de 
caracteres por linha acima do permitido. A versão final apre-
senta a seguinte forma:
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Quadro 2 – Legendagem do vídeo 2: reformulação.

TEMPOS 
INICIAL E 

FINAL
DURAÇÃO FALA LEGENDA

00:00:24:11
à

00:00:28:21
04:10 s

e sua interação 
com o ambiente 
e suas relações 
sociais

sua interação 
com o ambiente
e suas relações 
sociais.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Levando-se em conta que todos os complementos do 
verbo “desenvolver” são regidos por pronomes possessivos, o 
que mantém um paralelismo sintático e facilita a compreen-
são, compreendeu-se não ser necessária a repetição do verbo, 
ou sua substituição por sinônimo. Além da manutenção do 
sentido, a alteração permitiu reduzir o número de caracteres 
por linha, deixando a primeira e a segunda com 28 e 24 carac-
teres, respectivamente.

O próximo exemplo foi extraído do vídeo 3, da unidade 
1 do curso. O vídeo registra o depoimento de mães de crianças 
com microcefalia:
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Quadro 3 – Legendagem do vídeo 3: depoimentos de mães.

TEMPOS 
INICIAL E 

FINAL
DURAÇÃO FALA LEGENDA

00:02:47:22
à

00:02:50:20
02:22 s

Então, assim, no 
caso de Pedro, 
que a gente não 
esperava nada

No caso de 
Pedro,
não esperá-
vamos nada

00:02:51:00
à

00:02:53:01
02:01 s a gente tem muito 

retorno hoje.

mas tivemos 
muito retor-
no hoje.

00:02:53:05
à

00:02:57:06
04:01 s

Então, assim, o 
acompanhamento 
diário, em casa 
também

O acompanha-
mento diário,
em casa, 
também...

00:02:57:13
à

00:03:01:15
04:02 s

que eu até digo: 
lá em casa é 
uma clínica de 
fisioterapia, 
porque lá em casa 
tem de tudo

Digo que lá 
em casa
é uma clínica 
de fisioterapia.

00:03:01:18
à

00:03:04:05
02:11 s

é brinquedo, 
é livro, é tudo 
com som.

Tem tudo:
livros, brinque-
dos com som.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Diferentemente de uma vídeo-aula, organizada a partir 
de texto previamente elaborado, o depoimento é um gênero 
textual mais espontâneo e no qual as marcas de oralidade e o 
ritmo truncado da fala são mais acentuados – embora ambos 
pertençam ao grupo dos gêneros discursivos orais. O trecho em 
análise retrata a fala de uma das mães entrevistadas.

Porque a fala apresenta uma velocidade alta, a tradução 
para as legendas teve de privilegiar a economia. Para isso, foram 
adotadas algumas estratégias de redução. A redução total foi 
executada pela eliminação de alguns marcadores discursivos da 
oralidade frequentes na fala da entrevistada: “Então, assim,”, 
comumente utilizado para preencher o tempo necessário à 
formulação das frases, no primeiro e no segundo quadros; o 
“que” empregado para encadear frases, no quarto quadro; a 
repetição da forma verbal “é”, utilizado como reforço de sentido 
na enumeração do quinto quadro. Eliminou-se, ainda, a repeti-
ção do termo “lá em casa”, desnecessário no contexto. A estra-
tégia de redução parcial foi adotada na primeira legenda e na 
segunda, por via da substituição: o termo “a gente” e as formais 
verbais em terceira pessoa são substituídas pela forma verbal 
de segunda pessoa, plural. Isso implica uma redução do tempo 
da legenda, mas também uma mudança de registro, do colo-
quial para o formal. Além disso, a informação oral do quarto 
quadro é redistribuída entre as legendas 4 e 5: a última oração 
(“tem de tudo...”) é retirada do período composto e isolada na 
última legenda. As reformulações consideram atender satis-
fatoriamente ao parâmetro da velocidade, respeitando-se as 
regras de segmentação.
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RESULTADOS PARCIAIS

Resulta do trabalho executado pelo setor de Acessibilidade da 
SEDIS para o curso “A importância do Brincar e da Participação 
Familiar para o Desenvolvimento Infantil” a acessibilização do 
material nas três modalidades de tradução audiovisual cita-
das: audiodescrição, janela de LIBRAS e LSE. Quanto à legenda-
gem, especificamente, o trabalho teórico e prático consolidou 
a formação de parâmetros mais seguros a serem adotados em 
materiais didáticos audiovisuais. Permitiu, ainda, uma melhor 
coordenação entre os profissionais responsáveis pela legenda-
gem dos audiovisuais do setor, determinando-se uma melhor 
organização das etapas de elaboração e revisão das legendas.

Já que a pesquisa se encontra em andamento, os resul-
tados parciais e aqueles provenientes das últimas etapas da 
pesquisa, a serem realizadas, permitirão reorientar nossa práti-
ca e aproximá-la dos objetivos estabelecidos institucionalmente 
para a democratização do acesso das pessoas com deficiência 
aos audiovisuais. Em especial, a etapa de validação, através do 
estudo de recepção com ensurdecidos usuários da língua portu-
guesa, permitirá avaliar os parâmetros de legendagem adotados 
pelo Setor de Acessibilidade da Secretaria de Ensino a Distância. 
Através desse estudo, será possível ajustar os critérios referen-
tes à duração da legenda e à sincronia entre fala e texto, por 
exemplo. Por conseguinte, poderemos assegurar melhor quali-
dade e maior compreensão de videoaulas e de outros gêneros, 
elaborados pela SEDIS.
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CONCLUSÕES PARCIAIS

O processo de legendagem consiste numa atividade comple-
xa, que não pode ser desvinculada de concepções específicas a 
respeito da linguagem e da tradução, assim como dos parâme-
tros técnicos da legendagem. No momento em que se conside-
ra o contexto, o gênero textual e os propósitos comunicativos 
das produções legendadas, surgem algumas particularidades 
próprias à tradução e anecessidade de adotar diferentes estra-
tégias voltadas a garantir uma eficaz correspondência de senti-
dos. Tendo em vista o propósito maior da atividade – garantir 
à pessoa com deficiência o acesso à informação e à cultura em 
igualdade de condições com as demais pessoas – a adoção de 
parâmetros técnicos visa assegurar à pessoa surda ou ensurde-
cida uma leitura intersemiótica dos audiovisuais, que contem-
ple o conteúdo visual e verbal.

Isso significa que a produção de LSE consiste em um 
trabalho técnico e embasado teoricamente, com vistas a asse-
gurar a eficácia e a qualidade do trabalho executado. Por outro 
lado, essa atividade é recente no setor de Acessibilidade da 
SEDIS e situa-se num campo aberto de estudos, o que permite 
e requer a reelaboração constante de nossa prática, com base 
nos estudos de recepção a serem realizados.

Por fim, esclarecemos que tal campo de investigação se 
coloca como extremamente relevante não apenas pela mobili-
zação epistêmica de várias áreas, mas sobretudo, pela necessi-
dade de que as universidades possam responder às demandas 
das pessoas com deficiência no que se refere à produção de 
saberes e serviços referentes a procedimentos e artefatos que 
contribuam com a comunicação acessível. Isso se coloca como 
premente, inclusive, por conta do disciplinamento legal que 
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regula a obrigatoriedade nas diversas esferas sociais no que se 
refere à acessibilidade de modo geral.
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RESUMO

Este artigo relata experiências no processo de design de página 
acessível ao público surdo no contexto da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), tendo como objeto a página 
oficial da Instituição. Discorre-se sobre aspectos de acessibilida-
de na interação entre surdos e conteúdos provenientes da web, 
observando as implicações de design e conteúdo em páginas 
eletrônicas voltadas para este grupo. Descrevem-se os princi-
pais aprendizados oriundos de sessões colaborativas, envolven-
do diferentes especialistas, pesquisadores e participante surdo. 
Ao final, são apresentados protótipos desenvolvidos e discutidas 
as relações entre o desenvolvimento de páginas acessíveis para 
surdos e sua potencial contribuição para consolidação da língua 
brasileira de sinais no contexto universitário.

Palavras-chave: Acessibilidade Digital. Surdos. Inclusão no 
Ensino Superior.

INTRODUÇÃO

O acesso à informação tem se consolidado de forma crescente nas 
organizações e na sociedade. Diferentes segmentos têm enraiza-
do suas bases operacionais e de gestão por meio das tecnologias 
da informação e da comunicação (TURBAN; VOLONINO, 2013). 
Nesse cenário, o desenvolvimento de sistemas e aplicações digi-
tais absorveu a complexidade oriunda das organizações e de seus 
grupos de interesse, entremeando diferentes perfis de usuários 
que acessam e utilizam suas informações por diferentes canais. 
Além das questões funcionais, sistemas e páginas eletrônicas 
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precisam dispor tais dados e informações de maneira ergonô-
mica, isto é, adequada às realidades e limitações dos usuários 
(CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007; BARBOSA; SILVA, 2010).

A interação com as interfaces de tais tecnologias tende 
a produzir diferentes sentidos para os sujeitos, de acordo com 
as maneiras que interpretam e se relacionam com a realidade, 
constituídas por seus modelos mentais oriundos de suas expe-
riências de vida (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003; WIND; CROOK; 
GUNTHER, 2006). Essa relação ultrapassa o campo pragmático, 
funcional e previsível de um sistema, incorporando, ao artefato 
digital, as subjetividades e limitações inerentes ao ser humano.

Nesse sentido, Norman (2010) destaca a importância de as 
tecnologias serem desenvolvidas para se adequarem às pessoas, 
e não para que estas se adaptem àquelas, em uma perspecti-
va de design centrado no usuário. A inclusão do usuário deve 
vir, então, na concepção da tecnologia, e não como correção 
desta. Nessa perspectiva, o conhecimento sobre os sujeitos que 
interagem com as mídias que propiciam informação torna-se 
preponderante para o desenvolvimento das soluções tecnológi-
cas, sendo imprescindível na acessibilidade de interfaces para 
pessoas com deficiência, como no caso dos surdos, conforme 
Silva, Kauchakje e Gesueli (2003, p. 196):

No caso da surdez, a princípio, o acesso é possível desde que o 

sujeito domine (ao menos parcialmente) o português em sua 

modalidade escrita. Sabemos, no entanto, as dificuldades envol-

vidas nesse processo e a baixa incidência de surdos letrados.

Destarte, este artigo tem como objetivo relatar experi-
ências de design de website acessível em LIBRAS para surdos 
no contexto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a 
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partir de estratégias de conteúdo e de interface gráfica, tendo 
como objeto de estudo o Portal da UFRN. Dissertam-se os apoios 
teóricos e legislativos sobre a acessibilidade digital, além dos 
métodos e técnicas de design colaborativo aplicados ao proces-
so de prototipação de interface gráfica, envolvendo profissio-
nais e pesquisadores da instituição, ligados às áreas de design, 
interação humano-computador, estudos de mídia, estudos da 
linguagem, além da participação de surdos da Instituição.

REVISÃO TEÓRICA

ACESSIBILIDADE DIGITAL  
EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Ao centrar as tecnologias nos usuários, equipes envolvidas no 
desenvolvimento de páginas para web precisam avaliar a varie-
dade de grupos de interesse e perfis de usuários que poderão 
interagir com o artefato tecnológico, a fim de conceber a arqui-
tetura de informação da página, a qual contém as categorias, 
níveis de navegação e hierarquia das informações (ROSENFELD; 
MORVILLE, 2006; BATCHELOR, 2013). Em instituições de ensino 
superior, os perfis de usuários tendem a se maximizar, em função 
da pluralidade inerente às universidades, o que complexifica o 
projeto e influencia quais conteúdos serão mais relevantes e de 
que maneira serão apresentados e estruturados na página.

Historicamente, a pauta da acessibilidade nas instituições 
de ensino superior do Brasil começa a ganhar força no início 
dos anos 2000. Na transição do século XX para o XXI, Almeida, 
Bellosi e Ferreira (2015, p. 648) observam a “concretização de 
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um processo educacional inclusivo nas políticas de acesso às 
pessoas com deficiência na educação superior brasileira”.

No contexto das universidades públicas, as políticas de 
inclusão no ensino superior, previstas na Lei 12.711/2012 (BRASIL, 
2012) e revisadas na Lei 13.409/2016 (BRASIL, 2016), somadas aos 
decretos e leis promulgados durante o início dos anos 2000, 
propiciaram significativo aumento de pessoas com deficiência no 
âmbito acadêmico. Entre 2003 e 2014, o Brasil aumentou em cinco 
vezes a quantidade de alunos com deficiência na rede federal de 
ensino superior, de 3.705 para 19.812 estudantes matriculados 
(BRASIL, 2015). Em face de tal crescimento, as instituições de 
ensino superior precisam traçar estratégias de infraestrutura e 
capacitação de pessoal para receber os alunos com deficiência, 
posto que a educação inclusiva requer novas abordagens metodo-
lógicas e estruturais das instituições (MEC, 2005). Amplia-se, com 
isso, o desafio às instituições de prover acessibilidade digital para 
esses públicos, considerando a consolidação das tecnologias da 
informação no âmbito do ensino e da administração universitária 
(CARVALHO et al., 2011; IBAÑEZ, 2008).

Tal consolidação tecnológica tem acompanhado um 
processo de amadurecimento das políticas de acessibilidade 
digital, decorrentes da Lei 13.146/2015 (BRASIL, 2015), trami-
tada por quinze anos no Congresso Nacional, desde sua propo-
sição no ano 2000. A Lei propõe o Estatuto Brasileiro da Pessoa 
com Deficiência. Entre os méritos da sanção, está contemplado 
o princípio basilar do Artigo 5º Constituição Brasileira, asse-
gurando a indistinção de qualquer brasileiro perante a Lei.  
No Art. 63, dispõe sobre obrigatoriedade dos recursos de aces-
sibilidade em páginas eletrônicas mantidas pelo Estado.

Outrossim, a Lei estimula, em âmbito federativo, inicia-
tivas em tecnologia da informação que auxiliem o sujeito a 
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superar as limitações físicas e cognitivas no acesso à informação.  
Na seção intitulada “Da Ciência e Tecnologia”, reitera-se:

Parágrafo único.  Serão estimulados, em especial:

I - o emprego de tecnologias da informação e comunicação 

como instrumento de superação de limitações funcionais e 

de barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao 

entretenimento da pessoa com deficiência;

II - a adoção de soluções e a difusão de normas que visem a 

ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência à compu-

tação e aos sítios da internet, em especial aos serviços de 

governo eletrônico.

Em momento anterior à Lei 13.146/2015, o Decreto nº 
6949/2009 (BRASIL, 2009) promulga a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova Iorque no ano de 2007. São 
contemplados no Decreto princípios como o respeito pela dife-
rença e aceitação, a plena participação e inclusão na sociedade, 
a igualdade de oportunidades e, propriamente, a acessibilidade 
para pessoas com deficiência. O Decreto traz disposições quanto 
aos conceitos de comunicação e de língua na acessibilidade, 
segundo o qual (BRASIL, 2009, Art. 2º):

“Comunicação” abrange as línguas, a visualização de textos, 

o braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os 

dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem 

simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz 

digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e 

alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da infor-

mação e comunicação acessíveis;
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“Língua” abrange as línguas faladas e de sinais e outras 

formas de comunicação não-falada.

Tais noções circunscrevem os contornos desta investiga-
ção, na qual interessou aprofundar aspectos da linguagem e da 
comunicação que afetam a experiência dos surdos no contexto 
da universidade, durante o acesso a informações da instituição 
de ensino por meio de páginas eletrônicas.

A ACESSIBILIDADE DIGITAL PARA SURDOS

O reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) tem 
sua promulgação pelo Governo Federal no ano de 2002, pela 
Lei 10.436/2002 (BRASIL, 2002). Em 2003, a Portaria 3.284/2003 
(BRASIL, 2003) condiciona a autorização, reconhecimento e 
abertura de universidades mediante a observância dos critérios 
de acessibilidade pelas instituições proponentes, tornando-se 
importante recurso para promover a acessibilidade no ensino 
superior (ALMEIDA; BELLOSI; FERREIRA, 2015).

Em 2005, a Lei 10.436/2002 é regulamentada pelo Decreto 
5.626/2005 (BRASIL, 2005), o qual dispõe sobre a LIBRAS nos 
currículos do ensino superior, instituindo-a, em seu Artigo 3º, 
como disciplina obrigatória nos cursos de formação de profes-
sores para o magistério em nível médio e superior e nos cursos 
de fonoaudiologia. O Decreto estende a diretriz para as redes 
privada e pública, esta última nas esferas federal, estadual e 
municipal. Estabelece prioridades quanto aos cursos de forma-
ção continuada para profissionais surdos e ouvintes, dentre 
outros suportes de capacitação e estímulo à prática de LIBRAS 
nas redes de ensino.
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No cenário atual da Educação, a tecnologia da informa-
ção tem ganhado espaço nos ambientes de ensino, o que exige 
reflexões sobre como as pessoas com deficiência lidam com as 
mídias informáticas nesses contextos. Observa-se, nesse sentido, 
o surgimento de iniciativas voltadas para a experiência de usuá-
rios com deficiência visual em páginas eletrônicas. O documen-
tário brasileiro em curta-metragem “Acessibilidade Web: Custo 
ou Benefício?”, produzido no início dos anos 2000 (SOARES et. al., 
2017), registra as dificuldades e desafios de pessoas com baixa 
visão e cegos ao navegar na web. Nos últimos anos, instituições 
têm aprofundado o debate sobre a acessibilidade visual na inter-
net, promovendo diversos recursos e alternativas tecnológicas, 
como é o caso da Cartilha de Acessibilidade (2015), da World Wide 
Web Consortium (W3C), órgão internacional regulador de padrões 
web, e do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (EMAG, 
2014), elaborado pelo departamento de Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento do Governo Federal. Cabe salien-
tar que tais documentos também buscam contemplar os outros 
tipos de deficiência, embora sejam abrangentes as recomenda-
ções de acessibilidade visual.

A acessibilidade digital para surdos, entretanto, segue 
com questões a serem exploradas, principalmente do ponto de 
vista dos estudos da linguagem, uma vez que, assim como o 
português, LIBRAS é um idioma, que exerce uma importante 
função de identidade do povo surdo, estabelecendo não apenas 
sua gramática, mas também regionalidades e nuances culturais 
(STROBEL, 2008; SILVA et al., 2017). Como explicam Baggio e Casa 
Nova (2009, p. 66):

A visão sociocultural de surdez desloca a discussão do discur-

so sobre a deficiência para o reconhecimento da surdez como 
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diferença [...] no qual o uso da língua de sinais é a referência 

fixa para a construção de uma identidade surda unificadora.

Existem, ainda, particularidades na compreensão de 
textos em português por pessoas surdas, visto que o português 
é oral-auditivo, o que dificulta as associações entre os sinais 
gráficos. No caso da LIBRAS, os sinais são articulados de manei-
ra visual-espacial, compreendendo a configuração das mãos, 
pontos de articulação, movimentos, disposição e orientação das 
mãos, além das expressões faciais (BRITO, 1995). Esse conjun-
to de características da língua de sinais permite aos surdos 
expressarem emoções, ênfases, sentimentos e interpretações 
em suas comunicações. Assim, páginas eletrônicas precisam 
dispor de mecanismos de tradução de textos em português para 
a língua brasileira de sinais, propiciando maior acessibilida-
de de tais conteúdos para os usuários surdos. Pesquisadores 
brasileiros têm debatido sobre a validade do uso de ferramentas 
tradutoras de textos em português para LIBRAS. Alguns estudos 
apontam benefícios de tais tecnologias assistivas no proces-
so de letramento de surdos (CORRÊA; SANTAROSA; BIASUZ, 
2014). Todavia, destacamos aqui a limitação desses recursos no 
tocante à interpretação, uma vez que robôs tradutores ainda 
não reproduzem com inteireza as características de configu-
ração, disposição, dentre outras, que expressem a essência do 
discurso pretendido no texto traduzido. O lugar do intérprete 
LIBRAS nesse cenário é fundamental, pois interpretar vai além 
da tradução e da transposição de palavras, servindo de elo entre 
as duas modalidades de comunicação (SILVA, 2001).

Ressalta-se, ainda, que nem todo surdo se comunica em 
LIBRAS, fato que se impõe como desafio social para a formação e 
desenvolvimento do surdo, que fica privado de sua comunicação 
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com outros surdos, perdendo o sentido de identidade e perten-
cimento ao grupo, de modo que pesquisadores têm defendido 
LIBRAS como primeira língua do surdo, numa perspectiva de 
educação bilíngue (DIZEU; CAPORALI, 2005). Nesse sentido, utili-
zar estratégias que despertem o interesse e levem os surdos se 
apropriarem da língua de sinais pode promover transformações 
sociais significativas para esse grupo.

Somado a isso, o idioma dos surdos é pouco praticado 
por ouvintes no Brasil, contribuindo para paradoxais distan-
ciamentos sociais nos contextos de inclusão, uma vez que cada 
vez mais surdos dividem espaços de trabalho e de formação com 
ouvintes, como é o caso das universidades.

Desse ensejo, surgiu o projeto de desenvolvimento de 
Portal em LIBRAS da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Objetivou-se, a partir da observância da obrigatória 
acessibilidade das páginas públicas, contemplar as questões 
de linguagem e comunicação na acessibilidade para surdos, a 
partir de estratégias de design de interfaces web.

METODOLOGIA

A investigação tem sido conduzida no âmbito da Superintendência 
de Informática (SINFO/UFRN), unidade responsável pela gestão 
da tecnologia da informação da UFRN, sendo realizada em parce-
ria com o Núcleo de Acessibilidade CAENE/UFRN.

As equipes de Design e Desenvolvimento Web da SINFO 
atuaram em colaboração com profissionais e pesquisadores da 
Graduação Letras-LIBRAS, Instituto Metrópole Digital (IMD/
UFRN), Comitê de Tradutores e Intérpretes de LIBRAS – TILS 
(CAENE/UFRN) e da Agência de Comunicação (Agecom/UFRN). 
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Os protótipos foram avaliados por surdo especialista em mídias 
digitais e docente na UFRN. Como objeto, foram realizados estu-
dos no Portal da UFRN (Figura 1).
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Figura 1 - Portal UFRN em português. 

Fonte: Captura de tela pelos autores.
[Descrição da Imagem] Print de página do Portal da UFRN, dividido em 7 partes, uma abaixo da outra. Na 
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primeira parte, barra de menu com a logo da UFRN e as seguintes palavras: institucional, acadêmico, serviços, imprensa 
e contato. Abaixo, fotografia colorida horizontal de homem de meia idade, pele clara, cabelos e bigode grisalhos, camisa 
de botão na cor lilás e, ao fundo, lousa verde com escrita desfocada na cor branca. Sobreposto à foto, título: “Uma 
visão sobre o início de tudo - Físico laureado do Nobel discute o curso atual das pesquisas em partículas elementares”. 

Na segunda parte, em fundo branco, à esquerda, as notícias, e à direita os eventos.

Na terceira, intitulada “Por dentro da UFRN”, em fundo cinza, três quadros dispostos horizontalmente, com foto colorida 
horizontal acima assinalado com uma legenda no canto superior esquerdo e, abaixo, data da postagem seguida do 
link com descrição. No primeiro quadro, datado de 13 de Abril de 2017, imagem assinalada “Consultoria” mostra sala 
com homem de pé que escreve em lousa branca para pessoas sentadas ao redor de mesa redonda. Abaixo, escrito: 
“Departamento de Estatística oferece serviço de consultoria gratuita para a comunidade - Projeto funciona na UFRN 
desde 1978 e tem como maior demanda alunos concluintes da instituição”. No segundo quadro, de 6 de Abril de 2017, 
imagem assinalada “Aplicativo” mostra, sobre fundo branco, celular com aplicativo em tela sendo apontado por um 
dedo indicador. Abaixo, os dizeres: “Aplicativo de caronas solidárias da UFRN registra mil downloads em uma semana 
- Vemcar pode ser acessado, exclusivamente, por servidores e alunos com vínculo ativo na UFRN”. No terceiro quadro, 
de 4 de Abril de 2017, imagem assinalada “Estresse” mostra laboratório com duas mulheres de jaleco sentadas lado a 
lado em uma bancada, com equipamentos à sua frente. A da direita, com máscara e luvas, manipula um equipamento, 
e a da esquerda, sem máscara, a observa. Abaixo, os dizeres: “Relação entre estresse e infertilidade é tema de estudo 
na UFRN - A infertilidade afeta aproximadamente 15% a 25% dos casais que desejam engravidar”.

Na quarta parte, intitulada “Vídeos”, em fundo branco, três imagens horizontais coloridas de vídeos. A primeira mostra, 
em primeiro plano, pessoas de costas sentadas em cadeiras de um auditório, e em segundo plano, mesa com duas 
pessoas sentadas e uma mulher em pé voltada para o público. Sobreposta à imagem, os seguintes dizeres: acima, “UFRN 
discute regimes urbanos”, e abaixo, “Seminários temáticos com apresentação dos trabalhos inscritos”. Na segunda 
imagem, mesa com várias crianças ao redor observando e manipulando objetos que estão sobre ela. Sobreposta à 
imagem, os dizeres “VI Semana do Cérebro do RN - ‘Cérebros estudando cérebros’”. A terceira imagem mostra o muro do 
bloco de aulas do Centro de Educação, com desenhos coloridos; sobreposta a ela, os dizeres “08 de Março na UFRN”. 

Na quinta parte, em fundo branco, abas dispostas horizontalmente: Portal de Transparência; Comissão de Ética; 
Ouvidoria UFRN; Periódicos Capes; Repositório Institucional; Portal de Dados Abertos. 

Na sexta parte, em fundo azul, informações de acesso a Alunos, Docentes, Técnicos Administrativos, Público Externo 
e Links Rápidos. 

No rodapé, logo da UFRN, seguido de endereço e contatos.  [Final de descrição] 

PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS

Foram realizadas sessões colaborativas entre pesquisadores e 
profissionais de comunicação, estudos da linguagem, design 
e interação humano-computador, adotando-se um framework 
(Figura 2) para design colaborativo de interfaces web, desen-
volvido no âmbito da SINFO/UFRN (GRILO, 2017). A ferramen-
ta visual foi aplicada nas sessões colaborativas, e relaciona as 
seguintes dimensões:

• Diagnóstico (problemas) de acessibilidade do Portal 
UFRN;
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• Requisitos para tornar o conteúdo mais acessível (req. 
de produto) e para distribuição de atividades entre cola-
boradores (req. de projeto);

• Alternativas de interface e organização das informações 
no layout;

• Feedbacks dos protótipos fornecidos por especialistas 
em LIBRAS e por usuários surdos.

As dimensões são dispostas em quadrantes que vão do 
problema (esquerda) para a solução (direita), dialogando os 
dados do contexto (abaixo) com as possibilidades do planeja-
mento (acima).

Figura 2 – Framework de design colaborativo para o site.

Fonte: Grilo (2017).
[Descrição de imagem] Plano cartesiano tendo nas extremidades do eixo vertical duas setas: na parte inferior aponta 
para baixo, onde está escrito “Contexto”, na parte superior aponta para cima, onde está escrito “Planejamento”. O 
eixo  horizontal apresenta uma seta na extremidade direita que, aponta para a direita para a palavra “Solução”, na 
extremidade esquerda tem a palavra “Problema”. Cada quadrante tem um ícone com uma palavra abaixo. No primeiro, 
superior direito, lâmpada acesa escrito “Alternativas”; no segundo, superior esquerdo, lista de papel escrito  “Requisitos”; 
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no terceiro, inferior esquerdo, rosto inexpressivo escrito “Diagnóstico”; e no quarto, inferior direito, balão de fala, 
escrito “Feedbacks”. [Final de descrição]

RESULTADOS PARCIAIS

Foram identificados três tipos de conteúdo informacional no 
Portal da UFRN:

• Conteúdo estático: informações mais permanentes, 
como apresentação da instituição, cursos oferecidos, 
secretarias e unidades acadêmicas/administrativas;

• Conteúdo dinâmico: informações que se atualizam com 
frequência, como notícias, eventos, reportagens etc.;

• Conteúdo navegacional: elementos que auxiliam a nave-
gar no site, como o menu principal, atalhos do rodapé, 
dentre outros.

A equipe de trabalho foi dividida em dois grupos. O primei-
ro (Grupo 1), ficou responsável por planejar os conteúdos está-
tico e navegacional. O segundo (Grupo 2), pelo planejamento de 
versões acessíveis dos conteúdos dinâmicos.

Cada grupo estabeleceu agendas específicas, cujos resul-
tados foram compartilhados em sessões envolvendo todos 
os participantes. A evolução das ideias foram registradas no 
framework (Figura 3).
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Figura 3 – Framework com ideias geradas pelos participantes. 

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição de imagem] Início de descrição: Fotografia colorida de quadro contendo o diagrama descrito na figura 2, 
em cujos quadrantes foram anexados post-its amarelos, rosas e laranjas, com escritos e desenhos. [Final de descrição]

CONTEÚDO ESTÁTICO E NAVEGAÇÃO

O Grupo 1 elaborou um sistema de navegação similar ao encontrado 
nas páginas do Campus Palhoça Bilíngue do IFSC e da Graduação 
LIBRAS da UFSC7. Ambas as páginas utilizam vídeos com intérpretes 
substituindo ou traduzindo os conteúdos em português, funcionan-
do como equivalentes. Nesse sentido, buscou-se utilizar a melhor 
disposição possível para que a navegação do não comprometesse o 
espaço útil para exibição dos vídeos. Assim, a estrutura do layout 
da versão LIBRAS posiciona o menu à esquerda. À medida que o 
ponteiro sobrepõe os itens, o intérprete faz a tradução dos termos.

7 Disponíveis em: <http://palhoca.ifsc.edu.br> e <https://libras.ufsc.br>. 

Último acesso em 13 ago 2017.
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O protótipo (Figura 4) foi apresentado a profissionais intér-
pretes LIBRAS e de surdos, os quais puderam fazer sugestões de 
contraste, proporção e padronização dos elementos visuais.

Figura 4 – Protótipo do Portal UFRN versão LIBRAS.

Fonte: Elaboração dos autores.
[Descrição da imagem] Descrição de imagem: Imagem do portal da UFRN descrita como “Figura 5” no corpo do artigo. 
[Final de descrição]

Como pode ser observado na Figura 5, a estrutura da inter-
face foi modificada para orientar as informações e destacar a 
visualidade dos conteúdos. O menu foi posicionado à esquerda, 
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permitindo um espaço central para que as traduções em LIBRAS 
dos itens em português sejam exibidas. A área principal do Portal, 
à direita, contempla um vídeo de boas-vindas. Abaixo, em lugar da 
área de notícias, são dispostos os vídeos da série “Tô no Campus”. 
Os eventos seguem abaixo, antecedendo os links para áreas úteis 
(portal da transparência, ouvidoria etc.). Estes dois últimos níveis, 
assim como o menu lateral, apresentam equivalentes em LIBRAS, 
que são acionados conforme o cursor sobrepõe as informações. 
Os conteúdos de atalhos para alunos, docentes e técnicos admi-
nistrativos foram alocados também no menu lateral.

CONTEÚDO DINÂMICO

Observou-se que seria impraticável traduzir em LIBRAS o volu-
me diário de notícias do Portal, diante do quadro limitado de 
tradutores e intérpretes da instituição. Como proposta inicial, 
o Grupo 2 executou pilotos da série “Tô no Campus”, vídeos 
curtos, publicados quinzenalmente, que apresentam os princi-
pais pontos e informações sobre o cotidiano do Campus (biblio-
teca, restaurante etc.), sendo um importante conteúdo para 
orientar os visitantes da comunidade surda da universidade.
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Figura 5 - Vídeo da série “Tô no Campus” traduzido em LIBRAS.

Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-oGNfp4zaaU>. 

Acesso em 12 ago 2017.
[Descrição da imagem] Print screen colorido e horizontal de vídeo em tela cheia. Em primeiro plano, no canto inferior 
direito, mulher em plano médio frontal, com blusa de mangas ¾ na cor preta traduz em libras. Em segundo plano, 
imagem que ocupa aproximadamente 60% da tela, posicionada na parte superior esquerda, mostra a fachada da 
Biblioteca Central Zila Mamede, composta por uma entrada central com rampa de acessibilidade e calçada com piso 
tátil em com amarela. No canto superior esquerdo, o título do vídeo “Tô no Campus Libras - Biblioteca Zila Mamede 
(BCZM) e, na base do vídeo, linha de tempo pausada em 0:19/2:00” [Final da descrição]

Um importante aspecto de design centrado no usuário 
observado no vídeo traduzido em LIBRAS (Figura 5) foi a inver-
são de proporções no espaço reservado ao intérprete: em vez 
de dispor da tradicional área reduzida no canto do vídeo em 
tradução, este é disposto em proporção menor, permitindo ao 
intérprete maior expressão visual na interface.

CONCLUSÕES PARCIAIS

O projeto relatado no âmbito da UFRN tem como objetivo oferecer 
conteúdos e interfaces digitais centradas nos usuários, conso-
antes às políticas de inclusão e aos aspectos sociais relativos ao 
público surdo em universidades. Com isso, buscou-se aprimorar 
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procedimentos, metodologias e abordagens que possam ser repli-
cadas nas páginas da referida Universidade, de modo que a acessi-
bilidade seja considerada um componente de concepção, e não de 
correção no design de páginas de instituições públicas. Contribui-
se, ainda, para posicionar a LIBRAS como idioma e popularizar 
sua prática na UFRN, promovendo a inclusão e representativi-
dade dos surdos na Universidade. Os encaminhamentos futuros 
prevêem a colaboração de graduandos surdos e graduandos de 
outras formações em atividades de avaliação de usabilidade e 
acessibilidade da versão LIBRAS para posterior homologação 
institucional. Os principais avanços do projeto Portal UFRN 
LIBRAS até o momento foram a colaboração de diferentes setores 
da universidade, bem como a participação de surdos no processo 
de design da interface acessível, condição ética basilar para a uma 
inclusão digital autêntica.
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RESUMO 

O presente artigo tem como objeto de estudo as rampas de aces-
sibilidade e passagens que se encontram na área das lancho-
netes, no setor de convivência, e do Restaurante Universitário 
(RU), ambos dentro da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG). Espaços utilizados frequentemente por pessoas da 
comunidade acadêmica com características físicas distintas. 
O objetivo dessa pesquisa é identificar e analisar barreiras 
arquitetônicas que se encontram nesses trajetos e acabam por 
impedir e /ou dificultar a locomoção de pessoas com deficiên-
cia. A metodologia de pesquisa adotada baseia-se na investiga-
ção de fontes primárias (revisão bibliográfica) e secundárias 
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(fotografias). O estudo faz parte do grupo da pesquisa desen-
volvida no projeto de extensão 2015-2016 intitulado “Inclusão e 
Acessibilidade no âmbito da Universidade Federal de Campina 
Grande: Valorizando os alunos com necessidades educacionais 
especiais”, que teve a participação do curso de Arquitetura 
e Urbanismo e de Psicologia da UFCG. Para discussão foram 
verificadas inclinações das rampas e caminhos por meio de 
trenas e escalímetros, e analisadas na NBR 9050. Com esses 
levantamentos o intuito principal é informar ao campus sobre 
essa problemática e gerar um debate sobre a importância da 
inclusão no ensino superior. Como resultado desta pesquisa, 
foram observados incoerências nessas passagens, além da falta 
de sinalização para pessoas com deficiência, e constatação do 
descaso para com esse grupo de pessoas.

Palavras-chave: Inclusão; Acessibilidade; NBR 9050.

INTRODUÇÃO

O foi projeto concebido dentro da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), que está localizada na cidade de 
Campina Grande, no agreste paraibano. A universidade foi 
fundada pela Lei nº 10.419 de 9 de abril de 2002, e a mesma 
surgiu a partir do desmembramento da então Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). 

A Rainha da Borborema, como é conhecida tornou-se 
com o passar dos anos centro de referência em tecnologia no 
país, atraindo inúmeros estudantes de outras partes do Brasil 
e até do exterior. A implantação da universidade se deu em um 
terreno íngreme, visto que a própria cidade se encontra em 
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uma topografia bastante acentuada, o que requer cuidados 
com a questão da acessibilidade para os pedestres que viven-
ciam o espaço público.

Esse mesmo cuidado se deve ter também nas institui-
ções de ensino superior. A entrada anual de inúmeros estu-
dantes requer atenção quanto à acessibilidade dos mesmos. 
Esse ambiente acessível se deve tanto no âmbito das barrei-
ras arquitetônicas, quanto atitudinais. Essa última se refere a 
forma com a pessoa com deficiência se encontra no meio social, 
e também para como as pessoas ao seu redor vão contribuir 
para o processo de inclusão.

Como aponta Duran e Esteves (2010), nos últimos anos, 
tem-se observado o avanço gradativo para o implemento de 
políticas para a inclusão social, resultante da criação de leis, 
do aperfeiçoamento das normas técnicas e da resposta às 
pressões da sociedade. No Brasil este processo no âmbito das 
escolas já atravessou um longo trajeto de desenvolvimento em 
relação às leis. Muitos avanços já foram percebidos até aqui, 
porém muito ainda deve ser modificado para que a inclusão, 
nas escolas regulares, aconteça. 

A UFCG apesar de ser uma instituição recente, deve estar 
atenta às discussões que tratam desse assunto. Outras univer-
sidades já vem promovendo debates e até mesmo produzindo 
material, como cartilhas que tratam dessa temática, como 
os da  USP que orientam aos docentes formas de avaliação de 
alunos com deficiência, o da UFC que trata da importância da 
Secretaria de Acessibilidade, e entre outros tantos.

No exterior, países como a Suécia são exemplo de promo-
ção da cidadania, a partir do momento em que possuem cida-
des que investem de forma coesa em calçadas regulares, com 
piso tátil, além de outras especificidades, como na cidade de 
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Estocolmo. No caso do Brasil, “em 1985 foi criada a primeira 
norma técnica brasileira relativa à acessibilidade. Em 1994, essa 
norma passou por uma revisão e em 2004 pela última, a qual 
vale até hoje para regulamentar todos os aspectos de acessibi-
lidade no Brasil”. (CARLETTO; CAMBIAGHI, p. 9). Também houve 
com a Lei Nº 13146, de 6 de Julho de 2015, que estabelece uma 
lei de inclusão para pessoas com deficiência,“ destinada a asse-
gurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com defici-
ência, visando à sua inclusão social e cidadania”. Mesmo com a 
criação de leis e sua revisão, pouco se vê na pratica a aplicação 
delas de forma correta. 

Em 1985, foi criada a primeira norma técnica brasileira 
relativa “acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e 
equipamentos urbanos à pessoa portadora de deficiência”. Em 
1994, essa norma passou por uma primeira revisão e em 2004 
pela última, a qual vale até hoje para regulamentar todos os 
aspectos de acessibilidade no Brasil.

Então mesmo havendo essa preocupação por parte da 
legislação, a conscientização da população é de grande impor-
tância para se fazer no cotidiano. Esses descasos acabam por 
prejudicar principalmente aquelas pessoas com Necessidades 
Educacionais Especiais (NEEs), que são aquelas pessoas que 
possuem elevada capacidade ou dificuldade de aprendizado e 
que não necessariamente correspondem às pessoas somente 
com deficiência física.

De acordo com o Censo da Educação Superior acerca desse 
grupo, as matrículas passam de 677, em 2013 para 4324, em 
2009, demonstrando um crescimento de 538,7%. (DOCUMENTO 
ORIENTADOR/PROGRAMA INCLUIR, 2012, p. 9), assim aumentando 
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ainda mais o grau de comprometimento das instituições públicas 
com à acessibilidade para pessoas com deficiência. 

O artigo visa dar enfoque à importância da promoção da 
acessibilidade arquitetônica com segurança no ambiente cons-
truído e da inclusão dos usuários, e de sua autonomia como 
cidadão. “O acesso universal ao espaço público constitui-se um 
dos grandes desafios para que efetive a inclusão de pessoas com 
restrições de mobilidade, demandando esforços combinados em 
todos os níveis e esferas da sociedade com parte de uma política 
que promova a equiparação de oportunidades e o exercício de 
cidadania” (MELO e SOUSA, 2012, p. 11). 

No entanto apesar de inúmeras normas que tratam desse 
tema, pouco se vê em prática nas cidades brasileiras o cuidado 
com essa questão, o que muitas vezes se torna reflexo também 
do descuido dos espaços contidos nas instituições públicas.  
A falta de implementação de equipamentos urbanos, e a falta de 
sinalização são alguns desses descasos que acabam por preju-
dicar pessoas com NEEs. 

A questão da legibilidade também é outro fator impor-
tante na concepção de espaços mais inclusivos. É importan-
te que uma pessoa com qualquer tipo de deficiência tenha a 
percepção dos espaços de forma simples e clara. No caso de 
pessoas com deficiência visual, a sinalização, com o piso tátil, 
posta de forma correta conforme as normas específicas são 
importantes à medida que a mesma servirá de meio com o qual 
o deficiente se utilizará para aumentar seu grau de percepção 
espacial de onde está inserido.

No caso de espaços que podem ser de passagem, mas 
também de permanência é essencial trabalhá-los de forma que 
atenda a todos. No mundo contemporâneo vem se discutindo 
muito sobre a questão da mobilidade. Esse ponto parte tanto 
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da questão dos automóveis, quanto do pedestre. Estar atento a 
esse debate pode vir a impulsionar mais projetos que visem à 
inclusão e o respeito a todos que usufruem do espaço público.

Por meio dessa análise, a Prefeitura Universitária da UFCG 
fica ciente das irregularidades, e consciente da importância da 
atualização que se vem dando ao longo desses anos na luta pela 
igualdade e acesso a todos. A construção de um enfoque comum 
ameniza as barreiras que por vezes as deficiências em pessoas 
com NEE sentem, passando a ter um lado mais humano e justo. 

OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho foi identificar áreas de passagem 
e de permanência na Praça de Convivência, e do Restaurante 
Universitário (RU) da Universidade Federal de Campina Grande, 
figura 1, para que sejam feitas análises quanto às normas de 
acessibilidade baseadas na NBR 9050. Objetivos esses que visam 
promover a inclusão e acessibilidade no ensino superior, com 
base no Plano Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva, que tem por meta promover acessibi-
lidade arquitetônica, nos meios de comunicação, sistemas de 
informação e nos materiais didáticos e pedagógicos que devem 
ser disponibilizados nos processos seletivos, e no desenvolvi-
mento de todas as atividades que envolvem o ensino, pesquisa 
e extensão (MEC, 2008).

A NBR 9050/15 é clara quando define acessibilidade 
como sendo: “possibilidade e condição de alcance, percepção 
e entendimento para utilização, com segurança e autonomia, 
de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas 
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e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos 
ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto 
na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida” (p. 2).

Sendo assim, os objetivos específicos foram a identificação 
de passagens e ambientes com mobílias incorretas com base na 
legislação tanto na Praça de Convivência, em vermelho, na Figura 1, 
quanto no Restaurante Universitário, em laranja, e com isso gerar 
um debate sobre a importância da promoção da acessibilidade 
universal.  Assim, segundo Serpa (2011), o Brasil atravessou um 
longo trajeto em seu desenvolvimento com relação às leis escolares 
de inclusão integração. Nesse percurso muito já foi modificado, 
porém, há ainda grandes dificuldades encontradas para a recepção 
dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Figura 1 – Planta Baixa da UFCG.

Fonte: Prefeitura Universitária, modificada pelos autores.
[Descrição da imagem] Imagem da Planta Baixa da UFCG. Em destaque com um círculo vermelho a Praça de Convivência 
e com um círculo laranja o Restaurante Universitário. [Final de descrição]
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METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa desenvolvida nesse trabalho foi feita 
a partir da revisão bibliográfica acerca do Desenho Universal, 
que consiste na “concepção de produtos, ambientes, programas 
e serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas 
as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico” 
(Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência, p. 10), e análise de postulados da educação inclusiva 
(aspectos filosóficos, jurídicos, políticos, sociais e culturais). 

A partir desses estudos teóricos foram feitas primeira-
mente análises na área de convivência, de forma a identificar 
as rampas e passagens, e verificar na legislação, no caso na 
NBR 9050 a forma como foi implementada. No caso do RU foi 
utilizada a mesma ideia concebida antes de forma a se analisar 
o quão compatível estava para receber os milhares de alunos 
que se utilizam do restaurante, e os próprios funcionários que 
trabalham todos os dias nesse espaço. 

Logo após a análise foram utilizados instrumentos de 
medição com a trena, a régua e o escalímetro que a partir da 
obtenção dos valores, foi verificado como se dizia na norma e 
feito dados comparativos para saber se esses espaços estão ou 
não de acordo com a legislação. 

Especificamente na questão do cálculo das rampas se 
utilizou de uma fórmula. Pegou-se a altura da rampa, que foi 
medida com os instrumentos citados acima e dividiu pela base. 
Em seguida multiplicou por 100, para se obter a porcentagem 
correspondente a inclinação.

Esse procedimento foi realizado em todas as rampas de 
que encontram-se na Praça de Convivência. O mesmo processo 
de medição foi feito no RU, medindo-se a distancia do mobiliário 
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até o piso, assim como as larguras dos corredores, portas e 
bancadas presentes no objeto de estudo.

RESULTADOS

Os resultados gerados a partir da análise da Praça de Convivência 
constaram que algumas rampas não atendem ao grau de incli-
nação considerado necessário, 8,33%, para a boa mobilidade dos 
transeuntes, principalmente para os cadeirantes. Foram veri-
ficados 8 rampas que circundam a área. Nessa primeira rampa, 
na Figura 2, pode-se perceber que as inclinações encontram-se 
abaixo do valor previsto na legislação. Ao atingir valores meno-
res que o esperado deve-se ter cuidado para que passagens como 
essa não gerem desconforto aos pedestres e em alguns casos até 
gerem mais gastos com material de piso. 

Figura 2 – Rampa de acesso ao lado do Bloco BG.

 
Inclinação: 7,48%

0,37 m

Inclinação: 6,29%

4,94 m 3,81 m
0,24 m

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal. Vista lateral de rampa de acesso ascendente à direita, depois 
à esquerda, com corrimãos na cor azul e marcações numéricas em dois pontos. Abaixo da fotografia legenda indica o 
significado das marcações: a marcação “1”, posicionada na primeira subida, indica inclinação de 7,48%, com comprimento 
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de 4,94m e altura de 0,37m; o “2”, posicionado na segunda subida, indica inclinação de 6,29%, com comprimento de 
3,81m e altura de 0,24m. [Final da descrição]

No entanto existem outras que atingem inclinações bem 
próximas do valor ideal, como pode ser visto na Figura 3 abai-
xo. É importante salientar que mesmo estando tão próximas, o 
cumprimento da lei é um fator decisivo para promover a cidada-
nia para aqueles que ocupam o espaço público. Na hora de cons-
truir passagens é necessário estar atento se realmente estão 
sendo feitas de forma correta, para que não causem problemas 
futuros. A fiscalização por parte de profissionais da área da 
construção civil é decisiva na hora de se conceber o projeto.

Figura 3 – Rampa de acesso ao lado do Bloco BG.

Inclinação: 8,35%

0,565 m

Inclinação: 8,74%

3,81 m 3,81 m
0,24 m

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal. Vista lateral de rampa de acesso ascendente à direita, depois 
à esquerda, com corrimãos na cor azul e marcações numéricas em dois pontos. Abaixo da fotografia legenda indica o 
significado das marcações: a marcação “1”, posicionada na primeira subida, indica inclinação de 8,35%, com comprimento 
de 3,81m e altura de 0,565m; o “2”, posicionado na segunda subida, indica inclinação de 8,74%, com comprimento de 
3,81m e altura de 0,24m. [Final da descrição]

Nessas outras rampas se constata variações nos valores, 
Figura 4. Assim se percebe rampas que estão interligadas por 
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patamares que deveriam seguir um padrão e que acabam por 
não fazê-lo, se tornando um fator prejudicial a mobilidade.

Figura 4 – Rampa de acesso ao lado de lanchonetes.

Inclinação: 6,87%

0,27 m

Inclinação: 8,14%

3,93 m 3,93 m
0,32 m

0,45 m
3,90 m

Inclinação: 11,5%

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal. Vista lateral de rampa de acesso ascendente à direita, depois 
à esquerda, e novamente à direita, com corrimãos na cor azul e marcações numéricas em três pontos. Abaixo da 
fotografia legenda: a marcação “1”, posicionada na primeira subida, indica inclinação de 6,87%, com comprimento 
de 3,93m e altura de 0,27m; o “2”, posicionado na segunda subida, aponta inclinação de 8,14%, com comprimento de 
3,93m e altura de 0,32m; o “3”  na terceira subida, indica inclinação de 11,5%, com comprimento de 3,90m e altura de 
0,45m. [Final da descrição]
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Figura 5 – Rampa de acesso ao lado da Xerox.

Inclinação: 7,21%

11,5 m

0,83 m

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal. Vista lateral de rampa de acesso ascendente à esquerda e 
corrimãos na cor azul. Abaixo da fotografia, legenda indica o significado da marcação posicionada próxima ao fim da 
subida: “1” indica inclinação de 7,21%, com comprimento de 11,5m e altura de 0,83m. [Final da descrição]

Ao longo de Praça de Convivência, se percebe a constru-
ção de passagens que não atende a legislação em boa parte. Se 
espaços abertos como esse, dentro de uma instituição pública 
por vezes não recebe a devida atenção, o que dirá na cidade? 

Após essa verificação nas rampas da área de convivência, 
foi feio um levantamento na parte do RU. Primeiramente se 
constata que não há piso tátil que conduza deficientes visuais 
para dentro da edificação, e ao ir em direção a entrada observa-
-se que há somente uma rampa da via para a calçada, na esqui-
na, e que a mesma se encontra distante da entrada principal.  
A Figura 6, mostra um trajeto a ser percorrido de 140 metros que 
uma pessoa com deficiência, principalmente aqueles com baixa 
mobilidade e cadeirantes, teriam de percorrer até chegar ao RU. 
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Figura 6 – Trajeto da rampa acessível à entrada do RU.

Fonte: Prefeitura Universitária.
[Descrição da imagem] Planta baixa do pavimento térreo do RU, sendo a área do prédio demarcada nas cores verde, 
cinza e branco. O trajeto a ser percorrido de 140 metros pela rampa de acesso ao prédio do RU é demarcado por uma 
linha vermelha. Ela parte da porta à esquerda, faz um “S”  esquerda direita, segue reto pela lateral, vira duas vezes 
à direita, volta em paralelo até a altura do “S” onde  vira 90º à esquerda, passa em frente a entrada principal até a 
lateral direita do desenho, vira três vezes a esquerda chega na porta lateral do prédio a direita. [Final da descrição]

Na entrada, observa-se que as portas estão de acordo com 
o tópico 6.11.2 da NBR 9050, como pode-se ver na Figura 7, abaixo:

Figura 7 (a, b e c) – Acesso principal do RU; 
Tópico 6.11.2 da NR 9050/15.

Fonte: Prefeitura Universitária; Acervo próprio; NBR 9050/15.
[Descrição da imagem] Três imagens do acesso principal do RU. Da esquerda para direita, uma planta baixa do pavimento 
térreo do prédio com porta central destacada por um retângulo vermelho; a segunda imagem, uma foto colorida 
vertical com destaque em contorno vermelho, mostra a entrada central com paredes revestidas por azulejos e porta 
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de vidro medindo 90cm de largura; a terceira é uma planta baixa da entrada, com cadeirante posicionado na parte de 
fora. Em sua lateral esquerda, uma parede medindo 1,20 e à sua direita, um espaço de 0,30. No interior do cômodo, a 
parede lateral esquerda mede 1,50, a medida da porta é 0,90 e à sua direita um espaço de 0,60. [Final da descrição]

Ao entrar na edificação, há uma mesa e uma catraca que 
são usadas para fazer o controle e o acesso dos estudantes que 
comem no RU, Figura 8. Certamente é uma passagem que possui 
um grande fluxo de pessoas e que sua má implementação pode 
atrasar inclusive o andamento da fila. A catraca e o corredor 
que conduz até o balcão de distribuição de alimentos possui 
uma largura muito pequena, impossibilitando pessoas com 
obesidade e cadeirantes de passar. A distância entre a catraca 
e a parede é de 52 cm, sendo considerada estreita.

Figura 8 (a e b) – Acesso principal do RU; “Catraca” de entrada.

Fonte: Prefeitura Universitária; Acervo dos autores.
Descrição da imagem] Duas imagens, à esquerda, planta baixa com destaque em laranja mostra a localização da imagem 
“b”, uma fotografia colorida horizontal com uma mesa marrom à esquerda e uma catraca com a medida da passagem 
de 52cm até a parede direita revestida com cerâmica branca. [Final da descrição]

Após passar pela catraca, o primeiro corredor que se 
depara possui uma largura de 1 metro, e alguns lavatórios 
que reduzem a passagem para 80 cm, ficando desacordo com a 
norma para corredores e deslocamentos em linha reta da seção 
6.11.1 (Figura 9) onde “os corredores devem ser dimensionados de 
acordo com o f luxo de pessoas, assegurando uma faixa livre de barrei-
ras ou obstáculos. As larguras mínimas para corredores em edificações 
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e equipamentos urbanos são: 0,90m para corredores de uso comum com 
extensão até 4,00 m”.

É importante se prevê em um restaurante, um espaço 
para a lavagem de mãos, e à medida que se constrói um RU, 
tem que trabalhar o acesso ao longo dele de forma correta, 
para que não se torne um problema para as inúmeras pessoas 
que usam o espaço. 

Figura 9 (A e B) - Largura mínima para corredor.

 

Fonte: NBR 9050/15, item 6.11.1.
[Descrição da imagem] Desenhos técnicos de homem numa cadeira de rodas num corredor.  O primeiro, à esquerda, 
tem vista frontal e mostra acima da cabeça do cadeirante, seta de dupla direção com a largura do corredor de 0,90. 
O segundo, à direita, mostra-o visto de cima. [Final da descrição]

Ao final do corredor, há uma curva que também não 
está em conformidade com a norma, pois não há espaço para 
a realização da manobra para cadeirantes, como pode ser 
visto na imagem abaixo. Em uma instituição relativamente 
recente, como a UFCG, espera-se que os projetos edificados 
estejam atentos a essas exigências que contribuem para que 
o deficiente não necessite passar por constrangimentos para 
que se tome alguma atitude.

A área de manobra de cadeira de rodas sem deslocamen-
to, são:
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• Para rotação de 90º = 1,20 m x 1,20 m;
• Para rotação de 180° = 1,50 m x 1,20 m; 
• Para rotação de 360° = circulo com diâmetro de 1,50 m;

Figura 10 (A, B e C) – Manobra de cadeira 
de rodas com deslocamento.

Fonte: NBR 9050/15.
[Descrição da imagem] Quadro com três desenhos técnicos de vista superior de corredor em “L” com deslocamento 
de cadeirante. Na sequência da esquerda para direita, desenho “A” intitulado “Deslocamento de 90º - Mínimo para 
edificações existentes”, corredor com 0,90 de largura, com comprimento horizontal em 1,60 e vertical 2,00. No ângulo 
interno do corredor tem uma reta oblíqua e a medida da sua ponta direita até a base do corredor, e da ponta esquerda 
até a parede vertical externa, que forma um ângulo de 90º com a base, é 1,20; o desenho “B” intitulado “Deslocamento 
mínimo para 90º”, Corredor com 1,20 de largura e ângulos retos em 90º; o desenho “C” intitulado “Deslocamento 
recomendável para 90º”, corredor com 1,20 de largura. No ângulo interno tem uma reta oblíqua e a medida da sua 
ponta direita até a base do corredor, e da ponta esquerda até a parede vertical externa, que forma um ângulo de 90º 
com a base, é 1,50. [Final da descrição]

Ainda no corredor citado acima, as bandejas se encon-
tram em uma altura entre 89 e 90 cm do chão, Figura 11, estan-
do acima do que a norma especifica. Na seção 9.3.3 que trata 
de dimensionamento de superfícies de apoio para bandejas e 
similares, é estabelecido uma altura de 75 cm a 85 cm do piso. 
Assim, tem que se ter a atenção que não se trata somente do 
dimensionamento de espaços construídos, mas que o próprio 
mobiliário tem que se adequar ao que foi proposto. 
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Figura 11 (A, B e C) – Bancada do refeitório em planta 
baixa; Altura da superfície que pega a bandeja; 
Refeitórios – medidas e espaços para circulação.

Fontes: Prefeitura Universitária; Acervos dos autores; NBR 9050/15.
[Descrição da imagem] Sequência de três imagens, da esquerda para direita, uma planta baixa do refeitório, com a 
bancada destacada em verde; a segunda imagem, uma fotografia colorida vertical com contorno verde mostra a bancada, 
com uma seta dupla na vertical de 89 cm de altura, passa-prato dobrável de inox levantado e cerâmica branca, e na 
terceira, desenho técnico, vista frontal de uma bancada à esquerda e um cadeirante à direita. No desenho, na altura 
do braço da cadeira de rodas, o passa-prato com a altura de 0,75 a 0,85. A largura da passagem para o cadeirante é 
de 0,90. [Final da descrição]

Ao passar o corredor, o usuário se depara com o refeitó-
rio, Figura 12. Esse espaço é composto por 50 mesas que compor-
tam 300 pessoas, no entanto não são acessíveis para pessoas 
com deficiência física, visto que são muito próximos umas das 
outras, com larguras que dificultam até mesmo a passagem de 
pessoas sem deficiência. Em projeto de refeitório tem que se 
prever a quantidade de pessoas que irão usar o mesmo espaço 
ao mesmo tempo, e saber adequar as passagens de forma que 
não cause tumulto na área.
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Figura 12 (a e b) – Salão para refeições em planta 
baixa; Disposição das mesas no refeitório.

Fontes: Prefeitura Universitária; Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] A figura contém duas imagens, dispostas lado a lado. A imagem da esquerda é de uma planta 
baixa com a área do salão para refeições em destaque na cor vermelha. A imagem da direita é uma fotografia horizontal 
e colorida da disposição das mesas no refeitório. As mesas são retangulares, organizadas em duas colunas com 
corredor entre elas.[ Final da descrição]

A cozinha do restaurante universitário também está fora 
do que a norma prevê no tópico 10.9.7 que trata da área de apro-
ximação. A pia deveria ter um espaço livre na sua parte inferior 
para a cadeira de rodas ficar embaixo e a altura da pia está acima 
do considerado acessível. No tópico consta: “Quando nas unidades 
acessíveis forem previstas cozinhas ou similares, deve ser garantida a 
condição de circulação, aproximação e alcance dos utensílios. As pias 
devem possuir altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de 
no mínimo 0,73 m”, como se pode observar na Figura 13.
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Figura 13 (a e b) – Cozinha em planta baixa; Cozinha do RU.

Fontes: Prefeitura Universitária; Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] A figura contém duas imagens, dispostas lado a lado. A imagem da esquerda é de uma planta 
baixa com a área da cozinha em destaque na cor amarela. A imagem da direita é uma fotografia horizontal e colorida, 
com contorno amarelo, da cozinha do RU, com as indicações de 87 cm para a altura da pia e 89 cm para a altura da 
bancada central. [Final da descrição]

Figura 14 (A e B) – Área de aproximação e medidas de uso.

Fonte: NBR 9050/15.
[Descrição de imagem] Dois desenhos técnicos alinhados horizontalmente, intitulados “Cozinha - Área de aproximação 
e medidas para uso”. O da esquerda, “a) Vista superior”, mostra cadeirante diante da pia e rodeado por um quadrado, 
assinalado “módulo de referência”. À sua esquerda, armário com porta aberta e, à direita, fogão. A área entre a o armário, 
a pia e o fogão é assinalado com um círculo tracejado de 1,50 mín. de diâmetro. O desenho da direita, intitulado “b) 
Vista frontal”, mostra as medidas do comprimento da pia, 0,80 mín. altura livre inferior, 0,73 mín. e altura do chão até 
o topo da pia, 0,85 máx. [Final da descrição]

Nos banheiros do RU não há acessibilidade, Figura 15 e 
16. Não há sinalização tátil, com portas com aberturas inferio-
res a 80 cm. Na NBR 9050, na seção 7.1, requisitos gerais, onde 
“os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis devem obedecer aos 
parâmetros desta norma quanto às quantidades mínimas necessárias, 
localização, dimensões dos boxes, posicionamento e características das 
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peças, acessórios, barras de apoio, comandos e características de pisos 
e desníveis. Os espaços, peças e acessórios devem atender aos conceitos 
de acessibilidade, como as áreas mínimas de circulação, de transferên-
cia e de aproximação, alcance manual, empunhadura e ângulo visual.”

Apesar de todos esses requisitos a norma prevê também 
tolerância como na seção 7.2., onde “os valores identificados 
como máximos e mínimos nesta seção devem ser considerados 
absolutos, e demais dimensões devem ser tolerâncias de mais 
ou menos 10 cm.”.

Figura 15 (a, b e c) – Planta baixa dos banheiros; Banheiros.

Fontes: Prefeitura Universitária; Acervo dos autores.
[Descrição de imagem] Três imagens uma ao lado da outra. Da esquerda para direita, planta baixa do RU com banheiros 
destacados na cor rosa; a segunda, fotografia colorida vertical contornada em cor rosa de banheiro com porta medindo 
78 cm de largura e, por último, fotografia colorida horizontal contornada em cor rosa, de banheiro com porta medindo 
60 cm de largura. [Final de descrição]
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Figura 16 (A e B) - Planta baixa do banheiro feminino; 
Planta baixa do banheiro masculino.

Fonte: Prefeitura Universitária.
[Descrição da imagem] Desenho técnico de duas plantas baixas de banheiros. A primeira, banheiro feminino, com 
porta de entrada de 78 cm de largura, passagem de 90 cm e duas cabines de vaso sanitário com portas de 60 cm de 
largura. A segunda, banheiro masculino, com porta de entrada de 70 cm de largura, passagem de 85 cm e três cabines 
de vaso sanitário, duas com portas de 60 cm de largura e a outra com 58 cm.  [Final de descrição]

No mundo contemporâneo vem se discutindo cada vez 
mais a importância da acessibilidade e da inclusão, e assim as 
cidades e as instituições devem atender a essa premissa. As 
normas de acessibilidade são feitas para que haja o maior grau 
de igualdade na sociedade diante das dificuldades que as defi-
ciências físicas podem causar. Em inúmeros espaços públicos 
se vê essa questão deixada de lado. A falta de piso tátil, rampas 
incoerentes e até mesmo mobiliários urbanos que não atendem 
aos princípios do Desenho Universal são observados constan-
temente no Brasil. O Restaurante Universitário que era para 
ser um espaço para atender a todo estudante, acaba possuindo 
também inúmeras incoerências que inviabilizam o seu uso para 
as pessoas com deficiência física. 

A UFCG é uma instituição recente e que tem potencial 
para se readequar às exigências normativas para a construção 
civil, e que são essenciais para a boa organização do espaço. 
O quanto antes se diagnosticar essas irregularidades melhor 
para os usuários e também para a administração que passa a 
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ficar ciente de que a comunidade acadêmica está por dentro 
dos projetos implementados.  

As pessoas com deficiência física devem exercer seu papel 
como cidadãos, e a participação dos mesmos nos debates são 
importantes para que se atinja os objetivos por meio da parti-
cipação de todos os envolvidos. Assim a conquista por espaços, 
livres de barreiras arquitetônicas que impeçam a autonomia 
de pessoas com NEEs e que acabam por gerar insegurança no 
direito de ir e vir de todo cidadão é uma luta constante. 

Ter conhecimento dessas normas e diagnosticar essas 
irregularidades são os primeiros passos para que se cobre do 
poder público a promoção de espaços de inclusão. Apesar de 
ser dever da universidade viabilizar espaços abertos ou edifi-
cados da instituição para que atenda aos estudantes de forma 
inclusiva, é importante que toda a população se una em prol de 
uma luta comum, o direito de todo deficiente físico de usufruir 
dos espaços públicos ou privados de forma igualitária, contri-
buindo para a integração de pessoas, e atendendo ao artigo 5º 
da Constituição Federal, que estabelece o direito de ir e vir de 
todos os cidadãos brasileiros.
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RESUMO

O objeto do presente estudo é a principal rota de acesso a pé, da 
entrada da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) até 
a central de aulas CAA. Este caminho é utilizado diariamente 
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por centenas de alunos e professores que se locomovem até a 
central de aulas para suas atividades. O objetivo desta pesquisa é 
identificar e analisar as barreiras físicas ao longo deste percurso, 
que impedem a mobilidade das pessoas com deficiência física.  
A metodologia empregada consistiu em visitas ao local utilizando 
ferramentas de medição como uma trena, em fontes primárias 
como fotografias dos elementos que estão e não estão conforme 
a NBR 9050 e em fontes secundárias como a NBR 9050, que serviu 
como base teórica/normativa para este trabalho, e a planta baixa 
do Campus, fornecida pela prefeitura universitária da UFCG. Este 
estudo é parte de um programa de bolsas de extensão – PROBEX, 
com o tema: “Inclusão e Acessibilidade no âmbito da Universidade 
Federal de Campina Grande: Valorizando os alunos com necessi-
dades educacionais especiais”. Como resultado desta pesquisa, foi 
observado várias inconformidades com a NBR 9050 começando 
pelo piso das calçadas, que além de ter um revestimento inade-
quado não possui piso tátil para o deslocamento dos deficientes 
visuais e não há rampas acessíveis em todas as calçadas. Com os 
resultados desta pesquisa, espera-se que a prefeitura universi-
tária tome medidas para deixar o campus acessível a todos os 
alunos e professores.

Palavras chaves: inclusão social; NBR 9050; barreiras físicas.

INTRODUÇÃO

A inclusão de pessoas com necessidades específicas na área da 
educação representa um grande desafio desde a modalidade de 
Educação Infantil até o Ensino Superior, em instituições tanto 
privadas quanto públicas. Entender a diferença presente nos 
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contextos universitários é de fundamental importância, para 
que posturas inclusivas se construam. Como diz Lira (2014), as 
Universidades têm o dever de implementar ações planejadas e 
eficientes, com vistas a uma educação de qualidade. As pessoas 
com deficiência e necessidades educativas específicas necessitam 
de um acesso igualitário ao conhecimento, possibilitando atuar 
na mediação do processo ensino/aprendizagem de forma a 
satisfazer suas necessidades de conhecimento.

Como aponta Duran e Esteves (2010), nos últimos anos, 
tem-se observado um avanço gradativo para o implemento de 
políticas de inclusão social em diversas áreas, resultante da 
criação de leis, do aperfeiçoamento das normas técnicas e da 
resposta às pressões da sociedade. No Brasil este processo no 
âmbito das escolas já atravessou um longo trajeto de desenvol-
vimento em relação às leis. Muitos avanços já foram percebidos 
até aqui, porém muito ainda deve ser modificado para que a 
inclusão, nas escolas regulares, aconteça.

Segundo Veiga-Neto e Lopes (2007, p. 948), 

É importante discutir a inclusão na medida em que, com 

esses debates, abre-se a oportunidade de problematizar 

várias questões sociais, culturais, políticas e pedagógicas 

que, de outra maneira, permaneceriam à sombra, ou seriam 

consideradas resolvidas ou, até mesmo, nem seriam vistas 

como problemática.

As discussões sobre inclusão/acessibilidade vão além da 
ideia de inclusão como sinônimo de respeito, tolerância e aceita-
ção do outro. É uma forma de possibilitar que o aluno se perceba 
como uma pessoa que tem potencial para aprender e participar 
da sociedade independente da deficiência.
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Estes conceitos de acessibilidade e inclusão social estão 
intrinsecamente vinculados. Acessibilidade parece evidenciar 
os aspectos referentes ao uso dos espaços físicos e, consequente-
mente, a possibilidade de mobilidade. Porém, numa análise mais 
ampla, a acessibilidade é condição de possibilidade de supe-
rar barreiras para a efetiva participação de pessoas nos vários 
âmbitos da vida social. A acessibilidade é, portanto, condição 
fundamental e imprescindível a todo e qualquer processo de 
inclusão social, e se apresenta em múltiplas áreas, incluindo 
aquelas de natureza atitudinal, física, tecnológica, informacio-
nal, comunicacional, linguística e pedagógica, etc.

Sabe-se que a inclusão de estudantes com necessidades 
educacionais específicas no ensino superior no Brasil ainda é 
recente. De acordo com o Censo da Educação Superior, as matrí-
culas passaram de 677, em 2003 para 4.324, em 2009, indican-
do um crescimento de 538,7%. (DOCUMENTO ORIENTADOR/
PROGRAMA INCLUIR, 2012, p. 9).

Em 2013 o governo criou um programa – Programa 
Incluir – que tem como objetivo institucionalizar a Política de 
Acessibilidade nas Instituições Federais de Educação Superior–
IFES, a fim de assegurar o direito da pessoa com deficiência à 
educação superior, fundamentado nos princípios e diretri-
zes contidos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (ONU 2006). Nesse sentido, o Ministério da Educação 
apoia as IFES, por meio de aporte contínuo e sistemático de recur-
sos orçamentários para a execução de ações de acessibilidade, 
no âmbito do eixo “Acesso à Educação” do Plano Nacional dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência.

No Brasil várias universidades vêm adotando políticas de 
inclusão social e de acessibilidade para as pessoas com deficiên-
cia. A Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF por exemplo, 
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possui uma Coordenação de Acessibilidade Educacional, Física 
e Informacional – CAEFI, e apresenta várias propostas para a 
melhoria da acessibilidade como o oferecimento de cursos de 
Libras a alunos e servidores, a aquisição de acervo digital e acer-
vo em Braille nas bibliotecas, a promoção de acessibilidade física 
no campus, etc. A UFJF foi contemplada com o Programa Incluir 
e apesar de nem todas as propostas de melhoria da acessibilida-
de estarem prontas, muitas delas estão em andamento. Outra 
universidade que possui políticas inclusivas é a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Ela possui um caderno 
de acessibilidade, uma cartilha de acessibilidade, além de um 
laboratório de acessibilidade. Este último tem como o objeti-
vo a produção de materiais acessíveis e oferece a comunidade 
acadêmica os serviços de digitalização de textos; produção de 
materiais em formatos acessíveis; empréstimo de tecnologias 
assistivas; orientação bibliográfica e normalização de trabalhos; 
orientação e mobilidade na UFRN; visita guiada; revisão Braille; 
treinamento e capacitação; Repositório de Informação Acessível 
(RIA). Além de todo esse material de suporte, o campus possui 
acessibilidade física em suas edificações.

A Universidade Federal de Campina Grande – UFCG está 
localizada na cidade de Campina Grande, na Paraíba e possui 
31 cursos de graduação. Apesar de existir alguns estudantes 
que apresentam algum tipo de deficiência, a universidade não 
possui políticas inclusivas definidas. Tratando das barreiras 
físicas, alguns caminhos de acesso ás edificações da UFCG são 
ruins, com piso degradado e declividade muito alta, dificultan-
do o acesso até mesmo para quem não possui qualquer defici-
ência física. Com as discussões apresentadas a cima acerca de 
inclusão social e programas como o INCLUIR e com o que a UFCG 
representa como instituição de ensino para a cidade de Campina 
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grande e regiões adjacentes, chega-se a um ponto em que a 
implantação de políticas inclusivas passa a ser mais que um 
dever e sim uma necessidade. Desta forma, tendo como exem-
plos essas outras universidades e percebendo esta necessidade 
de tornar a UFCG uma instituição mais inclusiva e acessível, 
foram analisadas as barreiras físicas e atitudinais presentes na 
instituição. Esta pesquisa fez parte de um programa de bolsas e 
extensão: PROBEX, e tinha como título: “Inclusão e Acessibilidade 
no âmbito da Universidade Federal de Campina Grande: Valorizando os 
alunos com necessidades educacionais especiais”. Neste artigo serão 
apresentadas somente as barreiras físicas.

Com esta análise, a Prefeitura Universitária tomará 
ciência das diversas irregularidades e inconformidades da 
sua infraestrutura com a NBR9050. Assim, espera-se que estas 
análises feitas pelo grupo de pesquisa pela PROBEX, tenha sido o 
primeiro passo para a conscientização das autoridades respon-
sáveis competentes da UFCG que há uma real necessidade de 
inserir as pessoas com deficiência no meio acadêmico, e que 
assim, medidas inclusivas sejam adotadas para vencer as irre-
gularidades e barreiras físicas existentes além das barreiras 
atitudinais. Desta forma, a UFCG se tornará mais justa e propor-
cionara o acesso à educação à todas as pessoas, independente 
de alguma deficiência, assegurando assim o direito universal 
à educação e mobilidade.

OBJETIVOS

A norma brasileira NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, define acessibi-
lidade como: 
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possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimen-

to para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 

mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecno-

logias, bem como outros serviços e instalações abertos ao 

público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na 

zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou 

mobilidade reduzida.

Entendendo o conceito de acessibilidade e sabendo que 
todas as pessoas têm legalmente o mesmo direito à mobilidade 
e ao acesso à educação, faz-se necessário adaptar o que não está 
acessível para que todos os estudantes possuam o mesmo acesso 
à educação e locomoção. Desta forma, o objetivo desta pesquisa 
é identificar e mapear os pontos que estão em inconformidade 
com a norma brasileira de acessibilidade NBR 9050 em relação 
as barreiras arquitetônicas, na principal via de acesso de alunos 
e professores da UFCG, percorrendo da entrada principal da 
universidade até a central de aulas CAA. 

Com esta análise, espera-se que a prefeitura universitária 
se torne ciente das várias inconformidades com a norma que 
o campus possui, para que assim, sejam tomadas medidas de 
acessibilidade que, no caso, permita a inclusão social dos estu-
dantes com deficiência física ou mobilidade reduzida e além 
disso, seja o começo de uma maior atenção à questão da inclusão 
social, para que assim como já acontece em outras universidade, 
a UFCG também consolide sua preocupação em oferecer educa-
ção superior as pessoas com deficiência e assim crie políticas 
inclusivas que façam isso se tornar real.
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METODOLOGIA

A metodologia proposta neste trabalho compreendeu em visitas 
ao local utilizando de ferramentas de medição como: trenas e 
régua dobrável; e a leitura da NBR 9050. Todos os elementos 
arquitetônicos de acessibilidade, quando haviam, eram medidos 
para verificar sua compatibilidade com a norma.

A planta baixa da UFCG foi cedida pela Prefeitura 
Universitária, e utilizou-se dela para mapear os elementos 
analisados.

Os locais foram fotografados para ser utilizado neste 
artigo e proporcionar uma melhor compreensão do problema.

RESULTADOS

Abaixo, tem-se o mapa geral da UFCG com alguns pontos 
marcados para orientar a análise de acessibilidade. Nos exem-
plos será mostrado o mapa com o ponto analisado e ao lado 
uma foto do local.
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Figura 1 – Mapa geral da UFCG.

Fonte: Prefeitura Universitária, 2014.
[Descrição da imagem] Mapa geral da UFCG, com marcações numéricas dentro de círculos na cor laranja, com legenda 
ao lado: 1 Entrada Principal; 2 Restaurante Universitário; 3 Central de aulas e uma linha verde que representa o caminho 
percorrido. Ela parte do número 1, segue reto na vertical para cima, vira à direita, duas vezes à esquerda, contorna à direita 
o restaurante universitário, vira à esquerda, sobe e vira a direita em direção à central de aulas (3). [Final da descrição]

A entrada principal da Universidade (1) é marcada pela 
passagem de veículos em baixa velocidade, e de pedestres. No 
entanto, não é acessível para pessoas deficientes que pretendem 
transitar pela via, pois há incoerência nas calçadas, e muitas 
barreiras físicas. Há poucos elementos de acessibilidade ao 
longo da rota.

a. Calçadas estreitas ou com obstáculos
Nestes pontos a calçada está mais estreita que do que está na 
norma - Figura 3, (no item 6.12 que trata das circulações exter-
nas), e/ou há obstáculos (um poste e uma árvore) que dificulta 
ainda mais a locomoção dos usuários.
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Fonte: Prefeitura 

Universitária.
[Descrição da imagem] Planta baixa da 
UFCG, com marcações de baixo para 
cima, da esquerda para direita com os 
números 1, 2 e 3 dentro de círculos na cor 
laranja. Detalhe em linha verde da rota de 
acesso à central de aulas (3), com um “X” 
em vermelho entre 1 (entrada principal) 
e 2 (restaurante universitário). [Final da 
descrição]

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida vertical. 
Em primeiro plano, calçada de pedras irregulares, 
à esquerda, parte de parede de tijolos vermelhos, à 
direita poste com parte inferior pintada de amarelo. 
Em segundo plano, entulho no meio da calçada. 
[Final de descrição]

Figura 3 – Calçada com 
irregularidades: dimensões 
insuficientes e obstáculo.

Figura 2 – Localização 
em planta.
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Figura 4 – Localização 
em planta.

Figura 5 – Calçada com 
irregularidades: obstáculo 
e piso inadequado.

Fonte: Prefeitura 

Universitária.
[Descrição da imagem] Planta baixa da 
UFCG, com marcações de baixo para 
cima, da esquerda para direita com os 
números 1, 2 e 3 dentro de círculos na cor 
laranja. Detalhe em linha verde da rota 
de acesso à central de aulas (3). [Final 
da descrição]

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem]: Fotografia colorida horizontal 
de uma calçada com piso irregular e rachaduras. Do lado 
esquerdo, carros estacionados. Obstáculos no percurso 
da calçada: da esquerda para a direita, uma árvore, uma 
motocicleta estacionada e, encostada ao muro, cadeira. 
[Final da descrição]
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Figura 6 – Faixas de uso da calçada – Corte.

Fonte: NBR 9050/15; Item 6.12.4.
[Descrição da imagem] Desenho frontal de uma calçada com árvore à esquerda, ao centro um cadeirante com 
acompanhante, à direita seta vertical apontando para cima até o início da copa, a direita da seta, escrito Min 2,10. 
Abaixo da calçada à esquerda setas duplas horizontais com marcações de 0,70 e 1,20. Mais abaixo três setas com 
marcações da esquerda para a direita: Faixa de Serviço, Faixa livre e Faixa de acesso. [Final da descrição].

b. Piso inapropriado
Em alguns pontos, a calçada encontra-se bastante desgastada 
(Figura 8) com pisos com revestimentos inadequados (Figura 10). 
O item 6.3.2 da norma trata-se do tipo adequado de revestimento 
do piso: “Os materiais de revestimento e acabamento devem ter super-
fície regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com rodas 
e antiderrapante, sob qualquer condição (seco ou molhado).Deve-se 
evitar a utilização de padronagem na superfície do piso que possa causar 
sensação de insegurança (por exemplo, estampas que pelo contraste de 
desenho ou cor possam causar a impressão de tridimensionalidade). ”
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Figura 7 – Localização 
em planta. 

Figura 8 – Calçada com 
piso desgastado.

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida vertical da 
calçada com piso desgastado na UFCG. [Final da Descrição]

Fonte: Prefeitura 

Universitária.
[Descrição da imagem] Planta baixa da 
UFCG, com marcações de baixo para 
cima, da esquerda para direita com os 
números 1, 2 e 3 dentro de círculos na cor 
laranja. Detalhe em linha verde da rota 
de acesso à central de aulas (3), com um 
“X” em vermelho entre1(entrada principal) 
e 2 (restaurante universitário). [Final da 
descrição]
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c. Ausência de rampas acessíveis nas calçadas
Ao longo das calçadas do trecho há algumas rampas de acesso, 
mas não é suficiente para estar de acordo com a norma. Por exem-
plo: em um lado da calçada há uma rampa de acesso para uma 
rua, mas do outro lado que dá para a outra rua não existe rampa.

Figura 9 – Localização 
em planta.

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal. Ao 
centro, calçada com piso de pedras irregulares e homem 
ao fundo. Nas laterais, colunas pintadas de branco; do lado 
esquerdo, carros estacionados, e do lado direito areia. [Final 
da descrição]

Figura 10 – Calçada com 
piso inapropriado.

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Planta baixa da 
UFCG, com marcações de baixo para 
cima, da esquerda para direita com os 
números 1, 2 e 3 dentro de círculos na 
cor laranja. Detalhe em linha verde da 
rota de acesso à central de aulas (3), com 
um “X” em vermelho entre 2 (restaurante 
universitário) e 3 (central de aulas). [Final 
da descrição]

ANÁLISE DAS BARREIRAS ARQUITETÔNICAS 
NA PRINCIPAL ROTA DE ACESSO À 

CENTRAL DE AULAS – CAA, NA UFCG

Clarissa Fonseca Azevedo de Melo
Haziel Pereira Lobo
Taciana Lima Araújo
Hermília Feitosa Junqueira Ayres



1429

Figura 11 – Localização 
em planta. 

Figura 12 – Ausência de 
rampa de acesso à via. 

Fonte: Prefeitura 

Universitária.
[Descrição da imagem] Planta baixa da 
UFCG, com marcações de baixo para cima, 
da esquerda para direita com os números 
1 (entrada principal) e 2 (restaurante 
universitário) dentro de círculos na cor 
laranja. Detalhe em linha verde da rota 
de acesso à central de aulas, com um 
“X” em vermelho ao lado do restaurante 
universitário. [Final da descrição]

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal de rua 
de paralelepípedo, vista da calçada revestida com tijolos 
intertravados e margeada por meio-fio. Ao fundo, canteiro com 
árvore, pequenos arbustos e veículos estacionados ao redor. 
[Final da descrição]

d. Piso tátil danificado 
Há uma área na rota avaliada que possui piso tátil, porém,em 
alguns trechos ele se encontra bastante desgastado pelo tempo, 
como pode-se observar na Figura 14, precisando assim de reparos 
para que possam exercer sua função de direcionamento ou alerta.
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Figura 14 – Calçada com 
piso tátil danificado.

Figura 13 – Localização 
em planta.

Fonte: Prefeitura 

Universitária - editado.
[Descrição da imagem] Planta baixa da 
UFCG, com marcações de baixo para cima, 
da esquerda para direita com os números 1 
(entrada principal), 2 (restaurante universitário) 
e 3 (central de aulas) dentro de círculos na 
cor laranja. Detalhe em linha verde da rota 
de acesso à central de aulas, com um “X” em 
vermelho pouco antes da primeira virada à 
direita no caminho em direção ao centro de 
aulas. [Final da descrição]

Fonte: O autor.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida 
na vertical. Calçada de piso intertravado 
desgastada. À esquerda, peças soltas em meio 
a areia, à direita da imagem piso tátil direcional, 
com ausência de algumas pedras. A calçada 
é finalizada com curva à direita e piso tátil de 
alerta, rua em paralelepípedo ocupa a lateral 
esquerda e o fundo da fotografia. [Final da 
descrição]

e. Ausência de rampas de acesso às edificações 
Em outros pontos ao longo do caminho, o acesso da calçada para 
as edificações se dá por escada não havendo rampas de acesso 
para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida (figura 16);  
e também não há o rebaixamento necessário para a passagem dos 
usuários, como se vê nas figuras abaixo. Este último problema não 
atende a seção 6.12.7 da NBR 9050/15, que trata da importância da 
circulação dos pedestres proporcionadas por faixas elevadas e/ou 
rebaixamento de calçadas para a melhor locomoção das pessoas.
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Figura 15 – 
Localização em planta. 

Figura 16 – Acesso à edificação somente 
por escada. Ausência de rampa. 

Fonte: Prefeitura 

Universitária.
[Descrição da imagem] Planta baixa da 
UFCG, com marcações de baixo para 
cima, da esquerda para direita com 
os números 1 (entrada principal), 2 
(restaurante universitário) e 3 (central 
de aulas) dentro de círculos na cor 
laranja. Detalhe em linha verde da rota 
de acesso à central de aulas, com um “X” 
em vermelho depois da primeira virada à 
direita e pouco antes da primeira virada 
à esquerda no caminho em direção ao 
centro de aulas. [Final da descrição]

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal de corredor 
elevado para o acesso a prédio da UFCG. Em primeiro plano, no 
canto inferior direito, escada com dois degraus, e à esquerda, em 
segundo plano, estacionamento com carros debaixo de árvores. 
[Final da descrição]

f. Presença de faixa elevada
Em um ponto da via, encontra-se uma faixa elevada (Figura 18), 
com cores e dimensões em conformidade com a NBR 9050/15, 
seção 6.12.7.2, que trata da presença de faixas elevadas para 
travessia. O local onde está essa faixa é um ponto estratégico 
próximo à entrada principal e separa o prédio da Reitoria e o 
Centro de Humanidades. Seria necessário colocar outras faixas 
dessas ao longo do percurso e em outros pontos da universidade. 
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Figura 17 – Localização 
em planta. 

Figura – 18. Faixa elevada 
para travessia.

Fonte: Prefeitura 

Universitária.
[Descrição da imagem] Planta baixa da 
UFCG, com marcações de baixo para 
cima, da esquerda para direita com 
os números 1 (entrada principal), 2 
(restaurante universitário) e 3 (central 
de aulas) dentro de círculos na cor 
laranja. Detalhe em linha verde da rota 
de acesso à central de aulas, com um 
“X” em vermelho na reitoria, que fica à 
direita da reta inicial. [Final da descrição]

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal 
de faixa de pedestre elevada vista da calçada. Com pisos 
intertravados com faixas vermelhas, elevada à altura da calçada 
e com declives na cor amarela em ambos os lados de seu 
comprimento. [Final da descrição].
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Figura 19 – Faixa elevada para travessia- vista superior.

Fonte: NBR 9050/15, item 6.12.7.2.
[Descrição da imagem] Desenho técnico de vista superior de faixa elevada para travessia disposta verticalmente, 
composta por seis listras cujas extensões horizontais representam o comprimento da faixa. À direita, seis triângulos 
alinhados verticalmente apontados para a faixa e, nas laterais, vias. Nas extremidades, calçadas sinalizadas com piso 
tátil de bolinhas e, perpendicular a este piso, partindo do meio, piso listrado. Depois das calçadas, linhas horizontais 
assinalam o alinhamento do imóvel. [Final da descrição].

g. Presença de piso tátil
Em alguns trechos do percurso, há a presença de pisos tátil 
como pode-se observar na Figura 21. Em alguns pontos o piso 
se encontra corretamente aplicado, atendendo a seção 3.1.29 da 
NBR 9050/15, demonstrando claramente a função dos pisos de 
alerta e pisos direcionais para pessoas com deficiência visual.
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Figura 20 – Localização 
em planta. 

Figura 21 – Piso tátil: de 
alerta e direcional. 

Fonte: Prefeitura 

Universitária.
[Descrição da imagem] Planta baixa da 
UFCG, com marcações de baixo para cima, 
da esquerda para direita com os números 
1 (entrada principal), 2 (restaurante 
universitário) e 3 (central de aulas) dentro 
de círculos na cor laranja. Detalhe em linha 
verde da rota de acesso à central de aulas, 
com um “X” em vermelho próximo à entrada 
principal. [Final da descrição]

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal de 
caminho com revestimento de tijolo intertravado, e sinalização 
em piso tátil vermelho nos modelos alerta, com bolinhas, e 
direcional com tirinhas. [Final da descrição]

h. Presença de rampas
Em alguns pontos ao longo das calçadas as normas de aces-
sibilidade são atendidas, como na Figura 23, e mostram que 
as normas técnicas podem ser adequadas em todos os espaços 
urbanos, contribuindo para a integração de pessoas. A Figura 24 
mostra também uma rampa de acesso devido à topografia irre-
gular. Com isso qualquer todas as pessoas (inclusive com defici-
ência ou mobilidade reduzida) conseguem vencer as barreiras 
físicas e chegar aos seus destinos. 
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Figura 22. Localização 
em planta.

Figura 23. Rampa de 
acesso à calçada.

Fonte: Prefeitura 

Universitária.
[Descrição da imagem] Planta baixa da 
UFCG, com marcações de baixo para cima, 
da esquerda para direita com os números 
1(entrada principal), 2 (restaurante 
universitário) e 3 (central de aulas) dentro 
de círculos na cor laranja. Detalhe em 
linha verde da rota de acesso à central de 
aulas, com um “X” em vermelho em frente 
à marcação 2 (restaurante universitário). 
[Final da descrição]

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal de 
calçada com revestimento de piso intertravado e rampa de 
acesso em concreto liso no formato de trapézio, com a base 
maior direcionada à rua em paralelepípedo. [Final da descrição]
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Figura 24. Localização 
em planta.

Figura 25. Rampa de acessibilidade 
decido à diferença topográfica.

Fonte: Prefeitura 

Universitária.
[Descrição da imagem] Planta baixa da 
UFCG, com marcações de baixo para cima, 
da esquerda para direita com os números 
1 (entrada principal), 2 (restaurante 
universitário) e 3 (central de aulas) dentro 
de círculos na cor laranja. Detalhe em 
linha verde da rota de acesso à central 
de aulas, com um “X” em vermelho antes 
da curva que dá acesso à marcação 3. 
[Final da descrição]

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal. Da esquerda 
para direita, tronco de árvore com banco na frente, ao centro, vista 
frontal de rampa de acesso com corrimões em material metálico 
e, à direita, prédio com revestimento em cor avermelhada. [Final 
da descrição]

CONCLUSÕES

Diante do conhecimento do conceito de acessibilidade e das 
políticas de inclusão existentes em outras IFES, fica claro a 
necessidade da UFCG adotar medidas inclusivas para também, 
proporcionar a inclusão social com o acesso à educação e a elimi-
nação das barreiras físicas com elementos de acessibilidade. 
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O projeto Inclusão e Acessibilidade no âmbito da 
Universidade Federal de Campina Grande: Valorizando os alunos 
com necessidades educacionais especiais, foi de uma contribuição 
positiva a comunidade acadêmica da UFCG, visto que possibili-
tou, através das atividades realizadas, um esclarecimento para 
a Prefeitura Universidade dos problemas de acessibilidade exis-
tentes na universidade.

Com o levantamento nas áreas comuns da universidade, 
pôde-se perceber quais locais estavam ou não em conformidade 
com a NBR9050 visualizando assim se os alunos e professores 
estavam tendo autonomia e total mobilidade nos caminhos e 
espaços de convivência do campus.

Percebeu-se que há várias irregularidades com a norma 
e necessita de uma tomada de consciência acerca da inclusão e 
acessibilidade no ensino superior, adaptando os espaços para 
que sejam acessíveis a todos.

Desta forma, além deste projeto ter sido um primeiro passo 
para a UFCG começar a elaborar políticas de inclusão social que 
torne-a uma instituição mais justa e igualitária, espera-se que 
a Prefeitura Universitária realmente tome medidas de inclusão 
social que permita aos deficientes o acesso à educação desde a 
adequação do material didático até a mudanças na infraestru-
tura, adotando medidas que superem as barreiras físicas dos 
espaços e assim, possibilitando que todas as pessoas tenham a 
oportunidade de aprender e a possuir um nível superior.
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CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO CICLO 
DE OFICINAS PEDAGÓGICAS  
NA DISCIPLINA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA

Edilson Gomes Alves 

Ioná Pereira Magalhães
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

RESUMO

A ação foi realizada no Instituto Federal do Amazonas - IFAM, 
campus Manaus Centro, CMC, âmbito da disciplina Educação 
Inclusiva, organizadas em cinco oficinas pedagógicas voltadas 
para a acessibilidade, a saber: Orientação e Mobilidade; Braille 
para Videntes; Software Inclusivo: DOSVOX; Audio descrição e 
Oficina de Musica em Libras. Aos alunos foi ministrada a parte 
teórica com atividades expositivas e dialogadas no primeiro 
momento; na parte complementar foram feitas as atividades 
(oficinas), com atividades prático-técnicas relacionadas às pesso-
as com deficiência. As mesmas ocorreram no mini auditório III e 
nas salas de Informática. Para subsidiar a oficina de Tecnologia 
Assistiva DOSVOX, foi instalado tal aplicativo nos computadores 
que deram suporte ao projeto, isto é, visando uma perspectiva 
inclusiva escolar e social. A base teórica para a apresentação, em 
forma de comunicação oral, desta ação, será através de artigos; 
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publicações sobre oficinas pedagógicas; publicações dentro das 
temáticas propostas nas oficinas; imagens e vídeos das oficinas. 
Portanto, o que foi trabalhado, anteriormente em sala de aula, 
através de vídeos e interações entre os graduandos foi propor-
cionado através da praticidade, neste contexto, são elementos 
preponderantes para a real compreensão das mais diversas situ-
ações que a sala em si, não apresenta.

Palavras Chave: Educação Inclusiva, Oficina Pedagógica, 
Acessibilidade.

INTRODUÇÃO

A ementa da disciplina Educação Inclusiva (2017 IFAM CMC) 
contextualiza a realização, através de oficinas pedagógicas, 
suporte para o ensino/aprendizagem dos alunos regularmen-
te matriculados. E, apesar da disciplina ser muito abrangente, 
sintetiza da seguinte forma seu estudo: “A introdução ao estudo 
psicopedagógico das pessoas que apresentam formas e subjeti-
vidades não integradas na linearidade social. A compreensão 
do singular a partir do universal. Educação e ensino para as 
pessoas com deficiências e os processos sociais na escola e os 
campos a serem trabalhados nesta temática”. 

Pensando em mobilizar dando mais dinâmica as aulas foi 
implementado este projeto aos alunos da graduação do IFAM 
Campus Manaus Centro, por fim, envolvê-los em atividades 
praticas, pois, seria mais interessante que as aulas teóricas, 
resumidas a sala de aula. Então, percebemos que seria impres-
cindível fomentar ações para apoio dos docentes com neces-
sidades especiais do IFAM – CMC, porque, a cada semestre o 
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instituto é bastante procurado por alunos PNE’S. Portanto, 
sensibilizar de forma preventiva, pois, estudam no IFAM Campus 
Manaus Centro: Docentes surdos, cadeirantes, cegos etc... No 
ensino médio e em cursos técnicos.  

As oficinas ajudaram na autonomia, por conseguinte, 
na construção dos conhecimentos, pois relacionam a teoria 
com a prática, criando situações onde os alunos deixaram de 
serem somente receptores da aprendizagem. Isto é, pensan-
do em despertar nos futuros professores do ensino básico, os 
alunos das graduações em Ciências Biologica e Química do 
IFAM Campus Manaus Centro, a questão da acessibilidade e da 
inclusão de alunos com necessidades especiais em sala de aula 
comum. Segundo Jesus D. e Siqueira (p. 20)

A escola tem por finalidade instituir os cenários políticos e 

pedagógicos para permitir o acesso ao conhecimento, empre-

endendo “[...] esforços permanentes de universalização da 

cultura”. (MEIRIEU, 2002, p. 175) Nesse sentido, faz-se necessá-

rio buscar a escola concreta, onde habitam alunos(as), profes-

sores(as), profissionais em ações pedagógicas; a escola, onde, 

na atualidade, se coloca o princípio ético da inclusão escolar. 

Para tal, fazem-se necessárias reflexões sobre a educabilida-

de, processos de inclusão-exclusão, políticas educacionais, 

condições de aprendizagem, dentre tantas outras.

E ainda, o ciclo de oficinas pedagógicas serviu como 
ponto de partida para alunos que tinham vontade de subme-
ter projetos de pesquisa nos programas integrais, que é um 
projeto de extensão e contempla uma linha voltada para aces-
sibilidade de comunicação e de mobilidade e acontece 2 vezes 
ao ano, conforme o exposto, em busca de mudanças atitudinais. 
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O edital nº 17/2016/DG/IFAM/CAMPUS MANAUS-CENTRO, de 12 
Dezembro de 2016 explica que: 

Os Programas Integrais da Política de Assistência Estudantil 

do IFAM são compostos por um grupo de Programas, cujos 

Projetos estão voltados para as suas respectivas linhas de 

ações: Programa de Atenção a Saúde; Programa de Apoio 

Psicológico; Programa de Apoio Pedagógico; Programa 

de Apoio a Cultura e ao Esporte; Programa de Inclusão 

Digital; Programa de Apoio aos Estudantes com Deficiência, 

Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades 

e Superdotação; Programa de Monitoria.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

Conhecer, através da praticidade, as técnicas e recur-
sos utilizados para o atendimento de pessoas com necessi-
dades especiais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Entender a importância da disciplina Educação Inclusiva 
no contexto escolar e social;

• Promover a reflexão acerca da acessibilidade de comunica-
ção e de locomoção das pessoas com necessidades especiais;

• Incentivar mudanças atitudinais em relação a situações 
inclusivas no IFAM Campus Manaus Centro.
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A metodologia utilizada para ministrar as aulas foram 
através de aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre 
conceitos, exercícios e vivências, práticas individuais e em 
grupo, interação com profissionais da área, vídeos demonstra-
tivos, dinâmicas, exposição de exemplos práticos e rotineiros.

a. Carga horária e duração das oficinas: as oficinas consistiram 
em 5 módulos, com carga horária de 4 horas cada módulo 
e com soma total de 20 horas para efeito de certificação. 

b. Material adotado: O material didático utilizado foi elabo-
rado pelos ministrantes das oficinas e apoiado pelo 
NAPNE IFAM Campus Manaus Centro em sua confecção.

c. Número de alunos por turma: 36 alunos da disciplina 
Educação Inclusiva período - 1/2017 + 14 convidados. 

d. Quantidade de turmas: 01
e. Espaço físico: Foram realizadas nas dependências IFAM 

Campus Manaus – Centro, no Auditório Mini 3 da DIREC 
e no laboratório de informática do Centro de Idiomas do 
IFAM - CIIFAM.

f. Aproveitamento e frequência: A avaliação do desempe-
nho nas oficinas foi realizado considerando aspectos 
como assiduidade e aproveitamento. A assiduidade diz 
respeito à frequência nas aulas teóricas e práticas. Sendo 
registrada a cada aula ministrada pelo professor. O apro-
veitamento escolar foi avaliado seguindo o parâmetro 
anterior e, por tratar-se de oficinas, não houve ativida-
des avaliativas. Para fins de certificação, a frequência do 
aluno foi de 100% nas oficinas.

g. Conteúdo programático: Uso de temas pertinentes a cada 
especificidade das oficinas. No sentido de, estimular a 
autonomia e a produção de sentidos, auxiliando os alunos 
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a lidarem com as diferenças no atendimento dispensado 
para cada especificidade.  

Para dinamizar as aulas da disciplina educação inclusiva foi 
pensado em unir a teoria e a pratica através das oficinas pedagógi-
cas com o intuíto de mostrar as técnicas e um pouco da realidade 
das pessoas com deficiências, no caso, surdos e pessoas cegas. 

Sotero (2013) na oficina: Uma proposta metodológica para 
o ensino de História, explica que:

A oficina é uma metodologia que desenvolve a educação 

através da interação entre alunos/ as, professor/as e conhe-

cimento, assim não há apenas a apresentação do conteúdo 

finalizado em uma cartilha, mas um processo de produção 

histórica, com o recorte do tema, a problematização do tema, 

a busca de fontes que debatam o tema e a problematização 

delas e a construção de um novo conhecimento, ressignifi-

cado de acordo com as necessidades de cada integrante do 

processo. O/A aluno/a é levado a desenvolve suas próprias 

ideias de maneira autônoma. 

As oficinas pedagógicas mostra a realidade, por mais 
superficial que seja, porém, para alguns alunos são novidades 
que podem ser exploradas, portanto, bastante relativo entre o 
nível de conhecimento da cada. 

RESULTADOS

As oficinas pedagógicas foram as seguintes: Oficina de Orientação 
e Mobilidade, Braille para Videntes, Software Inclusivo: DOSVOX 
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e Oficina de Musica em libras, que somadas deu o total de 20 
horas em seu total. E cada oficina com a duração de 4 horas. 
Especificação, data e carga horaria no Quadro 1, a seguir: 

Quadro 1 – Oficinas Pedagógicas.

DIA OFICINA RESPONSÁVEL LOCAL

06/04/2017 ORIENTAÇÃO E 
MOBILIDADE

Ioná Pereira 
Magalhães Mini 3

27/04/2017 BRAILLE PARA 
VIDENTES

Ioná Pereira 
Magalhães

Centro de 
Idiomas

04/05/2017
SOFTWARE 
INCLUSIVO: 
DOSVOX

Robert Nunes 
da Silva

Laboratório 
do Centro 
de Idiomas

11/05/2017 AUDIODESCRIÇÃO Silvia 
de Oliveira Pimentel Mini 3

25/05/2017 OFICINA DE MUSICA 
EM LIBRAS

Edilson Gomes 
Alves Mini 3

Fonte: Elaboração dos autores.

RESUMO DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS

No dia 06/04/2017 foi realizada a oficina de Orientação e 
Mobilidade no auditório mini 3, do IFAM Campus Manaus 
Centro. Na qual, após a explanação dos conceitos pertinentes 
à temática, os alunos foram convidados a participar da parte 
mais prática, isto é, andar vendados com bengalas e também a 
andar sem bengalas com os guias videntes pelo perímetro do 
instituto, no qual passaram por áreas planas e com obstáculos, 
tais como escadas. 
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Para podermos nos localizar em um ambiente sem nos 
machucarmos precisamos estar orientado sobre a nossa posição 
e para isso aconteça, nosso sentido de orientação precisa corres-
ponder com o que almejamos. Portanto, orientação é o processo 
de utilizar os sentidos remanescentes para estabelecer a própria 
posição e o relacionamento com outros objetos significativos 
no meio ambiente. (WEISHALN, 1990). Orientação e mobilidade: 
Conhecimentos básicos para a inclusão do deficiente visual.

E ainda, para haver a orientação são utilizados referen-
ciais, por fim facilitar a mobilidade da pessoa deficiente visual, 
Mazzaro (2003, p. 17), no artigo: Mas, afinal, o que é orientação 
e mobilidade? Do livro Orientação e mobilidade: conhecimen-
tos básicos para a inclusão do deficiente visual define os refe-
renciais como: pontos de referência, pistas, medição, pontos 
cardeais, auto familiarização e “leitura de rotas”.

E completando os conceitos, recorrendo a Weishaln (1990) 
define mobilidade como, “A habilidade de locomover-se com 
segurança, eficiência e conforto no meio ambiente, através da 
utilização dos sentidos remanescentes”.

Dia 27/04/2017 aconteceu à oficina de Braille para viden-
tes, no laboratório de informática do Centro de Idiomas – CIIFAM 
Campus Manaus Centro. Primeiramente foi contextualizado de 
onde surgiu à escrita Braille e a importância em sua utilização 
pelas pessoas cegas, a seguir, aquecimento para a sensibilidade 
das mãos através da produção de bolinhas de papel, explanação 
sobre o uso da reglete, punção e todos os aparatos para produ-
zir a escrita Braille. E por fim, a produção de um texto simples. 
Atividade da oficina Braille para Videntes, Figura 1. 

Segundo o Livro A.E.E. Deficiência Visual, MEC (2007, p. 22), 
sobre o surgimento do sistema Braille, afirma que:
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Criado por Louis Braille, em 1825, na França, o sistema braille 

é conhecido universalmente como código ou meio de leitura 

e escrita das pessoas cegas. Baseia-se na combinação de 63 

pontos que representam as letras do alfabeto, os números e 

outros símbolos gráficos. A combinação dos pontos é obtida 

pela disposição de seis pontos básicos, organizados espacial-

mente em duas colunas verticais com três pontos à direita e 

três à esquerda de uma cela básica denominada cela braille.

Figura 1 – Escrita do alfabeto em Braille.

	

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal de detalhe de braço de uma pessoa. Ela usa uma reglete sobre uma 
cadeira escolar. Debaixo do antebraço, uma folha impressa em tinta com desenhos de celas braille. [Final da descrição]

Em 04/05/2017 foi à vez da oficina de Software Inclusivo: 
DOSVOX, no laboratório de informática do Centro de Idiomas – 
CIIFAM Campus Manaus Centro. Foi contextualizada sua utiliza-
ção pelas pessoas cegas e pelas pessoas com baixa visão. Foram 
explicados seus fundamentos básicos, pois, apesar do pouco 
tempo, os alunos corresponderam com a proposta da oficina, 
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que era sensibiliza-los acerca da acessibilidade, através do apli-
cativo, para as pessoas com deficiencia visual. 

O DOSVOX é um sistema para microcomputadores da linha 

PC que se comunica com o usuário através de síntese de voz, 

viabilizando, o uso de computadores por deficientes visu-

ais.  O sistema foi desenvolvido no Núcleo de Computação 

Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a 

supervisão do analista José Antônio dos Santos Borges, da 

Divisão de Assistência ao Usuário. Da equipe de desenvol-

vimento participam também programadores deficientes 

visuais, que fazem uso do sistema, sem necessitar de ajuda 

de pessoas que enxergam. O sistema DOSVOX tem um gran-

de impacto social pelo benefício que ele traz aos deficientes 

visuais, abrindo novas perspectivas de trabalho e de comu-

nicação. O DOSVOX hoje conta com mais de 2.000 usuários 

em todo o Brasil. Fonte: http://www.nce.ufrj.br/aau/dosvox. 

Em 11/05/2017 foi à vez da oficina de Aúdiodescrição, 
auditório mini 3, do IFAM Campus Manaus Centro. Foi explica-
do em que situação acontece sua utilização. Foram explicados 
seus fundamentos e sua importância para as pessoas cegas em 
relação à informação em tempo real nos eventos que utilizam 
deste recurso. Oficina de Audiodescrição, Figura 2. 

Audiodescrição é um recurso de acessibilidade que amplia 

a compreensão e a participação das pessoas com deficiência 

visual. Esse recurso consiste na tradução das imagens em 

palavras, por meio de uma descrição objetiva, que em conjun-

to com as falas originais, permite a compreensão integral do 

conteúdo. E ainda, na televisão brasileira a audiodescrição é 
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obrigatória, desde 2011. Hoje os canais são obrigados a exibir 

no mínimo seis horas por semana de programação com esse 

recurso. Fonte: TV Brasil Acessibilidade: entenda o que é 

audiodescrição.

Figura 2 – Descrição de imagem.

	

Fonte: Acervo dos autores.
[Descrição da imagem] Fotografia colorida horizontal em plano detalhe.  Sobre uma mesa, papel com uma charge de 
um menino de cabelos vermelhos com máscara de proteção, um pulverizador nas costas com um símbolo de caveira, 
segura o cano do pulverizador olhando para baixo. Abaixo cenouras plantadas e um roedor com um balão de fala: 
“Você também come isto com a máscara?” A lado, no canto direito uma pessoa escreve a descrição. [Final da descrição]

Dia 25/05/2017 aconteceu a ultima das oficinas, do ciclo, 
com a temática Tradução/interpretação da Musica em Libras, no 
auditório mini 3 do IFAM Campus Manaus Centro. Foi dado enfo-
que, primeiramente, o que é tradução/interpretação. A seguir, 
qual são os elementos necessários para que a mensagem seja 
repassada de forma clara o público alvo.

Trabalhamos com diversos contextos musicais, desde 
musica americana (sem e com interpretação) até chegarmos 
na música brasileira, isto é, na língua portuguesa. 
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Assim como em um texto que será interpretado para 
Libras, na Tradução/interpretação de uma musica faz-se neces-
sários estudos prévio para a tradução de seus vocabulários, 
por conseguinte, sua interpretação. Por isso, é um dos moti-
vos ter um roteiro e não haver perdas na mensagem original. 
Depois desse primeiro momento, podemos dizer assim, treinar 
a sincronia dos sinais com o ritmo da música para que ocorra 
harmonia visual, logo, entendimento da interpretação da músi-
ca. No livro publicado pelo MEC; SEESP. Pag. 80 - O tradutor e 
intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa, 
fala sobre interpretação que,

A perspectiva da interpretação é de uma atividade interati-

va dinâmica. As questões neste sentido são: Como todos os 

participantes estão elaborando o sentido sobre o que estão 

falando? O que eles estão fazendo ao falar? Esta interação é 

uma atividade em que os participantes determinam a cada 

minuto o significado de alguma coisa que é dita. Esta ativi-

dade envolve um ato interpretativo baseado na experiência 

dos participantes em situações similares bem como o conhe-

cimento gramatical e lexical.

CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO CICLO 
DE OFICINAS PEDAGÓGICAS NA 

DISCIPLINA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Edilson Gomes Alves 
Ioná Pereira Magalhães



Quadro 2 – Opinião dos alunos sobre as oficinas.

ALUNO
QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE AS 

OFICINAS PEDAGÓGICA NA DISCIPLINA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA?

A
As oficinas me proporcionaram sentir  
a importância de conhecer as melhores maneiras para 
se relacionar com um surdo através da Libras...

B
As oficinas foram bastante interessantes e válidas, a 
educação inclusiva é uma área bem abrangente..., por 
isso dever contextualizada... e á prática, também. 

C Importante todas as aulas  
apresentadas, desde a prática a teoria...

D
De maneira superficial, por se tratar de oficinas,  
mas de bastante relevância para os alunos,  
professores e instituição... despertou a curiosidade...

E No meu ver tudo isso foi muito valioso, principalmente, 
porque trabalha a realidade da educação especial...

F
Tivemos cinco oficinas da disciplina educação  
inclusiva e foi bastante gratificante conhecer todas, até o  
momento não tinha conhecimento do mundo da inclusão....

G As oficinas possibilitaram uma visão diferente para  
educação inclusiva, pois até então só havia a parte teórica....

H Essas experiências forma marcantes,  
quando você sai do teórico para prática...

I
Sair da sala de aula ir para prática é muito 
importante e necessário porque tudo isso 
pode ser um instrumento de trabalho...

J Tornou-se muito importante fazer as  
oficinas sair do contexto professor/sala de aula...

K As oficinas nos ajudaram a entender melhor 
o munda da educação inclusiva...

L As oficinas trouxeram um conhecimento prático  
bastante importante na área de educação inclusiva....

M
As oficinas nos aproximam da  
realidade das pessoas com deficiência, aonde 
conhecemos o cotidiano desses indivíduos... 

N
As oficinas foram excelentes, pois mostraram na  
prática as técnicas utilizadas que envolvem os  
deficientes visuais e os deficientes auditivos...



1452

O As oficinas foram fundamentais para o aprendizado de 
forma geral. Sobre as necessidades de alguns alunos...

P Trouxeram experiências incríveis,  
principalmente para alunos/pessoas cegas...

Q
Nesses dias das oficinas eu adorei, achei todas com uma 
importância significativa, porque muitas  
pessoas não sabem como agir com as pessoas especiais...  

R
...como experiência pessoal, foi muito  
proveitosa pois foi um aprendizado a mais para  
conhecer a inclusão e uma forma de qualificação;

S ...de extrema importância para o crescimento e o desenvol-
vimento no que se refere a inclusão e educação inclusiva...

Fonte: Elaboração dos autores.

Terminada as oficinas pedagógicas, foi elaborada a seguin-
te pergunta para os alunos. Qual a sua opinião sobre as oficinas 
pedagógica na disciplina Educação Inclusiva? Porém, 19 alunos 
responderam.

Alunos identificados, apenas por letras, com um pequeno 
trecho da resposta na linha correspondente. Veja na Tabela 2.

CONCLUSÃO

Através desse projeto, percebemos que as aulas da disciplina 
Educação Inclusiva podem ser mais atrativas quando unimos 
a teoria com a prática. Pensamos que, ao assurmirmos o papel 
do outro, no caso as pessoas cegas ou pessoas surdas, passa-
mos a entender um pouco do mundo aonde eles vivem, além do 
mais, existem projetos voltados para a área de acessibilidade de 
comunicação e de locomoção para os alunos com deficiencias 
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do IFAM Campus Manaus Centro. E o ciclo de oficinas, além do 
objetivo anterior, desperta o lado cientifico, pois, são através 
de pesquisas que surgem os bons projetos.

Reconhece-se que, o ensino pode submeter ações que 
tenham propostas de minimizar o acesso das pessoas com defi-
ciencias, em todos os níveis de ensino, além do mais, os docentes 
das licenciaturas serão os futuros professores de alunos com ou 
sem deficiencia. Pórem, um grande diferencial foi trabalhado, 
através de práticas, dentro dos conteúdos de estudo. Isto é, foi 
oportunizado aos discentes momentos de construção de conhe-
cimento, quiça, habilitando-os para o exercício da nobre arte 
do ensino da cidadania. 

Desta forma, a experiência das oficinas pedagógicas, nos 
dá a certeza do quanto é importante oferecer subsídios para 
que ocorra a educação inclusiva, se realidade, no momento é 
de instabilidade, precisamos fazer nossa parte com ações mobi-
lizadoras além da sala de aula, pois, instigar desafios, move a 
maioria dos alunos na sua busca do conhecimento acadêmico. 

Portanto, não podemos deixar de oferecer, dentro das 
disciplinas, ações mobilizadoras e diferenciadas, pois, a busca 
da aula “diferente” pode ser solucionada com coisas bem mais 
praticas do que pensamos. Pois, os futuros profissionais do ensi-
no serão docentes bem preparados sobre as questões relaciona-
das à educação inclusiva.

CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO CICLO 
DE OFICINAS PEDAGÓGICAS NA 

DISCIPLINA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Edilson Gomes Alves 
Ioná Pereira Magalhães



1454

REFERÊNCIAS

JESUS, Denise Meyrelles de | EFFGEN, Ariadna Pereira Siqueira. 
Formação docente e práticas pedagógicas: conexões, 
possibilidades e tensões. Organizadores MIRANDA, T. G.; FILHO, T. 
A. G.. Professor e a educação inclusiva formação, práticas e lugares. 
Salvador 2012. EDUFBA 

SOTERO, Saoara Barbosa Costa Oficina: Uma proposta 
metodológica para o ensino de História. Anais eletrônicos – VI 
encontro estadual de história APUH/BA – 2013 ISSN 2175-4772

Orientação e Mobilidade: Conhecimentos básicos para a inclusão 
do deficiente visual /Elaboração Edileine Vieira Machado... [et al.] 
- Brasília: MEC, SEESP, 2003. 167 p.

Formação Continuada a Distância de Professores para o Atendimento 
Educacional Especializado Deficiência Visual SEESP / SEED / MEC

Brasília/DF – 2007: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/
aee_dv.pdf. Acesso em 06/08/2017>.

Tutorial dosvox - http://www.nce.ufrj.br/aau/dosvox. Acesso em 
09/08/2017

O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 
portuguesa / Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional 
de Apoio à Educação de Surdos - Brasília: MEC; SEESP, 2004. 94 p.: 
<il. http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.
pdf>. Acesso em 07/08/2017

CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO CICLO 
DE OFICINAS PEDAGÓGICAS NA 

DISCIPLINA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Edilson Gomes Alves 
Ioná Pereira Magalhães



1455

Acessibilidade: entenda o que é audiodescrição. Criado em 
31/08/15 ás 11h33 e atualizado em 07/07/16 14h52 Por Repórter 
Brasil Fonte: TV Brasil. CREATIVE COMMONS - CCBY3. 0.: <http://
www.ebc.com.br/cidadania/2015/08/acessibilidade-entenda-o-
que-e- audiodescricao>. Acesso em 07/08/2017

Seleção para os Programas Integrais - 2017/1º Semestre. Edital n° 
17/2016/DG/IFAM/Campus Manaus Centro, de 12 de Dezembro 
de 2016. Política de assistencia estudantil do IFAM 2017/1.: 
<http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc/editais_cmc/edital-dos-
programas-integrais-2017-1>. Acesso em 07/08/2017

CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO CICLO 
DE OFICINAS PEDAGÓGICAS NA 

DISCIPLINA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Edilson Gomes Alves 
Ioná Pereira Magalhães



ESTRUTURAÇÃO E AÇÕES DO 
LABORATÓRIO DE ACESSIBILIDADE 
E MOBILIDADE URBANA – LAMU

Ivandro Rafael Heckler1 

Adilson José Pereira Junior2 

Raphael Duarte Silva Custodio3

Thaís Martinuzi Petry4 

Carla Imaraya Meyer de Felippe5

Universidade Federal do Rio Grande

RESUMO

Este artigo trata sobre a criação, implantação e estruturação 
do Laboratório de Acessibilidade e Mobilidade Urbana (LAMU) 
no Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio Grande 
- FURG assim como um dos seus projetos, suas estratégias e 
objetivos. O presente discute ainda sobre a importância do 
laboratório no ambiente universitário, suas áreas de atuação, 
como são desenvolvidos os projetos e de que forma eles podem 
ser efetivos para a comunidade acadêmica. Um dos seus proje-
tos mais ambiciosos é o SiGUrb, um sistema digital que busca 
servir como uma base de dados georreferenciada e interati-
va para todos os usuários do Campus. Essa base de dados irá 
conter diversas informações, dentre elas, modelos em 3D das 
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principais estruturas, plantas baixas e informações textuais, 
que em conjunto pretende-se utilizá-las para dar início a um 
plano de urbanização, controle e gerenciamento do Campus.

Palavras-chave: Laboratório; Acessibilidade; SiGUrb.

INTRODUÇÃO

Haja vista o crescente desenvolvimento infraestrutural que a 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG vem tendo atual-
mente, foi observado uma falta de planejamento arquitetônico 
que visasse uma infraestrutura adequada para que alunos com 
necessidades específicas fossem inseridos satisfatoriamente no 
meio acadêmico. O que de fato é adverso levando em consi-
deração o que tange a lei hoje vigente no país. Sendo que, é 
visto estarmos falado de um espaço público de ensino supe-
rior, ou seja, a porta de entrada e saída de formação de futuros 
profissionais das mais diversas áreas, espaço este, que deve por 
obrigação oferecer a estrutura necessária para receber todo e 
qualquer público, não importando a sua limitação e/ou defici-
ência, sendo ela temporária ou permanente.

Pensando nisso, o Núcleo de Estudos de Ações Inclusivas 
- NEAI vem acompanhando uma série de alunos que possuam 
algum tipo de deficiência ou necessidade educativa especí-
fica para identificar tais problemas e vivenciar os obstácu-
los do dia a dia destes acadêmicos, sendo eles de locomoção, 
comunicação e até mesmo de aprendizagem. Para minimi-
zar esses problemas e colaborar para a transformação deste 
modelo de urbanização, percebe-se a importância da implan-
tação de um laboratório que trate tais questões com a devida 
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importância e que possa trabalhar em parceria com a equipe 
da Pró-Reitoria de Infraestrutura.

O ideal que move a criação deste laboratório é a cons-
trução de espaços que atendam às necessidades e promova a 
presença efetiva de qualquer pessoa, independente de suas limi-
tações, nas mais diversas áreas públicas. Pois é necessário que 
a inclusão seja uma realidade em qualquer espaço, onde cida-
dãos tenham direito à educação, ao trabalho e que tais atitudes 
promovam a sua autonomia e o seu espaço no grupo social.

Porém, talvez seja uma utopia ter a pretensão de dizer que 
a acessibilidade e a mobilidade estejam à disposição nas universi-
dades, no trabalho ou em qualquer lugar público, porém devemos 
nos deter nas políticas públicas adotadas e que visem à superação 
destas inúmeras dificuldades ainda existentes no que se refere às 
pessoas com deficiência. Dessa forma, ratifica-se a importância 
do laboratório, este que potencializa a construção coletiva no 
sentido de aproximar a comunidade em geral à universidade.

O Laboratório de Acessibilidade e Mobilidade Urbana 
(LAMU) propõe viabilizar a mobilidade e a acessibilidade de 
toda a comunidade acadêmica principalmente as pessoas 
com algum tipo de deficiência e/ou mobilidade reduzida e/
ou necessidade específica.

O LAMU terá sede no Campus Carreiros da Universidade 
Federal do Rio Grande, mas suas atividades e projetos irão 
abranger os demais Campi da universidade (Campus de São 
Lourenço do Sul, Campus de Santa Vitória do Palmar, Campus 
Saúde), assim como também irá efetuar projetos em parceria 
com demais órgãos da cidade e região.
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OBJETIVOS

O laboratório tem como objetivos fornecer soluções para acessi-
bilidade, oferecendo serviços que contribuam para a construção 
de espaços acessíveis a todos, considerando todos os requisitos 
de acessibilidade, qualidade, durabilidade e sustentabilidade. 
Tem como objetivo ainda, fornecer serviços para promover e 
aplicar a acessibilidade na sua total funcionalidade, além ainda, 
de estar de acordo com os requisitos da norma de acessibilidade 
ABNT NBR 9050/2015 e do Decreto Federal 5.296/2004.

Alguns dos objetivos específicos são:

• Identificação das necessidades;
• Proposta de soluções e projeto;
• Especificação dos produtos e serviços;
• Consultoria e laudos de espaços;
• Elaboração de projetos;
• Adaptações em construções já existentes;
• Criação de planos de mobilidade e urbanização.

O LAMU tem como ações, a elaboração de projetos de aces-
sibilidade arquitetônica e de mobilidade urbana nos diversos 
Campi da Universidade, bemcomo, prestar consultoria e assessoria 
dentro de toda esta área e seus segmentos. Concomitantemente, 
serão realizados estudos sobre acessibilidade arquitetônica que 
darão indicadores de mudança para possíveis soluções que serão 
encaminhadas aos devidos órgãos competentes.
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METODOLOGIA

De acordo com a legislação vigente no Brasil, amparada pela 
Lei Nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000 e a Lei Nº 10.048 de 08 
de novembro de 2004, todos os ambientes e prédios públicos 
deveriam ter sido adaptados, conforme a NBR 9.050 de 2015, no 
prazo máximo de trinta meses após a promulgação do Decreto 
Nº 5.296/2004. Entretanto, os nossos espaços públicos ainda não 
estão adaptados para atender essa diversidade.

O Decreto N° 5.296 de 2004 apresenta o conceito do 
“Desenho Universal” (DU) considerado neste documento legal 
como: “concepção de espaços, artefatos e produtos que visam 
atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes 
características antropométricas e sensoriais, de forma autô-
noma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou 
soluções que compõem a acessibilidade”. (LIMA, 2007).

Acreditamos que este importante conceito do desenho 
universal, que contempla a realidade da diversidade humana, 
deva estar cada vez mais presente na formação das nossas enge-
nharias de edificações e de produtos. Desta forma, não preci-
saríamos investir em reformas e adaptações para atender a um 
grupo específico de pessoas, mas novos ambientes e produtos 
serão originalmente criados buscando atender a todos, inde-
pendentemente de sua idade, tamanho, condição física, inte-
lectual ou sensorial. (BERSCH, 2013).

A afirmação de que “Todo ser humano tem direito à 
liberdade de locomoção” (ONU 1948), inserida na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações 
Unidas, inspirou o combate às barreiras arquitetônicas nos últi-
mos 50 anos do Século XX, porém, em pleno Século XXI, ainda 
não é cumprida como deveria.
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Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2010 apontam que 45,6 milhões de pessoas têm algum 
tipo de deficiência, o que corresponde a 23,91% da popula-
ção brasileira. Destas, 12,7 milhões (6,7% da população total) 
possuem pelo menos um tipo de deficiência severa.

Neste cenário, precisamos dar conta de todas as necessi-
dades específicas dessa população e criar estratégias de inclusão. 
Inicialmente, devemos adaptar o ambiente, pois isso o impediria 
do direito de ir e vir. Posteriormente pensar em ações voltadas 
para a acessibilidade ao ensino e permanência na Universidade.

Cabe a nós buscarmos alternativas de desenvolver ações 
inclusivas promovendo a acessibilidade, respeitando nossas 
limitações em perceber as reais necessidades de cada estudante. 
Aprender a lidar com a diferença é dizer que sabemos algu-
mas coisas, suspeitamos de outras, quando na verdade sabe-
mos muito pouco. Desta forma, a Universidade desenvolve um 
papel de suma importância para aumentar significativamente 
as chances de sucesso.

O Núcleo de Estudos e Ações inclusivas através do 
Laboratório de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, desenvolve 
atividades que envolvem estudos sistemáticos dos espaços dos 
Campi no que tange à acessibilidade arquitetônica, mobilidade 
urbana, entre outros conceitos envolvidos, contando com uma 
equipe de técnicos e bolsistas de diversas áreas, como engenha-
ria civil, civil empresarial, computação e matemática.

A metodologia é determinada pela demanda que surge, 
podendo ela ser: demanda acadêmica, ou seja, por parte dos 
próprios estudantes; institucional, quando determinada 
pró-reitora ou setor solicitar algum projeto ou algum estudo; e 
ainda, quando observadas nas próprias saídas de campo, reali-
zadas pela equipe do LAMU, onde constantemente avalia se os 
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espaços e ambientes, com o intuito de garantir a acessibilidade 
e a mobilidade na universidade.

As atividades do Laboratório de Acessibilidade e 
Mobilidade Urbana, além de em prol da acessibilidade são 
realizadas em prol da Universidade Federal do Rio Grande 
- FURG, gerando assim parcerias com setores de extrema 
importância para que as demandas sejam implementadas, 
setores esses como a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), 
Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) e a Pró-Reitoria 
de Assuntos Estudantis (PRAE).

As ações desenvolvidas junto a Pró-Reitoria de Infraestrutura 
são voltadas a projetos de acessibilidade arquitetônica, sendo 
estas desde estudos sistemáticos realizados em conjunto à 
cumprimento de normas técnicas nas licitações para as obras 
da FURG, como também a criação de novos projetos visando a 
promoção da acessibilidade.

As ações do LAMU estão também interligadas a Pró-Reitoria 
de Graduação, pois na medida em que atende às necessidades 
curriculares da instituição, também está de acordo com as 
políticas de inclusão. A indissociabilidade da Pró-Reitoria de 
Extensão se mantém na execução dos projetos do LAMU, pois 
atendem ações que envolvem e recebem a comunidade externa 
que frequenta a universidade em eventos, amostras científicas 
e demais eventos.

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é uma das formas 
facilitadoras de acesso aos alunos que, por sua vez, serão 
essenciais no processo de desenvolvimento dos projetos. Tanto 
quanto usuários, como agentes possíveis de identificar neces-
sidades de acessibilidade e inclusão, assim como formas de 
solucionar tais problemas.
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A seguir será discorrido o maior projeto que o laboratório 
vem trabalhando e lapidando ao longo de 2017, resumindo a 
problemática identificada e quais as soluções aplicadas a essas 
questões. Este projeto ainda não se encontra concluído visto a 
dimensão de suas aplicabilidades, iniciado no interior do campus 
e podendo, posteriormente, ser expandido para o município.

Frente a esse panorama, o Laboratório de Acessibilidade e 
Mobilidade Urbana (LAMU), deu início a elaboração de um plano 
de desenvolvimento integrado na Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG), com o intuito de materializar as ações plane-
jadas, de tal forma que toda a comunidade acadêmica possa 
usufruir de melhores condições de acessibilidade e mobilidade.

Este plano está sendo desenvolvido com orientação e 
acompanhamento da Escola de Engenharia – EE e parcerias 
como o Laboratório de Tecnologia de Geoinformação - LTI (C3) 
e o Laboratório de Geotecnologia e Meio Ambiente - GEOMA.

O projeto é baseado em um Sistema de Informações 
Geográficas (SIG), composto de um banco de dados referente 
a informações de zoneamento, restrições ambientais, loca-
lização e identificação dos prédios e seus compartimentos, 
vias, estacionamentos, ciclovias, calçadas, passarelas, rotas 
acessíveis, vagas de estacionamento destinadas a pessoas 
com deficiência, trajetos com piso tátil, banheiros acessíveis 
e inúmeras outras informações.

Existem vários modelos de dados aplicáveis em SIGs. 
Por exemplo, o SIG pode funcionar como uma base de dados 
com informação geográfica que se encontra associada por um 
identificador comum, a objetos gráficos de um mapa digital. 
Desta forma, selecionando um desses objetos, pode-se obter 
informações sobre o mesmo, e inversamente, selecionando um 
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registro da base de dados é possível saber a sua localização e 
apontá-la num mapa.

O sistema a ser desenvolvido é constituído por áreas de 
conhecimento multidisciplinares, ao tratar da organização de 
determinada localização, de problemas e novas estratégias rela-
cionadas à utilização dos espaços e da intervenção do homem 
e suas tecnologias.

Até então nomeado como SiGUrb (Sistema de Geren-
ciamento Urbanístico), o mesmo tem como principal objetivo 
servir como ferramenta para dar início a um plano de urba-
nização para a Universidade Federal do Rio Grande.–.FURG.  
Essa ferramenta pretende servir como uma base de informa-
ções para todos os usuários do Campus (docentes, discentes 
e demais funcionários), não somente a que tem determinada 
necessidade específica.

Portanto, o SiGUrb permitirá o acesso a diversas informa-
ções presentes no Campus, sendo também um aplicativo intera-
tivo, no qual os usuários podem relatar possíveis melhorias e 
diversos problemas, como ausência de vagas para pessoas com 
deficiência, ausência de rampas de acesso para cadeirantes, 
entre outros aspectos relacionados.

Os planejadores urbanos trabalham geralmente para a 
municipalidade local, buscando melhorias na qualidade de vida 
das comunidades. Uma comunidade é vista por um planejador 
urbano como um sistema, em que todas as suas partes depen-
dem umas das outras. O SiGUrb compartilha dessa ideia, pois 
terá total interação com a comunidade acadêmica, buscando a 
melhoria do próprio sistema e também a melhoria na qualidade 
de vida da mesma.

Para cumprir com os objetivos estabelecidos no projeto, 
fez-se necessária inicialmente a obtenção de imagens aéreas 
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de toda a área abrangida pelo Campus, sendo esse procedimen-
to realizado com o auxílio de um drone. Os dados adquiridos 
permitiram a geração de um ortomosaico e de um modelo 
digital de elevação. Os dados adquiridos propiciaram maior 
resolução espacial, sendo propício para a elaboração de dados 
vetoriais a fim de representar as estruturas do campus.

A partir dos dados obtidos e do Software QGIS, foram veto-
rizadas várias feições presentes no Campus, como os principais 
itens de infraestrutura e recursos naturais (prédios, estaciona-
mentos, lagos, áreas de preservação, entre outros). Os arquivos 
gerados, foram então preenchidos com diversas informações, 
contribuindo com a base de dados planejada.

Com o intuito de enriquecer e proporcionar maior deta-
lhamento e informações, teve início o processo de modela-
gem 3D dos elementos urbanos (prédios, paradas de ônibus e 
entre outros). Esse procedimento foi realizado com o auxílio 
do Software SketchUp, utilizando como base várias plantas-
-baixas disponibilizadas pela Pró-Reitoria de Infraestrutura. 
Posteriormente esses elementos foram inseridos no banco de 
dados para disponibilização.

Abaixo constam alguns dos objetivos a serem alcançados 
com a elaboração e implantação do SiGUrb:

• Fornecer informações sobre localização dos prédios e 
demais estruturas;

• Base de informação cartográfica de zoneamento e mape-
amento sobre restrições ambientais, diretrizes viárias e 
demais informações sobre planejamento urbano em geral;

• Ferramenta para identificação de desconformidades 
do plano de urbanização a ser implantado, tais como 
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características de urbanização, de mobilidade e acessi-
bilidade, transporte, entre outras;

• Em curto e médio prazo, viabilizar uma melhoria em 
aspectos de mobilidade nos diversos meios de locomoção, 
assim como também características urbanísticas e, em 
longo prazo, priorizar meios de locomoção e transporte 
sustentáveis;

• Servir como mapa de localização à usuários que desco-
nhecem o Campus;

• Base para um banco de dados que contenha informações 
sobre os pavilhões, suas salas e o interior das mesmas;

• Integrar espaços e ambientes com seus usuários.

RESULTADOS PARCIAIS

Em um cenário de poucas disponibilidades de recursos espe-
cializados, oportuniza-se aos discentes, acompanhados por 
técnicos, professores e pesquisadores da Universidade, agir 
diretamente sobre os espaços de convívio social, implemen-
tando processos e tecnologias que podem repercutir direta-
mente na qualificação dos espaços de convivência e interação 
do homem, máquina, ambiente.

Após implantação do projeto, será efetuada uma avalia-
ção pelo público, obtida através de uma ferramenta de pesqui-
sa já inserida no SiGUrb, onde o usuário que possuir o devido 
acesso, poderá avaliar se o sistema cumpre com os objetivos 
estabelecidos na proposta e quais novos artifícios poderiam 
ser incluídos no sistema.

O projeto citado anteriormente está em fase de andamen-
to, tendo em vista que o laboratório está em fase de estruturação. 
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Conforme ocorre a constante avaliação dos espaços e ambientes, 
consequentemente ocorre a identificação de novas barreiras 
em determinados espaços, os quais geram novas demandas a 
serem incluídas e solucionadas nos projetos.

Parte-se da ideia de que inicialmente, devemos adaptar o 
ambiente, pois isto impediria o indivíduo do direito de ir e vir. 
Posteriormente pensar em ações voltadas para a acessibilidade 
ao ensino e permanência na universidade. Cabe a nós buscar-
mos alternativas de desenvolver ações inclusivas promovendo 
a acessibilidade, respeitando nossas limitações em perceber as 
reais necessidades de cada estudante.

CONCLUSÃO PARCIAL

Atualmente o homem vem desenvolvendo inúmeras novas tecno-
logias e estratégias para resolver os problemas sobre o desorde-
nado crescimento de centros urbanos, onde neste caso, podemos 
citar como exemplo as nossas Universidades, porém, tais estraté-
gias não suprem a enorme demanda de tais mudanças.

Percebe-se que não é possível haver uma evolução signifi-
cativa na qualidade de vida das pessoas que vivem nestes espaços 
apenas resolvendo problemas pontuais, tais como a acessibili-
dade, mobilidade urbana e demais aspectos relacionados a ela.

A criação do Laboratório de Acessibilidade e Mobilidade 
Urbana – LAMU/NEAI e o desenvolvimento de projetos, tais 
como o SiGUrb, cumpre ainda o preceito da indissociabilidade 
de ensino, pesquisa e extensão, pois visa trazer à Universidade 
subsídios científicos e tecnológicos atualizados necessários para 
a viabilização e promoção de uma acessibilidade com qualidade.
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O laboratório tem como meta desenvolver estudos e ações 
juntamente com os estudantes com deficiência e/ou necessidades 
específicas com o intuito de identificar as reais barreiras enfren-
tadas e aplicar soluções viáveis em seus projetos. Além disso, 
o laboratório tende a realizar estudos cujos resultados possam 
ser usados no desenvolvimento de ações que contribuam para 
a superação dos obstáculos frente à inclusão na universidade.

Iniciativas como estas, são de interesse da Universidade 
que zela pelo direito da educação para todos, incluindo aqueles 
que possuem algum tipo de deficiência ou necessidade específi-
ca. Neste cenário, precisamos dar conta de todas as necessida-
des específicas dessa população e criar estratégias de inclusão.
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RESUMO

O projeto “Inclusão e acessibilidade no âmbito da universi-
dade federal de Campina Grande: valorizando os alunos com        
necessidades educacionais especiais tratou da Inclusão e aces-
sibilidade de alunos com necessidades educacionais específica 
no ensino superior (UFCG). O público Alvo do referido projeto 
foram os/as alunos/as auto declarados com NEE, a comunidade 
universitária da UFCG e outros atores sociais: professores da 
rede pública de ensino, gestores e familiares. Teve como obje-
tivo geral desenvolver ações educativas voltadas à inclusão dos 
alunos com necessidades educacionais específicas identificar e 
diagnosticar as barreiras arquitetônicas, atitudinais, de comu-
nicação e pedagógicas, com o propósito de promover ações que 
favoreçam suas eliminações.

Palavras-chave: Inclusão; Palavra cruzada; lúdico.

INTRODUÇÃO

O projeto “Inclusão e Acessibilidade no âmbito da Universidade 
Federal de Campina Grande: Valorizando os alunos com neces-
sidades educacionais especiais”, vinculado ao programa de 
bolsa e extensão - PROBEX, da Universidade Federal de Campina 
Grande - UFCG, desenvolvido no período de 11 de maio de 2015 a 
30 de abril de 2016, envolveu um conjunto de alunos dos cursos 
de Arquitetura e Urbanismo e Psicologia, para tratar de inclu-
são e acessibilidade de alunos com necessidades educacionais 
específicas no ensino superior.
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Fundamentado nos postulados teórico-metodológicos da 
educação inclusiva no Brasil e na legislação, conforme apor-
te em Duran e Esteves (2010), nos últimos anos, tem-se obser-
vado o avanço gradativo para o implemento de políticas para 
a inclusão social, como exigência dos instrumentos jurídicos 
internacionais de que o Brasil é signatário e a legislação novel 
(Lei 13.146/2015), bem como resposta às pressões da socieda-
de. Para que a inclusão e acessibilidade se consolide no âmbito 
das universidades, se faz necessário organizar ações que visem 
eliminar barreiras pedagógicas, arquitetônicas, comunicacional 
e de informação, promovendo o cumprimento dos requisitos 
legais e assegurem direitos da pessoa com a deficiência. 

Na pesquisa realizada na Universidade Federal de Campina 
Grande, no âmbito do projeto, foram identificados diversas 
barreiras, com destaque para as arquitetônicas e atitudinais. 

Uma das razões considerada para a existência de barreira 
atitudinal se refere à falta de conhecimento relativo a certas defi-
ciências, bem como falta de informação dos alunos quanto aos 
direitos que assistem às pessoas com deficiência. Neste contexto, 
foi proposta a abordagem lúdica para se trabalhar conceitos. 

Compreendendo que lúdica é qualquer atividade que 
ao ser executada propicie prazer, aprender brincando é uma 
atividade lúdica! Aprender brincando torna o aprendizado 
significativo e trabalha em diferentes dimensões: socializa-
ção, a memorização, emocional, psicológico, motor e cognitivo. 
Compreende-se que lúdico não é apenas sinônimo de brinca-
deira. Há aí o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, 
da cooperação e da solidariedade. Com esta consciência busca-
mos produzir o “Quebra cuca”, material informativo, lúdico e 
dinâmico, mas também provocativo desde a sua denominação: 
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falar de inclusão “quebra a cuca”? Para muitos sim, para tantos 
outros, faz pensar e deseja-se que ajudar a quebrar barreiras.

OBJETIVOS

Propor ação educativa voltada à inclusão, a partir da experiên-
cia da ludicidade.

Sugerir método ou material lúdico de apoio a aprendi-
zagem e sensibilização na superação de barreiras atitudinais.

METODOLOGIA

A pesquisa é um procedimento racional que visa dar respostas 
a questões que são propostas. É ainda, “um conjunto de ações, 
propostas para encontrar a solução para um problema, que 
têm por base procedimentos racionais e sistemáticos” (SILVA; 
MENEZES, 2005, p. 20).

Temos na metodologia da pesquisa, dentre tantas classifi-
cações, aquela quanto a natureza, que poder ser básica ou aplica-
da. A pesquisa básica refere-se verdades e interesses universais 
objetivando gerar conhecimentos novos e úteis para o avanço 
da ciência, sem aplicação prática prevista. A pesquisa aplicada 
refere-se a verdades e interesses locais objetivando gerar conhe-
cimentos para aplicação prática e dirigida à solução de problemas 
específicos.  Esta pesquisa é iminentemente prática.

Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser: explorató-
ria, descritiva e explicativa (YIN, 2001; GIL, 2010; MOREIRA; 
CALEFFE, 2008). A exploratória nos possibilita familiaridade 
com o problema para torná-lo explícito ou construir hipóteses. 
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A descritiva possibilita descrever características de certa popu-
lação ou fenômeno ou então estabelecer relações entre variá-
veis. Já á explicativa nos possibilita explicar a razão dos fatos, 
por meio da identificação e análise das relações de causa e efei-
to. Podemos assim, classificar como exploratória-descritiva.  
A opção por essa linha de pesquisa deu-se em virtude da neces-
sidade de gerar conhecimento sobre inclusão e acessibilidade, 
identificação de barreiras e como superá-las. Já quanto à forma 
de abordagem do problema, a pesquisa pode ser classificada em 
qualitativa e quantitativa (MOREIRA; CALEFFE, 2008; SIENA, 
2011). Na abordagem qualitativa, não há preocupação com 
representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento 
da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. 
Na segunda abordagem, recorre-se à linguagem matemática 
para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 
variáveis, etc. É possível utilizar em um mesmo estudo, as duas 
abordagens, uma vez que a utilização conjunta da pesquisa 
qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações 
do que se poderia conseguir isoladamente. Aqui a abordagem 
predominante foi a qualitativa.

Os procedimentos técnicos utilizados em pesquisa podem 
ser bastante diversificados, a saber: pesquisa bibliográfica, 
documental, experimental, de campo, de levantamento, com 
survey, estudo de caso, ex-post-fact, dentre outras.

A pesquisa bibliográfica comporta material já produzi-
do, tais como livros, artigos de periódicos, teses, dissertações 
e outros disponibilizados na Internet.

Em suma, a metodologia da pesquisa neste caso, pode 
ser tipificada como exploratória-descritiva, com abordagem 
qualitativa. Foi desenvolvida com o objetivo de proporcionar 
uma maior familiaridade com o tema e problema proposto, 
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buscando a compreensão da questão da diversidade humana, 
a interpretação do instrumento em face da proposta, ainda que 
esta possa não apresentar representatividade numérica.

RESULTADOS

A influência do brincar, do lúdico no desenvolvimento cognitivo 
e social do ser é fato sobre o qual não pairam questionamentos. 
Tornar o aprendizado atraente e interessante, mais que uma 
atividade diária, é fonte do desenvolvimento integral do ser. 
Enquanto se diverte o sujeito se liberta, aprende, supera medos 
e preconceitos. O aprendizado quando aliado à “brincadeira” 
pode ser marcante e inesquecível. 

De acordo com Piaget apud Cunha (2001, p. 7) “Cada vez 
que ensinamos algo a uma criança, estamos impedindo que ela 
descubra por si mesma, por outro lado aquilo que permitimos 
que ela descubra por si mesma permanecerá com ela”.

Busca-se com imagens e textos despertar para  a riqueza 
que o lúdico oferece, envolvendo o leitor a favor do conhe-
cimento, porque “o brincar sempre foi e sempre será uma 
atividade espontânea e muito prazerosa, acessível a todo ser 
humano, de qualquer faixa etária, classe social ou condição 
econômica” (MALUF, 2003, p. 17).

Para a criação do material informativo, lúdico e dinâ-
mico, intitulado “Quebra-Cuca” (Figura 1), se fez necessário a 
apropriação de instrumentos jurídicos pelos extensionistas. 

A IDEIA DE INCLUSÃO QUEBRA SUA CUCA? 
UMA PROPOSTA DE APRENDIZAGEM 

LÚDICA SOBRE DIVERSIDADE HUMANA

Hermília Feitosa Junqueira Ayres
Taciana Lima Araújo 
Marta Helena Burity Serpa
Clarissa Fonseca Azevedo de Melo
Haziel Pereira Lobo



1477

Figura 1 – “Quebra Cuca”, construído pela equipe do projeto.

Fonte: Elaboração dos autores.
[Descrição da imagem] Imagem horizontal colorida da capa e contracapa do material informativo “Quebra-Cuca”. Do 
lado esquerdo a contracapa, com várias mãos com as palmas coloridas em verde, vermelho, azul e amarelo distribuídas 
na vertical, na extremidade esquerda da imagem. Textos escritos de cima para baixo: Piso tátil não é decoração; 
Barreiras são feitas para serem vencidas; Acessibilidade é um direito; A qualquer momento, em todo lugar; Incluir é 
um dever; Nenhuma limitação deve atrapalhar a vida e em destaque Compartilhe essa ideia. Do lado direito a capa, no 
canto superior esquerdo dentro de uma elipse laranja, a logo “Quebra-Cuca” Bom para a vida, abaixo textos escritos 
dentro de desenhos de faixas coloridas, de cima para baixo: amarelo escuro “Dominox”; turquesa “Jogo dos 7 erros”; 
Amarelo “Caça Palavras”; Preto “Código secreto”; Salmão “CriptoCruzada” e Laranja “LeTroca”. À direita, um balão de 
pensamento escrito “Acessibilidade e Inclusão...Você sabe o que é?”. Abaixo, desenho de praça com árvores, bancos, 
pessoas andando e poste de luz. Ao fundo, marca d’água de palavra cruzada.[Final da descrição]

Idealizado com base no passatempo “Coquetel”, o propó-
sito é de alertar a comunidade acadêmica e externa, sobre a 
inclusão e a acessibilidade, sobre a necessidade de desenvolver 
o respeito, mais que a tolerância. 

A construção das atividades e jogos como caça palavras, 
letroca, jogo dos erros, dominox, código secreto e criptocruza-
da, inserido no folheto explora aspectos referentes às barrei-
ras atitudinais e arquitetônicas e a importância de eliminá-las, 
como também a respeito da legislação de inclusão (Figura 2).  
O material produzido registra imagens e algumas informações 
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relacionadas à mobilidade e a autonomia do sujeito com defi-
ciência.O “Quebra Cuca” pensado e revisado, para se tornar de 
fácil acesso e com linguagem acessível a todos, foi aprovado 
pela Editora universitária da UFCG e encontra-se em fase de 
produção, com uma tiragem inicial de 5 (cinco) mil exemplares.

Figura 2 – “Quebra Cuca”, construção do folheto.

Fonte: Elaboração dos autores.
[Descrição de imagem] Páginas 3 e 8 do folheto “Quebra Cuca” alinhadas horizontalmente. A da esquerda, amarela, 
tem, no topo, título “LeTroca” seguido de sete células quadradas com letras aleatórias, abaixo do qual há um texto. 
Abaixo disso, os dizeres: “A partir das letras espalhadas abaixo, forme as palavras correspondentes:” “Acessibilidade 
são as condições e possibilidades de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de edificações públicas, 
privadas e particulares, seus espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, proporcionando a maior independência 
possível e dando ao cidadão com deficiência ou àqueles com dificuldade de locomoção, o direito de ir e vir a todos 
os lugares que necessitar, seja no trabalho, estudo ou lazer, assegurando sua participação e direito à cidade.” A esse 
texto seguem-se abaixo duas colunas com 8 linhas contendo células quadradas, as da coluna da esquerda com letras 
embaralhadas, e as da direita em branco. Na parte inferior da página, desenho colorido vertical com cinco pessoas de 
perfil caminhando. Da esquerda para direita: Homem com perna engessada apoiado em muletas, senhora apoiada em 
andador, homem de chapéu com as mãos nos bolsos, mulher em cadeira de roda e mulher usando vestido. A página 
da direita é azul, com título “CriptoCruzada” seguido de um pequeno desenho de criptocruzada, acima. Abaixo disso, 
texto intitulado “Você sabe o que é?”, onde se lê o texto: “Transtorno do neurodesenvolvimento infantil caracterizado 
por dificuldades na interação social, comunicação, comportamentos repetitivos, e interesses restritos, podendo 
apresentar também sensibilidades sensoriais. Esses comportamentos muitas vezes se manifestam pelo interesse 
intenso e focalizado em um assunto em particular; com movimentos corporais estereotipados como agitar as mãos, 
e uma sensibilidade aumentada a sons e texturas.” Abaixo desse texto, atividade de criptocruzadas, com 17 questões 
cujas respostas devem ser preenchidas em linhas horizontais de células em branco alinhadas verticalmente, com uma 
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coluna destacada em azul. No canto inferior direito, desenho de antebraço e mão espalmada pintada de azul com um 
sol em branco. [Final de descrição]

CONCLUSÕES

A utilização de jogos e atividades recreativas também funciona 
como recurso didático, ou seja, introduzidos não somente como 
“passatempo”, mas com objetivo pedagógico, pois jogos, das 
mais diversas formas, são experiências que podem promover o 
apoio mútuo, a cooperação, companheirismo e a solidariedade.

Assim a proposta de abordar as barreiras atitudinais por 
meio do “Quebra cuca” se apresenta como atividade recreativa, 
lúdica, dinâmica, que propicia a aproximação com o tema da 
inclusão e dos direitos da pessoa com deficiência de modo proa-
tivo. No projeto Inclusão e Acessibilidade no âmbito da Universidade 
Federal de Campina Grande: Valorizando os alunos com necessidades 
educacionais especiais, propomos, dentre outras, este experimen-
to: o desenvolvimento de atividades criativas, de modo inte-
ressado e voltado para a conscientização acerca da inclusão 
e acessibilidade, democratizando a informação sobre o tema 
e confiando na mudança no comportamento e no olhar das 
pessoas em relação às limitações humanas, à uniformidade, 
compreendendo que o mundo é diverso e diferente.
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RESUMO

A inclusão na Universidade Federal da Bahia determina uma 
política com a finalidade de democratizar o acesso a partir 
de mobilizações em 2004 e, em 2007, o Programa do Governo 
Federal de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais Brasileiras – REUNI é implementado. 
Este estudo embrionário tem o objetivo de dar continuidade e 
fortalecer as políticas de inclusão na UFBA, quanto ao recor-
te da implementação de rotas acessíveis e o mapeamento de 
toda a área de expansão no campus de Ondina/Federação, 
num primeiro momento, a fim de diagnosticar a viabilização 
das diversas formas de mobilidade a partir da acessibilidade. 
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O referencial teórico baseia-se, principalmente, nas Políticas 
de Acessibilidade conforme as Leis 10.098/00, a LBI 13.146/15 
e a NBR 9050/2004. Foi feita revisão bibliográfica, análise de 
documentação e projetos técnicos internos institucionais e 
saída de campo como metodologia. Por fim, pode-se esboçar 
alguns resultados preliminares deste trabalho, posto que a 
pesquisa está em processo de estudo; já em fase de levanta-
mento bibliográfico detectou-se algumas falhas com relação 
a correta execução dessas leis na UFBA e a falta de estrutura 
que permita independência às pessoas com deficiência. Como 
projeção para futuro próximo alcançar as questões da acessi-
bilidade, inclusão da pessoa com deficiência melhorando assim 
o convívio sem barreiras arquitetônicas e atitudinais na UFBA, 
adequando-se à Norma Brasileira 9050 de 2015.

Palavras-Chave: Inclusão na Universidade Federal da Bahia; 
Acessibilidade; Rotas Acessíveis.

INTRODUÇÃO 

Esse presente trabalho, inicializado em 2008 com o projeto 
Permanecer “Acessibilidade na UFBA: Diagnóstico das barrei-
ras arquitetônica nas edificações e instalações e com Projeto: 
“Programa de Apoio Pedagógico para o Aluno com Deficiência” 
de 2017/2018 – PAPAD, tem por objetivo diminuir distâncias 
e quebrar as barreiras do conhecimento na UFBA, através 
do Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades 
Educacionais Especiais – NAPE.

Dá inclusão nas Universidades Federais Brasileiras, 
na vanguarda, a UFBA com as políticas para as pessoas com 
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deficiência, em 2007, implementa e tenta adequa-se às neces-
sidades de pessoas com deficiências no Campi. A partir disto e 
do projeto PAPAD que se realiza até hoje o panorama de como 
fazer as rotas acessíveis em Ondina/Federação, onde devem 
ser efetivadas as normalidades das leis, no qual, atendam as 
relações sociais entre o corpo discente, docente e técnico- 
administrativo, no que se refere ao espaço para acessibilidade 
ou pessoas com mobilidade reduzida. No Intuito de absorver a 
ideia de um ambiente planejado com estruturas no que tange 
edificações, mobiliários, nos espaços e equipamentos urbanos 
(ABNT NBR 9050:2004) em que: 

Estimular e apoiar os governos municipais e estaduais a 

desenvolver ações que garantam a acessibilidade para pesso-

as com restrição de mobilidade aos sistemas de transpor-

tes, equipamentos urbanos e a circulação em áreas públicas. 

Trata-se de incluir, no processo de construção das cidades, 

uma nova visão que considere o acesso universal ao espaço 

público. Brasil Accessível – caderno 04, 2004.

Para Schwartzman p. 02 : 

[...] para as instituições de nível superior e para o país, 

ampliar a presença de pessoas de diferentes origens e condi-

ções sociais nas universidades, tornando-as mais plurais e 

diferenciadas, social e culturalmente. 

Toda as modificações da mobilidade urbana espacial no 
campus de Ondina/Federação é formado em um espaço modi-
ficado geograficamente, não atendendo a maioria das pessoas 
com deficiência, em que, as calçadas têm um papel fundamental 
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no desempenho da cidadania e na qualidade de vida de quem 
faz uso dela, mediante a elevação dos padrões de qualidade 
existentes, tais condições de acesso e de circulação de pessoas 
que vivem diariamente no campus, nem sempre são cumpridas 
pelas normas da ABNT, e do uso do solo na Cidade de Salvador.

No contexto do campus, onde a maior parte do territó-
rio, já se encontra comprometido com formas intensivas de uso 
e ocupação do solo, como à Praça das Artes e Praça Pontal da 
Matinha, que ainda não contemplam a extensão do desenho e 
rebaixamento das calçadas, inclinação transversal, sinalização 
táteis, sendo as leis de Salvador, um instrumento de poder públi-
co, a mesma se tornará efetivamente importante para consolida-
ção no que permeia as engenharias urbanas entre outras.

Na inclusão das políticas para as Instituições de Ensino 
Superior - IES, em seu interior há subespaços definidos na 
Lei n°7.400/2008 o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
do Município do Salvador – PDDU, em 2007, estão submeti-
dos às diretrizes da Secretaria Nacional de Transporte e da 
Mobilidade Urbana (SeMob), em um trecho de rota prioritária 
acessível - TRP, é uma consolidação do decreto nº 5.296/04 que 
regulamenta as Leis de nº 10.048/00 e 10.098/00. Posto a devida 
salvaguarda ciente, uniu-se as três esferas, para implementar 
a proposta de Política de Acessibilidade e Inclusão para Pessoas 
com Deficiências, na UFBA, com espaços visando à melhoria 
da qualidade de vida da comunidade acadêmica, por meio do 
planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de 
Mobilidade Urbana na Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012.

Para a proposta de Política de Acessibilidade e Inclusão 
para Pessoas com Deficiências na UFBA, dar-se-á um salto para 
as pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, com  
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as ações realizadas pelo Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno 
com Necessidades Educacionais Especiais (NAPE/UFBA).

As pessoas com deficiências, depois do Reuni, em 2007, 
com o decreto Presidencial n° 6.096/07, “dá um ponta pé” 
para as implementações nas Instituições de Ensino Superior 
(IES), com a UFBA e a UnB, percussoras da Reestruturação 
e Expansão. Com os programas de Extensão, destaque para 
permanecer, na UFBA, em 2008/09, tendo inicialmente o proje-
to: Acessibilidade na UFBA: Diagnóstico da barreira arqui-
tetônica nas suas edificações e instalações, orientado pelo 
professor José Luís de L. Imbuiria e o técnico administrativo 
José Eduardo P. de Mendonça.

Já com Denise Vaz, arquiteta responsável da SUMAI - 
Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura-UFBA, 
consegue-se obter um estudo que resulta no trabalho de projeto 
técnico de expansão da UFBA, realizado e auxiliado por  um  
grupo interdisciplinar para garantir o bem estar das pesso-
as com deficiências na UFBA, para que cada órgão possa por 
meio da autonomia dos seus diretores  implementar a Inclusão 
dos alunos com deficiência na UFBA requerendo mudanças no 
CONSUNI (Conselho Superior Universitário) para validar as 
ações no sistema de ensino, pesquisa e extensão, minimizar-
-se os impactos sociais com o sucesso do sistema  educacional 
inclusivo para as pessoas com deficiente.

Frente ao histórico de quase uma década anteriormente 
citado, resultando em 2014 a UFBA obteve um desenvolvimen-
to na Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras (CPPO), 
SUMAI, para viabilização estrutural do projeto de urbanização 
dos campi universitários, em etapas, sendo a primeira o campus 
de Ondina/Federação mais São Lázaro com o Núcleo de Planeja-
mento, Projetos e Patrimônio Imobiliário (NPPPi/CPPO/SUMAI),  
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na ocasião chefiado pelo arquiteto Bruno Oliveira Santana. Por 
fim, no campus, a infraestrutura, as barreiras arquitetônicas, 
barreiras atitudinais e desenho de arquitetura são os conceitos 
da acessibilidade utilizados como base das rotas acessíveis, com 
as novas demandas exigidas e com algumas intervenções.

OBJETIVOS GERAIS

Implementar as rotas acessíveis na UFBA, no primeiro momento 
no campus de Ondina/Federação, visando garantir o direito 
de ir e vir com autonomia e segurança de toda comunidade 
acadêmica com e sem deficiência.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Verificar as políticas de acessibilidade e Inclusão já 
existentes;

• Mapear toda a área de expansão no campus de Ondina/
Federação;

• Diagnosticar a viabilização da implementação de rotas 
acessíveis;

• Propor e fortalecer as políticas de acessibilidade e inclu-
são na UFBA.

METODOLOGIA 

A partir de experiências nos projetos de pesquisas anteriores já 
citados e do estimulo que tais experiências me proporcionam, 
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a pesquisa que aqui me proponho utiliza-se muita das metodo-
logias e resultados dessas vivencias.

Tomando como referencial teórico, principalmente, as 
Políticas de Acessibilidade conforme as Leis 10.098/00, a LBI 
13.146/15 e a NBR 9050/2004 e os conceitos de acessibilidade de 
Sassaki (2005), torna-se possível no primeiro momento a revisão 
bibliográfica, analise de documentação e projetos técnicos insti-
tucionais, no segundo e presente momento, como consequente 
do primeiro, a área de estudo preliminar foi dividida em setores 
que, para descrição do local do campus Ondina/Federação, foram 
fotografadas e  atreladas à confecção de um relatório diagnostico 
de setores da área.

A principal fonte de espacialização das áreas e rotas que 
esse trabalho se fundamenta tem como base o mapa técnico do 
acervo interno da SUMAI, são eles: o Diagnóstico de Mobilidade 
e Proposta-Áreas de Expansão.

Diante disso, e da utilização de dados primários e secun-
dário, me senti motivado em construir uma proposta que viabi-
lizasse a implementação das rotas acessíveis, levando-se em 
consideração a declividade do relevo que permeia a área do 
Campus Ondina/Federação, de modo a garantir o livre acesso 
com autonomia e segurança das pessoas com deficiência. 

RESULTADOS PARCIAIS

A Geografia fornece base para todas as pessoas com ou sem defi-
ciência em torno destas rotas, na urbanização, uso e ocupação 
do solo e nos projetos arquitetônicos (SASSAKI, 2005). Assim, 
no campus, a infraestrutura, as barreiras arquitetônicas, as 
barreiras atitudinais e desenho de arquitetura são os conceitos 
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da acessibilidade utilizados como base das rotas acessíveis, com 
as novas demandas exigidas e com algumas intervenções.

Conforme a NBR 9050 de 2004, relacionada ao direito de 
ir e vir, para se tornarem acessíveis, as calçadas de Ondina na 
UFBA, devem atender às normas que regulam sua construção 
e manutenção, de acordo com os artigos: 13 e 15 do Decreto 
Federal nº 5.296/2004, a acessibilidade deve estar inserida 
em todos os instrumentos municipais, tais como: Lei de Uso 
e Ocupação do Solo e Lei do Sistema Viário, Código de Obras; 
Código de Postura; Plano Diretor Municipal; Planos Diretores 
de Transporte e de Trânsito de Salvador.

Ainda nesta fase preliminar em que o trabalho se encon-
tra, já se faz possível traçar o esboço de alguns resultados 
parciais, das adaptações que devem ser feitas para a UFBA 
atender às Leis de acessibilidade fazem parte:

• Calçadas e passeios; necessitam o nivelamento em um 
único parâmetro

•  Pista tátil ou leito carroçável; está toda área de expansão 
em execução

• Acostamentos; canteiros, ilhas e refúgios; necessitam da 
execução de drenagem pluvial e instalação de galerias, 
num primeiro momento, para suprir volume de água nas 
galerias 

• Vagas de estacionamento; Verticalização dos espaços 
destinados ao estacionamento, o que possibilitaria um 
aumento das vagas para pessoas com deficiência ou difi-
culdade de locomoção, por consequência. 

• Ampliação de todos os espaços de circulação de convivên-
cia; a infraestrutura para acessibilidade deve conter inte-
gração e segurança nos campi entre eles, com medidas 
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de moderação de tráfego (traffic calming) e de acessibi-
lidade universal, com as cinco modalidades no campus 
de Ondina/Federação.

Posto que, a pesquisa encontrar-se em fase de elaboração, 
os resultados até aqui encontrado já demonstram o cenário de 
barreiras encontrado pelas pessoas com deficiência nas diferen-
tes escalas, sendo a UFBA uma escala mais próxima de atuação 
detectou-se algumas falhas com relação a correta execução 
dessas leis na UFBA e a falta de estrutura que permita inde-
pendência às pessoas com deficiência.

CONCLUSÕES

Esse projeto apresentava como finalidade diagnosticar 
as estruturas arquitetônicas não correspondentes as normas 
técnicas e as barreiras atitudinais existentes no Campus Canela, 
localizado no “Vale do Canela”. Para isso, durante o período de 
2008/09, realizamos visitas a campo e utilizou-se registros foto-
gráficos, e plantas concebidas pela Pró-reitora de Planejamento 
e Administração - PROPLAD, atual SUMAI. 

A partir da minha participação nesse projeto, me 
surgiu uma inquietação e frustração em função do descaso da 
Universidade Federal da Bahia com a diversidade de condições 
de vida física, sensoriais e/ou intelectuais que compõe a comu-
nidade acadêmica. 

Objetivando obter embasamento para a construção dessa 
proposta, realizei duas Atividades Curriculares em Comunidade 
– ACCs: Apoio técnico ao MSTB – Movimento dos Sem Tetos 
da Bahia - para construção e desenvolvimento sustentável 
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de comunidade. Caso piloto: Ocupação Recanto do Cajueiro; e 
Acessibilidade e Tecnologias Assistivas. O primeiro tinha em 
vista realizar um diagnóstico dos impactos sociais gerados pela 
carência de acessibilidade, em sete comunidades de Salvador, 
e implementar algumas adaptações pontuais. O segundo, por 
sua vez, apresentou como proposta levantar algumas definições 
sobre o que é acessibilidade e apontar as barreiras incapacitan-
tes à participação social das pessoas com deficiência.

Esses arcabouços teórico-práticos obtidos a partir dessas 
experiências ao longo de quase uma década, inspirou-me a dar 
corpo a minha linha de pesquisa. No final de dezembro de 2016, 
o Programa de Orientação e Mobilidade (PMM) e PAPAD, imple-
mentado através do NAPE, significou para UFBA um avanço 
no que tange a busca pela garantia da inclusão e permanência 
das pessoas com deficiência na Universidade. Neste programa 
ingressei como bolsista, onde passei a desenvolver o presente 
projeto das rotas acessíveis, apresentando como proposta a 
ampliação e revitalização das rotas já existentes no campus 
de Ondina/Federação.

Esse projeto faz uma análise das rotas existentes e propõe: 
- a criação de mapas (outdoor) de localização - do ponto de 
ônibus/estacionamento até as edificações e praças; - trilhas com 
orientação pré-determinadas; sinalizações sonoras e placas nas 
línguas libras e português e a escrita Braille, capazes de permi-
tir as pessoas se deslocarem em qualquer caminho. A Figura 01 
mostra um diagnóstico e as cinco categorias de mobilidade.

PROPOSTA PARA A AMPLIAÇÃO 
E REVITALIZAÇÃO DAS ROTAS 

ACESSÍVEIS NA UFBA

Tairony Oliveira de Sousa
Deise Lima Das Mercês
Euler Penha de Moraes
Gilmara de Jesus da Conceição
José Gonçalo dos Santos Cazumbá
Valéria Barreto de Almeida Barbosa



1492

Figura 1 – Diagnóstico e as cinco categorias de mobilidade.

Fonte: Elaboração dos autores.
[Descrição de imagem] Mapa colorido horizontal da UFBA, intitulado “Diagnóstico de mobilidade”, com vias e áreas de 
circulação sinalizadas conforme legenda no canto inferior direito: Vermelho, para “pedestre”, verde para “cadeirante”, 
laranja para “deficiente visual”, roxo para “ciclista” e azul para “motorista”, cada qual indicada nas legendas por seu 
respectivo ícone. [Final de descrição]

Como a Carta Constitucional, ainda não é aplicada em sua 
totalidade, no campus da UFBA, bairros de Ondina/Federação, 
como política de acessibilidade, na garantia ampla da locomoção 
nas vias e espaços públicos no campus, as rotas acessíveis que 
são necessárias para promoção da acessibilidade com os mapa 
de título: Proposta-área de expansão (Figura 02), propõe e cria 
padrões para ajudar na aplicação e expansão dos programas de 
mobiliário urbano de área construída atual de 312.500 m2, no 
Campus Federação/Ondina e área de expansão de 89.400 m2 na 
construção e reforma de edifícios pacificados, corpo docente, 
discente, assim como, todo corpo técnico administrativo.
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Figura 2 – Proposta área de expansão.

Fonte: Elaboração dos autores.
[Descrição de imagem] Mapa colorido horizontal da UFBA, intitulado “Proposta - Áreas de expansão”. No canto superior 
direito, os dizeres: “Campus Federação/Ondina - Área construída atual: 312.600m² - Área de expansão: 89.400m²”. No 
mapa, destaque de cinco locais circulados em laranja intitulados de “Área 01” até “Área 05”, com suas respectivas medidas: 
Área 01, 2.300m² x 6 pav = 13.800m²; Área 02, 2.700m² x 6pav = 16.200m²; Área 03, 2.000m² x 6pav = 12.000m²; Área 
04, 800m² x 3pav = 2.400m²; e Área 05, 7.500m² x 6pav = 45.000m². Abaixo do mapa, escrito: “Auditório (4.800m2)” 
“Reitoria 480 lugares ~ 2.500m2”, “TCA 1.500 lugares ~ 17.500m²”, “Faculdade de educação (6.500m2)” e “Ampliação 
do restaurante universitário”. [Final de descrição]

Os diagnósticos e proposições para mobilidade urbana, 
entre outros, a infraestrutura para pedestres nos bairros de 
Ondina (Salvador – BA), está deficitária no entorno na UFBA. 
No Mapa Proposta- área de expansão (mapa 02) apresenta 
também a sinalização, a arborização, o transporte público, no 
campus de Ondina onde, grande parte das calçadas apresen-
tam más condições, arborização inadequada, sendo os prin-
cipais problemas referentes à presença de degraus, rampas, 
uso indevido feito pelos carros, falta de manutenção, ausência 
de qualidade e segurança. Logo, a necessidade de expansão da 
UFBA dá à pessoa com deficiência uma perspectiva de futuro 

PROPOSTA PARA A AMPLIAÇÃO 
E REVITALIZAÇÃO DAS ROTAS 

ACESSÍVEIS NA UFBA

Tairony Oliveira de Sousa
Deise Lima Das Mercês
Euler Penha de Moraes
Gilmara de Jesus da Conceição
José Gonçalo dos Santos Cazumbá
Valéria Barreto de Almeida Barbosa



1494

próximo, a partir do momento que incorpore os princípios de 
acessibilidade nestes projetos.

Os debates sobre as Políticas Públicas de Educação 
Inclusiva na UFBA foram iniciados há duas décadas e imputa-
das no segmento de Ações Afirmativas:

[...] a universidade pode relacionar-se com o todo da socieda-

de e com o Estado de maneira conflituosa, dividindo-se inter-

namente entre os que são favoráveis e os que são contrários 

à maneira como a sociedade de classes e o Estado reforçam 

a divisão e a exclusão social, impedem a concretização da 

instituição universitária e suas possibilidades democráticas. 

(CHAUÍ apud Santos, 2012, p. 391).

O Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação e 
Pós-Graduação adquire, por meio do acesso de estudantes com 
deficiências, outra concepção da dinâmica universitária da 
Universidade Federal da Bahia, no caráter de suas atribuições 
e competências legais, especificidades adequadas, avaliando:

• Que os atuais Estatuto e Regimento Geral da UFBA rede-
finiram o papel dos Colegiados e Congregações, fundação 
vinculada ao Ministério da Educação, atribuindo-lhes maior 
poder de decisão sobre a vida acadêmica dos discentes; 

• Que o processo de elaboração, em especial para a subá-
rea de Planejamento Urbano e Regional do Campus de 
Ondina/Federação para as Rotas Acessíveis, discussão 
e aprovação do Regulamento do Ensino de Graduação 
e Pós-Graduação (REGPG), em virtude de sua complexi-
dade, debate de maneira mais ampla que transcende as 
delimitações acadêmicas de pessoas com deficiente, com 
as calçadas, pisos, piso tátil, piso tátil de alerta, tátil 
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direcional de alerta, área de circulação livre, grelhas 
e juntas de dilatação, declives, árvores e jardins nos 
campi, rampas para rebaixamento de calçadas, não se 
concluirá em curto prazo.

Dentre os pontos significativos na reflexão crítica deste 
trabalho as dificuldades encontradas devem ser salientadas pois, 
a fluidez da dinâmica da elaboração do diagnostico encontra-se 
em fase tardia de produção e tabulação de dados devido a neces-
sidade de suporte de outras pessoas para digitalização, transcri-
ção das informações e medições durante o campo. Outro fator 
preponderante é a falta de uma orientação que entenda/atenda 
os processos de aprendizagem do estudante com Afasia.

Um plano de sistema educacional na UFBA com a parti-
cipação das pessoas com deficiência precisa adotado com abor-
dagem central, especificada conforme cada deficiência para 
superar medidas simples, por exemplo o simples deslocamen-
to do pavilhão de aulas PAFIII - Glauber Rocha - ao ponto de 
ônibus, mas que tenham suportes adicionais em todas as unida-
des da UFBA, tal como ocorre com o NAPE e o PAF III, além de 
que, os professores especializados deveriam ter a capacidade 
de desenvolver planejamentos que oportunizem  aos estudan-
tes com deficiência acesso às  sala de aula e outros ambientes 
de aprendizagem que venham utilizar; melhorar as competên-
cias  e  habilidades dos professores e técnicos administrativos, 
tendo a tarefa de adequar a inclusão  e seus recursos de acesso 
às disciplinas regulares e os  programas da UFBA, por conse-
quente, ocorre a pluridisciplinares de formação dos quadros 
profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 
domínio e cultivo do saber humano¨ o Art. 52 CAPÍTULO IV Da 
Educação Superior. p. 30
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ATIVIDADES CIRCENSES  
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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RESUMO

A legislação brasileira garante o direito das pessoas com defi-
ciência na participação na Educação Física Escolar, no entan-
to sem formação docente esse direito não é efetivado. Esse 
trabalho tem como objetivo apresentar a arte circense como 
elemento do estágio supervisionado da Universidade Estadual 

1 Universidade Estadual de Goiás GO – Mestrando do Programa Interdisciplinar 

de Ensino em Educação Básica/Universidade Federal de Goiás.
2 Universidade Estadual de Goiás GO
3 Universidade Estadual de Goiás GO
4 Universidade Estadual de Goiás GO
5 Universidade Federal de Goiás GO
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de Goiás – Eseffego na Educação Física realizado na Pestalozzi – 
Unidade Renascer, na cidade de Goiânia/GO. Como referencial 
teórico apresentamos autores que abordam a Educação Física 
Inclusiva, legislação e artes circenses. As intervenções foram 
realizadas por estudantes de Educação Física para educandos 
com deficiência intelectual e outras deficiências, ou seja, com 
deficiências múltiplas. Utilizamos para tanto as atividades 
circenses como meio de socialização entre os educandos, bem 
como forma de aprimoramento dos aspectos motores globais. 
Dessa forma destacamos, o lúdico e a “fantasia” presente no 
circo como forma de desenvolvimento e aprimoramento de 
aspectos motores, intelectuais e também sociais. Concluímos 
que a experiência no estágio pode colaborar para que os 
acadêmicos em formação e em contato com as teorias possam  
relacioná-las com suas práticas nas intercessões e se tornarem 
professores mais inclusivos ressignificando seus cotidianos em 
sala de aula. 

Palavras Chave: Artes Circenses, Educação Física, Pessoa com 
Deficiência.

INTRODUÇÃO

As pessoas com deficiência viveram durante muito tempo sendo 
tratadas com desprezo, desrespeito e humilhação. Viveram em 
situação de invisibilidade até aproximadamente a década de 80, 
sem a garantia de direitos básicos, sendo que pouco se discutia 
do direito ao esporte, educação, lazer e arte.

As pessoas com deficiência intelectual viveram situa-
ções de extermínio, abandono total e exclusão da sociedade. 
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Silva (2009) relata que quando essas pessoas sobreviviam 
eram enviados para orfanatos, prisões, asilos, manicômios 
ou outras instituições do Estado. Sobreviviam em situação 
desumana em leitos miseráveis, dormiam com várias pessoas, 
independentemente das condições de saúde que apresentassem, 
sem contato com a família e com a sociedade.

Para Lanna Junior (2003) desde meados do século passa-
do e início do século XXI deu-se uma maior ênfase na luta pela 
garantia dos direitos das pessoas com deficiência. A Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi responsável por 
iniciar a discussão em torno de igualdade de direitos. No entanto 
ainda pouco se discutia sobre os direitos específicos das pessoas  
com deficiência. Em 1988 a Constituição Federal brasileira ajudou 
a avançar com relação as garantias dos direitos de todos.

Segundo o Artigo 217 da Constituição Brasileira diz 
que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais 
e não-formais, como direito de cada um. Como dissemos a 
Constituição não trata especificamente sobre as pessoas com 
deficiência mas sobre todas. Assim o direito está dado para 
todos os brasileiros (BRASIL, 1988).

A Educação Física, o esporte e a cultura são direitos garan-
tidos pela legislação brasileira para as pessoas com deficiên-
cia. A Lei 13.146 de 2015, ou Estatuto Brasileiro da Pessoa com 
Deficiência, trata dos direitos das pessoas com deficiência em 
diversos âmbitos. O objetivo dessa Lei é “assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liber-
dades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 
inclusão social e cidadania”. No capítulo IX encontramos os direi-
tos da pessoa com deficiência à cultura, ao esporte, ao turismo e 
ao lazer, sendo que o Artigo 42 diz: “a pessoa com deficiência tem 
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direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade 
de oportunidades com as demais pessoas” (BRASIL, 2015).

Todavia entendemos que para esses direitos serem cumpri-
dos devemos pensar também em uma formação de professores 
de Educação Física ampla, diversa e reflexiva. Segundo Costa 
(2010) o processo de inclusão na Educação Física Escolar encon-
tra dificuldades para se efetivar por falta de formação docen-
te. Sendo os estágios parte imprescindível na formação desses 
professores podendo minimizar essa contingência específica.

O Estágio Supervisionado é componente curricular 
obrigatório no Curso de Licenciatura em Educação Física 
da Universidade Estadual de Goiás (UEG) Escola Superior de 
Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás (ESEFFEGO), 
com 405 (quatrocentos e cinco) horas “mínimas” de duração, 
distribuídas em Estágios Supervisionados I, II, III, IV e V inseri-
dos no 5º, 6°, 7° e 8° períodos do curso. O Estágio Supervisionado 
III baseia-se nos demais temas da cultura corporal e é um 
componente curricular do processo de formação acadêmica, 
constituído e constituinte das dimensões ensino-pesquisa-
-extensão. É desenvolvido em campos de atuação profissional 
com vistas à construção e socialização do conhecimento, como 
processo social, coletivo e histórico. Sendo espaço político- 
pedagógico privilegiado na construção da práxis que possibilita 
a inserção do estudante no mundo do trabalho.

Albuquerque (2003) considera o estágio durante o curso de 
Educação Física de grande importância para “conceber a forma-
ção dos professores, menos em termos de conhecimentos ou de 
concepções abstractas”, mas colaborando para conhecimentos 
pautados na prática e na realidade que se encontra na escola.

Este texto consiste na apresentação da experiência 
vivida pelo grupo de acadêmicos do curso de licenciatura da  
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UEG – câmpus ESEFFEGO, no Estágio Curricular Supervisionado, 
sob orientação do professor do Núcleo de Estudos e Pesquisa 
em Estágio (NEPE) Vicente Dalla Déa. O referido estágio é o 3º 
em um total de 5, oferecidos pela matriz 2007/2 do curso, e 
possui como campo obrigatório para intervenções a Associação 
Pestalozzi – Unidade Renascer da cidade de Goiânia/GO, que 
atende crianças de 0 a quatorze anos de idade com deficiência 
intelectual e múltiplas.

De acordo com o campo identificado, as turmas são divi-
didas por deficiências e idade, porém, todos apresentam defi-
ciência intelectual (DI), e há algumas turmas que são bastante 
heterogêneas, podemos citar como exemplo a turma com a qual 
o nosso grupo ficou responsável pelas intervenções, havendo 
crianças com Síndrome de Down, transtorno do espectro autis-
ta (TEA), paralisia cerebral (PC), entre outras.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho consiste em apresentar as experi-
ências desenvolvidas nas intervenções do Estágio Curricular 
Supervisionado III do curso de licenciatura em Educação Física 
da UEG/EESEFFEGO, com o conteúdo atividades Circenses.

METODOLOGIA

Segundo Libâneo (1992, p. 25):

A didática é o principal ramo de estudo da pedagogia. Ela inves-

tiga os fundamentos, as condições e os modos de realização  
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da instrução e do ensino. A ela cabe converter objetivos de ensi-

no, selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos.

Nesse sentido, os conteúdos escolhidos buscam um mode-
lo justo e construtivo, sendo o trabalho realizado mediante um 
processo contínuo e diferenciado, pois os educandos carecem de 
um olhar mais aguçado para tal desenvolvimento. Deste modo, 
os conteúdos escolhidos objetivam a reeducação motora, cogni-
tiva e sócio afetiva de cada educando da Associação Pestalozzi. 
Levando em consideração o tempo pedagógico necessário para 
a real aprendizagem, bem como dando maior ênfase aos conte-
údos que julgamos mais importantes, ou mesmo aqueles em que 
os educandos encontraram maior dificuldade no decorrer do 
processo de ensino-aprendizagem.

O uso dos jogos e brincadeiras para oportunizar situações 
lúdicas como meio introdutório das práticas circenses, criando 
propostas que cativem todos os alunos. Nesse sentido, os jogos e 
brincadeiras permitem as crianças lidarem com aquilo que ainda 
não compreendem, propicia o desenvolvimento cognitivo, além 
de promover a alegria e o prazer e facilitar a aprendizagem.

Assim sendo: “Pois é o jogo, e nada mais, que dá a luz a 
todo hábito. (...) O hábito entra na vida como brincadeira, e nele, 
mesmo em suas formas mais enrijecidas, sobrevive até o final 
um restinho de brincadeira” (BEIJAMIN, 2002, p. 102).

RESULTADOS

A arte circense se configura como um elemento da cultura 
popular. A Declaração Universal de Diretos Humanos (ONU, 
1948) prevê os Direitos Culturais como direitos humanos e são 
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normalizados na Constituição Federal de 88. O artigo 215 da 
Constituição diz que “o Estado garantirá a todos o pleno exercí-
cio dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 
e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifes-
tações culturais” (BRASIL, 1988).

Mais especificamente a Lei 13.146/2015 ou Estatuto 
Brasileiro da Pessoa com Deficiência, trata dos direitos das 
pessoas com deficiência em diversos âmbitos. O objetivo dessa 
Lei é “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa 
com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”.  
No capítulo IX encontramos os direitos da pessoa com defici-
ência à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, sendo que o 
Artigo 42 diz: “a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao 
esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas” (BRASIL, 2015).

Dessa forma, precisamos fomentar a Educação Física e a 
cultura corporal como a arte circense, para que também aten-
dam as pessoas com deficiência adequadamente.

Quando fizemos nossa primeira visita ao campo, conhe-
cemos os professores responsáveis pelas turmas que iríamos 
estagiar. Ficamos cientes que as atividades trabalhadas pelos 
professores de Educação Física na instituição consistiam em: 
atividades terrestres e atividades aquáticas. Logo procura-
mos saber quais eram os objetivos dos professores para com 
seus alunos e acabamos por descobrir que o maior objetivo dos 
professores era o de estimular a socialização entre os educan-
dos, pois identificamos que possuíam particularidades e com 
isso, alguns momentos a interação entre estes era bastante 
prejudicada durantes as aulas de Educação Física.
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Para o sociólogo brasileiro Gilberto Freire (1987), a socia-
lização pode ser definida da seguinte maneira:

É a condição do indivíduo (biológico) desenvolvido, dentro da 

organização social e da cultura, em pessoa ou homem social, 

pela aquisição de status ou situação, desenvolvidos como 

membro de um grupo ou de vários grupos.

A socialização para Savoia (1989) ocorre durante toda 
vida do indivíduo e ela se divide em três etapas: socialização 
primária, socialização secundária e socialização terciária.  
A socialização primária para o autor se caracteriza na infância, 
já a secundária ocorre na fase adulta, e a terciária na velhice. 
Sabendo que essa socialização está ligada a um fator fundamen-
tal que é a cultura onde o indivíduo está inserido.

De acordo com essa literatura, os educandos que esta-
giamos estavam na primeira etapa de socialização, compreen-
demos então que era de suma importância que houvesse uma 
interação entre eles no decorrer das aulas, fazendo com que 
assim eles pudessem compartilhar experiências, expressar 
suas emoções através de seus acertos e erros, sabendo conviver 
harmoniosamente em sociedade.

Com esse objetivo apontado pelos professores da insti-
tuição, percebemos que com a utilização do teste KTK, a nossa 
proposta de avaliação não se consolidava com o atual objetivo, 
por isso passamos a utilizar observações diárias juntamente 
com o diário de bordo, para a partir daí poder avaliar melhor 
nossas intervenções.

A arte circense na Educação Física pode ser ministrada 
como uma atividade inclusiva, em que a competição não é consi-
derada. Para Gáspari e Schwartz (2007):
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Em tempos de sedentarismo e competitividade acirradas, 

inegáveis são as contribuições das experiências sensíveis capa-

zes de promover, lúdica e espontaneamente, o encontro do ser 

humano consigo mesmo e com o outro. Nesta perspectiva, o 

resgate do mundo circense em toda sua magia e vivacidade 

emerge como oportuno, prazeroso e constitui-se num verda-

deiro diferencial estratégico de natureza interdisciplinar.

O exercício para pessoas com deficiência tem seu início na 
China como tratamento médico e terapia por volta de 3000 a.C. 
(WINNICK, 2004). O esporte para pessoas com deficiência surge 
no Brasil em 1958 com a criação do Clube dos Paraplégicos em 
São Paulo e do Clube do Otimismo no Rio de Janeiro. Inicialmente 
com o enfoque médico, com ênfase na prevenção e correção, 
a Educação Física começa a se preocupar com as pessoas com 
deficiência no final dos anos 50 (COSTA; SOUSA, 2004).

Winnick (2004) relata que a Educação Física direciona 
uma atenção mais significativa para atender as pessoas com 
deficiência a partir do século XX. Segundo o autor a Educação 
Física Adaptada é uma subárea da Educação Física que engloba 
o atendimento das necessidades específicas das pessoas com 
deficiência, em que adaptações são realizadas para possibilitar 
a sua participação em atividades dessa natureza.

Para Rodrigues (2003) a educação inclusiva é um direito 
garantido pela legislação para as pessoas com deficiência desde 
a Declaração de Salamanca, e a Educação Física como discipli-
na curricular na escola não pode ficar de fora dessa discussão 
e práticas. Para ele a Educação Física tem possibilidades de 
assumir papel coadjuvante na Educação Inclusiva por três razões: 
por apresentar conteúdos menos rígidos e maior liberdade de 
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adaptação desse conteúdo de acordo com as demandas dos 
alunos, pelos professores de Educação Física apresentarem atitu-
des mais positivas perante os alunos que os demais professores 
e por ser uma área importante de inclusão que permite uma 
ampla participação mesmo de alunos com maior dificuldade.

Olhando por essa perspectiva reafirmamos que as ativi-
dades circenses dentro das aulas de Educação Física contribuem 
ainda mais, para que haja essa interação, expressão e trocas de 
experiências, pois, segundo Drupat (2007) as atividades circen-
ses quando trabalhadas nas aulas de Educação Física propor-
ciona uma educação artística, corporal estética e de criação, 
onde incentiva a criatividade de uma possibilidade expressiva 
e comunicativa que se bem conduzida pode ser um referencial 
na vida social daqueles que buscam uma vida artística ou não. 

Então os conteúdos desenvolvidos por nós foram:

• Pé de lata: que simula a perna de pau que estimula o 
equilíbrio.

• Encenação e palhaçaria: que desenvolve a expressão, inte-
ração e identificação do ser.

• Corda bamba através do slackline: onde trabalha o equi-
líbrio e confiança no companheiro por se tratar de uma 
atividade com ajuda.

• Tecido acrobático adaptado: que estimula a expressão 
corporal e confiança em si mesmo.

Com base nesses conteúdos juntamente com muitas expec-
tativas e um pouco de receio iniciamos as intervenções do estágio 
III, e para a nossa surpresa e satisfação, a proposta das ativida-
des circenses foi bem recebida pelos professores supervisores 
do campo e dos pais dos educandos. Com relação aos educandos, 
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ficou evidente a aceitação, pois mostraram-se muito dispostos e 
empolgados, principalmente nas aulas que envolvia a pintura dos 
professores palhaços, desenhos, encenação entre outras.

Com o passar das aulas os alunos foram interagindo cada 
vez mais conosco e com os demais educandos (parceiros/cole-
gas das aulas), fazendo com que o objetivo maior das nossas 
intervenções começasse a ser alcançada, ou seja, a socialização. 

Ferreira e Ramos (2006) propõem em seu trabalho a inclu-
são dos elementos da arte circense nas aulas de Educação Física 
escolar, segundo eles:

Educação Física Escolar tem na cultura corporal de movi-

mento grandes possibilidades de ações pedagógicas, uma vez 

que se caracteriza pelo conjunto das diversas manifestações 

corporais, culturais e artísticas. Porém, muitas vezes, essas 

ações ficam limitadas á certas modalidades esportivas. Tal 

limitação acontece devido ao processo de esportivização 

da Educação Física, iniciado na década de 1950, o qual vem 

influenciando a formação e atuação dos professores da área. 

Gáspari e Schwartz (2007) as artes circenses proporcio-
nam ricas trocas interpessoais e apresenta potencialidades 
lúdica, prazerosa e agregadora teórica-prática. Os autores enfa-
tizam a importância dessa pratica fazer parte da formação e 
aperfeiçoamento do professor de Educação Física.

Nas últimas intervenções uma das educandas que tinha 
mais receio em fazer as aulas, participou de um circuito na corda 
bamba, surpreendendo até mesmo os professores da instituição. 
Isso foi bastante significativo, pois percebemos que realmente 
estávamos contribuindo com o processo de socialização por meio 
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de conteúdos propostos por nós, sendo que essa experiência foi 
adquirida nos períodos anteriores de nossa formação acadêmica.

Depois deste dia tivemos uma paralização nas aulas 
devido ao movimento nacional de ocupação das instituições 
de ensino protagonizadas por estudantes, o que impossibi-
litou a continuação das intervenções na Pestallozi, porém 
consideramos que apesar de um tempo reduzido conseguimos 
atingir nossos objetivos.

CONCLUSÕES

A experiência adquirida a partir do Estágio Curricular 
Supervisionado III do curso de Licenciatura em Educação 
Física da UEG - ESEFFEGO, foi de suma importância para que os 
acadêmicos em formação em contato com as teorias pudessem 
relacioná-las com a prática nas intervenções. A partir desse 
processo que é proposto pelo estágio, pudemos constatar que 
a prática pedagógica do professor é movida por uma busca 
constante de pesquisa, sendo sempre necessário repensar e se 
apropriar de novos saberes para assimilá-los e ressignificá-los 
em seu cotidiano nas aulas.

Com relação ao principal objetivo proposto nas interven-
ções, que foi a socialização dos educandos durante as aulas, 
acreditamos que fomos bem sucedidos, pois até mesmos os 
educandos mais retraídos, permitiram-se participar das aulas 
com os demais. É importante ressaltar que essa interação não 
aconteceu somente com os educandos, ocorreu também a inte-
ração deles conosco, pois muitos alunos tinham resistência em 
“trocar” de regentes nas aulas, por estarem adaptados com os 
professores da instituição (Pestalozzi).
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E essa percepção se deu outra vez, expressivamente, de 
que devemos estudar mais, procurar referências, pois, necessi-
tamos de conhecer cada vez mais a diversidade com suas difi-
culdades e facilidades, características de suas deficiências para, 
assim, poder intervir de forma mais significativa respeitando 
suas particularidades, desta forma promover a inclusão de todos.
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RESUMO

Os debates educacionais, que dizem respeito à inclusão educa-
cional de alunos público-alvo da educação especial, colocam a 
formação de professores como um dos pontos essenciais para 
a garantia da escolarização desses alunos. Pretendemos, atra-
vés deste trabalho, apresentar os dados do projeto de pesquisa 
“Formação de professores na perspectiva da educação especial e 
inclusiva”, desenvolvido durante vinte e quatro meses, entre 2015 
e 2016 no Câmpus Pires do Rio da Universidade Estadual de Goiás. 
Desta forma o foco dessa investigação é a organização curricular 
dos cursos de formação de professores com olhar específico na 
oferta ou não de disciplinas ligadas à educação especial e inclu-
são. Neste sentido definimos nosso recorte os cursos de licencia-
tura existentes no Câmpus Pires do Rio da UEG, estabelecendo os 
tempos entre 2009 e 2015 e sendo assim envolvendo a análise de 
duas matrizes curriculares por curso. Os dados mostram que a 
disciplina de LIBRAS está presente em todos os cursos analisados, 
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por ser uma exigência da lei 10.436/2002 que aponta a necessi-
dade de inserir essa língua na matriz curricular dos cursos de 
formação de professores e de fonoaudiologia. Somente o curso 
de pedagogia oferece, a partir da matriz de 2015, algumas disci-
plinas de educação especial e inclusão. 

Palavras chave: educação especial; inclusão; políticas de 
formação de professores.

INTRODUÇÃO

As políticas de educação inclusiva brasileiras tiveram como 
marco inicial a Conferência Mundial de Educação para Todos, 
realizada em Jomtien, Tailândia, em 1990, que advogou o direito 
de todos à educação, defendendo o princípio de que a partir da 
concretização do direito de “todos” à educação é que será possí-
vel o favorecimento do progresso social, econômico e cultural, 
a tolerância e a cooperação internacional. Além disso, naquele 
fórum, destacou-se o cuidado necessário com os grupos exclu-
ídos e as pessoas portadoras de deficiência1. 

Em 1994 a Conferência Mundial sobre Necessidades 
Educativas Especiais, realizada em Salamanca (Espanha) orga-
nizada pela UNESCO, reafirma o compromisso com a Educação 
para todos, reconhecendo a necessidade de ser o ensino minis-
trado, na rede regular de ensino, a todas as crianças, jovens e 
adultos público alvo da educação especial. 

1 Termo utilizado, naquele momento, para definir as pessoas público-alvo 

da educação especial. 
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Nessa perspectiva, o paradigma da educação inclusiva 
implica em assegurar a inclusão escolar das pessoas público 
alvo da educação especial na rede regular de ensino. De acordo 
com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (2008), as políticas educacionais voltadas à 
perspectiva da educação inclusiva devem orientar os sistemas 
de ensino quanto à garantia de: 

[...] acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem 

e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transver-

salidade da modalidade de Educação Especial desde a educa-

ção infantil até a educação superior; oferta do atendimento 

educacional especializado; formação de professores para o 

atendimento educacional especializado e demais profissio-

nais da educação para a inclusão; participação da família e da 

comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, 

nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articula-

ção intersetorial na implementação das políticas públicas. 

(BRASIL, 2008, p. 12). 

Uma das questões polêmicas em torno do discurso sobre 
a inclusão escolar é a efetivação de políticas públicas educa-
cionais que capacitem a escola e seus profissionais de modo a 
viabilizar, efetivamente, as condições de acesso e permanência 
dos educandos público alvo da educação especial. Ao oportu-
nizar o acesso ao sistema regular de ensino ao público alvo da 
educação especial e estes não conseguirem se adaptar, devido 
ao fato de a escola não estar pronta para recebê-los, o processo 
pode contribuir, mais uma vez, para a segregação. 
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OBJETIVOS

Através dessa proposta de investigação buscamos respostas a 
indagações tão atuais e pertinentes à discussão a cerca do para-
digma inclusivo, sendo elas: os cursos de formação de profes-
sores contemplam disciplinas de educação especial e inclusão?  
De que modo os cursos de formação de professores podem 
contribuir com a construção de ações e práticas inclusivas? 

Na busca de respostas a tais questionamentos, se estabe-
leceu como objetivo geral investigar os cursos de formação de 
professores na UEG – Câmpus Pires do Rio com foco na educação 
especial e inclusiva, sendo definido como objetivos específicos: 
analisar a matriz curricular dos cursos de licenciatura; levantar 
dados através dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura 
voltadas à formação para educação especial e inclusiva e envolver 
os acadêmicos do curso de pedagogia na iniciação científica. 

METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa qualitativa e para o alcance dos objetivos esta-
belecidos adotamos os seguintes procedimentos metodológicos: 

1. A revisão da literatura que ocorreu no primeiro semes-
tre de 2015 buscou de publicações referentes à temática. 
Conseguimos levantar sete artigos os quais foram anali-
sados à luz da temática. Consultamos as políticas educa-
cionais voltadas à formação de professores para educação 
especial e inclusão. Por fim, um levantamento das disser-
tações e teses referentes à formação de professores para 
educação especial e inclusão. 
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2. A análise documental buscou os projetos político pedagó-
gicos de 2009 e 2015 dos seguintes cursos de licenciatura: 
Geografia, História, Letras e Pedagogia. Procedemos a 
análise com foco nos seguintes itens: objetivo geral do 
curso; competências e habilidades; perfil profissional e 
matriz curricular. 

RESULTADOS 

A busca por uma educação que dê resposta aos desafios e neces-
sidades impostas pela sociedade faz surgir um novo paradigma, 
o da educação inclusiva que é um movimento mundial funda-
mentado nos princípios dos direitos humanos e da cidadania, 
tendo por objetivo eliminar a discriminação e a exclusão, para 
garantir o direito à igualdade de oportunidades e à diferença. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de 
Professores da Educação Básica (2002) preveem, dentre outros 
itens, que a formação deverá capacitar o professor ao “acolhimen-
to e o trato da diversidade” (Art.2º II) e reafirma no artigo 6º que 
na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de formação 
deve-se garantir a busca do conhecimento sobre a diversidade 
humana e ai estão inclusos o público alvo da educação especial. 

Desta forma o desafio de uma formação em nível supe-
rior que oportunize ao egresso saberes e competências neces-
sárias ao atendimento das pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdota-
ção está posto e o que se espera é que a universidade consiga 
responder satisfatoriamente a este desafio, através da oferta 
de uma formação sólida e eficaz. 
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Compactuamos com Mantoan (2003) a ideia de que o 
que se apresenta como necessário e urgente são as mudanças 
de atitudes, no que se refere aos relacionamentos pessoal e 
social das comunidades escolares para com a diversidade dos 
alunos, e isso demandará novas formas de aprender ensinan-
do e de ensinar aprendendo tanto para o aluno que aprende 
ensinando a seu mestre e a todos ao seu redor quanto para 
o educador que ensina aprendendo um novo olhar sobre a 
condição humana, a sociedade, sua profissão e seu papel na 
construção de um futuro melhor. 

A garantia de permanência e aprendizado dos alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação passa, dentro outros aspectos, pela 
formação do professor. Ao analisarmos o histórico de formação 
dos professores para a educação especial Almeida (s/d) esclarece 
que eles se deram em nível médio, com carga horária variável 
porque eram cursos intensivos agrupando professores de diver-
sas localidades. A formação em nível superior é registrada a 
partir do final dos anos de 1960 e início de 1970. 

Bueno (2002) esclarece que as universidades pouco se 
esforçaram para a criação de cursos de habilitações específicas 
para a educação especial nos cursos de pedagogia e reforça que 
“a participação da universidade brasileira como um todo, no 
que se refere às políticas de educação especial, parece exercer 
pequeno papel.” (BUENO, 2002 p. 24). 

Esse mesmo autor discute que a escassez de oferta de 
cursos de formação de professores a nível de graduação trouxe 
como consequência a ampliação da oferta de cursos de exten-
são, atualização e especialização para atender as demandas de 
habilitação e não de formação continuada. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96 
faz referência a dois tipos de professores para atuar com alunos 
público alvo da educação especial, aquele com especialização 
adequada para atender as especificidades e o professor capaci-
tado da classe comum. 

Nesse contexto o conselho nacional de educação aprova 
a Resolução 02/2001 e determina que a formação de professo-
res para atender aos alunos público alvo da educação especial 
ocorrerá de duas maneiras distintas: uma para o professor capa-
citado e outra para o professor especialista.

Na própria resolução há a definição de professor capacitado 
como aquele que comprove em sua formação, seja a nível médio 
ou superior, tenha tido estudos sobre educação especial, sendo 
esses atuantes em classe comum. Já os professores especialistas 
são aqueles com formação em cursos de licenciatura em educação 
especial ou em áreas afins, admitindo-se também a formação em 
cursos de especialização na área da educação especial. 

Ao analisar as políticas nacionais de formação de profes-
sores Saviani (2009) argumenta que ao longo dos dois últimos 
séculos o processo de formação desses profissionais revela um 
quadro de descontinuidade, embora sem rupturas. Em espe-
cífico à educação especial, ele esclarece que o curso de peda-
gogia seria o lugar onde a formação de professores para atuar 
na educação especial fosse contemplada, entretanto resolução 
CNE/CP 1 de 2006 que define as diretrizes curriculares para o 
curso de pedagogia toca nessa questão de forma bem sucinta 
e somente duas vezes. Para Saviani (2009 p. 11) seria preciso 
“instituir um espaço específico para cuidar da formação de 
professores para essa modalidade de ensino”.
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ANÁLISE DOS PPCS 

A elaboração das matrizes curriculares para os cursos de licencia-
tura segue atualmente as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Formação de Professores da Educação Básica, as quais apontam 
os princípios, fundamentos e concepções que devem direcionar e 
organizar os cursos de graduação voltados à formação de profes-
sores. Nesse sentido a universidade tem o papel de elencar em seus 
projetos de cursos as disciplinas, ementas e conteúdos que serão 
ofertados a fim de contemplar a formação específica do professor 
que atenda aos dispostos nas DCNs para formação de professores. 

Ao analisar os PPCs de 2009 dos cursos de licenciatura 
da UEG Câmpus Pires do Rio, visualizamos na tabela abaixo, o 
objetivo geral de cada curso.
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Quadro 1 – Objetivo geral dos cursos.

GEOGRAFIA HISTÓRIA LETRAS PEDAGOGIA 

Formar profissio-
nais em Geogra-
fia capacitados 
para atuarem 
nos diferentes 
níveis de ensino 
e na pesquisa, 
sintonizados com 
seu tempo, atento 
às necessidades 
da sociedade e 
preocupados 
em empreender 
uma ação crítica 
e criativa no 
mundo atual.

Formar profes-
sores de História 
para atuarem nas 
séries do ensino 
fundamental e 
médio, nas moda-
lidades regular e 
da Educação de 
Jovens e Adultos 
com amplo domí-
nio dos conteúdos 
da área específica 
e dos saberes 
pedagógicos, das 
práticas de produ-
ção e difusão do 
conhecimento 
histórico e da 
pesquisa educa-
cional, capazes de 
realizar a trans-
posição didática 
dos conhecimen-
tos sistematiza-
dos pela ciência 
histórica para as 
séries da educa-
ção básica; 

Não tivemos 
acesso ao PPC 
desse ano. 

Qualificar os 
alunos com uma 
diversidade de 
conhecimentos 
científicos que 
lhes garanta 
competência 
enquanto futuros 
profissionais 
em Educação, 
construindo esses 
conhecimentos 
a partir de uma 
base comum 
que contemple 
os fundamen-
tos filosóficos, 
sociológicos, 
históricos, psico-
lógicos e didáti-
co-metodológicos 
da Educação

Fonte: Elaborado pela autora com base nos PPCs de 2009. 

O que se percebe em relação ao objetivo geral de cada curso 
é que em todos os cursos espera-se a formação de um profissional 
capacitado, porém nenhum deles faz referência ao trabalho com 
a educação especial ou com a diversidade. O curso de História cita 
que a formação do profissional deve prever a atuação somente na 
rede regular e na modalidade de educação de jovens e adultos. 
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Nos PPCs de 2015, tanto o curso de como o de História e 
Geografia repetem o mesmo objetivo geral, isto é, a formação do 
professor para atuar com a educação especial ou mesmo com 
a diversidade fica fora do que é estabelecido como principal.  
O Curso de Letras explicita em seu PPC de 2015 que o foco é formar 
profissionais para atuar no ensino de Língua Portuguesa e Língua 
Estrangeira, mas não cita que público será atendido nesse ensino.

Quando buscamos nos PPCs de 2009 e 2015 a referência 
em relação à formação de competências e habilidades nos futu-
ros profissionais o que encontramos no curso de Geografia são 
competências relacionadas ao domínio da língua portuguesa 
com habilidades de uso da leitura e escrita eficaz e interpre-
tação textual; competência de compreensão dos fenômenos 
sociais e culturais com habilidade em aplicar conceitos para 
compreender tais fenômenos; competência em relação à solu-
ção de problemas e tomada de decisões na pesquisa e exten-
são e habilidades de propor projetos de pesquisa e extensão.  
No PPC de 2015 as competências e habilidades são praticamente 
as mesmas com alguns acréscimos. 

O que se percebe é que em nenhum momento, tanto 
no PPC de 2009 quanto no de 2015, há referência em relação 
à formação de um professor que vai lidar com a heterogenei-
dade em sala de aula, em especial com alunos público alvo da 
educação especial, o foco é a formação de um profissional que 
tenha que o domínio dos conceitos geográficos.

Quando discute a formação de competências e habili-
dades o PPC de História de 2009 ressalta o domínio do conhe-
cimento histórico; problematizar as diferentes relações de 
tempo e espaço; domínio da transposição didática para alunos 
da rede regular e da modalidade de jovens e adultos e a capa-
cidade de se relacionar e compreender as diferenças culturais 
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e opções pessoais. No PPC de 2015 estão expressas as mesmas 
competências e habilidades. 

Identificamos que, apesar de não fazer referência à forma-
ção de um professor que possa atuar na modalidade de educação 
especial e com toda diversidade presente em sala de aula, o curso 
tem a preocupação de formar profissionais que compreendam 
as questões  relacionadas ao ensino, isto é, as questões didáticas. 

O curso de Letras, em seu PPC de 2015 define como compe-
tências e habilidades o domínio da língua portuguesa e estran-
geira; reflexões sobre a linguagem; preparar profissionais que 
atendam o mercado de trabalho e domínio de conteúdos, métodos 
e técnicas pedagógicas que atendam os diferentes níveis de ensino. 
Esse curso não prevê a formação de um profissional que possa 
atuar com a educação especial e a diversidade em sala de aula. 

O PPC de 2009 do curso de Pedagogia prevê dentre 
várias habilidades e competências a compreensão do processo 
educativo; a capacidade de encontrar e solucionar problemas 
educacionais; articulação entre ensino, pesquisa e extensão e 
a capacidade de atuar na educação de alunos com necessida-
des educacionais especiais. No PPC de 2015 as competências e 
habilidades praticamente são as mesmas e continua a referência 
à atuação dos alunos com necessidades especiais. O curso de 
Pedagogia é o único que faz menção à formação de um profis-
sional que seja capaz de atuar na educação especial e com a 
diversidade em sala de aula. 

Em relação ao perfil profissional o PPC de Geografia de 
2009 estabelece que o profissional deva ter base teórica nos sabe-
res culturais, conteúdos geográficos e didático-pedagógicos.  
No PPC de 2015 ressaltam a preocupação com a formação de um 
profissional que domine os saberes geográficos, culturais que 
possa compreender o processo ensino aprendizagem. 
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O curso de História tanto no PPC de 2009 e o de 2015 se 
refere à busca de uma formação consistente na área do conhe-
cimento específico, dos saberes pedagógicos e de outras áreas 
do conhecimento necessárias à sua capacitação para responder 
às exigências do seu campo de atuação.

O perfil do licenciado do curso de Pedagogia está expres-
so no PPC de 2009 e 2015 é aquele que tenha capacidade de 
atuar no ensino, na organização e gestão da escola na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 

De maneira geral ao analisarmos os PPCs de todos os 
cursos de licenciatura identificamos que eles buscam a forma-
ção de um professor que atue com conhecimento teórico de seu 
campo e que tenha domínio das questões didáticas, mas em 
nenhum momento dá ênfase à atuação com um alunado que 
apresente alguma deficiência, transtorno global do desenvol-
vimento e altas habilidades/superdotação.

MATRIZ CURRICULAR 

Durante a análise documental, identificamos em relação às 
matrizes curriculares dos cursos de licenciatura do Câmpus 
Pires do Rio da UEG, que os cursos de Geografia, História e 
Letras tem somente a disciplina de LIBRAS em sua matriz curri-
cular, tanto no PPC de 2009 quanto no de 2015. 

No curso de Geografia, nas matrizes de 2009 e 2015 apare-
ce a disciplina de LIBRAS com uma carga horária de 55h sendo 
ofertada no 3º ano. O PPC 2009 de História faz referência à obri-
gatoriedade de inserção da LIBRAS nos cursos de licenciatu-
ra em função do Decreto 5626/2005, e prevê a oferta dela no 
2º ano com uma carga horária de 55h e na matriz de 2015 ela 
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permanece no 2º ano com uma carga horária de 60h. A discipli-
na de LIBRAS aparece na matriz curricular do curso de Letras 
no ano de 2015, ofertada no 2º ano com carga horária de 60h. 

Para os acadêmicos do curso de Pedagogia o PPC de 2009 
faz referência à um curso de extensão de ensino de LIBRAS e 
ela aparece como disciplina ofertada no 4º ano, sendo que no 
PPC 2009 não é possível visualizar a carga horária por não haver 
matriz curricular anexa. 

A matriz curricular de 2015 do curso de Pedagogia prevê 
as seguintes disciplinas: LIBRAS (60h), Educação Especial e 
Inclusão (60h); Estimulação Precoce (30h). Nas disciplinas opta-
tivas aparecem: Distúrbios e Dificuldades de Aprendizagem e 
Atendimento Educacional Especializado.

O que é comum em todos os cursos é a inserção da disci-
plina de LIBRAS, o que acreditamos ser devido à obrigatorieda-
de da oferta nos cursos de licenciatura. O ementário dos PPCs 
de 2009 mostra uma diferença significativa do que está sendo 
ofertado aos acadêmicos, como mostra a tabela abaixo. 
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Quadro 2 – Ementas da disciplina de LIBRAS da matriz de 2009.

GEOGRAFIA HISTÓRIA LETRAS PEDAGOGIA

Políticas de inclusão e exclusão sociais 
e educacionais. História da educação 
de surdos. O impacto do Congresso de 
Milão (1880) na educação de surdos no 
Brasil. Legislação e surdez. Filosofias 
educacionais na educação de surdos. 
Cultura surda e ouvinte. As línguas no 
contexto da educação de surdos. Tradu-
ção e Interpretação da Língua de Sinais.

Nível básico de conversação da língua 
brasileira de sinais. Parâmetros linguís-
ticos da língua portuguesa e da língua 
brasileira de sinais. Alfabeto manual, 
saudações, pronomes pessoais, possessi-
vos. Advérbio de lugar, pronomes demons-
trativos, numerais, quantidade, valores 
monetários. Espacialização. Pronomes 
indefinidos, advérbios de tempo e de 
frequência. Cores. Negação em LIBRAS. 
Formação de palavras. Diferentes usos 
do vocábulo “mais”. Vocábulos relacio-
nados a locais de comércio, a alimentos. 

Não tivemos acesso ao PPC
Teoria e prática da 
LIBRAS – Língua 
Brasileira de Sinais. 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos PPCs de 2009. 
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As diferentes ementas nos leva a inferir que o único 
consenso é a obrigatoriedade do ensino e que não há uma idéia 
central do que seja importante ensinar aos acadêmicos em rela-
ção ao aprendizado dessa língua. 

O ementário dos PPCs de 2015 traz a mesma ementa, 
visto que a disciplina de LIBRAS passa a fazer parte do núcleo 
de modalidade e houve diversos debates em relação à refor-
ma curricular no âmbito da UEG e uma unificação em relação 
ao que será ofertado nessa disciplina. Sendo ela “História da 
educação especial. Paradigma Inclusivo. Legislação. Filosofias 
educacionais de atendimento a surdos. Cultura Surda. Aquisição 
da  LIBRAS: conversação e interpretação” (PPCs 2015). 

Através da análise das matrizes curriculares nos chama 
a atenção que o curso de Pedagogia está a frente dos outros 
cursos em relação à formação dos professores para atuar com 
o publico da educação especial uma vez que oferta 5 disciplinas 
voltadas às deficiências, transtornos globais do desenvolvimen-
to e altas habilidades/superdotação. 

CONCLUSÕES

Por entender que o paradigma da educação inclusiva é resul-
tado das mudanças na sociedade, dos movimentos sociais que 
buscam uma educação para todos e das políticas públicas que 
nos indicam a necessidade de organizar uma escola que acolha 
a diversidade humana, a universidade não poderia ficar alheia 
ao que é ofertado nos cursos de formação de professores uma 
vez que, são eles que contribuirão para a garantia do direito de 
pertencer e de aprender de todas as pessoas. 
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Porém, a universidade tem se furtado de cuidar do 
saber que ensina aos futuros professores e inserir em seus 
projetos de curso a oferta de disciplinas que consigam formar 
professores inicialmente aptos para ensinar alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. 

No caso específico da UEG Câmpus Pires do Rio os dados 
mostram que a disciplina de LIBRAS está presente em todos os 
cursos analisados, por ser uma exigência da lei 10.436/2002 que 
aponta a necessidade de inserir essa língua na matriz curricu-
lar dos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia. 
Somente o curso de pedagogia oferece, a partir da matriz de 
2015, algumas disciplinas de educação especial e inclusão.

A não inserção de disciplinas que contemplem a educação 
especial e inclusão nos cursos de licenciatura da UEG Câmpus 
Pires do Rio é preocupante porque as políticas educacionais tem 
indicado a matrícula dos alunos público-alvo da educação espe-
cial preferencialmente na rede regular de ensino e desta maneira 
o docente poderá ter esse público matriculado em sua sala de aula 
e que demandará dele uma ação pedagógica que vá ao encontro 
das reais necessidades desse aluno, porém não terá formação, 
nem mínima, para exercer uma prática pedagógica inclusiva. 

Acreditamos que o exercício de práticas pedagógicas 
inclusivas passa, inicialmente pela formação que se recebe na 
universidade e posteriormente em cursos de formação continu-
ada e se a universidade não cumpre esse papel qual será o espa-
ço de formação de professores responsável por essa formação? 

As pesquisas mostram que o número de alunos com defi-
ciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habi-
lidades/superdotação matriculados na rede regular de ensino 
tem aumentado e isso indica que a escola está garantindo a 
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matrícula, que é um avanço, porém é preciso garantir também 
a permanência e o aprendizado que só se conseguirá passando 
pela formação inicial e continuada dos professores.

A partir da leitura e análise das publicações percebemos a 
necessidade de políticas mais sólidas e consistentes de formação 
dos professores que atuam com alunos público-alvo da educação 
especial, bem como do reconhecimento urgente da inserção de 
disciplinas que contemplem a formação para educação especial 
e inclusão nos cursos de licenciatura.

Por fim, acreditamos que pesquisas como essa possam 
contribuir com a proposição de debates em torno da urgente 
necessidade de inserção nos currículos dos cursos de licenciatu-
ra de disciplinas de educação especial e inclusão a fim de quali-
ficar os professores para atender toda a diversidade presente 
em sala incluindo também o público alvo da educação especial.
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RESUMO

Este artigo tem por objetivo evidenciar a importância da Sala de 
Recursos Multifuncionais, sendo um dos laboratórios do Núcleo 
de Estudos e Ações Inclusivas - NEAI da Universidade Federal do 
Rio Grande – FURG. Tendo em vista a demanda de alunos com 
deficiência e/ou necessidades específicas de aprendizagem que 
precisam de atendimento educacional especializado, na busca 
de acessibilidade e inclusão. Oferecer um trabalho que assista o 
aluno e aos seus professores em possibilidades de adaptação de 
materiais e a diversidade existente em recursos de Tecnologia 
Assistiva – TA vem contribuindo na formação de qualidade e 
permanência na Universidade. Identificar a demanda e as ativi-
dades desenvolvidas para assistir necessidades específicas de 
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alunos incluídos, sendo maior a busca do serviço por alunos 
com deficiência visual e os cegos.

Palavras-chave: sala de recursos multifuncionais; tecnologia 
assistiva; acessibilidade.

INTRODUÇÃO

Quando comparamos com tempos passados, percebemos que 
nos dias de hoje a demanda do ingresso de pessoas com algum 
tipo de deficiência e/ou necessidade educacional específica (NEE) 
no ensino superior aumentou exponencialmente, visto que os 
recursos de tecnologias assistivas - TA expandiram, dando mais 
segurança com suas variadas opções para a acessibilidade.

No entanto, quais foram essas tecnologias assistivas? O que 
foi mudado para ampliar esse ingresso de pessoas com deficiência 
e/ou necessidade educacional específica no ensino superior? Qual 
foi o incentivo, para que pessoas com NEEs quisessem e tivessem 
oportunidades de usufruir de um curso de nível superior?

Com o avanço da ciência e o desenvolvimento da tecnolo-
gia através de softwares, juntamente com a criação de hardwa-
res, cada vez mais, as TA’s se especializam em suas funções, 
fazendo com que uma determinada pessoa possa suprir suas 
reais dificuldades com apenas um software ou hardware parti-
cular. Esses programas como DosVox e NVDA, softwares que 
auxiliam na leitura de textos, para pessoas com deficiência 
visual e ou invisuais no computador, trazem uma acessibilida-
de ampla e conjunta, pois textos, livros, artigos que possam ser 
recomendados para devida leitura do assunto desenvolvido em 
sala de aula, serão acompanhados pelo estudante que precisa 
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de acessibilidade, neste caso, os deficientes visuais, os invisuais 
e os disléxicos.

Segundo Felippe (2011, p. 02), “O regime educativo espe-
cial consiste na adaptação das condições em que se processa o 
Ensino/Aprendizagem dos alunos com NEEs e prevê a seguinte 
medida: implementação de Salas de Recursos Multifuncionais 
(SRM) com materiais de Tecnologia Assistiva para a acessibi-
lidade e, também, para trabalhar habilidades psicomotoras e 
aspectos psicopedagógicos. Assim, justificam-se os cursos de 
Formação Continuada para capacitar professores na busca 
de sucesso escolar. Para tal, buscam-se adaptações curricula-
res, condições especiais de matrícula, condições especiais de 
frequência, condições especiais de avaliação, adequação na 
organização de classes ou turmas e no apoio pedagógico acres-
cido do atendimento em Salas de Recursos Multifuncionais, é 
nestas perspectivas, que se constata a necessidade da Educação 
Inclusiva estar alicerçada por processos de implementações de 
políticas públicas na Educação Especial”.

Até o presente momento, a Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG tem desenvolvido os seguintes espaços de aces-
sibilidade e inclusão: Laboratório Núcleo de Estudos e Ações 
Inclusivas – LabNEAI, uma Sala de Recursos Multifuncionais 
e um Laboratório de Acessibilidade e Mobilidade Urbana 
(LAMU), promovem seminários e encontros que visam a 
escolarização, saúde e inclusão, desenvolvendo programas 
de tecnologias assistivas.
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OBJETIVOS

Ultimamente a inclusão vem ganhando espaço na sociedade a 
proposta de romper com os tradicionais paradigmas segrega-
tivos e a consequente adoção de procedimentos que possam 
contribuir e garantir as pessoas com deficiência e/ou neces-
sidade educacionais específicas condições necessárias à sua 
participação como sujeitos sociais. 

Este processo ganhou mais força com a Declaração de 
Salamanca (1994), que propôs o paradigma de inclusão social, 
afirmando a necessidade de todos se comprometerem com a 
eliminação das barreiras que vêm excluindo uma parcela consi-
derável da população mundial, os NEEs. 

Conforme o decreto Nº 3.298 de 20 de Dezembro de 1999, 
artigo 2º: ‘‘Art. 2o Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público 
assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de 
seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, 
ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência 
social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, 
à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e 
de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem 
seu bem-estar pessoal, social e econômico’’. No entanto nesta 
época ainda não tinham uma assessoria adequada a pessoa com 
deficiência, muito menos tecnologias para a sua devida inclusão.

O governo federal favorece a inclusão social conforme o 
Plano Nacional dos Direitos Das Pessoas com Deficiência, citado 
no informativo abaixo no Portal Brasil (2011):

“O Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
- o Viver sem Limite, lançado pelo governo federal, favorece a 
inclusão social e produtiva de cerca de mais de 45 milhões de 
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pessoas no País. Ao todo, o plano vai investir até R$ 7,6 bilhões 
em educação, saúde e acessibilidade na área até 2014”.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2010 apontam que 45,6 milhões de pessoas têm algum 
tipo de deficiência, o que corresponde a 23,91% da popula-
ção brasileira. Destas, 12,7 milhões (6,7% da população total) 
possuem pelo menos um tipo de deficiência severa.

Na área da Educação, o Plano prevê ações como o trans-
porte escolar acessível, para viabilizar o acesso dos alunos com 
deficiência às instituições de ensino; a adequação arquitetônica 
de escolas públicas e instituições federais de ensino superior, 
com a intenção de dar condições adequadas de acessibilidade; 
a implantação de novas Salas de Recursos Multifuncionais e 
a atualização das já existentes; e a oferta de até 150 mil vagas 
para pessoas com deficiência em cursos federais de formação 
profissional e tecnológica (SITE DO PORTAL BRASIL, 2011).

De acordo com o decreto Nº 7.611 de 17 de novembro de 
2011, artigo 5º, parágrafo 2º, inciso II: ‘‘implantação de salas 
de recursos multifuncionais’’. Na qual: ‘‘A União prestará 
apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos 
Estados, Municípios e Distrito Federal, e a instituições comuni-
tárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com 
a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional 
especializado aos estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdota-
ção, matriculados na rede pública de ensino regular’’.

No Projeto Político Pedagógico da FURG vislumbra-se a 
promoção da educação plena em todos os níveis de formação 
atendendo o comprometimento com a comunidade com o intui-
to de fazer uma Universidade que pratica a Educação Inclusiva 
de uma forma eficaz.
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Ultimamente a inclusão vem ganhando espaço na socie-
dade a proposta de romper com os tradicionais paradigmas 
segregativos e a consequente adoção de procedimentos que 
possam contribuir e garantir a essas pessoas as condições 
necessárias à sua participação como cidadãos participativos.

Com a SRM tem-se por objetivo a inclusão do aluno(a) 
ao ensino, ou seja, permitir que aquele aluno(a) que necessita 
de uma assistência, com materiais, com softwares ou qualquer 
outro recursos da Sala de Recursos, tenha a mesma qualidade 
de adquirir/expor conteúdo do que qualquer outro estudante.

METODOLOGIA

Vislumbra-se, no momento atual, uma evolução no desenvolvi-
mento de ações que alicercem políticas públicas em educação 
especial, a implantação das Salas de Recursos Multifuncionais 
para a realização do atendimento educacional especializado, 
complementar ou suplementar à escolarização. Utilizada como 
uma ferramenta de Tecnologia Assistiva (TA) como tecnolo-
gia social. Com isso abriu-se variadas opções para a Educação 
Inclusiva no ensino superior.

Segundo Felippe (2013, p. 21), “a Sala de Recursos 
Multifuncionais que foi estruturada no Campus Carreiros em 
2010 para melhor atender os alunos que possuem necessida-
des específicas, dentro dos quatro Campi da Universidade.  
Sua finalidade é receber o aluno e suas atividades, e utilizando 
dos materiais que são de uso especifico a ele, auxiliar no processo 
de realização dos mesmos”.

Uma das atividades realizadas na Sala de Recursos 
Multifuncionais da FURG, por exemplo, é a digitalização do 
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material para alunos com deficiência visual e/ou cegos. Objetiva 
receber os materiais dos alunos oferecidos em aula pelos profes-
sores, como artigos e livros, e através de um scanner leitor de 
textos digitalizar e converter para o computador, transformando 
o texto do papel em texto aberto a formatação, conhecido popu-
larmente como “texto puro”. Assim, os alunos com deficiência 
visual e/ou cegos conseguem através de softwares instalados em 
seus computadores ler/ouvir o material que lhes foi solicitado.  
Se por hipótese o aluno não possuir um computador pessoal, 
a Sala de Recursos Multifuncionais disponibiliza, em qualquer 
horário do dia, computadores com os softwares previamente 
instalados, e o uso desses equipamentos pode ser feito por qual-
quer aluno que sinta a necessidade de acessibilidade.

Outra atividade realizada na Sala de Recursos, busca 
atender pessoas com baixa visão, assim, após a digitalização dos 
materiais entregues pelo aluno(a) é feita a ampliação das fontes 
dos textos, para que estas que possuem dificuldade de leitura 
de textos com fonte pequena tenham a possibilidade de ler seus 
materiais. Além disso, para auxílio aos deficientes visuais a Sala 
dispõe de uma Impressora Braille para uso dos alunos(as), e 
mesmo que o aluno não tenha experiência em usá-la, os bolsis-
tas estão aptos a fazer as impressões quando necessário. 

O atendimento também acontece quando um aluno(a) 
precisar digitar algum trabalho, a SRM contém uma Máquina 
Braille a disposição. Outros materiais que podem ser utilizados 
pelos alunos(as) na sala são: réguas com aproximação, mouses 
ópticos, regletes, etc. 

Conforme o Documento Orientador do Programa de 
Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, segue 
no Quadro 1 abaixo a composição das Salas de Recursos 
Multifuncionais:
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Quadro 1 – Recursos e materiais das Salas 
de Recursos Multifuncionais.

EQUIPAMENTOS

2 Computadores

2 Estabilizadores

1 Impressora Multifuncional

1 Roteador Wireless

1 Mouse com entrada para acionador

1 Acionador de pressão

1 Teclado com colméia

1 Lupa eletrônica

1 Notebook

MOBILIÁRIOS

1 Mesa Redonda

4 Cadeiras para mesa redonda

2 Mesas para computador

2 Cadeiras giratórias

1 Mesa para impressora

1 Armário

1 Quadro branco

MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS

1 Software para comunicação aumentativa e alternativa

1 Esquema corporal

1 Sacolão criativo

1 Quebra cabeças superpostos – Sequência lógica

1 Bandinha rítmica

1 Material dourado

1 Tapete alfabético encaixado

1 Dominó de associação de idéias

1 Memória de numerais

1 Alfabeto móvel e sílabas
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1 Caixa tátil

1 Kit de lupas manuais

1 Alfabeto Braille

1 Dominó tátil

1 Memória tátil

1 Plano inclinado – Suporte para livro

Fonte: Elaboração dos autores.

Em 2011, os kit’s de atualização foram compostos por 
recursos de tecnologia assistiva, destinados ao atendimento 
educacional especializado de estudantes com deficiência visual, 
conforme abaixo apresentados. Segue Quadro 2 abaixo:

Quadro 2 – Equipamentos e materiais didáticos pedagógicos.

1 Impressora Braille – pequeno porte

1 Scanner com voz

1 Máquina de escrever em Braille

1 Globo terrestre tátil

1 Calculadora Sonora

1 Kit de desenho geométrico

2 Regletes de mesa

4 Punções

2 Soroban

2 Guias de Assinatura

1 Caixinhas de números

SALA DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAIS – SRM: 

FUNCIONAMENTO E APLICABILIDADE

João Guilherme Merce Prompero
Sergio Machado Morais Júnior
Júlia Gabriela Azevedo Beck
Ivandro Rafael Heckler
Carla Imaraya Meyer de Felippe



1543

2 Bolas com guizo

Fonte: Elaboração dos autores.

Em 2012/2013 houve outro kit de atualização das salas de 
recursos multifuncionais. Segue Quadro 3 abaixo:

Quadro 3 – Equipamentos e material didáticos pedagógicos.

2 Notebooks

1 Impressora multifuncional

1 Material Dourado

1 Alfabeto móvel e sílabas

1 Caixa tátil

1 Dominó tátil

1 Alfabeto Braille

1 Caixinha de números

2 Bolas com guizo

1 Bola de futebol com guizo

1 Lupa eletrônica

1 Scanner com voz

1 Máquina de escrever em Braille

1 Mouse estático de esfera

1 Teclado expandido com colméia

Fonte: Elaboração dos autores.
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A incidência de alunos com deficiência e/ou necessidades 
educativas específicas que busca o serviço na Sala de Recursos 
Multifuncionais na Universidade Federal do Rio Grande - FURG 
é moderada, tendo em vista que há a tendência de aumentar 
a procura no transcorrer da vida acadêmica, quando surgir 
alguma necessidade específica de acessibilidade e inclusão.  
No decorrer destes sete anos utilizaram este laboratório alunos 
da matemática aplicada, psicologia, educação física, pedago-
gia, sistema de informação, geografia, entre outros, assim como 
seus respectivos bolsistas.

Tem o papel de estabelecer um vínculo entre o acadêmico 
da Universidade, seu devido professor, que terá que providen-
ciar o material para digitalização ou ampliação de 1 a 2 sema-
nas de antecedência. O espaço que ocupa a Sala de Recursos 
Multifuncionais, o NEAI é utilizado para aplicação de provas 
que deverão ser aplicadas pelo Grupo de Acessibilidade do NEAI 
com os devidos recursos da Sala Multifuncionais.

No evento “Viver sem limites”, promovido pelo Núcleo 
de Estudos e Ações Inclusivas e a Pró-reitoria de Graduação 
que atendeu o público do Programa de Formação e Capacitação 
Docente – PROFOCAP houve um curso dentro da Sala de Recursos 
Multifuncionais para professores e técnicos da FURG de capaci-
tação à SRM, em que foi apresentado os softwares de leitura de 
tela, foram apresentadas teorias e utilizando vendas nos olhos 
os cursistas foram desafiados a digitar pequenos textos e outras 
atividades, tudo isso para que eles estejam capacitados a auxi-
liar os alunos que necessitem usar as Salas Multifuncionais, é 
o dilema, saber fazer para poder ensinar.

No transcorrer do ano letivo, os bolsistas da Sala de 
Recursos utilizam os recursos digitais e equipamentos prove-
nientes da Sala para auxiliar no estudo e implantação de 
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projetos de acessibilidade arquitetônica, em prioridade os 
projetos são relacionados ao interior do campus Carreiros, 
porém conforme de acordo com a demanda poderão ser reali-
zados projetos exteriores à Universidade.

O principal equipamento usado pelos bolsistas na SRM: 
são os computadores, que são utilizados nos momentos em 
que não está em uso pelos alunos que necessitam da sala para 
estudo ou realização de qualquer atividade relacionada ao seu 
curso. Utilizado para a transcrição de materiais, digitalização, 
adaptação, assim como para execução de programas no desen-
volvimento de projetos e pesquisas.

É imprescindível salientar a importância da Sala de 
Recursos Multifuncionais no ensino superior, pois a mesma vem 
promovendo formação de qualidade para muitos acadêmicos 
com deficiência e/ou NEE.

RESULTADOS PARCIAIS

Inclusão Digital é a democratização do acesso às tecnologias da 
informação, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade 
da informação, incluindo as pessoas com deficiência e/ou neces-
sidades específicas. Assim, “a tecnologia como acesso a informa-
ção e conhecimento é uma das formas ordenadas na sociedade 
contemporânea” (UNESCO, 2007, p. 12). Dessa forma, corrobora-se 
a ideia de que “um incluído digitalmente não é aquele que apenas 
utiliza essa nova linguagem, que é o mundo digital, para trocar 
e-mails, mas aquele que usufrui desse suporte para melhorar as 
suas condições de vida” (DA COSTA, 2009, p. 01).

As Salas de Recursos Multifuncionais através da Tecnologia 
Assistiva – TA trouxeram novas possibilidades e alternativas de 
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inclusão digital, social, informacional e cognitiva às pessoas com 
algum tipo de necessidade específica de aprendizagem. 

CONCLUSÕES PARCIAIS

Durante muitos anos as pessoas com deficiência e/ou necessida-
des educacionais específicas viveram às margens da sociedade. 
Recentemente, observa-se uma conscientização respaldada por 
novas atitudes de ordem governamental e também por parte de 
instituições que visa à inclusão sócio-digital de tais pessoas com 
o intuito de obterem um ritmo de vida com maior qualidade. 

Os tempos de hoje são outros, nota-se uma mudança radi-
cal em termos de infraestrutura, entretenimento, cultura entre 
outros. Portanto pode-se dizer que a inclusão se tornou algo 
mais forte com o decorrer das décadas, pois a deficiência come-
çou a aparecer mais do que antigamente. Com isso temos que 
cada vez mais buscar evoluir, não só em condições favoráveis 
a nós mesmos e sim pensando em conjunto, trazendo o novo 
paradigma para a sociedade que possa promover uma acessi-
bilidade onde possamos viver e aprender juntos para que não 
exista barreiras que não possamos eliminar.

Percebe-se, nos últimos anos, maior oferta de programas, 
políticas e iniciativas em prol da inclusão digital de pessoas 
que dependem, normalmente, do acesso ao computador e de 
conhecimentos mínimos para utilizá-lo bem como do acesso à 
internet. No entanto, as políticas existentes não são suficientes 
uma vez que se percebe que ainda há uma enorme necessidade 
em aplicar Tecnologias Assistivas (TA), sendo estas, o principal 
meio de obter-se uma inclusão digital de qualidade.
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Um estudo proveniente dos alunos da Universidade Federal 
de Santa Maria busca implementar a Sala Virtual de Recursos 
Multifuncionais, onde os materiais seriam digitais, ocorrendo 
o termo ‘‘MED’’, que no caso seria Material Educacional Digital, 
o que traria um grande avanço em termos de praticidade para 
as Salas de Recursos Multifuncionais. Com isso o atendimento 
educacional especializado seria mais funcional e pragmático, 
visto que os materiais já disponibilizados online não precisa-
riam ser digitalizados novamente ou até mesmo reescritos. Para 
o aluno seria mais proveitoso também e economizaria muito 
tempo, pois não precisaria mais trazer o material para a sala.

É irrefutável que as TA tangenciam cada vez mais a dico-
tomia do que é possível e o que é acessível. Nesse contexto, 
artifícios que tornam viável o acesso ou que facilitam a vida de 
pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidade específica 
podem ser considerados tecnologias de assistência. Segundo 
Bersh (2006), o conceito refere-se aos artefatos disponibilizados 
que contribuem para proporcionar a estas pessoas uma vida 
mais independente, com maior qualidade de vida, maior auto-
nomia de renda e possibilidades de inclusão social.

Conforme Warschauer (2006) e Passerino (2007) projetos 
de inclusão que utilizam as Tecnologias Assistivas devem estar 
receptivos à inovação e à flexibilidade para que sejam provei-
tosamente aplicados às realidades locais. Tais tecnologias não 
podem ser limitadas apenas aos artefatos, mas também aos 
sistemas e aplicativos computacionais, criados e disponibiliza-
dos para as pessoas com necessidades específicas.

As Salas de Recursos Multifuncionais com os professores 
das salas regulares buscando elaborar recursos tecnológicos 
assistivos para melhoria do processo ensino/aprendizagem, 
formando um trabalho em rede. Sugere-se que estas ações 
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afirmativas da universidade como um todo, possibilitando 
inclusão tecnológica social, através de tecnologias assistivas, 
recursos de acessibilidade: adaptações arquitetônicas, peda-
gógicas, ações que promovam mudanças atitudinais frente à 
diferença.

Concluiu-se que a existência da Sala de Recursos Multi-
funcionais na Universidade é de extrema importância, pois 
muitos alunos provavelmente já teriam desistido do ensino 
superior, que é seu direito como cidadão, caso não tivessem 
este local para ampará-los.

SALA DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAIS – SRM: 

FUNCIONAMENTO E APLICABILIDADE

João Guilherme Merce Prompero
Sergio Machado Morais Júnior
Júlia Gabriela Azevedo Beck
Ivandro Rafael Heckler
Carla Imaraya Meyer de Felippe



1549

REFERÊNCIAS

FELIPPE, Carla Imaraya Meyer de, LARA, Claudia Camila, ILHA, Susie 
Enke, Formação de Professores no Brasil Meridional: Acessibilidade e 
Inclusão para Salas de Recursos Multifuncionais. 2012.

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/
d7611.html>. Acessado na data de 17/07/2016.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm-. 
Acessado na data de 17/07/2016.

http://www.brasil.gov.br/. Acessado na data de 22/07/2016

FELIPPE, Carla Imaraya Meyer de; ADAMATTI, Diana Francisca; 
BARWALDT, Regina. Pressupostos Da Educação Básica Na 
Formação Continuada Do Professor No Atendimento Educacional 
Especializado Para As Salas De Recursos Multifuncionais - 
Tecnologia Assistiva. 2011.

ROVEDER, Ângela Balbina Picada, Sala Virtual de Recursos 
Multifuncionais Para Potencializar o Atendimento Educacional 
Especializado – 2015.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=11037-doc-orientador-
multifuncionais-pdf&Itemid=30192. Acessado na data de 
11/08/2016.

SALA DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAIS – SRM: 

FUNCIONAMENTO E APLICABILIDADE

João Guilherme Merce Prompero
Sergio Machado Morais Júnior
Júlia Gabriela Azevedo Beck
Ivandro Rafael Heckler
Carla Imaraya Meyer de Felippe



NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE: 
TRAJETÓRIA E RELATO  
DE EXPERIÊNCIA DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA

Eliane Fátima Guimarães de Oliveira

Ingrid Caroline de Oliveira Ausec
Universidade Estadual de Londrina

RESUMO

A despeito do direito, ainda são poucas as pessoas com neces-
sidades educacionais especiais (NEE) que tem acesso ao ensino 
superior. Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência 
do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Acessibilidade da 
Universidade Estadual de Londrina, NAC, voltado para a perma-
nência e sucesso acadêmico desse alunado. A questão norteado-
ra consiste em como uma instituição pública de ensino superior 
pode promover a permanência e incentivar o sucesso acadêmico 
do estudante com deficiência e altas habilidades/superdotação. 
O método empregado na elaboração do relato de experiência 
deu-se por meio da leitura e análise das atas de reuniões da 
equipe e relatórios anuais do NAC de 2010 a 2016. O relato de 
experiência demostra a relevância do trabalho de um órgão  
de apoio como os núcleos de acessibilidade na permanência e no 
sucesso acadêmico do estudante com NEE em uma instituição 
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pública de ensino superior. O trabalho desenvolvido por mais 
de vinte anos de existência tem sido reconhecido na Pró-reitora 
de Graduação, Colegiados de Cursos e principalmente entre os 
usuários, legitimando assim a discussão sobre a inclusão da 
pessoa com NEE na universidade.

Palavras-Chave: inclusão, universitários, núcleo de 
acessibilidade.

INTRODUÇÃO

A inclusão de pessoas com necessidades educacionais espe-
ciais é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988,  
Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e Lei Federal 13.146. No estado 
do Paraná consta ainda a Lei Estadual n. 18.419, o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná. A despeito do direi-
to, ainda são poucas as pessoas com necessidades educacionais 
especiais (NEE) que tem acesso ao ensino superior.

Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência 
do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Acessibilidade da 
Universidade Estadual de Londrina, NAC, voltado para a perma-
nência e sucesso acadêmico dessas pessoas. A questão norteado-
ra consiste em como uma instituição pública de ensino superior 
pode promover a permanência e incentivar o sucesso acadêmico 
do estudante com deficiência e altas habilidades/superdotação. 
O método empregado na elaboração do relato de experiência 
deu-se por meio da leitura e análise das atas de reuniões quin-
zenais da equipe e relatórios anuais do NAC de 2010 a 2016.

Os estudos brasileiros sobre inclusão de pessoas com 
necessidades educacionais especiais ainda é recente. Baptagline 
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e Souza (2012), em levantamento das produções acadêmicas 
entre 2007 a 2011 nas bases de dados dos Anais da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Educação (Anped), no banco de 
teses do portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) e na biblioteca digital Scientific 
Electronic Library Online (Scielo) Brasil constataram a mudança 
de tema de pesquisa sobre a inclusão desta população: da educa-
ção básica para o ensino superior, principalmente a partir 2007. 

Sobre as produções existentes, Goessler (2014) consta-
tou a escassez de estudos e limitações dos temas pesquisados. 
A autora realizou pesquisa bibliográfica na base de dados do 
Scielo – Brasil articulando as palavras-chave “Inclusão e Ensino 
Superior” e “Deficiência e Ensino Superior”. Foram encontra-
mos oito artigos que abordam temas como acessibilidade (arqui-
tetônica e de comunicação), preconceito e inclusão e análise do 
ingresso e/ou permanência no Ensino Superior.

Ao analisar os dados oficiais do Censo da Educação 
Superior, levando-se em consideração a categoria administra-
tiva e tipo de NEE no período de 2009-2012 a autora constatou 
reduzido número de matrículas de estudantes com NEE no 
Ensino Superior, com predomínio de matrículas nas institui-
ções privadas. Entretanto, considerando a proporcionalidade 
de matrículas e ingressantes com NEE, as instituições públi-
cas demonstram maior representatividade em comparação  
ao privado (GOESSLER, 2014).

Os poucos que chegam às universidades ainda enfren-
tam as barreiras arquitetônicas, falta de intérpretes de Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), escassez de literatura em Braile, 
insuficiência de vagas especiais nos estacionamentos, inade-
quação de procedimentos avaliativos e do processo ensino-
-aprendizagem (MOREIRA, 1999).
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Diante do exposto, serão apresentados breve histórico 
sobre o surgimento do NAC, recursos humanos disponíveis, 
população atendida e formas de atuação.

DESENVOLVIMENTO

A implementação de apoio acadêmico em forma de progra-
ma de apoio ou grupo de profissionais de diversas áreas  
configura-se como uma das medidas que devem fazer parte 
da política institucional que garanta permanência com quali-
dade dos estudantes com necessidades educacionais espe-
ciais (MOREIRA, 1999, 2014). Neste sentido, o NAC foi criado 
em 1991 como Comissão Permanente de Acompanhamento de 
Estudantes com Deficiência e em 2002 foi reformulado pela 
Resolução CEPE n. 70/02, passando a denominar-se Programa 
de Acompanhamento a Estudantes com Necessidades 
Educacionais Especiais. Em 2009, consolida suas ações na área 
de Educação Especial sendo reestruturado enquanto Núcleo de 
Acessibilidade da UEL pela Resolução CU/CA n. 0138/2009. Está 
vinculado à Pró-Reitoria de Graduação – Prograd, à Diretoria 
de Apoio à Ação Pedagógica e aos Colegiados de Cursos.

Estão entre seu público-alvo os graduandos e pós- 
graduandos com deficiência física, deficiência visual, defici-
ência auditiva e intelectual;  transtornos globais de desenvol-
vimento, mais especificamente estudantes com transtorno do 
espectro autista (TEA) comprovado por laudo médico, e altas 
habilidades/superdotação, comprovados por meio de pare-
cer pedagógico ou psicopedagógico. O NAC não disponibiliza 
tratamentos nem faz diagnósticos médicos ou psicológicos. 
No entanto, nos casos de altas habilidades/superdotação são 
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aplicados formulários específicos e os docentes são envolvidos 
no processo de identificação destes estudantes, finalizado com 
um parecer do núcleo. Para iniciar tratamentos de saúde os 
estudantes são orientados a buscar outros órgãos da UEL como 
o SEBEC (Serviço de Bem Estar da Comunidade) que dispõe de 
nutricionista, psicólogos clínicos e assistentes sociais e/ou a 
Divisão de Assistência à Saúde (DASC) que oferece serviços médi-
cos à comunidade.

A Resolução de criação do NAC estabelece que a equi-
pe deve ser formada por psicólogo, pedagogo e docentes do 
departamento de educação e psicologia. Dada sua caracterís-
tica multidisciplinar, é possível a colaboração de outras áreas 
afins. Atualmente também fazem parte da equipe uma biblio-
tecária, um assessor de legislação de ensino e uma arquiteta. 
A coordenação é definida a cada 2 anos e deve ser exercida por 
um de seus membros ou colaboradores conforme propostas e 
aprovação da equipe. Psicóloga e pedagoga cumprem 40 horas 
semanais, os demais profissionais 8 horas semanais. A equipe 
reúne-se semanalmente para discussão dos atendimentos reali-
zados, estabelecimento de estratégias de acompanhamento e 
definição de encaminhamentos a serem realizados. Também 
se reúne mensalmente para grupo de estudos referentes as 
demandas do núcleo como atualização da legislação que ampara 
as pessoas com NEE, regimento da universidade e do núcleo, 
bem como para a coordenação de cursos formações nas dife-
rentes áreas de atuação.

O núcleo também está comprometido com a formação 
de graduandos e estudantes de curso técnico. No momento 
participam uma estagiária de psicologia e dois estagiários do 
curso técnico de enfermagem que atuam como cuidadores de 
um estudante com atrofia espinhal. 
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A atuação da equipe tem início na identificação dos estu-
dantes com NEE da universidade. A equipe do NAC tem acesso aos 
estudantes por meio da auto declaração dos mesmos na matrícula 
inicial, nas renovações de matrícula e no decorrer do curso ou no 
preenchimento de um requerimento de atendimento educacio-
nal especializado disponível on-line no portal da universidade.  
O encaminhamento também pode ser realizado pelos professores 
e Colegiados de cursos mediante preenchimento deste mesmo 
requerimento e ciência do estudante. Entretanto, o protocolo de 
atendimento não exclui esclarecimentos por telefone, internet e 
pessoalmente de estudantes, professores, técnicos administrati-
vos, familiares em procura espontânea ao serviço.

Após a solicitação dos serviços do NAC, psicóloga e peda-
goga entrevistam o estudante e, quando necessário, seus fami-
liares. O acompanhamento se dá pelas ações junto aos docentes 
e em retornos individuais ou em grupo realizados com os estu-
dantes acompanhados e consiste em esclarecimentos sobre os 
recursos e amparos institucionais existentes; levantamento das 
habilidades e dificuldades e orientações sobre estratégias de 
enfrentamento das situações acadêmicas relatadas.

Na sequência, são encaminhados ofícios com apresen-
tação da necessidade educacional do estudante, bem como 
recomendações de adaptações ao Colegiado de Curso corres-
pondente e disponibilização da equipe para assessorar o proces-
so educacional deste estudante. Além disso, são organizadas 
reuniões sistemáticas com professores e Colegiado dos cursos 
para acompanhar o processo ensino-aprendizagem e discutir 
temas como: noções básicas sobre as NEE, situações em sala de 
aula, estágios curriculares e viagens acadêmicas, acessibilidade 
arquitetônica, orientação sobre plano especial de ensino, proce-
dimentos educacionais diferenciados; orientações e trocas de 
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experiência sobre o processo ensino-aprendizagem, estratégias 
de aprendizagem, disponibilização antecipada de material de 
aula, material ampliado, recursos tecnólogicos (software espe-
cíficos, ledores de texto), adaptação de material, prazo diferen-
ciado para conclusão das atividades acadêmicas, adequação de 
mobiliário e vaga especial em estacionamento.

Moreira (1999) e Pin e Bastos (2014) salientam a perti-
nência de espaços para discussão com professores sobre plane-
jamento de ensino, métodos, formas de avaliação, recursos 
materiais e formas de avaliação. Tais iniciativas permitem o 
debate sobre ingresso, acesso e permanência destes estudantes:

[...] não de cunho assistencialista ou protecionista, pois 

visto desta maneira passa-se a considerá-lo como incapaz 

de cumprir suas responsabilidades, ou diferente a ponto de 

contempla-lo com benefícios. Entende-se pois que, o desco-

nhecimento, a falta de discussão, contribuem para aumentar 

ou consolidar o mito e o preconceito frente ao que não está 

nos “padrões da normalidade (MOREIRA, 1999, p. 13).

Cientes das inúmeras atribuições dos professores e na 
tentativa de proporcionar sua participação, o NAC aproveita os 
espaços institucionais para orientações, esclarecimentos e discus-
sões como reuniões da Câmara de Graduação e de colegiado.

Atua também eventos organizados pela Prograd e previstos 
no calendário acadêmico como Semana Pedagógica e Recepção 
aos Novos Coordenadores dos Colegiados. De responsabilidade 
dos colegiados do curso, a Semana Pedagógica consiste em ativi-
dades pedagógicas para os professores dos cursos na primeira 
semana do ano letivo. Na Recepção aos Novos Coordenadores dos 
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Colegiados são apresentadas as atribuições e responsáveis por 
diferentes setores à nova gestão dos colegiados de curso.

O NAC também participa de atividades organizadas pelos 
grupos institucionalizados na universidade voltados para a 
formação de professores como Fórum Permanente dos Cursos 
de Licenciaturas da UEL (FOPE), Grupo de Estudos de Práticas 
em Ensino (GEPE), Programa de Apoio ao Acesso e Permanência 
para a Formação do Estudante da UEL (PROPE) em reuniões 
pontuais sobre Educação Especial na perspectiva inclusiva.

Ao longo do acompanhamento de um estudante com NEE, 
percebe-se que muitos docentes demonstram desconhecimento 
e preocupação em relação ao ensino de estudante com defici-
ência; mestres e doutores em suas áreas específicas, em geral 
não tem experiência com este alunado ou não tiveram acesso ao 
conhecimento sobre Educação Especial. Por este motivo, Lima 
e Moreira (2014, p. 16) pedem:

[...] professor universitário seja conhecedor, não só da sua 

área de atuação, mas também sobre o desenvolvimento 

humano, sobre as peculiaridades e diversidades dos compor-

tamentos, bem como sobre as necessidades de aprendizagem 

específicas do público -alvo da Educação Especial.

O mesmo acontece em relação à percepção e intervenção 
com os estudantes que apresentam altas habilidades/super-
dotação. Lima e Moreira (2014) e Cianca e Marquezine (2014) 
apresentaram estudos onde constataram desconhecimento 
desta temática entre os professores universitários, prevalecen-
do mitos e afirmações do senso comum. Lima e Moreira (2014) 
concluem que o tempo de experiência e a formação não garan-
tem o conhecimento sobre o processo de ensino-aprendizagem 
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desta população. O mesmo pode-se afirmar em relação às defi-
ciências. Thoma (2006) ressalta a existência entre os professo-
res das representações de inferioridade e incapacidades dos 
estudantes com NEE no ensino superior.

Ainda que a sua presença seja uma realidade, Moreira 
(1999) identificou desconhecimento da comunidade interna 
(estudantes, professores e técnicos-administrativos) da univer-
sidade sobre o direito à inclusão de alunos com NEE no ensi-
no superior. Neste sentido, destaca a necessidade do núcleo 
de apoio atuar com toda a comunidade interna (estudantes, 
professores e técnicos-administrativos) e externa. Assim, o NAC 
produz sistematicamente folhetos e cartilhas de esclarecimen-
tos sobre a atuação do núcleo e definições de conceitos básicos 
como Educação Especial, necessidades educacionais especiais, 
legislação entre outros temas pertinentes. Além disso, mantém 
contato com a mídia por meio de entrevistas para jornais e 
televisões, organiza cursos de Libras, Braille e outros recursos 
pedagógicos ou de tecnologias assistivas além de eventos como 
Dia mundial do Autismo e da Pessoa com Deficiência.

O NAC participa da Feira das Profissões e da Semana de 
Recepção aos Estudantes Ingressantes, eventos organizados 
pela Prograd e previstos no calendário acadêmico. Trata-se 
de atividades voltadas para os estudantes do ensino médio de 
escolas públicas e privadas e estudantes de 1o ano de graduação 
respectivamente, para o conhecimento dos cursos, campus e 
serviços disponíveis na universidade.

Com o objetivo de discutir as ações de inclusão dos 
estudantes com NEE nas instituições de ensino superior; inte-
grar profissionais, estudantes e órgãos competentes para a 
discussão de políticas públicas que envolvam a garantia dos 
direitos desses estudantes e contribuir para a divulgação de 
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conhecimentos sobre o atendimento à diversidade, também 
realiza evento nacional bianual intitulado Seminário sobre 
Inclusão no Ensino Superior (SIES) atualmente em sua quinta 
edição, com a participação de palestrantes renomados da área 
da Educação Especial e apresentação de trabalhos e minicursos.

Na edição de 2014, graças a participação de profissionais 
das universidades estaduais do Paraná, foi possível, viabilizar a 
organização do Fórum de Educação Especial das Instituições do 
Ensino Superior do Paraná para troca de experiências e conhe-
cimentos, ações em conjunto junto ao governo estadual.

Também são realizados cursos para agentes de segurança 
para estudo de conceitos básicos sobre direitos da pessoa com 
NEE, formas mais adequadas de abordagem e auxílio a essas 
pessoas, situações cotidianas e problemas enfrentados. Ao final 
de cada curso são elaborados folhetos de orientação confeccio-
nados pelos próprios agentes, para conscientização dos moto-
ristas da comunidade interna e externa sobre os direitos da 
pessoa com deficiência. Também tem sido uma ação recorrente 
a realização de uma “blitz” pelo campus no mês de setembro 
para esclarecer a comunidade universitária sobre o uso das 
vagas reservadas. Nesta atividade, a equipe conta com o apoio 
dos agentes de segurança da UEL e aplica “multa moral” nos 
veículos flagrados em situação irregular. A Multa Moral consis-
te em uma campanha do site Acessibilidade na Prática, do Mato 
Grosso do Sul (MS). Composta pela distribuição de boletos de 
infrações simbólicas, a iniciativa tem a intenção de constranger 
os motoristas que se aproveitam das vagas reservadas - tanto 
para pessoas com deficiência como para idosos - para tirar 
algum tipo de vantagem. Ao presenciar o estacionamento irre-
gular, qualquer pessoa poderá ‘emitir’ a multa moral e colocar o 

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE: TRAJETÓRIA 
E RELATO DE EXPERIÊNCIA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Eliane Fátima Guimarães de Oliveira
Ingrid Caroline de Oliveira Ausec



1560

panfleto no para-brisa do veículo, conscientizando o motorista 
que recebeu a infração e as pessoas que presenciarem o fato.

Manzini et al (2003) e Emmel e Castro (2003), em pesqui-
sa sobre acessibilidade nos campi de universidades públicas 
constataram problemas no restaurante universitário, biblio-
teca e prédios dos departamentos, rampas de acesso, banhei-
ros adaptados, calçadas e ruas, mobiliário urbano (telefones 
públicos, bebedouros, caixa de correios), estacionamentos sem 
vagas reservadas, falta ou precariedade de iluminação, mesas 
cadeiras, uso de catraca, passarelas, elevadores, sinalização. Aos 
autores esclarecem que a situação exige construção ou adequa-
ção às normas. Em relação às barreiras físicas, o NAC trabalha 
no sentido de possibilitar a acessibilidade na UEL. Após estudo 
realizado nas bibliotecas, estacionamentos e edificação solicita 
modificações aos órgãos competentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relato de experiência demostra a relevância do trabalho do 
NAC na permanência e no sucesso acadêmico do estudante com 
NEE em uma instituição pública de ensino superior. O trabalho 
desenvolvido por mais de vinte anos de existência tem sido reco-
nhecido na Pró-reitora de Graduação e Colegiados de Cursos, 
legitimando assim a discussão sobre a inclusão da pessoa com 
NEE na universidade. O trabalho desenvolvido traz implicações 
na formação de pedagogos e professores que entram em contato 
com o tema inclusão da pessoa com NEE na formação inicial 
e continuada nos diferentes espaços organizados pelo núcleo 
como estágios, residências, cursos e eventos científicos.
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Entretanto, ainda há muito a conquistar para a plena 
garantia dos direitos ao ensino superior das pessoas com NEE: 
contratação por meio de concurso público de tradutores intér-
pretes de Libras para atuarem nos inúmeros eventos acadê-
micos da universidade e incentivar a participação da pessoa 
surda no ambiente universitário; ampliação dos recursos 
humanos entre técnicos-administrativos e professores com 
experiência em Educação Especial; destinação de recursos 
financeiros para organização de eventos e cursos; implemen-
tação de programa de tutoria para acompanhamento dos estu-
dos das pessoas com NEE e acessibilidade arquitetônica nas 
edificações dos campi da universidade.
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RESUMO

Este artigo tem por objetivo apresentar o relato de experiên-
cia do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de 
Pernambuco, o NACE. No acompanhamento às pessoas com defi-
ciência no âmbito da educação superior. O NACE está vinculado 
ao Gabinete do Reitor. Atende aos estudantes com deficiência 
e altas habilidades/superdotação matriculados nos cursos de 
graduação e pós-graduação, técnicos administrativos e docen-
tes. O texto descritivo consiste no processo de instituição e 
organização deste serviço de apoio. Para tanto, foi utilizado 
como procedimento leituras e análises das atas, observação in 
loco, registros de reuniões e relatórios anuais de 2014 a 2016.  
Os dados foram organizados de acordo com as atividades desen-
volvidas pelo núcleo em relação ao acompanhamento individu-
al dos estudantes e dos servidores; em relação ao atendimento 
do colegiado de cada curso e seus professores; na organização 
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de seminários e cursos voltados para comunidade interna 
e externa; na formação em serviço da própria equipe e no 
estabelecimento de rede de colaboração interinstitucional. 
Observa-se que, o caminho construído pelo NACE, no que diz 
respeito à acessibilidade e inclusão, é considerado relevan-
te na UFPE, pois tem contribuído para o desenvolvimento de 
práticas inclusivas na Universidade com a construção de espa-
ços coletivos para o enfrentamento das adversidades da vida 
acadêmica deste público alvo. 

Palavras chave: Ensino Superior, educação inclusiva, pessoa 
com deficiência. 

INTRODUÇÃO

A questão da deficiência, em seu contexto político, social, cultu-
ral e econômico, esteve atrelada com a exclusão. Para Carvalho-
Freitas e Marques (2007), ao longo da história existiram diversas 
crenças em relação à deficiência e às possibilidades de acesso às 
condições de oportunidades das pessoas com deficiência (PcDs), 
que se desdobraram em ações de maior ou menor segregação 
ou exclusão social, tendo como pressuposto a diferenciação 
entre as pessoas com e sem deficiência (IGLESIAS; CARVALHO-
FREITAS;  SUZANO, 2013).

Embora este cenário de exclusão seja notório na socieda-
de contemporânea, ações inclusivas têm sido tomadas visando à 
inclusão daqueles excluídos, destaca-se aqui o direito à educa-
ção. De acordo com o art. 205 e art. 208 da Constituição Federal 
(CF), verifica-se que a educação constitui dever não só do Estado, 
mas também da família e que um dos seus objetivos é o pleno 
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desenvolvimento da pessoa. Nesse sentido, em se tratando da 
pessoa com deficiência no âmbito do ensino, a CF no seu art. 
208, prevê que o Estado deve garantir a efetivação desse direito 
através do atendimento educacional específico as pessoas com 
deficiência (BRASIL, 1988).  

Observa-se que a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, os tratados e convenções específicos e a legisla-
ção criada no país para implementar políticas que atendam 
às exigências de tratados internacionais constituem as fontes 
das garantias de realização dos direitos humanos a todos os 
cidadãos. O que denota que não é um favor, uma ajuda, mas a 
garantia do cumprimento legal e efetivação dos direitos. 

Segundo o censo do IBGE de 2010 mais de 45,6 milhões 
de brasileiros declaram ter algum tipo de deficiência visual, 
auditiva, motora, mental ou intelectual. Além disso, 62 milhões 
de pessoas possuem algum tipo de necessidade específica.  
Em Pernambuco, 28% da população é formada por pessoas com 
deficiências, o que corresponde em torno de 2,4 milhões de 
pessoas (IBGE, 2010). Ainda, de acordo com o censo de 2010, a 
instituição que mais tem estudantes com deficiência é a univer-
sidade, cerca de 3.587, correspondendo 55,54% do total e, segui-
da, as faculdades com 1.187 estudantes, 18,37% do total.  

A garantia por um sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis à pessoa com deficiência, em especial no ensi-
no superior, é uma luta cada vez mais presente nos discursos e 
debates políticos dos movimentos sociais, a fim de se promover 
uma educação inclusiva, igualitária (sem discriminação) e que 
atenda às necessidades específicas de cada sujeito, promovendo, 
assim, um desenvolvimento acadêmico e social com qualidade. 

Entende-se que ao adentrar no ensino superior, os estu-
dantes com deficiência tendem a encontrar diferentes barreiras 
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que necessitam ser eliminadas. Nesse contexto, a existência 
de um Núcleo de Acessibilidade contribui para o atendimento 
dessas necessidades, garantindo a possibilidade do estudan-
te vivenciar as diversas atividades acadêmicas, conforme seu 
interesse e necessidade. 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar a realidade em que o Núcleo de Acessibilidade da 
Universidade Federal de Pernambuco (NACE) está inserido, 
relatando essa experiência de maneira descritiva, tomando por 
base sua criação e as atividades desenvolvidas desde então, com 
o intuito de compartilhar experiências com outros sujeitos, possi-
bilitando trocas e diálogos construtivos.

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 
NO ENSINO SUPERIOR

O DIREITO DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA À EDUCAÇÃO SUPERIOR

A educação inclusiva, inicialmente, esteve focada em estu-
dantes com Necessidades Educativas Especiais (NEE) e, em 
seguida, avançou para o debate sobre a integração desses estu-
dantes em salas de aula do ensino regular (MENDONÇA, 2013).  
Na atualidade, a educação inclusiva ampliou a sua visão e 
ganhou espaço como movimento que desafia e pretere as políti-
cas, culturas e práticas educativas que promovem qualquer tipo 
de exclusão. Para Gonzalez (2008) o alvo da educação inclusiva é 
eliminar a exclusão social que se deriva de atitudes e respostas 
à diversidade de raças, classe social, etnia, religião, gênero e 
pessoa com deficiência. 
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Neste aspecto, com a intenção de promover a participa-
ção das pessoas com deficiências nos diferentes âmbitos, tem-se 
o princípio da inclusão social, que pode ser definida como: 

[...] a garantia a todos do acesso contínuo ao espaço comum 

da vida em sociedade, sociedade essa que deve estar orien-

tada por relações de acolhimento à diversidade humana, de 

aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na 

equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com 

qualidade, em todas as dimensões da vida (BRASIL, MEC/

SEESP, 2001, p. 20)

Há um arcabouço de dispositivos legais e normativos 
produzidos em âmbito nacional e internacional que enfatizam 
a educação de qualidade para todos e, ao constituir a agenda de 
discussão das políticas educacionais, reforçam a necessidade de 
elaboração e implementação de ações voltadas para a universa-
lização do acesso à educação superior (INEP, 2013). 

Ainda, pensando na educação inclusiva e consideran-
do seus pressupostos legais e conceituais, uma instituição de 
educação superior socialmente responsável, segundo o INEP 
(2013, p. 11) é aquela que “reconhece a necessidade de mudan-
ça cultural e investe no desenvolvimento de ações de formação 
continuada para a inclusão, envolvendo os professores e toda 
a comunidade acadêmica”.

Segundo o pensamento de Silva e Maciel (2005) a educa-
ção para ser inclusiva deve-se levar em conta as necessidades 
dos alunos, suas potencialidades e capacidades e não somente 
seus rótulos e dificuldades. Não é um processo de negar a defici-
ência, mas de saber que há um sujeito para além da deficiência. 
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Laplane e Batista (2008) destaca que a escolha do uso 
do recurso não depende apenas do tipo da deficiência, mas da 
maneira como cada pessoa lida com a sua condição e de acordo 
com suas características, personalidade, modo de elaboração e 
estilo pessoal, necessidade, interesse, disposição e objetivos do 
próprio sujeito, assim como as condições de inserção sociocul-
tural e familiar, história de desenvolvimento e aprendizagem.  

Além disso, o documento do INEP/MEC, intitula-
do Referenciais de acessibilidade na educação superior e a 
avaliação in loco do sistema nacional de avaliação da educação 
superior (SINAES), também chama a atenção dos gestores das 
Instituições de Educação Superior (IFES) para o fato de que a 
educação especial na perspectiva da educação inclusiva é uma 
modalidade de ensino e, assim, na educação básica integra o 
Projeto Político Pedagógico das escolas e na educação superior 
perpassa o Plano de Desenvolvimento Institucional das IFES. 

O PROGRAMA INCLUIR

O Programa de Acessibilidade na Educação Superior - INCLUIR, 
foi lançado pelo Ministério da Educação (MEC) no ano de 2005 
sob a responsabilidade da Secretaria de Educação Especial – 
SEESP e Secretaria de Educação Superior – SESu, e está em vigên-
cia até a presente data. A partir de 2007 foi integrado às ações do 
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, além do programa 
cumprir o disposto nos Decretos nº 5.296/2004 e nº 5.626/2005.

Até 2011, o Programa Incluir, destinou recursos às IFES, 
através de chamadas públicas. Já em 2012, a política do MEC 
para a inclusão e acessibilidade tornou-se “uma política ampla 
e articulada garantindo o aporte contínuo e sistemático de 
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recursos orçamentários para a execução de ações de acessibi-
lidade em todas as universidades federais” (BRASIL, 2013, p. 3). 

O Incluir tornou-se fonte de financiamento das ações de 
acessibilidade no Ensino Superior, tendo por objetivo: 

[...] fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessi-

bilidade nas universidades federais, os quais respondem pela 

organização de ações institucionais que garantam a inclu-

são de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminan-

do barreiras pedagógicas, arquitetônicas e na comunicação 

e informação, promovendo o cumprimento dos requisitos 

legais de acessibilidade (BRASIL, 2013, p. 3).

Na análise de Pletsch e Melo (2017), a dotação orçamen-
tária específica para promoção da inclusão no ensino superior 
torna-se fundamental para que as IFES planejem e executem 
ações, assim como, diretrizes institucionais de acessibilidade 
física e suporte pedagógico para os estudantes com deficiências 
ingressantes no ensino superior. 

Sendo assim, e observando o disposto no documento 
orientador Programa Incluir (BRASIL, 2013), compete aos gesto-
res da educação superior:

[...] o planejamento e a implementação das metas de acessi-

bilidade preconizadas pela legislação em vigor, bem como o 

monitoramento das matrículas dos estudantes com deficiên-

cia na instituição, para provimento das condições de pleno 

acesso e permanência (BRASIL, 2013a, p. 12). 

Ainda, no mesmo documento, as orientações aos gestores 
da educação superior são mais detalhadas: 
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As IFES devem estabelecer uma política de acessibilidade 

voltada à inclusão das pessoas com deficiência, contemplando 

a acessibilidade no plano de desenvolvimento da instituição; 

no planejamento e execução orçamentária; no planejamen-

to e composição do quadro de profissionais; nos projetos 

pedagógicos dos cursos; nas condições de infraestrutura 

arquitetônica; nos serviços de atendimento ao público; no 

sítio eletrônico e demais publicações; no acervo pedagógico 

e cultural; e na disponibilização de materiais pedagógicos e 

recursos acessíveis (BRASIL, 2013a, p. 12). 

Neste sentido, com a descentralização de créditos orça-
mentários, o MEC compromete-se a apoiar os projetos das IFES, 
cujas ações estiverem previstas em sua matriz orçamentária e 
sejam executadas pelos Núcleos de Acessibilidade através dos 
seguintes eixos: Eixo da Infraestrutura; Eixo da Acessibilidade 
ao Currículo; Eixo da Pesquisa e Eixo da Extensão (BRASIL, 
2013). Esses núcleos foram caracterizados pela SESu como: 

[...] espaço físico, com profissional responsável pela organiza-

ção das ações, articulação entre os diferentes órgãos e depar-

tamentos da universidade para a implementação da política 

de acessibilidade e efetivação das relações de ensino, pesquisa 

e extensão na área (BRASIL, 2008b, p. 39).

Ressalta-se que o documento orientador declara que o 
financiamento das condições de acessibilidade deve integrar 
os custos gerais com o desenvolvimento do ensino, pesquisa  
e extensão. Portanto, Melo (2015) considera que o Incluir, além 
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de ser uma referência, representa uma mudança importante no 
rumo à inclusão de pessoas com deficiências no ensino superior. 

Conforme já mencionado, cabe aos núcleos de acessibili-
dade instalados na IFES, a organização de ações para o cumpri-
mento dos requisitos legais de acessibilidades e eliminação de 
barreiras que interferem na participação e na aprendizagem 
de pessoas com necessidades específicas, fornecendo condi-
ções para a plena inclusão dessas pessoas no ensino superior. 
Nesse aspecto, descreve-se a seguir a atuação do Núcleo de 
Acessibilidade da UFPE. 

A EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DA UFPE 

TRAJETÓRIA

A origem do Núcleo de Acessibilidade na UFPE - o NACE - se deu 
em abril de 2013, quando a Diretoria de Ações integrativas (DAI), 
unidade da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (PROAES), 
resolveu convocar representantes das diferentes unidades dos 
três campi da UFPE: docentes, técnicos, estudantes que tinham 
interesse com a temática, desenvolviam pesquisa ou extensão 
ou eram pessoas com deficiência para comporem a Comissão 
de Implantação do Núcleo de Acessibilidade.

Esta comissão foi instituída através da portaria de nº 
4384/2013, pelo Reitor da UFPE, na época, professor Anísio 
Brasileiro. Teve como objetivo apresentar uma proposta de cria-
ção de um Núcleo de Acessibilidade na Universidade Federal 
de Pernambuco, seguindo a orientação do MEC, por meio da 
SESu e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
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Diversidade e Inclusão – Secadi, cuja meta era promover o 
desenvolvimento de política educacional de acessibilidade nas 
Instituições de Educação Superior.

As atividades desenvolvidas pela Comissão de Implantação 
do NACE, durante o período de abril de 2013 a janeiro de 2014 
contaram com a seguinte metodologia de trabalho: reuniões 
de estudo da legislação existente para apropriação dos marcos 
legais, reuniões mensais e visita técnica à Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) para conhecer a trajetória e 
experiência da Comissão Permanente de Apoio ao Estudante 
com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE).

Os representantes da comissão foram subdivididos em 
três grupos de trabalhos com o objetivo de dar mais celeri-
dade ao processo de elaboração do documento, a saber: GT 1 - 
Concepção Estrutural; GT 2 - Objetivos e atribuições do Núcleo; e 
GT 3 - Mapeamento de estudantes e servidores com deficiência. 
Cada grupo deveria construir um documento e apresentar à 
comissão para ser discutido e formatado em um documento 
único para posteriormente ser apreciado pela Pró-Reitoria para 
Assuntos Estudantis (PROAES). Os trabalhos desta comissão 
foram concluídos em janeiro de 2014. 

Nesta comissão, entendeu-se que o NACE deveria acolher 
não apenas aos estudantes, mas contemplar aos servidores e 
usuários dos serviços da comunidade UFPE, uma vez que as legis-
lações específicas definem a acessibilidade como direito de todos.

Sua finalidade foi constituída para atender, apoiar, orien-
tar e acompanhar, conforme legislação vigente, às pessoas com 
deficiência e necessidades específicas, quanto ao seu acesso e 
permanência com qualidade na UFPE, propondo ações que visam 
eliminar barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais, 
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metodológicas, instrumentais e programáticas que restringem 
a participação e o desenvolvimento acadêmico e profissional. 

A partir disso, o NACE foi criado em junho de 2014, inicial-
mente, contando apenas com uma coordenadora. Em fins de 
agosto, assume um vice-coordenador e, em novembro, um servi-
dor técnico-administrativo em educação, assim como, o apoio 
de estudantes bolsistas. Nesse período, foi instituído o Conselho 
Gestor, destacando-se que o NACE permanecia subordinado à 
Diretoria de Ações Integrativas da PROAES. 

Em 2015, o Conselho Gestor do NACE aprova a identida-
de visual do Núcleo. A logomarca é resultado de uma parceria 
entre o Núcleo e o Laboratório de Design do Centro Acadêmico 
do Agreste (CAA) – USINA ESPAÇO DESIGN. O trabalho foi desen-
volvido pelo estudante Vitor Emmanuel Silva, sob a orientação 
da professora Sophia Costa, ambos do CAA/UFPE. 

Para tanto, deixando de lado a ideia de deficiência, limi-
tação e outros adjetivos similares, o processo de desenvolvi-
mento da identidade visual do NACE, buscou algumas palavras 
chave que representassem a essência do núcleo de acessibili-
dade. Foram desenvolvidos alguns esboços, tentando chegar a 
uma marca que pudesse unir as palavras chave e a essência do 
NACE. Neste sentido foi pensada construção conforme Quadro 
a seguir: 
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Quadro 1 – Identidade visual do NACE.

CONCEPÇÃO REPRESENTAÇÃO

O NACE, como um Núcleo de 
acessibilidade tem como função 

solucionar problemas rela-
cionados com a falta de aces-

sibilidade dentro da UFPE.  

O círculo do centro 
representa esse 

núcleo/vida

Para conseguir solucionar 
essas dificuldades, o NACE com 
a sua postura e atitude ativa, 

vai ao encontro do outro.

Essa multiplica-
ção de círculos 

é o NACE em 
movimento.

Como o NACE é formado por vários 
membros de áreas diferentes, 
foi anexado uma cor ao núcleo 

formando uma mesa de reunião.

NACE e sua equipe 
multidisciplinar, 
desenvolvendo as 

melhores soluções. 

A inclusão e a valorização do ser 
humano fazem parte da essência 

do NACE, a mesa de reunião e 
suas decisões sistemáticas foram 
transformadas e humanizadas.

Decisões baseadas 
na praticidade e 
na valorização 
do ser humano.

Com as decisões baseadas na praticidade e valoriza-
ção do ser humano, a cor laranja foi incorporada ao 

centro, pois ela transmite vitalidade e energia, que são 
fundamentais para o NACE, alcançar os seus objetivos. 

Versão final - horizontal e vertical

Fonte: Usina Espaço Design, UFPE, 2015. 
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[Descrição da imagem] Tabela com seis linhas e duas colunas. A coluna da esquerda da linha 1 a 4 contém apenas 
texto, na linha 5 as duas colunas estão mescladas e na linha 6 há uma inversão. Na coluna da direita na linha 1, imagem 
colorida de três círculos concêntricos, de dentro para fora: azul, laranja e branco do lado direito escrito “o círculo do 
centro representa esse núcleo/vida”; na linha 2, duas imagens: do lado esquerdo, três círculos concêntricos, de dentro 
para fora, azul, laranja e branco com os pontos cardeais sinalizados por setas que apontam para 4 círculos azuis 
menores localizados na periferia; e uma outra seta maior à direita que aponta para a imagem à direita representada 
por três círculos concêntricos, de dentro para fora: azul, laranja e branco, esse, rodeado por oito círculos azuis 
menores, do lado direito escrito “Essa multiplicação de círculos é o NACE em movimento”; na linha 3, imagem de três 
círculos concêntricos de  dentro para fora azul, laranja, azul com oito círculos azuis menores na periferia, à direita 
escrito “NACE e sua equipe multidisciplinar, desenvolvendo as melhores soluções”. Na linha 4, círculos concêntricos, 
sendo o círculo externo branco com os pontos cardeais sinalizados por quatro “vezinhos” azuis com 8 círculos azuis 
menores localizados na periferia, à direita escrito “Decisões baseadas na praticidade e na valorização do ser humano”. 
Na Linha 5 com células mescladas, duas imagens, a da esquerda em tamanho menor, com dois círculos concêntricos. 
De dentro para fora laranja e branco, esse com retângulos que se unem pelas pontas formando um terceiro círculo 
na cor azul, oito círculos azuis menores na periferia. À direita a figura semelhante com o terceiro círculo tendo suas 
pontas arredondadas ligando ao círculo branco, formando a versão final do símbolo do NACE e a sua direita escrito 
“Com as decisões baseadas na praticidade e valorização do ser humano, a cor laranja foi incorporada ao centro, pois 
ela transmite vitalidade e energia, que são fundamentais para o NACE, alcançar os seus objetivos”. Na linha 6, duas 
imagens do símbolo do NACE - Núcleo de Acessibilidade da UFPE, a primeira, marca vertical com símbolo acima e 
nome abaixo, a segunda marca horizontal com o símbolo à esquerda e o nome à direita, e sua direita escrito “Versão 
final - horizontal e vertical”.  [Final de descrição]

Em fevereiro de 2016 o NACE passa a ser uma unidade 
vinculada ao Gabinete do Reitor, conforme Portaria Normativa 
nº 04/2016, com a seguinte estrutura organizacional: Conselho 
Gestor (com poderes consultivo e deliberativo); Coordenação 
Geral de Acessibilidade; Assessoria; Setor de Apoio Técnico  - 
-administrativo; Setor Técnico Especializado; Núcleos Setoriais 
de Acessibilidade dos campi (ver Figura 01). 

Foram definidos os seguintes objetivos: promover a 
inclusão, a permanência e o acompanhamento de pessoas com 
deficiência e necessidades específicas na Educação Superior, 
garantindo condições de acessibilidade na UFPE; articular-se 
intersetorialmente frente às diferentes ações já executadas na 
UFPE, assim como a promoção de novas ações voltadas às ques-
tões de acessibilidade e promoção da inclusão educacional, 
nos eixos da infraestrutura; comunicação e informação; ensi-
no, pesquisa e extensão; oferecer Atendimento Educacional 
Especializado com equipe multidisciplinar voltado para o 
público-alvo do NACE; Constituir parcerias com entidades 
governamentais e sociedade civil organizada relacionada às 
finalidades do NACE.
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Figura 1 – Organograma do NACE.

Fonte: NACE, UFPE, 2016.
[Descrição da imagem] Organograma da estrutura de funcionamento do NACE. No primeiro nível à esquerda, Conselho 
Gestor e ao centro, Coordenação Geral. No segundo nível, no eixo central Assessoria. No terceiro nível à esquerda, 
NACE Setorial - Campus Agreste; ao centro, NACE Setorial - Campus Recife e a direita, NACE setorial Campus Vitória. 
[Final da descrição]

Na sequência apresentam-se as atividades e práticas 
adotadas pelo NACE desde 2014, a partir das seguintes ações:

AÇÕES VOLTADAS PARA O EIXO INFRAESTRUTURA

Refere-se à acessibilidade física pensada a partir do princípio do 
desenho universal. Para isso, foi criada a Comissão Permanente 
de Acessibilidade Física, através da portaria nº 1874/2016 com a 
participação de servidores (docentes e técnico-administrativos) 
de diferentes unidades afins e estudantes com deficiência da 
UFPE. A referida comissão tem por objetivo: a) colaborar na 
análise de novos projetos e reformas no tocante às condições de 
acessibilidade; e b) elaborar diretrizes e padrões orientadores 
de acessibilidade a serem adotados na UFPE. A parceria com 
setores como a Superintendência de Infraestrutura da UFPE se 
faz constante. São realizadas reuniões a partir das demandas 
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apresentadas. Foi criada, também, a Comissão Permanente de 
Acessibilidade no Sistema de Bibliotecas da UFPE (SIB), com  
a finalidade de criar meios para ampliar a compreensão sobre 
acessibilidade na universidade, visando o atendimento aos 
usuários com deficiências nas bibliotecas da UFPE. 

AÇÕES VOLTADAS PARA 
ACESSIBILIDADE AO CURRÍCULO

Abrange a promoção do acesso à informação e comunicação 
através da disponibilização, tecnologia assistiva e serviço de 
tradutor/intérprete de Libras. 

a. Acessibilidade comunicacional: Atualmente, como principal 
ação de acessibilidade comunicacional desenvolvido pelo NACE, 
encontra-se a tradução e interpretação para a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) dos conteúdos falados em Língua Portuguesa 
(e vice-versa) em sala de aula, em reuniões departamentais, 
grupos de estudos, tutorias, bancas de qualificação de teses, 
defesa de monografias e dissertações, entre outros trabalhos 
realizados no campo de atuação dos profissionais Tradutores 
e Intérpretes de Libras (TILS) do NACE. Há também a acessibi-
lidade aos conteúdos de aulas magnas e suporte aos eventos 
internos e externos, fornecendo serviços de tradução e inter-
pretação de Libras, áudio-descrição, que pode ser visualizado 
na igura abaixo: 
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Quadro 2 – Suporte a eventos (2015).

Fonte: NACE, UFPE, 2015.

Além disso, em virtude do NACE ainda estar em processo 
de estruturação, tem-se investido em mecanismos de divul-
gação para que a comunidade da UFPE venha conhecer as 
atuações e utilizar-se dos serviços ofertados. Tem-se realizado 
contatos presenciais com as coordenações de curso (graduação 
e pós-graduação) e divulgação de notas informativas na Agência 
de Notícias da UFPE, em seu periódico digital. A fim de facilitar 
o acesso à informação sobre as ações de acessibilidade desenvol-
vidas pela unidade foi desenvolvido o site do NACE, www.ufpe.
br/nucleodeacessibilidade.

Desde o segundo semestre de 2014, o NACE tem iniciado 
diálogo com o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) para 
viabilizar a acessibilidade nos portais da UFPE e atualização 
cadastral das pessoas com deficiência, através do Sistema de 
Informações e Gestão Acadêmica (Sig@).
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b. Acesso às tecnologias assistivas: O NACE disponibiliza 
recursos que contribuem para a participação do estudante 
com deficiência na sua vida acadêmica e aos servidores para a 
execução de suas atividades laborais. O Núcleo se responsabiliza 
em adquirir algumas tecnologias assistivas com o recurso do 
Programa Incluir, e é feito o empréstimo para os estudantes e 
servidores com deficiência.

No ano de 2014 e 2015 bibliotecas setoriais e outras 
unidades dos três campi da UFPE receberam diversos recursos 
de tecnologia assistiva, tais como computadores com o software 
JAWS; lupas eletrônicas; lupas portáteis; scanners; apoiadores 
de material impresso; impressora braile, cadeiras de rodas 
motorizadas e manuais. 

c. Acompanhamento individual dos estudantes e dos servidores: 
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é realizado na 
sala multifuncional na sede do NACE, localizada na Biblioteca 
Central (BC), com horários previamente estabelecidos para 
o acolhimento. Desta forma, o acompanhamento dá-se nas 
seguintes ações: a) acompanhamento do bolsista do NACE para 
o aluno que tem dificuldade na escrita a fim ajudá-lo a tomar 
notas das aulas; b) ampliação de material e gravação de texto;  
c) ledores e transcritores para alunos com deficiência e/ou 
necessidades educacionais específicas; d) empréstimos de 
tecnologias assistivas; e) reunião com coordenação de cursos e 
professores das disciplinas cursadas pelos estudantes.

Em 2015, visando consolidar ações de acompanhamen-
to aos seus usuários, o NACE promoveu editais para seleção 
de bolsista. Houve o Edital de Apoio à Acessibilidade, cujo 
objetivo é atuar no apoio a estudantes e/ou aos servidores da 
UFPE com deficiência, mobilidade reduzida, transtorno global  
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do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; e o 
Edital de Apoio Administrativo ao NACE, que tem por objetivo 
selecionar discentes para atuar no apoio administrativo das 
ações da unidade. 

O NACE já formalizou junto à Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE) a lotação de equipe 
de técnico-administrativos em educação para estruturar as 
equipes de gestão, assim como abertura de concurso compor 
a equipe técnica para AEE, considerando a atuação específi-
ca destes profissionais. Atualmente, tem-se para AEE 03 (três) 
TILS e 1 (uma) fonoaudióloga.

Encontra-se em fase de atualização o mapeamento de estu-
dantes e servidores com deficiência na UFPE. A partir da autode-
claração no Sig@, em 2017.1 foram identificados 332 estudantes, 
25 docentes e 43 técnico-administrativos. Essas informações 
serão utilizadas para estabelecimento de estratégias de atuação. 

CONCLUSÃO

Com uma proposta de inclusão educacional e apoio às necessi-
dades educacionais, observa-se que o Núcleo de Acessibilidade 
da UFPE vem construindo uma universidade mais inclusiva para 
todos. Todavia há desafios a ser enfrentados, como pode-se 
observar no relato de experiência aqui exposto. A necessida-
de de pessoal para o Atendimento Educacional Especializado é 
latente no NACE, diante de um cenário político instável como 
o país vem vivenciando. No entanto, no que diz respeito às 
discussões e debates referentes às pessoas com deficiência no 
âmbito da UFPE, nota-se que este Núcleo vem desempenhando 
um papel transformador para o acolhimento às pessoas com 
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deficiência e necessidades educacionais específicas, a partir de 
um trabalho multidisciplinar e integrador. 

Portanto, a existência do NACE é relevante no senti-
do de se constituir como pretensão, um centro de referência 
sobre inclusão de pessoas com deficiências no ensino superior, 
permitindo assim que a UFPE exerça seu compromisso social. 
Conclui-se que a atuação do NACE tem beneficiado a estudan-
tes, docentes e técnicos ao proporcionar espaços de debates e 
atendimento. Ressalta-se que, também cabe aos gestores insti-
tucionais das IFES, inserir a acessibilidade e a educação inclu-
siva em seus Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI), de 
Planejamento Estratégico (PEI) e Projetos Pedagógicos de Curso 
(PPC), além de disponibilizar orçamento para fortalecimento 
das ações dos seus núcleos. 

Por fim, o NACE espera ampliar e aperfeiçoar, a cada ano, 
a sua missão institucional de garantir o apoio a esse público alvo 
que ingressa na Universidade, através do desenvolvimento de 
atividades que viabilizem maior acessibilidade e consequente-
mente maior inclusão na vida acadêmica, vislumbrando uma 
proposta política de acessibilidade e inclusão na UFPE. 
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De Pós-Graduação E Pesquisa Em Administração, v. 37. Rio de 
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RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA NA UFF: 
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA

Glaucia Cruz Leal1
Universidade Federal Fluminense

RESUMO 

O programa de cotas das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Lei 13.409/2016) regulamenta a reserva de vagas para pesso-
as com deficiências desde 2017. Houve um expressivo aumen-
to no número de pessoas com deficiência ingressando nas Ifes, 
aumentando, também, a necessidade de conhecer suas reali-
dades. Na tentativa de sanar essa demanda, foi desenvolvi-
do o método da Entrevista Social de Apresentação dos alunos 
com deficiências ingressantes no Campus Niterói da UFF.  
O trabalho consistiu em conhecer o estudante e identificar suas 
demandas, tipos de deficiência, da mobilidade, do apoio acadêmi-
co necessário e das questões sociais. A partir desses dados, será 
possível acolher os alunos, na vida acadêmica, corretamente e de 
forma individualizada. O trabalho não se esgota na aproximação 
com esse estudante; há necessidade de aprofundar a pesquisa aqui 

1 Pós-graduada em Terapia de Família pela Universidade Candido Mendes. 

Assistente Social da Divisão de Acessibilidade e Inclusão (DAI) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF).
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apresentada. Por isso, a pesquisa se desenvolverá para tornar o 
espaço da universidade mais acessível a todas as pessoas.

Palavras-chave: Entrevista social; Pessoas com deficiência; 
Reserva de vagas.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é fruto de reflexões e inquietações 
no âmbito da atuação profissional como Assistente Social da 
Divisão de Acessibilidade e Inclusão - Sensibiliza/UFF (DAI) da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), onde o desafio do setor 
é conhecer os estudantes com deficiências e suas demandas.

O advento do programa de cotas (Lei 13.409/2016) favo-
receu a entrada dos alunos com deficiência nas Instituições 
Federais de Educação Superior (Ifes). E a DAI percebeu a necessi-
dade de identificar esses alunos e conhecer suas demandas. Esse 
trabalho firma sua importância, principalmente no momen-
to atual, em que a universidade lida com aumento do número 
desses estudantes e a diminuição de verbas nas políticas públi-
cas no cenário nacional.

Considerando o conjunto de características individuais de 
cada pessoa, o trabalho foi pensado para fomentar a criação de 
políticas institucionais mais acessíveis e inclusivas, já em cons-
trução na UFF. O Plano Institucional de Acessibilidade está sendo 
desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Acessibilidade, institu-
cionalizado pela Portaria 59.085, de 12 jun. 2017, e composto por 
representantes de diversos setores, que vai garantir a permanên-
cia das pessoas com deficiência na universidade.
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A experiência de 20 anos como assistente social nos 
permite afirmar que um dos maiores desafios para as univer-
sidades, diante do seu grupo discente, tem sido mapeá-los e 
conhecê-los. Principalmente porque, até recentemente, e na 
maioria das Ifes, a forma de acesso desse grupo se dava através 
do sistema de ampla concorrência, onde os alunos com e sem 
deficiência disputavam uma mesma vaga, sem obrigatoriedade 
de laudos ou de perícia médica.

Dessa forma, o trabalho realizado tem por objetivo 
maior conhecer e identificar os estudantes e suas necessi-
dades específicas, que ingressaram por reservas de vagas na 
universidade, criando condições, através das políticas inclu-
sivas institucionais, para a sua permanência na UFF e melhor 
aproveitamento acadêmico.

OBJETIVOS

• Conhecer e identificar as pessoas com deficiências que 
ingressam na universidade, através da reserva de vagas 
para pessoas com deficiência, assim como suas necessi-
dades específicas; 

• Identificar os tipos e as quantidades das deficiências dos 
estudantes distribuídos por curso de graduação; 

• Contribuir para a construção da Política de Acessibilidade 
e Inclusão da UFF, em andamento; e

• Expandir a Entrevista Social de Apresentação para os 
campi do interior, no 1º semestre de 2018, a fim de iden-
tificar todas as pessoas com deficiências, ingressantes 
pela reserva de vagas, da UFF.

RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA NA UFF:

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA

Glaucia Cruz Leal



1591

A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Os anos 2000 foram marcados como uma década em que a luta 
das pessoas com deficiência se emergiu como fundamental, 
entrando no cenário das discussões de forma mais incisiva e 
ganhando espaço no campo jurídico para a concretização de 
vários direitos traduzidos em leis e decretos (BRASIL, 2000; 
2004; 2009), que pretendem facilitar a vida da pessoa com defi-
ciência. Ainda segundo Machado (2016)
 

Ao longo dos anos, o gerenciamento da política para PcD 

sofreu mudanças estruturais. Desde então, foi construído 

todo um marco legal nacional para garantir igualdade de 

oportunidades.  A formulação dessas políticas voltadas para a 

garantia dos direitos fundamentais das pessoas com deficiên-

cia foi sendo progressivamente incorporada à agenda política 

e pouco a pouco vem se tornando uma demanda evidente para 

os agentes políticos. (MACHADO, 2016)

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI), considerado o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, é o resultado de um intenso debate 
dos grupos engajados e organiza regras que deverão ser obser-
vadas para a garantia do exercício dos direitos das pessoas com 
deficiência. Segundo a LBI:

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.  

Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
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IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que limite ou impeça a participação social da 

pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direi-

tos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, 

à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à 

circulação com segurança, entre outros.

Mantoan (2005) ao refletir sobre a educação, nos moldes 
atuais, aponta que há sinais de cansaço e esgotamento, sendo o 
momento adequado para se questionar as várias faces da exclu-
são educacional, existente desde os primeiros períodos da vida 
escolar até a educação superior. 

Os principais indicadores da educação básica e superior, 
 conforme informações do censo MEC/INEP apontam para 
mudanças significativas na inclusão de pessoas com deficiên-
cia na educação. De 2003 a 2015, houve um aumento de 85% no 
acesso das pessoas com deficiências à educação básica. O mesmo 
ocorrendo com a educação superior, que no mesmo período, 
teve com um aumento de 559% no total de matrículas. 

Com a Lei 13.409/2016, houve a regulamentação da reserva 
de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos de 
nível médio e superior das instituições federais de ensino. Houve, 
assim, um expressivo aumento no número de pessoas com defi-
ciência ingressando nas Instituições Federais de Ensino Superior 
(Ifes). Assim, a UFF, como as demais Ifes, precisam se preparar 
para receber esses alunos da forma mais inclusiva e acessível.

A normativa se dá pela Lei n. 13.409, de 28 de dezembro de 
2016 que determina a quantidade de vagas da seguinte maneira:

[...] deverá ser na mesma proporção da presença total de 

pessoas com deficiência na unidade federativa na qual está 
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a instituição de ensino, segundo o último Censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (BRASIL, 2016)

O novo paradigma do modelo social da deficiência, com 
base nos direitos humanos determina que a deficiência não está 
na pessoa como um problema a ser curado, e sim na sociedade 
que pode, por meio das barreiras que são impostas às pessoas, 
agravar uma determinada limitação funcional.

Dessa forma, destacamos, novamente, o pensamento de 
Mantoan:

O desafio da inclusão na escola e no mundo se origina de um 

quadro situacional que nos coloca em crise, pois é novo e 

implica em um reposicionamento de nossas ideias, de nosso 

comportamento diante da deficiência e da diferença. Antes 

de percebermos esse desafio, estávamos todos, de certo 

modo, resignados diante da deficiência, tratando-a segun-

do as formas mais excludentes de atuação e considerando a 

diferença como imutável, definitiva, sem alternativas. Tinha 

sentido, então, tratarmos “pessoas diferentes” diferentemen-

te. (MANTOAN, 2013).

Nos dias atuais está o momento da virada para o novo 
cenário da inclusão das pessoas com deficiência no ensino supe-
rior; é o momento de se repensar antigas práticas e de fazer acon-
tecer novas mudanças nos espaços e nas práticas educacionais.
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UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE  
A DIVISÃO DE ACESSIBILIDADE  
E INCLUSÃO – SENSIBILIZA / UFF 

A UFF possui sede em Niterói e em mais oito municípios do 
interior do Estado do Rio de Janeiro: Angra dos Reis, Campos dos 
Goytacazes, Macaé, Nova Friburgo, Pe trópolis, Rio das Ostras, 
Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda. Em Niterói, existem 
três campi (Valonguinho, Gragoatá e Praia Vermelha) além 
unidades distribuídas nos bairros da cidade. 

A UFF é formada por 41 unidades de ensino, sendo ao 
todo 129 cursos de graduação presenciais, seis cursos de gradu-
ação à distância. Na pós-graduação stricto sensu existem 81    
programas e 120 cursos, sendo 42 de Doutorado, 62 de Mestrado 
Acadêmico e 16 Mestrados Profissionais. A pós-graduação lato 
sensu apresenta 131 cursos de especialização e 45 programas 
de Residência Médica. 

A Divisão de Acessibilidade e Inclusão (DAI) – Sensibiliza/ 
UFF é vinculada à CAS (Coordenação de Apoio Social), parte da 
Proaes (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis); e, tem como objeti-
vo fomentar a implantação e a consolidação de políticas inclusi-
vas na UFF, por meio da eliminação de barreiras arquitetônicas, 
comunicacionais, metodológicas, instrumentais, programáticas 
e atitudinais enfrentadas pelas pessoas com deficiência, traba-
lhando para a permanência dos alunos em questão.

A Divisão de Acessibilidade e Inclusão (DAI) – Sensibiliza/ 
UFF é vinculada à CAS (Coordenação de Apoio Social), parte 
da Proaes (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis); e, tem como 
objetivo fomentar a implantação e a consolidação de políticas 
inclusivas na UFF, por meio da eliminação de barreiras arqui-
tetônicas, comunicacionais, metodológicas, instrumentais, 
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programáticas e atitudinais enfrentadas pelas pessoas com 
deficiência, trabalhando para a permanência dos alunos em 
questão. Destacam-se ações na área do acompanhamento dos 
estudantes com deficiência e identificação de suas demandas. 
Entre outras iniciativas, está a criação da Comissão Caminha, 
com a tarefa de examinar e emitir pareceres, a partir de um 
olhar multidisciplinar e para acompanhar os processos admi-
nistrativos dos casos mais complexos que necessitem de análise 
e orientações especiais.

O Sensibiliza mantém canais diretos de diálogos com 
alunos, com os coordenadores dos cursos e demais setores 
da UFF, para realizar o levantamento das suas necessidades 
e melhor forma de atendê-los, promovendo a acessibilidade 
arquitetônica e urbanística (incluindo mobiliário); acessibilida-
de comunicacional: equipamentos e softwares; acessibilidades 
metodológica, programática e atitudinal.  

Mantém, desde 2009, o Programa de Bolsa de Apoio 
aos Estudantes com Deficiência (gerido pelo Proaes), que tem 
como objetivo facilitar a permanência e formação acadêmica 
dos alunos com deficiência (motora, sensorial ou múltipla) na 
universidade.  Atualmente, 40 alunos dos cursos de graduação 
presencial são contemplados com esse benefício. A bolsa tem 
como propósito possibilitar ao aluno com deficiência arcar com 
despesas de deslocamento, aquisição de instrumentos pesso-
ais e de apoio aos seus estudos. Atualmente, a equipe da DAI 
é constituída por uma coordenadora (jornalista e pessoa com 
deficiência), 1 técnico administrativo (pessoa com deficiência), 
1 assistente social (pessoa com mobilidade reduzida), 8 tradu-
tores/intérpretes de Libras e 15 bolsistas de apoio à inclusão 
(ledores, tutores, e de tecnologia assistiva).
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A DAI realiza diversos projetos e programas, como o 
programa PAI - Programa de Apoio à Inclusão, onde os “alunos 
apoiadores” orientam estudantes com determinadas deficiên-
cias. Outros trabalhos que podem ser destacados são: o acom-
panhamento acadêmico, junto aos alunos com deficiências e as 
coordenações de cursos que os receberam; e o projeto de sensi-
bilização “Alô galera, sensibilize-se!” que é realizado através de 
uma roda de conversa com os estudantes ingressantes dos cursos 
de graduação. Ele promove a interação da temática entre pessoas 
com e sem deficiência, numa experiência da diversidade humana, 
como forma de diminuir as barreiras atitudinais, e aproximar 
os diretórios acadêmicos da luta das pessoas com deficiências.

Considerando que a universidade é um retrato da socie-
dade, todos têm direito ao mesmo espaço; espaço esse que pode 
ser de convivência harmoniosa independente de sua condição 
social, racial, de gênero ou com alguma deficiência. Contudo, 
observamos, na prática diária, o quanto o assunto “deficiên-
cia” algumas vezes assusta e afasta as pessoas, que usam a 
justificativa da convivência pouco usual com uma pessoa com 
necessidades específicas. Debater os assuntos com a comu-
nidade acadêmica e identificar os problemas mais relevan-
tes é um caminho para a quebra das barreiras atitudinais, 
na perspectiva por uma educação inclusiva. Ou seja: só será 
possível mudar a condição estabelecida na UFF quando, real-
mente, forem reconhecidos os problemas relativos à inclusão 
e à permanência desse aluno na instituição. Esse processo foi 
efetivamente iniciado, mas ainda se seguirão muitos encontros 
e debates pela frente.

A reviravolta educacional que propomos por meio da 

inclusão tem como eixos o convívio, o reconhecimento e o 
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questionamento da diferença e a aprendizagem como expe-

riência relacional, participativa e significativa para o aluno. 

(MANTOAN, 2013).

Uma demanda antiga e cristalizada da DAI-Sensibiliza/
UFF sempre foi identificar, quantificar e conhecer as necessida-
des dos alunos com deficiências que ingressam na universidade, 
sugerindo e colocando em prática novas linhas de ações para 
ampliar e qualificar o atendimento do aluno com deficiência. 
Porém, no canal utilizado pela universidade para a identificação 
única, o IdUFF, o aluno se auto declara pessoa com deficiên-
cia, de forma opcional, permitindo falhas e incompletudes na 
identificação destes estudantes. Não existe, atualmente, nem o 
número exato de discentes com necessidades específicas, nem 
suas reais necessidades. Muitos alunos não possuem diagnós-
ticos, não conhecem a legislação a que teriam direito, nem as 
possibilidades que poderiam ter dentro da universidade. Assim, 
no segundo semestre de 2017, foi possível conceber e elaborar 
a Entrevista Social de Apresentação dos alunos ingressantes 
através da reserva de vagas para pessoas com deficiências no 
campus Niterói da UFF. As primeiras experiências foram muito 
proveitosas, trazendo considerações, ajustes e boas práticas.

METODOLOGIA DE PESQUISA

A pesquisa realizada para o desenvolvimento deste trabalho 
caracteriza-se como qualitativa, e foi pautada no desvelamento 
das principais demandas dos alunos com deficiências. Conforme 
Selltiz (1967 apud GIL, 2008, p. 109) determina:
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Enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante 

adequada para a obtenção de informações acerca do que 

as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, 

pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das 

suas explicações ou razões a respeito das coisas precedentes. 

(GIL, 2008, p. 109)

Na primeira fase, foi elaborado um instrumento de entre-
vista, o questionário social, conforme o Anexo A, que buscava 
conhecer os dados pessoais do aluno, do tipo da deficiência, da 
mobilidade, do apoio acadêmico necessário e as questões sociais 
identificadas pela entrevistadora. Questionário é determinado 
por “[...] conjunto de questões que são submetidas a pessoas com 
o propósito de obter informações sobre conhecimentos, cren-
ças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 
temores, comportamento presente ou passado etc.” (GIL, 2008, 
p. 121). Através da compreensão do funcionamento da UFF, da 
experiência dos atendimentos realizados e do conhecimento 
das deficiências e necessidades mais comuns, foi criado um 
questionário com os dados mais relevantes para identificação 
do referido estudante, mas que também permitisse registrar 
as observações subjetivas do entrevistador.

No caso da pesquisa qualitativa, ao contrário do que muitos 

podem pensar, é fundamental o envolvimento do entrevis-

tado com o entrevistador. 

Em lugar dessa atitude se constituir numa falha ou num risco 

comprometedor da subjetividade, ela é condição de aprofun-

damento da investigação da própria objetividade (MINAYO, 

2009, p. 67-68).
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A segunda etapa diz respeito ao trabalho de campo, onde 
foram desenvolvidas atividades de coleta de dados2 sobre os 
alunos com alguma deficiência, reunidos pela primeira vez 
no mesmo local, no momento da pré-matrícula do Sisu. Após 
serem aprovados em todas as aferições, inclusive a médica, 
esses alunos eram encaminhados à entrevista. Sendo assim, 
no período de 24 a 28 de julho de 2017 foram realizadas, pela 
DAI – Sensibiliza/UFF, as Entrevistas Sociais de Apresentação 
dos estudantes da reserva de vagas com deficiências  momento 
de grande importância para a UFF e para quem tem algum tipo 
de necessidade diferenciada.

O trabalho realizado teve por objetivo conhecer quem são 
esses estudantes, quais são as suas demandas, suas necessida-
des específicas, para que assim possam ter além do acesso ao 
ensino superior, a garantia de recursos facilitadores para um 
bom desenvolvimento acadêmico. 

Em seguida, procedeu-se à análise dos dados coletados 
(Anexo B) e identificou-se 66 alunos com deficiência, ingres-
santes através da reserva de vagas, distribuídos em 35 cursos 
de graduação. Esse material foi encaminhado às pró-reitorias 
de graduação (Prograd) e de assistência estudantil (Proaes) e 
aos coordenadores desses cursos; como foi também objeto de 
palestras para a comunidade acadêmica institucional. O intuito 
era oferecer a oportunidade para as coordenações se organi-
zarem, previamente, para as necessidades específicas de cada 

2  e contou com as colaborações imprescindíveis de duas assistentes sociais da 

UFF (Assitentes Sociais: Paula Terra (Hospital Universitário Antônio Pedro) 

e IzabellaPirro (Creche UFF) e de duas bolsistas de Serviço Social Juliane 

Parizzi e Thaiane Nascimento.
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discente. É importante ressaltar que o trabalho foi realizado 
somente no campus Niterói. 

Além desse objetivo já alcançado, a DAI - Sensibiliza/UFF, 
juntamente com as pró-reitorias, providenciaram o atendimento 
das necessidades dos estudantes, como notebooks e mesas adap-
tadas; e encontra-se em implantação a parceria com a direção da 
Casq (Coordenação de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de 
Vida) para atendimento médico ambulatorial aos estudantes no 
Sames (Serviço de Atendimento Médico ao Servidor).

O trabalho que foi realizado nesse semestre 2017.2 e utili-
zou como métodos e instrumentais: a entrevista, a observação 
e o questionário social. Pretende-se realizar, no período dos 
próximos dois semestres, uma avaliação de todo esse trabalho 
de identificação do estudante com deficiência ingressante via 
reserva de vagas para verificar a metodologia utilizada e proce-
der às modificações que se fizerem necessárias, como por exem-
plo, identificar a quantidade de estudantes que virão de outros 
estados. Esses dados auxiliarão novas direções para a assistência 
estudantil, principalmente nesse momento de redução de gastos 
em função do corte substancial de verbas do Programa Incluir.

RESULTADOS PARCIAIS

Atualmente, estão identificados 66 estudantes com deficiência, 
através da reserva de vagas do Sisu. Entretanto, apenas 59 entre-
vistas foram realizadas. Os sete estudantes que não foram entre-
vistados, já foram identificados e serão convocados brevemente.

Os resultados apontaram que a maior parte dos estudan-
tes ingressantes pela reserva de vagas para pessoa com defici-
ências possui deficiência física, seguida pela auditiva e visual. 
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Glaucia Cruz Leal
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Figura 1 – Distribuição das deficiências nos estudantes em 2017.

Fonte: Elaborado pela autora
[Descrição da imagem] Gráfico tipo rosca. Ao centro do gráfico, na cor branca, escrito: 59 alunos. A borda é dividida por 
cores que indicam o percentual dos tipos de deficiência. Na cor azul claro, 17%, Deficiência Auditiva/surdez; laranja, 
51%, Deficiência Física; cinza, 9%, deficiência Intelectual; amarela, 15%, deficiência visual/cegueira; e azul escuro, 
8%, Deficiência Mental/Transtornos Psíquicos.  [Final da descrição]
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Os cursos de graduação que receberam alunos com defi-
ciência estão demonstrados no gráfico abaixo.

Figura 2 – Cursos onde ingressaram estudantes com deficiência.

Fonte: Elaborado pela autora
[Descrição da imagem] Gráfico tipo pizza intitulado “Cursos”. Conforme indicado por legenda no canto inferior da 
imagem, a cor azul, que ocupa 40,54% do gráfico, representa “Humanas”; vermelho, 37,84%, “Exatas”, e verde, 21,62%, 
“Biológicas”. [Final da descrição]

A maioria dos estudantes ingressou na Área de Humanas. 
Entretanto, vale observar que Medicina foi o curso com percen-
tual maior de alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino superior público vive uma conjuntura histórico-social 
inédita. Tornar o ingresso à universidade pública acessível a 
todos é um desafio contemporâneo. Segundo Mantoan (2005), “a 
inclusão possibilita aos que são discriminados pela deficiência, 
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pela classe social ou pela cor que, por direito, ocupem o seu 
espaço na sociedade”.

A universidade trabalhada como um lugar democráti-
co, produtor de conhecimento e formador de opiniões, precisa 
operar na superação dos estigmas que ainda criam obstáculos 
à participação plena desse público nos ambientes acadêmicos.

Certamente, serão debatidos e revistos os procedimentos 
utilizados, e ampliadas as questões com o intuito de tornar, a 
cada dia, o espaço da UFF mais acessível física, comunicacional, 
atitudinal e academicamente a todas as pessoas que utilizam os 
campi, como alunos, servidores, professores e visitantes. Mas, 
já podemos apresentar algumas conclusões a que chegamos.

Identificamos a necessidade e vamos sugerir a entrega do 
laudo médico na entrevista para confirmação e adensamento 
das breves informações prestadas pelo estudante. Observamos 
ainda a necessidade de acrescentar mais alguns dados no ques-
tionário de identificação do aluno, como o endereço residencial, 
acrescentar dados de identificação dos estudantes que advém 
de outros estados do país, entre outros que ainda serão identi-
ficados até a preparação para o semestre 2018.1.

Com os dados coletados, nesse primeiro momento do 
trabalho, já foi possível planejar ações, criar novas propostas 
de trabalho e direcionar os acompanhamentos estudantis, 
visando uma maior inclusão e melhoria da acessibilidade das 
pessoas com deficiência na universidade. Porém, ressaltamos 
a necessidade em estender a pesquisa a todos os campi da UFF 
do interior, para termos o mapeamento geral da universidade, 
no que diz respeito às pessoas com deficiência, algo que nesse 
primeiro momento, não foi realizado por falta de tempo hábil 
para sua implementação. 
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A metodologia de Entrevista Social de Apresentação teve 
o intuito de conhecer o aluno com deficiência, através de um 
contato mais próximo, o da escuta, no momento de sua entrada 
na universidade e oferecer um mais humano acolhimento estu-
dantil. Na oportunidade, apresentamos a universidade aos novos 
alunos, assim como os programas da assistência estudantil e os 
projetos da DAI – Sensibiliza/UFF; e, na via de retorno, apresen-
tamos à universidade as demandas desse especial corpo discente. 

É hora de provocar outros 
olhares, novas perspectivas de 

vida, difundir valores acerca 
das “diferenças do diferente”.
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Anexo A 
Formulário de Entrevista Social de Apresentação

Figura 1 – Questionário utilizado.
[Descrição da imagem] Página de formulário com questionário, intitulado “Formulário social de apresentação - Estudante cotista com deficiência - 
Período”. No topo da esquerda para direita, logos da UFF, da Sensibiliza - Divisão de Acessibilidade e Inclusão - UFF, e da PROAES. Abaixo, espaço 
para preenchimento de dados pessoais (nome, cpf, idade, curso, gênero, telefone residencial, telefones celulares e e-mail). Em seguida, espaço para 
informações sobre o tipo de deficiência em duas colunas, a da esquerda para marcar a deficiência e a da direita para especificar a deficiência. Por fim, 
espaço para informações sobre mobilidade. No rodapé, informações sobre endereço e contatos da Sensibiliza. [Final de descrição].



Figura 2 –  Página seguinte do questionário utilizado. 
[Descrição da imagem] Verso da página do formulário com questionário. No topo da página, da esquerda para direita, logos da UFF, da Sensibiliza - 
Divisão de Acessibilidade e Inclusão - UFF e da PROAES. O questionário é organizado em 3 blocos retangulares. O primeiro indica os dados Acadêmico/
Educacional: Necessita de auxílio especial e/ou material acessível? Com espaço para marcar as seguintes informações: ajuda técnica/equipamentos; 
material pedagógico adaptado; banheiro adaptado; intérprete de LIBRA; outra(s) necessidade(s) específica(s)? Especifique (linhas para escrever). 
O segundo bloco, Socioeconômico: Perguntas com espaço para resposta escrita. Quem reside com você? Quem trabalha na família? Renda familiar. 
Informações que você considere importante relatar.

O terceiro bloco é destinado ao nome do(a) assistente social e data. No rodapé: Campus do Gragoatá, Bloco A - Térreo. São Domingos, Niterói - RJ 
24.210-201. Telefone: 3674-7928/97603-2335. E-mail:sensibilizauff@gmail.com  sensibilizauff.com [Final de descrição]



Anexo B 
Dados coletados através das Entrevistas Sociais de Apresentação, Sisu 2017.2

DEFICIÊNCIA

CURSO

DEF. AUDITIVA 
/ SURDEZ

DEF. 
VISUAL / 

CEGUEIRA

DEF. 
FÍSICA

DEF. 
 INTELECTUAL

TRANST. 
PSIQ.•

ADMINISTRAÇÃO 1 1    

ARQUIVOLOGIA   1   

BIBLIOTECONOMIA   1   

BIOMEDICINA   2   

CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO

 1    

CIÊNCIAS AGRIC/
AMBIENT

 1    

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS

  1   

CIÊNCIAS SOCIAIS     2

DIREITO 1     

ECONOMIA 1  1   

ENFERMAGEM   1   

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO

  1   

ENGENHARIA DE 
RECURSOS HÍDRICOS

  1   

ENGENHARIA 
ELÉTRICA

  2   

ENGENHARIA 
MECÂNICA

  1   

ENGENHARIA 
QUÍMICA

1     



ENGENHARIA 
TELECOM.

  1 1  

ESTATÍSTICA   1   

FARMÁCIA  2   1

FÍSICA   1   

GEOGRAFIA   1   

HISTÓRIA 1  1  1

LETRAS   1   

MATEMÁTICA  1 1   

MEDICINA 2 1 3 1  

NUTRIÇÃO     1

ODONTOLOGIA    1  

PEDAGOGIA 1 1 2   

PROC. GERENCIAIS   2   

PSICOLOGIA v 1    

SEGURANÇA 
PÚBLICA

1     

SERVIÇO SOCIAL   1 1  

SOCIOLOGIA   1   

TURISMO    1  

VETERINÁRIA  1  2   

TOTAL DE 
CURSOS: 35

TOTAL DE 
ALUNOS: 59

10 9 30 5 5

Figura 3 – Tabela de dados.
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RESUMO

As pessoas com deficiência estão ganhando mais espaço no 
Ensino Superior há pouco tempo, principalmente porque a 
preocupação maior que se encontra no país é pela educação 
básica, deixando a formação profissional em segundo plano.  
Os sistemas de ensino devem se organizar para atender aos 
alunos público alvo da Educação Especial, de modo a oferecer-
-lhes uma educação pública, laica e de qualidade. Sendo assim, 
os objetivos deste trabalho são: apontar os embates na constru-
ção política da acessibilidade e verificar os impactos causados 
pelas políticas relacionadas ao acesso de pessoas com deficiên-
cia no ensino superior brasileiro. A metodologia utilizada é de 
caráter qualitativo uma vez que se trata de uma pesquisa que 
visa interpretar as evidências encontradas. Como resultados 
parciais, foi encontrado algumas legislações que abordam sobre 
o Ensino Superior e, em alguns pontos, o acesso de pessoas com 
deficiência nesse nível de ensino. Atualmente, a acessibilida-
de é um termo muito discutido nas suas diversas dimensões  
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e contextos para que venha a propiciar direitos a uma determi-
nada população, destacando-se nesse universo populacional o 
segmento das pessoas com deficiência.

Palavras-chave: Ensino Superior – Acessibilidade – Legislações.

INTRODUÇÃO

Entender a verdadeira função social da Educação Superior requer 
a sensibilização de todos os atores institucionais para a criação de 
uma nova cultura, que priorize a articulação da tríade pesquisa-
-ensino-extensão em prol da resolução de problemas e demandas 
da comunidade na qual está inserida (BRASIL, 2013).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, em seu 
Capítulo IV. Art. 43 explicita quais são as finalidades e objetivos da 
educação superior, dentre outras, as dispostas nos incisos VI e VII:

VI – Estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 

serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 

uma relação de reciprocidade;

VII – Promover a extensão, aberta à participação da popula-

ção, visando à difusão das conquistas e benefícios da criação 

cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

instituição (BRASIL, 1996).

Nesse trecho fica claro a real função do Ensino Superior, 
lembrando que deve acontecer tanto em universidades, facul-
dades e institutos particulares e públicos em todo território 
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nacional, para a comunidade em geral, inclusive para as pessoas 
com deficiência.

A educação de qualidade para todos e, ao constituir a agen-
da de discussão das políticas educacionais, reforçam a necessi-
dade de elaboração e implementação de ações voltadas para a 
universalização do acesso à Educação Superior. Uma instituição 
de Educação Superior socialmente responsável é aquela que:

1. identifica as potencialidades e vulnerabilidades sociais, 

econômicas e culturais, de sua realidade local e global a fim 

de promover a inclusão plena;

2. estabelece metas e organiza estratégias para o enfrenta-

mento e superação das fragilidades constatadas; 

3. pratica a intersetorialidade e a transversalidade da educa-

ção especial;

4. reconhece a necessidade de mudança cultural e investe 

no desenvolvimento de ações de formação continuada para 

a inclusão, envolvendo os professores e toda a comunidade 

acadêmica; e 

5. promove acessibilidade, em seu sentido pleno, não só aos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento e altas habilidades/superdotação, mas aos professo-

res, funcionários e à população que frequenta a instituição e 

se beneficia de alguma forma de seus serviços (BRASIL, 2013).

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) refere-se à Educação 
Superior determinando o dever do Estado em garantir o ingresso 
aos níveis mais elevados de ensino e pesquisa e estabelece que 
as universidades gozem de autonomia didático-científica, admi-
nistrativa e de gestão financeira e patrimonial, obedecendo ao 
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
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Também estabelece que o ensino deve basear-se nos princípios 
de igualdade de condições para o acesso e permanência na esco-
la, pluralismo de ideias, gestão democrática do ensino público e 
valorização dos profissionais do ensino.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, 
trata da Educação Superior e estabelece como sua finalidade 
propiciar e estimular o pensamento reflexivo, a criação cultural 
e o desenvolvimento científico, bem como formar diplomados nas 
diferentes áreas de conhecimento, entre outros (BRASIL, 1996).

A universidade tem como papel, emergir um contexto 
facilitador do desenvolvimento pessoal dos estudantes, promo-
vendo a integração e o ajustamento acadêmico, pessoal, social 
e afetivo do aluno, contribuindo, dessa forma, para uma maior 
satisfação do aluno e, consequentemente, sua permanência na 
academia. Os Institutos de Ensino Superior são essenciais para 
a criação, transferência e aplicação de conhecimentos e para a 
formação e capacitação adicional do indivíduo, como também 
para o avanço da educação em todas suas formas. Por tudo isso 
a Educação Superior constitui importante meio para a produção 
do conhecimento científico e para o avanço tecnológico em uma 
sociedade (SANTOS; ALMEIDA, 2001; CASTANHO, 2007).

Entende-se que o Ensino Superior vem ganhando espaço 
em discussões e legislações brasileiras. Inclusive no que se diz 
respeito ao acesso de pessoas com deficiência, que, até então, 
estavam lutando pela permanência de sucesso na educação 
básica. Mas, essas pessoas que estavam na educação básica estão 
chegando nas universidades e conquistando espaço, como apre-
sentado por Cardoso e Magalhães (2009):

[...] a universidade é um espaço social onde as diferenças 

estão presentes, também este lugar deve empreender ações 
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objetivas que visem dirimir os silêncios e as ausências desti-

nadas ao alunado com deficiência neste nível de ensino. 

Tais ações devem incitar a elaboração de políticas públicas 

de respeito às diferenças e especificidades do alunado, bem 

como ser capaz de programas de formação docente em nível 

inicial e continuada que torne aptos os docentes a ações 

educativas menos segregadoras e preconceituosas e mais 

respeitosas e inclusivas. Eis um desafio que se impõe à atual 

universidade brasileira. (CARDOSO; MAGALHÃES, 2009).

De modo geral, o nível de ensino em foco passa por desa-
fios diários para que aconteça uma formação de qualidade 
desses futuros profissionais, cada um com suas especificidades, 
potencialidades e cultura.

Nessa direção, Cunha e Carrilho (2005) concordam que a 
universidade precisa se preocupar com o estudante universitá-
rio de forma global, valorizando todos os aspectos da sua vida. 
Só assim, poderão realmente promover, durante o processo 
de formação, condições para o seu desenvolvimento integral, 
tentando não só desenvolver suas potencialidades, mas também 
prepará-los para um papel atuante na sociedade.

As pessoas com deficiência estão ganhando mais espaço 
no Ensino Superior há pouco tempo, principalmente porque 
a preocupação maior que se encontra no país é pela educação 
básica, deixando a formação profissional em segundo plano.

Outro ponto que parece interferir também é que, a última 
Constituição no Brasil foi promulgada em 1988, ou seja, as pesso-
as que nasceram após essa data, estão tendo acesso ao Ensino 
Superior agora, embora estejam lutando pelos seus direitos a 
educação, acesso e permanência, desde o período anterior à 
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Constituição de 1988 e vem aparecendo em outros documentos 
como já citado também.

Destaca-se que o governo federal brasileiro do período 
entre 2002 e 2010, que se caracterizou pela tentativa de demo-
cratização do acesso à educação, o que ocorreu pelo acesso às 
universidades através do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), Programa Universidade para Todos (PROUNI) e também 
o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI) que teve como uma das metas, a 
ampliação de vagas nas universidades públicas (LIMA et al 2011).

O processo de inclusão de pessoas com deficiências no 
Ensino Superior apresenta-se como um desafio para toda a 
comunidade universitária. Isso ocorre porque a inserção do 
aluno com deficiência neste nível de ensino está ocorrendo de 
forma lenta e ainda sem muitos mecanismos que sustentem 
tanto o acesso, quanto a permanência desse público alvo no 
contexto das exigências peculiares à Educação Superior. Não 
se trata somente da garantia de vagas, mas da organização, 
por parte da universidade, de estratégias que colaborem com 
o sucesso escolar destes alunos.

Chauí (2003) aponta que, a universidade como uma insti-
tuição social, não deve reagir nem agir de forma omissa as ques-
tões da sociedade desigual, ela como espaço de produção de 
conhecimento e intervenção social deve colaborar com a supe-
ração dos padrões e rótulos que tradicionalmente classificaram 
diferença e inferioridade como sinônimos.

A Declaração de Salamanca (1994) se tornou um marco 
de apoio a uma educação inclusiva, reconhecendo as diferenças 
e promovendo uma educação para todos. É nessa época que 
as discussões sobre a educação brasileira começam a incluir a 
Educação Especial e o Ensino Superior.
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Por meio da Portaria n°1793/1994 (BRASIL, 1994), come-
çam às recomendações a respeito do aluno com deficiência no 
ensino superior, propondo que nas licenciaturas fossem inclu-
ídas disciplinas que tratassem da sua integração.

Dois anos após a publicação da Portaria citada acima, em 
1996, o MEC sugere às Instituições de Ensino Superior encami-
nhamentos dos alunos com deficiência para o ingresso, alertando 
para a necessidade de atenção maior quanto ao desenvolvimento 
de ações flexíveis dos serviços educacionais na infraestrutura e 
na capacitação de recursos humanos, atendendo a uma perma-
nência de qualidade para estes alunos (BRASIL, 1996).

Segundo o Plano Viver Sem Limites (2013), o acesso ao 
Ensino Superior para pessoas com deficiência, ocorre:

Em termos de educação profissional, agora pessoas com defi-

ciência têm prioridade na matrícula nos cursos do Pronatec. 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. 

Viver sem Limite – Plano Nacional dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, nas IFES, estão sendo instalados núcleos de 

acessibilidade e ofertados cursos de Letras/Libras e de forma-

ção em Pedagogia na perspectiva bilíngue (Libras/ Língua 

Portuguesa) (BRASIL, 2013).

Portanto, nesse plano, está previsto a inserção do Público 
Alvo da Educação Especial em cursos profissionalizantes e 
licenciaturas, podendo ser considerado um dos primeiros 
passos para a efetiva inclusão das pessoas com deficiência nas 
universidades brasileiras.

Segundo Manzini (2005), as palavras acesso e acessibili-
dade começaram a ser entendidas como sinônimas, mas que na 
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realidade podem expressar demandas totalmente diferentes. 
Sendo assim, o termo acesso tem sido constantemente utilizado 
em educação por meio da expressão acesso ao currículo; esses 
conceitos – acesso e acessibilidade – estão relacionados, mas 
suas essências são diferentes.

Em relação ao termo acesso, cabe destacar que existe uma 
compreensão ampla, corresponde não só ao ingresso à univer-
sidade, mas a permanência desse aluno na instituição. Assim, 
acesso implica processo de mudança, e está relacionado a criar 
condições legais e direitos igualitários.

O ambiente acessível é aquele que propicia às pessoas a 
oportunidade de se relacionar com ele e de usufruí-lo na sua 
plenitude. Assim entende-se que acessibilidade é a possibilidade 
de uma pessoa entrar e utilizar o ambiente, de forma comple-
ta e, interagir com ele, sem a necessidade de ajuda de outras 
pessoas. Para isto, os ambientes devem ser constituídos por 
uma estrutura física adequada que garanta o desempenho nas 
atividades ligadas à locomoção, independente das restrições ou 
habilidades que um aluno apresente (BRASIL, 2008).

Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 
9050 (ABNT, 2015), o termo acessível é entendido como:

Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou 

elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e 

vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com mobi-

lidade reduzida. O termo acessível implica tanto acessibilida-

de física como de comunicação (ABNT, 2015).

Com os conceitos apresentados de acesso e acessibilida-
de, conclui-se que, os dois não tem o mesmo significado, mas 
caminham juntos, pois ambos têm como objetivo promover 
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e facilitar que as pessoas com deficiência estejam dentro das 
Instituições de Ensino Superior (IES), priorizando sua autono-
mia e sucesso escolar.

Dotar as IES de condições de acessibilidade é materia-
lizar os princípios da inclusão educacional que implicam em 
assegurar não só o acesso, mas condições plenas de partici-
pação e aprendizagem a todos os estudantes. É fundamental 
que a evolução das matrículas se dê acompanhada de políticas 
públicas que garantam não só a acessibilidade aos estudantes 
já matriculados, mas a disseminação da informação e sensibi-
lização da comunidade acadêmica para o desenvolvimento da 
educação inclusiva (BRASIL, 2013).

No Documento Referenciais de Acessibilidade no Ensino 
Superior (2013) justifica-se devido à necessidade de ampliar 
o conhecimento sobre o tema, visto que, tem motivado refle-
xões e debates por parte dos profissionais da educação e afins. 
Entendida em sua extensa visão, pressupõe medidas que extra-
polam a dimensão arquitetônica e abrangem o campo legal, 
curricular, das práticas avaliativas, metodológicas, entre outras. 

Aspectos como as condições didático-pedagógica dos 
professores, falta de tecnologias de ajuda para operacionaliza-
ção de um processo de aprendizagem e inclusão deste aluno de 
modo pleno, se encontra entre os principais obstáculos para a 
inserção desse público no Ensino Superior.

Assim, a fim de garantir a acessibilidade das pessoas com 
deficiência no Ensino Superior foi criado em 2013 o Programa 
Incluir que é fruto da parceria entre a Secretaria de Educação 
Superior - SESu e a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, que tem como 
objetivos principais:
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Fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessibi-

lidade nas universidades federais, as quais respondem pela 

organização de ações institucionais que garantam a inclu-

são de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminan-

do barreiras pedagógicas, arquitetônicas e na comunicação 

e informação, promovendo o cumprimento dos requisitos 

legais de acessibilidade (BRASIL, 2013).

Então, pode-se dizer que os sistemas de ensino devem 
se organizar para atender aos alunos público alvo da Educação 
Especial, de modo a oferecer-lhes uma educação pública, laica 
e de qualidade.

O Decreto nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 (BRASIL, 2000),  
dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá 
outras providências.

Art. 3. As empresas públicas de transporte e as concessionárias 

de transporte coletivo reservarão assentos, devidamente iden-

tificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras 

de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo.

Art. 4. Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifí-

cios de uso público, terão normas de construção, para efeito de 

licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autori-

dade competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses 

locais pelas pessoas portadoras de deficiência (BRASIL, 2000).

Nesse excerto, diz respeito ao transporte e facilitar a 
acessibilidade em todos os locais, para que todos possam se 
locomover com autonomia. Já no Decreto nº 10.098 de 2000, no 
que diz respeito a estabelecer normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
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deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providên-
cias, em destaque o Art. 4º:

Art. 4 As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso 

público existentes, assim como as respectivas instalações 

de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, 

obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior efici-

ência das modificações, no sentido de promover mais ampla 

acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida (BRASIL, 2000).

O fragmento acima trata também de um acesso indepen-
dente de todas as pessoas. Nesses dois trechos apresentados 
visa propostas de locais acessíveis, podendo, em alguns casos, 
se não cumprido, acarretar em multas. Em relação às normas a 
serem seguidas, como medidas e materiais a serem utilizados, 
estão citados na Norma 9050 (ABNT, 2015), que apresenta sobre 
acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos, seus principais objetivos são:

Estabelecer critérios e parâmetros técnicos a serem observa-

dos quando do projeto, construção, instalação e adaptação 

de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 

às condições de acessibilidade. No estabelecimento desses 

critérios e parâmetros técnicos foram consideradas diversas 

condições de mobilidade e de percepção do ambiente, com 

ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como: próteses, 

aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastrea-

mento, sistemas assistivos de audição ou qualquer outro que 

venha a complementar necessidades individuais. Esta Norma 

visa proporcionar à maior quantidade possível de pessoas, 
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independentemente de idade, estatura ou limitação de mobi-

lidade ou percepção, a utilização de maneira autônoma e 

segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos 

urbanos e elementos (ABNT, 2015).

OBJETIVOS

• Apontar os embates na construção política da 
acessibilidade;

• Verificar os impactos causados pelas políticas relacio-
nadas ao acesso de pessoas com deficiência no ensino 
superior brasileiro.

METODOLOGIA

Na tentativa de contribuir para o desvelamento da realidade, o 
presente estudo apresenta uma abordagem qualitativa, carac-
terizada pela busca e análise dos dados em sua riqueza, respei-
tando o máximo possível a forma em que foram registrados 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994).

O enfoque qualitativo não apresenta medição numérica 
nas questões de pesquisa, tem como foco apresentar as questões 
mais importantes na pesquisa, refiná-las e respondê-las e sendo 
a ênfase entender todo o processo. Esse tipo de pesquisa dá uma 
profundidade aos dados, a riqueza interpretativa, a contextu-
alização do ambiente, os detalhes e as experiências únicas.  
Já o percurso da pesquisa adotado é classificado como estudos 
exploratórios, que têm como objetivo examinar um tema pouco 
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estudado, do qual se tem muitas dúvidas ou não foi abordado 
antes (SAMPIERI et al, 2006).

A presente pesquisa é considerada qualitativa em todos 
os níveis, desde a coleta à análise de dados, Sampieri e colabo-
radores (2006) apresentam de maneira sucinta sobre esse tópi-
co. Os autores apresentam que, quando se refere em pesquisa 
qualitativa, o esperado é que os materiais para análise sejam 
preparados, não eliminando informações valiosas relacionadas 
com a questão de estudo e organizando o material de acordo 
com critérios previamente determinados. Na análise dos dados 
é importante centrar nos objetivos e organização dos dados, 
com isso, flui melhor o arranjo das categorias, o contexto de 
estudo e a relação dos resultados fundamentados em teorias.

Pode-se dizer que o estudo tem caráter qualitativo uma 
vez que se trata de uma pesquisa que visa interpretar as evidên-
cias encontradas, de acordo com os dados obtidos das observa-
ções do pesquisador, análise documental, entrevistas e outros. 
Subjacente ao método procurou-se, ainda, avaliar a lacuna exis-
tente entre os pressupostos teóricos e as ações efetivamente 
colocadas em prática.

RESULTADOS PARCIAIS

Como resultados parciais, foi encontrado algumas legislações 
que abordam sobre o Ensino Superior e, em alguns pontos, o 
acesso de pessoas com deficiência nesse nível de ensino.

Iniciando pelo Aviso Circular n° 277, de 8 de maio de 1996 
(BRASIL, 1996), orienta as Instituições de Ensino Superior quan-
to ao processo de acesso e permanência do educando portador 
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de deficiência e recomenda ajustes operacionais no ato da 
inscrição e da realização das provas. 

A Portaria nº 1679 de 3 de dezembro de 1999 (BRASIL, 1999) 
dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras 
de deficiências, para instruir os processos de autorização e de 
reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições.

O Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 (BRASIL, 
1999) diz respeito ao acesso, o ingresso e a permanência da 
pessoa portadora de deficiência em todos os serviços ofereci-
dos à comunidade; as instituições de ensino superior deverão 
oferecer adaptações de provas e os apoios necessários, previa-
mente solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive 
tempo adicional para realização das provas, conforme as carac-
terísticas da deficiência. Aplicam-se, também, ao sistema geral 
do processo seletivo para ingresso em cursos universitários de 
instituições de ensino superior.

A Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003 (BRASIL, 
2003) dispõe sobre a acessibilidade dos alunos com deficiência 
na Educação Superior.

A Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005), 
institui o Programa Universidade para Todos.

Na Lei Brasileira de Inclusão de 6 de julho de 2015, apre-
senta que nos processos seletivos para ingresso e permanência 
nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de 
educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem 
adotadas determinadas medidas, como atendimento preferen-
cial, formulário no ato da inscrição informando se será necessá-
rio atendimento às necessidades específicas do candidato, provas 
acessíveis, dilação de tempo e tradução completa do edital. 

Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016 dispõe sobre 
a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos 
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técnicos de nível médio e superior das instituições federais de 
ensino.

Utilizando como base estas leis, decretos, portarias, 
emendas e avisos, os responsáveis legais pela educação foram 
se guiando para tentar elaborar políticas e ações que pudes-
sem permitir ao aluno com deficiência, sua mais ampla parti-
cipação na sociedade.

Visto que, todo esse aparato legal apresentado, a busca 
de um ensino superior inclusivo vem acontecendo desde a 
Constituição, mas, infelizmente, sempre apresentando alguma 
brecha. A evolução em mais de 25 anos, contando a partir da 
Constituição, foi grande, mas ainda tem muito o que se melhorar.

Para Moreira (2005), o fato de existirem leis não se torna 
garantia para a efetivação de políticas públicas, mesmo sabendo 
que todas essas conquistas políticas, através das leis, são muito 
importantes e necessárias para uma inclusão na educação supe-
rior. É preciso que toda a organização do sistema esteja atenta 
às especificidades do aluno com deficiência.

De modo geral, as pessoas com deficiência que desejam 
cursar o Ensino Superior estão amparadas legalmente, mas, o que 
pode vir a ser um grande desafio, é a acessibilidade atitudinal, a 
sociedade precisa se conscientizar de que esse público alvo tem 
potencial e direitos de estar nas universidades, tendo tanto o 
acesso quanto a permanência, adaptados às suas especificidades.

CONCLUSÕES PARCIAIS

Atualmente, a acessibilidade é um termo muito discutido nas 
suas diversas dimensões e contextos para que venha a propiciar 
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direitos a uma determinada população, destacando-se nesse 
universo populacional o segmento das pessoas com deficiência.

O conceito de acessibilidade deve ser verificado de forma 
ampla, e não apenas restrita a questões físicas e arquitetônicas, 
uma vez que o vocabulário expressa um conjunto de dimensões 
diversas, complementares e indispensáveis para que haja um 
processo de efetiva inclusão.

Com todo esse acervo histórico e político, nota-se que o 
Brasil já avançou em relação a legislação direcionada ao acesso 
de pessoas com deficiência no Ensino Superior, mas, infelizmente, 
ainda existe um grande abismo entre a teoria e prática, ou seja, 
no papel está tudo muito correto, mas na prática ainda tem muito 
o que caminhar, como será apresentado na próxima sessão.
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RESUMO

A pesquisa esta sendo desenvolvida no PPGIDH/UFG e tem como 
tema central o direito de acesso e permanência das pessoas com 
deficiência ao ensino superior. Seu objetivo é analisar o proces-
so de implantação da política de acessibilidade da Universidade 
Federal de Goiás e sua relação com a garantia do direito da 
pessoa com deficiência à educação, pelo viés da gestão dessa 
política pública na instituição, em um recorte histórico do ano 
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de 2008 (criação do NA/UFG) até o ano de 2017, ano de implan-
tação da Política. O norte teórico da pesquisa perpassa discus-
sões de acessibilidade e inclusão no ensino superior, barreiras 
a acessibilidade e efetivação de direitos e dignidade da pessoa 
com deficiência. A pesquisa possui caráter qualitativo, elegen-
do como técnicas de coleta de dados a análise documental, a 
partir da consulta a portarias, normativas e resoluções oficiais 
do governo federal e da universidade, bem como entrevistas 
semiestruturadas com  os principais responsáveis pela implan-
tação dessa política, os ex-gestores do Núcleo de Acessibilidade 
da Regional Goiânia, sede do Sistema Integrado de Núcleos de 
Acessibilidade – SINAce/UFG, e os atuais gestores dos Núcleos de 
Acessibilidade das Regionais Catalão, Goiás e Jataí. Evidencia-se, 
nesta pesquisa, a promoção do direito de acesso da pessoa com 
deficiência à educação em nível superior enquanto condição 
essencial para o alcance da dignidade e da cidadania, bem como 
o papel e o compromisso da UFG na efetivação desse direito.

Palavras-Chave: Núcleos de Acessibilidade, Ensino Superior, 
Pessoa com Deficiência.

INTRODUÇÃO

Esta comunicação apresenta os primeiros movimentos da 
pesquisa Pessoa com deficiência no ensino superior: uma análise da 
política de acessibilidade da UFG,  que vem sendo desenvolvida 
no Programa de Pós – Graduação Interdisciplinar em Direitos 
Humanos da Universidade Federal de Goiás, em nível de mestra-
do [PPGIDH/UFG], tendo como centralidade o  direito de acesso, 
permanência e sucesso das pessoas com deficiência ao ensino 
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superior analisado pelo viés do processo de implantação da  
Política de Acessibilidade nesta instituição.

No último decênio houve um crescimento significati-
vo no número de matrículas de pessoas com deficiência no 
ensino superior3, aumento que pode ser creditado, em parte, 
aos avanços normativos referentes a acessibilidade e inclusão 
neste período histórico.

Este fato pode ser observado na realidade da UFG a partir 
da análise dos dados extraídos do relatório enviado ao MEC pelo 
Núcleo de Acessibilidade da UFG que apontam a presença de 169 
alunos com deficiência matriculados no segundo semestre de 
2015 e um total de 229 alunos com deficiência matriculados no 
segundo semestre de 20164.

Mais especificamente, as ações institucionais para adap-
tação à realidade de ingresso das pessoas com deficiência, 
iniciaram-se formalmente em 2008, com a criação do Núcleo de 
Acessibilidade da UFG [NA/Prograd/UFG]5 dando um salto quali-
tativo organizacional em 2014, ao ser estruturado o Sistema 

3 Em 2003, foram matriculados 5.078 alunos com algum tipo de deficiência, 

sendo que, em 2013, o quantitativo salta para 29.034 alunos (Censo MEC/INEP: 

Principais Indicadores da Educação de Pessoas com Deficiência, Brasil, 2013)
4 Universidade Federal de Goiás (2015; 2016).
5 O NA/Prograd/UFG foi criado em 2008, mas somente foi alocado como órgão 

vinculado a Pró-reitoria de Graduação pela Resolução CONSUNI nº 32/2011, 

revogada pela resolução CONSUNI nº 043/2014.
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Integrado de Núcleos de Acessibilidade [SINAce/UFG]6, inclusive 
com o início da confecção da própria Política de Acessibilidade, 
documento norteador para suas atividades, finalizada em 2017.

Todavia, diversos pesquisadores, dentre eles Carvalho e 
Sousa Neto (2006), Castanho e Freitas (2006), Ferrari e Sekkel 
(2007), Moreira, Bolsanello e Seger (2011), Anache, Rovetto e 
Oliveira (2014), Tartucci (2014), Duarte et al (2013), Silva Neto et 
al (2015), Cantorani e Pilatti (2015), Pereira et al (2016) e Stroparo 
e Moreira (2016), vem ao longo deste último decênio analisando 
as perspectivas de acesso, permanência e sucesso das pessoas 
com deficiência ao ensino superior, estes estudos apontam que 
o aumento do ingresso de pessoas com deficiência não tem sido 
suficientes para a concretização do direito ao acesso e perma-
nência das pessoas com deficiência à educação superior.

Não obstante, historicamente as pessoas com deficiência 
no Brasil estiveram segregadas de práticas sociais cotidianas 
como o trabalho, o lazer, a saúde e a educação, dentre outras, 
sendo constantemente expostas a processos de estigmatização e 
discriminação, embora desde a constituição pátria, estendem-se 

6 O SINAce/UFG é um órgão suplementar vinculado a Pró-reitoria de 

Graduação, é criado pela resolução CONSUNI 043/2014. Sua finalidade é “(...) 

planejar e organizar as ações institucionais para a promoção de acessibilida-

de arquitetônica, nas comunicações, nos  sistemas de informação, nos mate-

riais didáticos e pedagógicos, que são disponibilizados  aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/ 

superdotação e  aos servidores com deficiência em todos os espaços, ações 

e processos (seletivos, administrativos, de ensino, pesquisa e extensão) da 

UFG, incluída a garantia de que serão providenciadas  adaptações razoáveis 

de acordo com as necessidades  individuais,  buscando seu pleno desenvol-

vimento acadêmico e profissional.” (UFG, 2014).
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vários dispositivos legais infraconstitucionais que tem reafirma-
do os direitos deste grupo social (BRASIL, 2006; LANNA JUNIOR, 
2010; MARTINS, 2013).

Neste contexto destaca-se a importância da implantação 
de políticas públicas efetivas de acesso, permanência e sucesso 
da pessoa com deficiência às atividades essenciais da universi-
dade de ensino, pesquisa e extensão7. Essas políticas devem estar 
comprometidas com a consolidação de uma educação inclusiva 
que envolva o planejamento e a organização de recursos e servi-
ços para a promoção da acessibilidade em todas as suas dimen-
sões, arquitetônica, comunicacional, pedagógica e atitudinal.

OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo geral analisar o proces-
so de implantação da política de acessibilidade da UFG e sua 
relação com a garantia do direito da pessoa com deficiência 
à educação pelo viés da gestão dessa política pública na UFG.

Para o alcance desse objetivo foram delineados os seguin-
tes objetivos específicos, trazer a memória os aspectos históricos 
da implantação da Política de Acessibilidade da UFG por meio de 
entrevistas e análise documental, comparar se a estrutura da 
Política de Acessibilidade da UFG tem atendido as determinações 
normativas legais referentes ao direito da pessoa com deficiência 
à educação, perceber as nuances da implantação da política em 
cada regional da UFG a partir da entrevista dos diretores dos 

7 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

Brasil, 2008.
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núcleos de acessibilidade de cada regional, bem como identificar 
possibilidades e desafios da implantação da política.

METODOLOGIA

A pesquisa possui caráter qualitativo (ANDRE; LUDKE, 1986; 
TRIVINOS, 1987; CRESWELL 2007), tendo como cenário a 
Universidade Federal de Goiás, como tema central o processo 
de implantação da política de acessibilidade na instituição, em 
um recorte histórico do ano de 2008, ano de criação do Núcleo 
de Acessibilidade da Regional Goiânia até o ano de 2017, ano de 
implantação da Política de Acessibilidade.

Na elaboração do referencial teórico da pesquisa, propõe-
-se a discussão dos seguintes grupos temáticos, Direito da pessoa 
com deficiência com foco na legislação referente aos direitos da 
pessoa com deficiência a educação, e Política de Acessibilidade, 
com ênfase em conceitos de acessibilidade e inclusão, política 
nacional e local de acessibilidade.

Como instrumentos de coleta de dados para este estudo, 
elegemos entrevistas e análise documental. A análise documen-
tal partirá das legislações vigentes sobre inclusão no ensino 
superior, perpassando os documentos, portarias e resoluções 
relacionadas ao núcleo de acessibilidade da UFG e toda sua 
documentação referente aos projetos, incluindo o documento 
que formaliza a política de acessibilidade.

Dentre as possibilidades de entrevista, optamos pelo 
formato semiestruturado, pois esse tipo de entrevista “[...] ao 
mesmo tempo em que valoriza a presença do investigador, oferece 
todas as possibilidades possíveis para que o informante alcance a 
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liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investiga-
ção” (TRIVINOS, 1987, p. 146).

Serão entrevistados os principais responsáveis pela 
implantação da Política de Acessibilidade na UFG, os coorde-
nadores atuais dos Núcleos de Acessibilidade da UFG (situa-
dos em suas quatro regionais8, Catalão, Goiânia, Goiás e Jataí), 
bem como os antigos gestores do Núcleo de Acessibilidade da 
Regional Goiânia, sede do SINAce/UFG.  Busca-se a partir dessas 
entrevistas compreender os entraves, limites, possibilidades e 
desafios vislumbrados por cada um dos entrevistados, com o 
anseio de consolidar estratégias para a efetivação dessa política. 
“As entrevistas têm a finalidade de aprofundar as questões e esclare-
cer os problemas observados” (ANDRÉ; LUDKE, 1986, p. 28), neste 
sentido, serão utilizados dois instrumentos de coleta de dados 
de entrevista um para o grupo de gestores atuais e outro para 
o grupo de ex-gestores.

Foi realizado um primeiro encontro com os entrevista-
dos, sendo aplicada uma entrevista estruturada em tópicos 
centrais como o papel do núcleo de acessibilidade no processo 
de implantação da política, a participação de docentes, técni-
cos e discentes nas questões de acessibilidade, e os limites e as 
potencialidades de efetivação das propostas de acessibilidade 
na instituição vislumbradas por cada gestor em seu período 
específico de atuação.

8 A partir da Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC/ Conselho de Curadores  

Nº 01/2015, que aprova o novo Regimento da Universidade Federal de Goiás, a 

divisão da Universidade passa a ser em regionais (Regional Catalão; Regional 

Goiânia, que abarca o Campus de Aparecida de Goiânia; Regional Goiás; 

Regional Jataí e Regional Cidade Ocidental). A Regional Cidade Ocidental 

ainda encontra-se em período de implantação.
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A entrevista com o grupo de ex-gestores teve como fina-
lidade principal trazer a memória os principais acontecimentos 
do período de sua gestão que impactaram a política de acessi-
bilidade na UFG. De sua criação até os dias atuais, o Núcleo de 
Acessibilidade da Regional Goiânia teve quatro gestores, foram 
entrevistados dois de seus ex-gestores, nesta pesquisa identi-
ficados como Gestor A e Gestor B. A entrevista com os gestores 
atuais dos Núcleos de Acessibilidade das regionais teve como 
propósito a compreensão do momento efetivo de implantação 
da política e suas nuances na especificidade de cada regional. 
Nesta pesquisa, esses participantes serão identificados como 
Gestor C, Gestor D, Gestor E e Gestor F.

Após os procedimentos específicos de análise documental 
e realização das entrevistas, os dados coletados estão sendo 
analisados pela técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2011) 
e confrontados com as bases teóricas sistematizadas para a 
pesquisa, com vistas a reflexão sobre a temática apresentada.

RESULTADOS PARCIAIS

O estudo encontra-se na fase de análise de dados e escrita, serão 
apresentados a seguir os principais movimentos realizados na 
investigação até o momento, entendendo a pesquisa qualitativa 
como um processo de idas e vindas, de aproximações e afasta-
mentos, o que implica que novas carências teóricas ou de mate-
rial empírico podem se apresentar, em face das interrogativas 
que se apresentarão durante o decorrer da pesquisa9.

9 Trivinos (1987).

POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS: 

UMA ANÁLISE DE SEU PROCESSO 
DE IMPLANTAÇÃO

Katariny Labore Barbosa da Luz
Cerise de Castro Campos



1638

Durante a análise documental foram levantados os 
principais documentos de caráter internacional e nacional 
que regulamentam ou impactam a temática, dentre eles, a 
Carta Constitucional (BRASIL, 1988), a Declaração Mundial 
de Educação para Todos (UNESCO, 1990), A Declaração de 
Salamanca (UNESCO, 1994), a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – Lei 9394 (BRASIL, 1996), Lei nº 10.436/2002 
- reconhece a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio 
legal de comunicação e expressão da pessoa surda (BRASIL, 
2002), a Portaria nº 2678/02 - aprova diretrizes e normas para 
uso, produção e difusão do sistema Braille (BRASIL, 2002), o 
Decreto nº 5.296/04 - estabelece normas e critérios para o aten-
dimento prioritário a promoção de acessibilidade às pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2004), 
Programa Acessibilidade Ensino Superior - Programa Incluir 
(BRASIL, 2005), Decreto nº 6.949/09 – ratifica a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 
2009), Decreto nº 7.234/10, que institui o Programa Nacional 
de Assistência Estudantil – PNAES (BRASIL, 2010), Decreto  
nº 7.611/11 aprofundou as garantias quanto ao atendimento 
educacional especializado e a estruturação dos núcleos de aces-
sibilidade (BRASIL, 2011) e Lei nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (BRASIL, 2015).

A partir das prerrogativas destes dispositivos legais estão 
sendo analisados os documentos, portarias e resoluções relati-
vas aos Núcleos de Acessibilidade da UFG e toda sua documen-
tação referente a relatórios e projetos, incluindo o documento 
que formaliza a Política de Acessibilidade, a partir de consultas 
ao acervo documental publicado no sítio eletrônico do Núcleo 
de Acessibilidade da UFG <www.na.ufg.br>.
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A instituição tem realizado a positivação dos direitos da 
pessoa com deficiência de acesso e permanência a educação 
a partir da implantação do Sistema Integrado de Núcleos de 
Acessibilidade enquanto órgão suplementar10, da estrutura-
ção de seu regimento e política próprios, elaborados de forma 
colaborativa envolvendo os diversos setores da instituição e 
elucidando compromissos e obrigações desses diversos setores 
na consolidação das ações de acessibilidade11.

No que tange a história da política de acessibilidade, as 
informações da análise documental foram confirmadas pelas 
entrevistas, no ano de 2008 iniciam-se formalmente os esforços 
da UFG em estabelecer ações de acesso e permanência para as 
pessoas com deficiência, merecendo destaque as iniciativas da 
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD e do Centro de Gestão 
do Espaço Físico – CEGEF em participar do Edital do Programa 
Incluir12. A consolidação do Núcleo de Acessibilidade enquanto 
órgão no seio da instituição acontece em meados de 2011, sendo 
os primeiros esforços do núcleo em direção da busca de espaço 
físico e de formação de uma equipe de trabalho.13

Fica expresso nas entrevistas14 um movimento de forma-
ção da política de acessibilidade que apresenta um continuum, 
independente de mudanças de gestão e de reitoria, durante a 
conversa, cada entrevistado referia-se a gestão anterior com 
frequência e protagonizava ações iniciadas pelo gestor anterior, 

10 Universidade Federal de Goiás (2014).
11 Dalla-Dea e Rocha (2016).
12 Informações obtidas a partir das entrevistas com o Gestor A e Gestor B.
13 Informações obtidas a partir da entrevista com Gestor A.
14 Informações obtidas a partir das entrevistas com Gestor A, Gestor B e 

Gestor C.
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fato que demonstra a formação de uma política institucional e 
não uma política de gestão.

Sobressai nas entrevistas as relações de alteridade teci-
das entre os gestores e as pessoas com deficiência, quer seja 
por meio de ser uma pessoa com deficiência15, possuir familia-
res e amigos próximos com deficiência16, ter uma participação 
em movimentos sociais e políticos das pessoas com deficiên-
cia17 ou ter atuação na docência com alunos com deficiência18.  
Os gestores não afirmam que essas relações são imprescindíveis 
para uma atuação na gestão e para o compromisso com a causa 
das pessoas com deficiência, mas reconhecem que essas experi-
ências os tornam mais sensíveis, mais atentos, com o olhar mais 
apurado para a realidade das pessoas com deficiência, e para a 
necessidade de afirmação do direito que esse grupo social tem 
de acesso e permanência na educação.

Destaca-se do diálogo com os gestores, situações onde 
se elucidam as conquistas da Universidade Federal de Goiás 
em todas as regionais no sentido de eliminar ou minimizar 
as barreiras arquitetônicas19, comunicacionais20 e pedagógi-
cas21, embora seja perceptível em um bom número de situações 

15 Gestor F.
16 Gestor B, Gestor C, Gestor D, Gestor E.
17 Gestor A, Gestor E.
18 Gestor A, Gestor C, Gestor D, Gestor E.
19 Exemplos são a construção de rampas, elevadores e reformas de instalações 

citadas principalmente nas entrevistas com Gestor D, Gestor E e Gestor F.
20 Site acessível, uso de tecnologias assistivas. Enfatizadas nas entrevistas 

com Gestor D e E.
21 Acompanhamento pedagógico com bolsistas, citados principalmente nas 

entrevistas com Gestor D, Gestor E e Gestor F.
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descritas, o fato de que as barreiras atitudinais é que são o 
principal entrave à eliminação das demais barreiras, a falta de 
vontade, a falta do querer, e o não entendimento da pessoa com 
deficiência enquanto sujeito de direitos por parte de gestores, 
técnicos – administrativos e docentes.

Todos os entrevistados elucidam a questão da política de 
acessibilidade ser uma política institucional e vinculam a sua 
efetivação diretamente ao envolvimento de diversos setores da 
instituição, destacando que o Núcleo de Acessibilidade não realiza 
a política, mas possui uma função de articulação, que depende 
inevitavelmente da comunidade universitária como um todo.

Embora os entrevistados apontem que as práticas de 
gestão da universidade por vezes não afirmam a importância 
da política de acessibilidade, como no fato de não haver grati-
ficações para o trabalho de gestor do núcleo de acessibilidade 
nas Regionais Catalão, Jataí e Goiás22, pela equipe reduzida que 
os núcleos possuem formada em sua maioria por bolsistas23, 
merecem ênfase as citações nominais pelos entrevistados de 
colegas técnicos-administrativos, docentes e de gestores de 
setores específicos como a Biblioteca e o Setor de Assuntos 
da Comunidade Universitária que contribuem efetivamente a 
partir de um trabalho colaborativo e solidário com os núcleos 
de acessibilidade na efetivação de suas atividades.

22 Informações obtidas nas entrevistas do Gestor D, Gestor E e Gestor F.
23 Informações obtidas nas entrevistas de Gestor C, Gestor D, Gestor E e Gestor F.
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CONCLUSÕES PARCIAIS

As primeiras considerações que podem ser tecidas a partir dos 
movimentos desta pesquisa são referentes a proximidade fami-
liar, política ou acadêmica do gestor a causa das pessoas com 
deficiência, fato que se avulta em todas as entrevistas.

Os gestores percebem entraves e limites que a política 
enfrenta para sua institucionalização, mas não se mostram 
enfraquecidos diante dessas limitações, ilustrando e indican-
do possibilidades de superação das barreiras a acessibilidade 
arquitetônica, comunicacional e pedagógica.

Sobressai o entendimento de que a política de acessibi-
lidade deve ser vivida enquanto compromisso institucional e 
que sua efetivação depende do trabalho colaborativo de docen-
tes, técnico-administrativos, bolsistas, gestores e discentes 
com e sem deficiência.  Neste contexto, toma destaque a aces-
sibilidade atitudinal enquanto fator crucial para a concreti-
zação das ações previstas.

Sugere-se um maior aprofundamento nas questões apre-
sentadas, como vistas a detalhar na pesquisa as práticas de 
gestão que tem alcançado os objetivos de inclusão, permanência 
e sucesso dos alunos com deficiência realizadas por cada gestor 
em seu contexto. Bem como, elucidar as limitações, entraves e 
dificuldades da gerência dessa política na busca de subsídios 
para que este estudo contribua de forma efetiva na construção 
de uma universidade acessível.
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OS POSSÍVEIS IMPACTOS DA PEC 
55/2016 NAS POLÍTICAS  
DE INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR

Carlene da Penha Santos

Maria Nazaré Tavares Zenaide

Universidade Federal da Paraíba

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo refletir os possíveis impac-
tos da aprovação da Proposta de Ementa Constitucional – 
PEC 55/2016 nas políticas inclusivas de acesso e permanência 
do discente com deficiência no Ensino Superior. O referen-
cial teórico parte das Políticas Educacionais Inclusivas: Lei  
nº 7.853/1989 que garante a integração social das pessoas com 
deficiência; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
Lei nº 9.394/1996 que dedica o capítulo V à Educação Especial; 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica – CNE nº 02/2001; Lei de Acessibilidade nº 10.098/2000; Lei 
da Libras nº 10.436/2002; Política Nacional de Educação Especial 
nas Perspectiva da Educação Inclusiva em 2008; Lei Brasileira 
de Inclusão nº 13.146/2015. O problema em questão se refere à 
Proposta de Ementa Constitucional – PEC nº 55/2016 em trami-
tação no Senado Federal, no qual limitam os gastos públicos 
para educação, bem como outras áreas, pelos próximos vinte 
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anos. Assim o referido trabalho se configura como uma pesqui-
sa qualitativa de cunho bibliográfico com método de análise 
documental. O mesmo tem por base as discussões as Políticas de 
Inclusão e publicações das Instituições de Ensino Superior – IES, 
no ano de 2016, em meio às mobilizações contra a possível apro-
vação da PEC 55/2016 que propõe contensão de despesas da união 
nas áreas da assistência e previdência social, educação e saúde. 
Os possíveis impactos se configuram na limitação de receitas 
para pagamento de custo com: aquisição de recursos materiais 
adaptados e equipamentos, manutenção dos equipamentos 
específicos ao tipo de deficiência (impressora braille, softwa-
res com sistema de voz, gravador, lupa), publicação de editais 
para concurso público para especialistas na área da deficiência 
(professor de Libras, tradutor intérprete da Libras, transcritos 
Braille, guia-intérprete para acompanhar pessoas surdocegas), 
financiamento para reforma arquitetônica dos espaços físicos.  
O corte de receitas destinada ao Ensino Superior compromete a 
formação do discente com deficiência, infringindo as Políticas 
de Inclusão que garante seu acesso e permanência na academia.  
A Emenda em questão prevê corte de recursos que refletirá em 
menos investimento para os custos com recurso humano, peda-
gógico, equipamentos necessário à permanência dos discentes 
com deficiência nos Institutos e Universidades Públicas Federais. 
Refletir sobre a provável aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 55/2016 que propõe reduzir gastos impondo um 
limite às despesas públicas com base na inflação, numa tenta-
tiva de equilibrar a economia do país, pressupõe uma afronta e 
desrespeito aos direitos sociais.

Palavras-chave: Ensino Superior, Políticas de Inclusão, PEC nº 
55/2016.
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POLÍTICAS DE INCLUSÃO  
NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Ao longo da história o movimento em defesa do direito a 
educação para todos reconheceu as práticas discriminatórias 
e excludentes em relação à pessoa com deficiência.

A própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, 
discorre sobre a igualdade de condições no acesso e permanên-
cia de todos nos espaços educacionais como princípio para o 
sistema educacional brasileiro. Como Política Pública a CF 1988 
traz a educação como direito humano universal.

Anterior a Constituição Federal de 1988 ocorreu as primei-
ras iniciativas em relação às Políticas Públicas de Educação 
Especial através do Decreto nº 91.872 de 4 de novembro de 1985. 
O referido Decreto estabelece a criação de um comitê para plane-
jar, fiscalizar e traçar políticas de ações conjuntas com outros 
ministérios envolvidos na questão dos portadores de necessida-
des especiais, objetivando o seu mais pleno desenvolvimento, por 
meio de uma ação integrada e intercomplementar.

Segundo Masini (2004, p. 30) a década de 90 foi marca-
da como período de intensas discussões sobre o processo de 
inclusão das pessoas com deficiência no Brasil. A princípio os 
primeiros movimentos ocorreram na Europa, na década de 60, 
se estendendo a América. O Brasil participa da Conferência 
Internacional na Espanha e assina a Declaração de Salamanca 
assumindo o compromisso de oferecer uma educação que inclua 
a todos, independente de cor, raça, religião, situação socioeco-
nômica. Assim o autor destaca

[...] a luta européia de oposição à exclusão da pessoa com defi-

ciência mental do convívio social, que em 1960, deu origem 

OS POSSÍVEIS IMPACTOS  
DA PEC 55/2016 NAS POLÍTICAS 

DE INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR

Carlene da Penha Santos
Maria Nazaré Tavares Zenaide



1653

à Liga Internacional pela Inclusão (Inclusion International) 

originária da Bélgica e que se estendeu pela Europa, África, 

Indonésia, Índia, Austrália, Hong Kong e Américas; a proposta 

integracionista dos Estados Unidos da América quando, em 

São Paulo na década de 1950, experimentalmente no Instituto 

de Educação “Caetano de Campo”, teve início a primeira sala 

de recursos para deficientes visuais estudarem em classes 

comuns; a conferência internacional realizada em Salamanca 

em 1994, na qual foi reafirmado o compromisso com a 

“Educação para Todos”, ficando decidida a inclusão de crian-

ças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais 

no sistema regular de ensino, devendo a escola atender às 

necessidades de cada um, reconhecendo suas diversidades. 

(MASINI, 2004, p. 30)

Rodrigues (2003, p. 25) relata

[...] até a década de 60 não se tinha em nosso país políticas 

educacionais direcionadas para área de Educação Especial.  

O trabalho com deficientes era pautado em modelo de atendi-

mento oferecido pelos Estados Unidos através de livres técni-

cas e de material didático especializado doado por entidades 

americanas a algumas instituições voltadas para esta área e 

tais orientações baseavam-se ainda no modelo clínico psico-

lógico.” (RODRIGUES, 2003, p. 25) 

A contextualização histórica acima nos revela infor-
mações importantes sobre vários movimentos em defesa da 
pessoa com deficiência, tanto no âmbito social como educacio-
nal. Foram estas ações que fortaleceram no Brasil uma série de 
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debates e a criação de políticas inclusivas, diferentes da concep-
ção patológica e assistencialista.

Nesta direção, Moriña (2010, p. 17) define inclusão “como um 
modelo de educação que propõe escolas onde todos possam parti-
cipar e sejam recebidos como membros valiosos delas.” Pressupõe 
uma prática educativa inacabada que respeite as diferenças, que 
desafia qualquer situação de exclusão e busca mecanismos para 
romper as barreiras que impede uma educação para todos.

Na versão comentada da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoa com Deficiência o professor Sassaki (2008, p. 101) traz o 
contexto onde iniciou as discussões sobre Inclusão

Inspirados no lema do Ano Internacional das Pessoas com 

Deficiência “Participação Plena e Igualdade” tão disseminada 

em 1981, uma pequena parte da sociedade em muitos países 

começou a tomar algum conhecimento da necessidade de 

mudar o enfoque de seus esforços. Para que as pessoas com 

deficiência. Para que as pessoas com deficiência pudessem 

ter participação plena e igualdade de oportunidades, seria 

necessário que não se pensasse tanto em adaptar as pessoas 

à sociedade e sim em adaptar a sociedade às pessoas. Isto deu 

início ao surgimento do conceito de inclusão e a partir do 

final da década de 80. (SASSAKI, 2008, p. 101-102)

O resgate de tais avanços legais que aproximaram este 
público das etapas e modalidades de ensino ao mesmo tempo 
trouxe uma série de desafios às instâncias públicas municipais, 
estaduais e federais. É importante recordar que alguns termos 
utilizados no contexto da pessoa com deficiência decorrem da 
participação e do envolvimento de outros atores sociais que 
lutaram pela valorização, respeito para com este público, tais 
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como: família, ONG’s, associações (APAE, Pestalozzi, AMA), 
profissionais especializados na área de deficiência.

No Brasil, nas décadas de 1960 e 1970, foram estruturadas 
propostas de atendimento educacional às pessoas com defici-
ência no intuito de aproximar este público aos demais alunos. 
Nesta mesma época movimentos sociais internacionais e nacio-
nais reivindicavam seu direito a ter acesso aos bens e serviços 
sociais disponíveis para os demais segmentos da sociedade, um 
deles a classe regular de ensino. (PRIETO, 2006, p.37)

Em 29 de outubro de 1986, foi criado pelo Decreto  
nº 93.481, a Coordenação para Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência – CORDE, esta tem como objetivo a coordenação 
das ações executadas pelos órgãos e instituições de atuação 
setorial existentes, buscando racionalizar esforços e conjugar 
iniciativas. Com essa finalidade, elabora-se um plano de ação 
que define objetivos estratégicos, configuradores das linhas de 
força de uma Política Nacional para a Integração deste público. 

O registro do direito público à educação para todos os 
brasileiros, inclusive as pessoas com deficiência, na rede regular 
de ensino ocorreu através da Lei 7.553/89 no qual foi reafirmada a 
obrigatoriedade da oferta de vagas em estabelecimentos públicos 
de ensino destinados aqueles alunos atendidos pela educação 
especial. Assim definiu como crime o ato de recusar, suspender, 
adiar, cancelar ou negar, sem justa causa, a inscrição de alunos 
em estabelecimentos de ensino de qualquer curso ou grau, públi-
co ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta.

O debate que se intensificou nos anos seguintes através 
da criação dos Serviços de Educação Especial nas Secretarias 
Estaduais de Educação através de Campanhas Nacionais de 
Educação às pessoas com deficiência ligadas ao Ministério da 
Educação e Cultura - MEC (1940-1950); movimento de integração 
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social das pessoas com deficiência aos ambientes escolares 
(1970); promoção de eventos acadêmicos científico, a exemplo 
do I Seminário Nacional de Reabilitação Profissional ocor-
rido na atual Universidade do Estado de São Paulo - UNESP 
em Bauru/ SP (1980); acentuada mobilização para o “Ano 
Internacional das Pessoas Deficientes” (1981). Tais movimen-
tos tiveram a participação de familiares, Organizações Não 
Governamentais – ONG’s, profissionais e pessoas da sociedade 
civil em prol da inclusão aos quais foram, em grande parte, 
responsáveis por mudanças significativas e trouxeram contri-
buições às Políticas Públicas Inclusivas no país.

A proposta de incorporação de itens ou disciplinas acer-
ca das pessoas com deficiência nos Currículos dos Cursos de 
2º e 3º Graus, elaborado em 1993, é outro documento que deve 
ser mencionado, pois visa à revisão dos currículos dos cursos 
de formação de educadores e outros profissionais que atuam 
junto às pessoas com necessidades especiais.1 Além disso, vai 
ao encontro de uma ação estratégica da Coordenadoria de 
Educação Especial - CORDE, a qual propõe difundir informações 
sobre essas pessoas e suas debilidades nos cursos de graduação. 

É importante destacar documentos em que o Brasil que 
visa a inclusão social e educacional: a Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos e o Plano de Ação para Satisfazer 
as Necessidades Básicas de Aprendizagem (1990); a Declaração 
de Salamanca (1994), esta última objetiva de garantir que 
crianças, jovens e adultos com deficiência sejam incluídos no 

1 O termo “pessoas com necessidades especiais” foi utilizado na década de 

90 nos documentos referentes às Políticas Nacionais de Educação Especial. 

Contudo, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006 

traz o termo “pessoa com deficiência”, a pedido deste grupo social.
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sistema regular de ensino; Convenção Interamericana para 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
pessoa Portadora de Deficiência - Convenção da Guatemala 
(1999); o Relatório das Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica (2001);.

Enquanto Política Pública se destaca a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº 9.394 (1996), que dedica o capítulo 
V à Educação Especial; Lei nº 10.172/2001 que aprova o Plano 
Nacional de Educação estabelecendo objetivos e metas para a 
educação das pessoas com necessidades educativas especiais, 
com foco no atendimento em classes especiais preferencial-
mente na rede regular de ensino e a formação continuada 
aos professores em exercício nas instituições de ensino supe-
rior. Como Política Inclusiva evidencia a Lei de Acessibilidade  
nº 10.098/2000; Lei da Libras nº 10.436/2002; Política Nacional de 
Educação Especial nas Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) 
e uma das mais recentes políticas é a Lei nº 13.146/2015 conhe-
cida como a Lei Brasileira de Inclusão.

Outro avanço foi à criação do Programa de Comple-
mentação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas 
Portadoras de Deficiência – PAED (BRASIL, 2004) que tem por 
finalidade garantir, supletivamente, recursos financeiros às 
escolas de educação especial. Em 2006, a Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos, o Ministério da Educação, o Ministério da 
Justiça e a UNESCO lançam o Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos que objetiva, dentre as suas ações, fomentar 
no currículo da educação básica, 11 temáticas relativas às pessoas 
com deficiência e desenvolver ações afirmativas que possibilitem 
inclusão, acesso e permanência na educação superior.

Relevante destacar como conquista social das pessoas com 
deficiência a Declaração de Direitos das Pessoas com Deficiência 
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aprovada pela ONU (2006), a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoa com Deficiência (2008) cujo lema “Nada sobre nós, sem 
nós” reafirmar o cumprimento das políticas públicas eviden-
ciando a participação ativa deste grupo em todos os espaços.

Em relação à Convenção (BRASIL/CORDE, 2008, p.102), seu 
artigo 24 defende um sistema educacional inclusivo em todas as 
etapas de ensino: Educação Básica e Educação Superior. Desse 
modo entende-se a educação inclusiva como conjunto de princí-
pios e procedimentos implantados pelo sistema de ensino regu-
lar para que as escolas se adéquem a realidade dos alunos, ou 
melhor, a diversidade existente no corpo discente. Tais estabe-
lecimentos recebem o título de “escola inclusiva” no momento 
que a mesma rompa com as barreiras que impedem o acesso 
e permanência do discente com deficiência. No § 1º “a” (Idem) 
desta Convenção afirma, portanto, a escola que promove inclu-
são consegue perceber o aluno como um ser único e auxilia-o a 
aprender como uma pessoa por inteiro, que seja capaz de garan-
tir o desenvolvimento integral de todos os alunos sem exceção.

É perceptível avanços na criação de Políticas Inclusivas se 
compararmos a década de 80, intensos debates que permitiram 
grandes mudanças e avanços na educação em geral: da segrega-
ção à flexibilidade e à adaptação do sistema educativo. Contudo, 
no que se refere à inclusão de estudantes com deficiência na 
escola regular, tanto professores universitários especialistas no 
assunto, como profissionais que atuam diretamente com esses 
estudantes apontam dificuldade à sua realização.

Mazzotta (1998) enfatiza a necessidade de, além dos ideais 
proclamados e das garantias legais, conhecer as condições reais 
da educação pública e obrigatória, para identificar e dimensio-
nar os principais pontos de mudanças necessárias. Neste ponto, 
é preciso observar que as práticas educativas dos profissionais 
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deixem a desejar e o papel da instituição de ensino, até que ponto 
falha a se omitir em dar respostas às demandas de seus discentes.

Através da leitura dos documentos é possível consta-
tar, que no Brasil, há Políticas Públicas Inclusivas de acesso e 
permanência do discente com deficiência no ensino regular em 
suas etapas e modalidades de ensino. Contudo é preciso que as 
instâncias governamentais, a quem compete à responsabilidade 
da promoção destas políticas, garanta sua efetivação para com 
este público, conforme estabelecido na respectiva política.

OS DESAFIOS NA INCLUSÃO DOS DISCENTES 
COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Morejón e Garcia (2010, p. 24) apresentam o conceito de inclusão 
como garantia a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da 
vida em sociedade, de aceitação das diferenças individuais, de 
esforço coletivo na equiparação de oportunidades com qualida-
de, em todas as dimensões da vida. Discutir o processo inclusivo 
nas etapas de ensino implica em avaliar as dificuldades que 
impedem o processo de ensino aprendizagem dos discentes com 
deficiência em todos nas etapas de ensino.

Com este entendimento e tendo a plena convicção que ao 
tratar do mais seletivo dos níveis escolares, o Ensino Superior, 
se percebe a real situação do discente com deficiência ao ingres-
sar nesta etapa de escolarização que é marcada historicamente 
pela exclusão. Ocorre que apenas – até bem pouco tempo - uma 
parcela dos jovens oriundos da elite chegava aos exames de sele-
ção e obtinha a formação neste nível, enquanto a classe social 
menos favorecida via-se excluída do processo.
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Cabe ressaltar que o grupo de excluídos dos estudos 
universitários por não atender aos interesses políticos, tendo 
em vista ser a academia compreendida como lugar de forta-
lecimento da nação, geralmente era composta por mulheres, 
negros, pobres e pessoas com deficiência.

Nesta direção, entendemos a exclusão como “[...] condição 
de impossibilidade ou incapacidade da pessoa com deficiência 
de exercer, em maior ou menor grau, algum ou vários direi-
tos sociais que outorga status de cidadania.” (SANTIAGO, 2009, 
p. 113-135). Sobre a citação acima, a autora discorre sobre a 
visão que a sociedade construiu ao longo da história a respei-
to da pessoa com deficiência, sendo esta associada a algo fora 
do comum, não aceito, imperfeito, anormal, deformado e que 
precisa ser segregado. 

Esta visão antiga que há muito acompanhou a sociedade, 
nos dias atuais vem se modificando. Confirmando esta pers-
pectiva, vemos que de acordo com dados estatísticos do último 
Censo da Educação Superior  (INEP, 2009) no que diz respeito à 
participação dos estudantes com deficiência nas universida-
des brasileiras, há um crescimento significativo de 42,5% em 
cursos de graduação presencial. Já entre os anos 2000-2008, os 
dados mostram que houve uma evolução neste ingresso que 
correspondeu ao seguinte quantitativo: de 2.173 passou para 
11.412 estudantes com deficiência em universidade e faculdades 
no país. Tais resultados são reflexos das inúmeras discussões 
ocorridas neste espaço de tempo em prol da política de inclusão 
na educação pública nas etapas de ensino. 

É preocupante tais dados à medida que observamos 
apenas o ingresso desses estudantes, mas não investigamos 
a permanência e a aprendizagem. Neste contexto surge um 
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questionamento: Que condições o ambiente universitário ofere-
ce para permanência dos discentes com deficiência?

A Universidade é responsável pela produção e difusão 
do conhecimento. Possui em seu universo o compromisso de 
participar ativamente do processo de inclusão contribuindo 
para aceitação social da diferença e promoção da igualdade de 
direitos. Portanto, a inclusão no ensino superior é fundamen-
tada nas normas estabelecidas pelo Governo Federal voltado ao 
atendimento às pessoas com deficiência no sistema de ensino. 

As transformações históricas e mudanças de paradigmas 
exigem tempo e esforço conjunto. Tal afirmação pode ser obser-
vada no Decreto 3.298/1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/1989 
aponta a Educação Especial como uma modalidade transversal 
às etapas de ensino. É um importante observar que o mesmo 
desvincula a Educação Especial da perspectiva de substituição à 
educação comum transcende o atendimento educacional espe-
cializado também ao Ensino Superior.

A ampla legislação vigente no país, discutida no tópico 
anterior, garante as pessoas com deficiência o pleno exercí-
cio do direito à educação, fato que não pode ser ignorado pela 
Universidade. A Portaria nº 3.284/2003 do MEC que dispõe sobre 
requisitos de acessibilidade das pessoas com deficiências, para 
instruir os processos de autorização, reconhecimento de cursos 
e de credenciamento de instituições de Ensino Superior cons-
titui-se numa determinação legal que assegura as pessoas com 
deficiência condições básicas de mobilidade, uso de equipamen-
tos e de acessibilidade as dependências das IES.

Através das Políticas Públicas Inclusivas acredita-se que 
é possível romper com paradigmas da exclusão e falar de uma 
educação superior acessível a todos. Para tanto, é exigido de 
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credenciamento e autorização de funcionamento dessas insti-
tuições condições de acessibilidade, conforme disposições

Plano de promoção da acessibilidade e de atendimento prio-

ritário, imediato e diferenciado às pessoas portadoras de 

necessidades educacionais especiais ou com mobilidade redu-

zida, para utilização com segurança e autonomia, total ou 

assistiva, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 

das edificações, dos serviços de transportes; dos dispositivos, 

sistemas e meios de comunicação e informação, serviço de 

tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais – Libras 

(BRASIL, Decreto nº 5.773/2006, Art. 16, inciso VII, alínea c).

Contudo, a realidade nos revela o distanciamento no 
cumprimento das Políticas de Inclusão voltada aos discentes 
com deficiência no Ensino Superior. Nisto, a Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(BRASIL, 2008, p. 13) declara, em primeiro lugar a importân-
cia dos núcleos de acessibilidade destinada ao rompimento de 
barreiras que dificultam o progresso no sistema educacional 
brasileiro. O mesmo documento indica a inclusão dos temas 
Acessibilidade e Libras nas diversas áreas de formação. Para 
tanto é preciso financiamento para que as políticas se efeti-
vem, assim os discentes com deficiência sejam assistidos em 
suas necessidades desde o ingresso a permanência, inclusive 
nos programas de pós-graduação.

A Convenção da Guatemala em 1999, promulgada pelo 
Decreto nº 3.956/2001, busca esclarecer sobre o que significa 
a deficiência no âmbito das Políticas Públicas e define como o 
“indivíduo com certa restrição física, mental ou sensorial, de 
natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de 
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exercer uma ou mais atividades essenciais à vida diária, causada 
ou agravada pelo ambiente econômico e social”. (BRASIL, 2001). 
Importante salientar que entre estes discentes há especificida-
des nas deficiências, cabendo aos profissionais, principalmente 
aqueles ligados aos núcleos responsáveis pela inclusão no ensino 
superior, favorecer condições no acesso ao ensino aprendizagem 
e avaliação atentando a necessidade de cada um, diminuindo 
assim as barreiras que limitam sua inclusão.

O Decreto nº 5.296/2005, que regulamenta a Lei 10.436/2002, 
conhecida com a Lei da Libras, promove movimentos nos espaços 
de educação superior, quando exige profissionais proficientes 
na Língua Brasileira de Sinais - Libras (docente com surdez e o 
tradutor intérprete da Libras), bem como a inserção do compo-
nente curricular Libras na formação docente, nas licenciaturas 
e no curso de fonoaudióloga, sendo optativa nos demais cursos. 
É importante enfatizar que para inclusão do discente surdo, nas 
etpas de modalidades de ensino,  é fundamental a contratação do 
profissional tradutor intérprete da Libras, pois se trata da acessi-
bilidade comunicativa de línguas distintas. A Libras é  uma língua 
de modalidade visuo-gestual utilizada pelos surdos, enquanto a 
língua Portuguesa possui as modalidades oral escrita usada por 
pessoas que falam e escutam.

Costa-Renders (2010, p. 47-54) afirma que

[...] o movimento de fazer a diferença precisa vir acompanha-

do da possibilidade de acesso (ir e vir) e partilha (interdepen-

dência e cooperação) no espaço educacional. E não há política 

educacional que dê conta, por si só, disto.

O trecho aponta que as Políticas de Inclusão não são sufi-
cientes para garantir o acesso e permanência da pessoa com 

OS POSSÍVEIS IMPACTOS  
DA PEC 55/2016 NAS POLÍTICAS 

DE INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR

Carlene da Penha Santos
Maria Nazaré Tavares Zenaide



1664

deficiência. Nisto, caberá à comunidade acadêmica através dos 
departamentos administrativos e pedagógicos acompanhar, 
promover condições que garanta a inclusão dos discentes com 
deficiência durante a formação acadêmica. Para tanto é preciso 
compromisso e investimento na compra de recursos materiais, 
contratação de profissionais especializados, um trabalho de 
sensibilização, uma convivência baseada no respeito e sociali-
zação dos envolvidos.

A PEC55/2016: POSSÍVEIS IMPACTOS  
NAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO 
NO ENSINO SUPERIOR

No cenário educacional relacionado às Políticas Inclusivas de 
acesso e permanência do discente com deficiência fica eviden-
te que, para o cumprimento da legislação pontuada nos itens 
anteriores, é preciso financiamento destinado as adaptações 
físicas, compra de recursos materiais pedagógicos e de tecno-
logia assistiva, recursos humano, este último a viabilidade de 
concurso público para cargos como tradutor intérprete da 
Libras e transcritos Braille.

Para o Ensino Superior, especificamente, foi criado e 
instituído no contexto do PDE em colaboração com a Secretaria 
de Educação Superior e a Secretaria de Educação Especial o 
Programa Incluir, no ano de 2005. O referido Programa tem por 
objetivo promover a acessibilidade nas Instituições de Ensino 
Superior – IES públicas com garantia de acesso e participação 
dos discentes com deficiência. Seu funcionamento ocorre por 
meio de apoio a projetos apresentados pelas IES cuja finali-
dade seja de “[...] eliminação de barreiras físicas, pedagógicas, nas 
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comunicações e informações, nos diversos ambientes, instalações, equi-
pamentos e materiais didáticos disponibilizados pelas instituições.” 
(BRASIL, 2015, p. 21).

Conforme o Portal do MEC, na página que acompanha o 
Programa Incluir é possível constatar o lançamento de 6 (seis) 
Editais no período entre 2005 – 2010. Gradativamente o MEC foi 
ampliando o número de projetos contemplados entre Institutos 
e Universidades de várias regiões do país: em 2005, 13 projetos; 
em 2006, 29; em 2007, 37; em 2008, 36, e em 2009, 40. Neste últi-
mo anos o recurso orçado foi no total de R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais); valor este dividido em R$ 120.000,00 (cento 
e vinte mil reais) para apoiar 1 (um) projeto por instituição.  
A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, ou órgão equivalente, 
tem a responsabilidade de acompanhar a execução dos projetos 
financiados, bem como comprovação que ateste a utilização do 
mesmo. A aplicabilidade dos recursos orçamentários é destina-
da, em caráter especial, a formação e qualificação profissional 
e educacional que subsidie a inclusão dos discentes com defici-
ência no espaço acadêmico.

De acordo com o documento subsidiário que orienta a 
implementação da Política de Educação Especial na perspec-
tiva da educação inclusiva discorre que a política pública de 
financiamento da educação inclusiva é amparada pelo Decreto 
nº 6.571/2008, revogado pelo Decreto nº 7.611/2011 no qual a 
União é a responsável por subsidiar os sistemas de ensino atra-
vés de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB. (BRASIL, 2015, p. 13)

Assim dispõe o artigo 5º do Decreto nº 7.611/2011 que 
o apoio técnico e financiamento são de responsabilidade do 
Ministério da Educação – MEC com objetivo de fomentar o 
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atendimento educacional especializado na Educação Básica e 
no Ensino Superior, através das seguintes ações:

I - aprimoramento do atendimento educacional especializado 

já ofertado;

II - implantação de salas de recursos multifuncionais;

III - formação continuada de professores, inclusive para o 

desenvolvimento da educação bilíngue para estudantes 

surdos ou com deficiência auditiva e do ensino do Braile para 

estudantes cegos ou com baixa visão;

IV - formação de gestores, educadores e demais profissionais 

da escola para a educação na perspectiva da educação inclu-

siva, particularmente na aprendizagem, na participação e na 

criação de vínculos interpessoais;

V - adequação arquitetônica de prédios escolares para 

acessibilidade;

VI - elaboração, produção e distribuição de recursos educa-

cionais para a acessibilidade; e

VII - estruturação de núcleos de acessibilidade nas institui-

ções federais de educação superior. (BRASIL, 2011)

Sobre os núcleos de acessibilidade instalados nas IES 
compete à organização de ações institucionais que garantam 
a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica, 
eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas, arqui-
tetônicas e de comunicação. Assim nestes espaços devem 
está preparados com equipe de profissionais especializados 
e recursos, equipamentos específicos para atender as neces-
sidades dos discentes com deficiência.

OS POSSÍVEIS IMPACTOS  
DA PEC 55/2016 NAS POLÍTICAS 

DE INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR

Carlene da Penha Santos
Maria Nazaré Tavares Zenaide



1667

Em relação à Proposta de Emenda à Constituição nº 55 de 
2016 – PEC do teto dos gastos públicos, quais são os possíveis 
efeitos nas Políticas de Inclusão no Ensino Superior?

Para compreender os efeitos da PEC 55/2016 é preciso 
conhecer a definição, o procedimento de formulação e os possí-
veis impactos nas áreas de assistência social no país. O glossário 
virtual do Senado Federal define Emenda Constitucional como 
uma mudança em determinada parte textual da Constituição 
que altera as bases da lei de um determinado assunto específico. 
(BRASIL, 2017). Assim a Proposta de Emenda Constitucional - PEC 
é o uma proposta desenvolvida para que a Emenda seja aprovada 
por um quantitativo de parlamentares corresponde, a no míni-
mo, um terço do total de Deputados e Senadores, acrescido da 
Presidência da República.

Quanto ao procedimento de formulação ocorre mediante 
a um projeto que é encaminhado à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania - CCJ, que integra a Câmara dos Deputados 
Federais, responsável por apreciar, emitir um parecer e retorná-
-la ao Presidente da Câmara dos Deputados a fim de continuar 
o trâmite de leitura, análise e votação pelos legisladores supra-
citados. A votação acontece em dois turnos pelos Deputados e 
Senadores, em seguida pelo Presidente da República em exer-
cício. Os requisitos para criação da Emenda constam no artigo 
60 da Constituição Federal de 1988.

Conforme texto intitulado “conheça a tramitação de 
PECs” publicado na página da Câmara Legislativa, sessão 
“Câmara de Notícias”, a CCJ após analisar a respectiva proposta 
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realiza o exame de admissibilidade2 afim de verificar a [...] consti-
tucionalidade, a legalidade e a técnica legislativa proposta.” (BRASIL, 
2005). A mesma sessão esclarece que, sendo aprovada a Câmara 
dos Deputados instituirá uma comissão especial cujo papel é 
analisar o conteúdo da PEC. O prazo limite para esta análise é 
de 40 (quarenta) sessões do Plenário. A aprovação se dará por 
308 votos que corresponde a 3/5 dos deputados em cada votação. 
Ao ser  aprovada pela Câmara do Deputados a mesma segue para 
o Senado no qual também realiza analise pela CCJ, em seguida 
pelo Plenário para votação em dois turnos. Quando o texto é 
aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado o mesmo é 
promulgado. Caso o texto seja alterado volta Câmara para uma 
nova votação até que as duas Casas aprovem o mesmo texto.

Desse modo a problemática em questão no presente arti-
go está relacionada a alguns pontos que diretamente prejudica-
rá o percentual de receita líquida destinada à educação durante 
vinte anos, ou seja, segundo o artigo 212 da CF 1988 a receita 
se refere a 18% da Receita Líquida de Impostos que diminuirá 
conforme a inflação do ano anterior. Assim o texto da PEC assi-
nala que na CF em seu

Art. 101. Fica instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigo-

rará por vinte exercícios financeiros, nos termos dos arts.  

102 a 109 deste Ato das Disposições Constitucionais 

2 O exame de admissibilidade corresponde ação de examinar os requisitos 

apresentados para admissão estão presentes no documento apresentado. Na 

falta dos requisitos o recurso não é admitido. Disponível em: <http://www12.

senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/exame-admissibilidade> Acesso 

em: 18 jan. 2017.
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Transitórias.” [...] VIII - adoção de medida que implique 

reajuste de despesa obrigatória acima da variação da infla-

ção, observada a preservação do poder aquisitivo referida no 

inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal. (BRASIL, 

2016)

Analisando a possível aprovação da PEC, cujo texto pro- 
põe a redução orçamentária através de um Novo Regime Fiscal, 
no período de vinte anos, que implica o corte financeiro por 
parte da União com objetivo de equilibrar os gastos públicos. Tal 
decisão compromete a limite de despesa anual da seguridade 
social, saúde e educação.

Alguns especialistas, a exemplo de Alexandre Vander que 
fez uma análise sobre a PEC 55/2016 à Revista Virtual “Esquerda 
Online”, no qual destaca que o Brasil arrecada dinheiro por via 
de impostos altos, privatizações dentre outras rendas, porém o 
repasse para as despesas com assistência social, saúde e educa-
ção chega a no máximo 4%, para cada, do que é arrecadado. 
Enquanto cerca de 45% da arrecadação é destinada ao pagamen-
to de juros e amortização de dívidas públicas. (VANDER, 2016) 
Uma diferença absurda que compromete a receita em relação 
às despesas das três áreas.

Em relação às Instituições de Ensino Superior pública, no 
qual os discentes vivenciam a tríade: ensino, pesquisa e extensão 
o recurso financeiro é fundamental para execução de projetos e 
participação dos discentes seja como bolsistas ou colaborador.  
O compromisso com a assistência aos estudantes, é de responsa-
bilidade das IES, na construção de residência estudantil, refei-
ções aqueles(as) de situação socioeconômica de baixa renda 
que necessita residir dentro ou próximo as IES durante o perí-
odo do curso. Outra responsabilidade das IES, como consta na 
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LDBEN nº 9394/96, na Portaria nº 3.284/2003 do MEC, na recente  
Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015 dentre outros docu-
mentos e legislação que integram a Política de Inclusão, consis-
te em está preparado para receber discentes com deficiência 
oferecendo-lhes acessibilidade arquitetônica, comunicativa e 
pedagógica conforme sua necessidade, o que também demanda 
recurso financeiro específico a depender do tipo de deficiência.

Ao analisar o trecho da PEC e as Políticas de Inclusão 
que amparam os discentes com deficiência no Ensino Superior 
é possível refletir sobre os impactos na diminuição dos recur-
sos financeiros destinados a acessibilidade dos discentes com 
deficiência. Pelo que foi analisado no item anterior é preciso 
um olhar diferenciado quanto às necessidades das pessoas com 
deficiência na perspectiva de eliminar barreiras e respeitar 
seu direito de ser discente na academia. Oferecer-lhes todos os 
recursos necessários a sua inclusão, observando as ferramentas 
de acessibilidade conforme o tipo de deficiência.

Os possíveis impactos se configuram na limitação de 
receitas para pagamento de custo com: aquisição de recursos 
materiais adaptados e equipamentos, manutenção dos equi-
pamentos específicos ao tipo de deficiência (impressora brail-
le, softwares com sistema de voz, gravador, lupa), publicação 
de editais para concurso público para especialistas na área da 
deficiência (professor de Libras, tradutor intérprete da Libras, 
transcritos Braille, guia-intérprete para acompanhar pessoas 
surdocegas), financiamento para reforma arquitetônica dos 
espaços físicos.  Ou seja, o corte de receitas destinada ao Ensino 
Superior pode comprometer a formação do discente com defi-
ciência, infringindo as Políticas de Inclusão que garante seu 
acesso e permanência na academia.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A educação brasileira enfrenta o desafio da responsabilidade, 
garantia do ingresso e permanência de todo e qualquer estu-
dante em suas modalidades e etapas de ensino, de modo que 
eles possam se apropriar e produzir conhecimentos.

Após apresentar as Políticas de Inclusão promotoras da 
participação dos discentes com deficiência nas modalidades e 
etapas de ensino, dialogar com os instrumentos de acessibilida-
de e apoio pedagógico, conhecer os desafios dos discentes com 
deficiência no curso de graduação, compreender o fundamento 
Proposta de Emenda à Constituição nº 55 de 2016 – PEC do teto 
dos gastos públicos é que se reserva um espaço para traçar algu-
mas considerações em relação ao tema em discussão: os possí-
veis impactos da respectiva proposta nas Políticas de Inclusão.  

A legislação em vigor no Brasil a partir da Constituição 
Federal de 1988, à Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015 e dos 
documentos como a Portaria nº 3.284/2003 do MEC, o Programa 
Incluir (2005), a Convenção sobre os Direitos das Pessoa com 
Deficiência (2008) em consonância com a Política Nacional de 
Educação Inclusiva (2008), dentre outros aparatos mencionados 
neste artigo legitima a inclusão dos estudantes com deficiência 
em todos desde a Educação Infantil ao Ensino Superior.

Embora haja avanços no que se refere aos direitos à 
educação inclusiva que garante aos discentes com deficiência 
o ingresso e permanência em cursos nas Instituições de Ensino 
Superior, é importante refletir que a realidade das institui-
ções se distancia do ideal apresentado na Política de Inclusão. 
O que demanda uma série de ações que viabilize, na prática, 
o respeito à condição da pessoa com deficiência, a superação 
das dificuldades conforme a tipo de deficiência, das barreiras 
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arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais, investimento na aqui-
sição de equipamentos, na contratação de técnicos e especia-
listas, formação para os servidores.

Refletir sobre a provável aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 55/2016 que propõe reduzir gastos 
impondo um limite às despesas públicas com base na inflação, 
numa tentativa de equilibrar a economia do país, pressupõe 
uma afronta e desrespeito aos direitos sociais. Tal medida é 
preocupante, pois compromete o investimento nos programas, 
ações, aquisição de equipamentos, contratação de profissionais 
voltados à acessibilidade dos discentes com deficiência durante 
sua formação na IES no qual ingressou.
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RESUMO

O presente trabalho objetivou desenvolver o plano de ensino 
da disciplina Prática de Ensino na Educação Infantil utilizan-
do a metodologia de Aprendizagem Cooperativa no curso de 
Licenciatura em Pedagogia da UNESP/Campus Bauru. Trata-
-se de uma metodologia de ensino e aprendizagem inclusiva 
ainda pouco adotada pelos docentes no ensino superior que 
pressupõe a formação de pequenos grupos de alunos traba-
lhando em conjunto para maximizar a aprendizagem de todos 
os alunos. Neste projeto, a Aprendizagem Cooperativa visou o 
desenvolvimento de habilidades como tolerância, cooperação 
e solidariedade consubstanciando-se, assim, numa significati-
va contribuição para a formação de todos os atores envolvidos 
numa perspectiva de educação inclusiva.
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Palavras-chave: Grupos Cooperativos; Educação Inclusiva; 
Licenciatura em Pedagogia.

INTRODUÇÃO

Tomo a liberdade de usar em meu texto a primeira pessoa, na 
forma narrativa, rompendo, para alguns pesquisadores mais 
conservadores, alguns formalismos que a academia nos impõe. 
Segundo Fernandes e Prado (2008, p. 6): “Narrar o vivido envol-
ve rever concepções e práticas e o resgate de trajetórias pessoais 
e profissionais, o que se mostra fundamental para a formação 
profissional das professoras e dos pesquisadores”.

Refletindo sobre minha trajetória profissional, desde 
que atuei como professora na Educação Básica na Secretaria 
de Educação do Estado de São Paulo até minha condição atual 
de professora adjunta do Departamento de Educação e dos 
cursos de Pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e 
da Aprendizagem e de Docência na Educação Básica na Unesp 
de Bauru, confesso que neste momento não me encontro tão 
otimista como sempre fui, mas, um pouco mais reflexiva, diria 
até meio decepcionada com a nossa Educação.

Explico-me. Estive por seis meses na Espanha realizan-
do um pos doc, em uma escola de anos iniciais, equivalente ao 
nosso ensino fundamental e, embora saiba que são realidades 
diferentes, foi impossível não tecer comparações. Desta minha 
experiência, posso dizer que uma das melhores coisas que me 
aconteceu foi ter experimentado a metodologia da Aprendizagem 
Cooperativa (AC) no ensino superior e na educação básica.

A AC caracteriza-se pelo uso de atividades cooperativas 
em grupos heterogêneos, consubstanciando-se assim numa 
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alternativa de superação da metodologia tradicional, que nivela 
os alunos e homogeneíza o ensino (JOHNSON; JOHNSON; SMITH, 
1998; LOPES; SILVA, 2009; REIS, 2011). Segundo Pujólas (2003), 
este tipo de trabalho em grupo se apresenta como um recurso 
para atender a diversidade e possibilitar a aprendizagem dos 
diferentes alunos, pois tem como princípio a inclusão de todos 
considerando a singularidade de cada um.

Daí decorre minha angústia atual, pois a proposta de 
AC que opõe métodos cooperativos aos competitivos ocorre há 
tempos. Desde Thorndike (1938 apud LOPES; SILVA, 2009), vários 
pesquisadores como Stendler, Damrin e Haines (1951), dentre 
outros, relatam maior eficácia do trabalho cooperativo em rela-
ção ao individual, demonstrando inclusive efeitos positivos na 
conduta social dos indivíduos gerados pela cooperação.

Nessa perspectiva, os pesquisadores Johnson, Johnson e 
Smith (1998, p. 4) abordam a teoria da interdependência social 
afirmando a cooperação enquanto interdependência positiva que 
“resulta em interação promotora visto que os indivíduos estimulam 
e facilitam os esforços mútuos para se aprender” e complementam:

Jean Piaget ensinou que, quando os indivíduos cooperam 

quanto ao ambiente, um conflito sócio-cognitivo saudável 

ocorre, o qual cria um desequilíbrio cognitivo que, por sua 

vez, estimula a habilidade para se posicionar em perspec-

tiva bem como estimula o desenvolvimento cognitivo. Lev 

Vygostsky acreditava que os esforços cooperativos para 

se aprender, entender e resolver problemas são essenciais 

para construir o conhecimento e transformar perspectivas 

conjuntas em funcionamento mental interno. Para ambos, 

Piaget e Vygotsky, trabalhar de modo cooperativo com parcei-

ros e instrutores mais capazes resulta em desenvolvimento 
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cognitivo e em crescimento intelectual. (JOHNSON; JOHNSON; 

SMITH, 1998, p. 4).

Segundo Slavin (1995) a AC oferece muitos benefícios com 
relação às metodologias vigentes, entre elas o aumento do suces-
so acadêmico dos alunos, a melhora de suas relações interpesso-
ais e de sua autoestima, além de uma melhor aceitação de alunos 
com dificuldades de aprendizagem pelo restante da turma.

Então, por que será que as escolas, sobretudo as nossas, 
continuam com práticas pedagógicas que não valorizam a 
cooperação? Por que os professores de educação especial não 
trabalham colaborativamente com os professores da classe 
comum? Para além dessas questões, por que em nossos cursos 
de formação de professores, quase sempre tão tradicionais, os 
estudantes (com raras exceções) permanecem enfileirados, com 
metodologias centradas exclusivamente no professor?

Como pesquisadora da Área da Educação Especial, tendo 
como subárea a Prática de Ensino, cada vez mais me convenço 
do quanto não podemos atuar desvinculados dos demais colegas 
de outras áreas do currículo, para não incorrer de continuar-
mos reproduzindo um modelo clínico de atendimento educa-
cional especializado aos estudantes público alvo da educação 
especial1 só que agora na escola comum, não garantindo, de 
fato, a escolarização de todos os estudantes, sobretudo daque-
les que necessitam de adequações curriculares para além das 

1 Art. 58 - Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desen-

volvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei  

nº 12.796, de 2013).
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metodologias e dos recursos, mas sim nos conteúdos, em função 
de sérios comprometimentos que algumas deficiências impõem. 

Neste sentido é que entendo a relação entre AC e Educação 
Especial numa perspectiva de Educação Inclusiva e novamen-
te volto à minha passagem pela Espanha quando conheci, por 
meio de minha supervisora Yolanda Munhoz2, um autor que 
apresenta a AC como filosofia para uma aula inclusiva, ou seja:

“Filosofía” del aula inclusiva: Se trata de sensibilizar al alum-

nado y hacer crecer em él la vivencia de los valores implícitos 

a la inclusión así como la satisfacción por vivir estos valores. 

Se trata de trabajar con los alumnos “lemas” parecidos a los 

siguientes: “Todos aprendemos de todos”. “Aquí cabe todo el 

mundo” “Tengo derecho a aprender de acuerdo con mi capa-

cidad. Esto quiere decir que nadie. Puede poner me un mote 

por mi forma de aprender”. “Tengo derecho a ser yo mismo. 

Nadie puede tratarme de forma injusta debido al color de mi 

piel, a mi peso, a mi estatura, por el hecho de ser niño o niña, 

ni debido a mi aspecto (PUJÓLAS, 2003, p. 6).

Segundo Pujólas (2003), a AC, além de método, deve ser 
um conteúdo aprendido pelos estudantes. Ademais, fomenta 
uma escola inclusiva, pois as tarefas realizadas pelos alunos 
se adequam às suas capacidades; as tarefas são variadas e 
requerem níveis e habilidades diversos para que todos possam 
participar; as atividades são planejadas de modo que todos 
participem, ou seja, a atividade não termina sem que todos 

2 María Yolanda Muñoz Martínez – Profesor Ayudante Doctor – Departamento 

- Ciencias de La Educación – Universidad de Alcalá- Madrid - Espana. 
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tenham terminado sua parte; o apoio dos pares é fundamental, 
“o outro é tão importante quanto eu”.

Esta perspectiva se coaduna com os pressupostos de 
Booth; Ainscow (2012) quando afirmam que a inclusão escolar 
implica reestruturar a cultura, as políticas e as práticas educa-
cionais, para que possam atender à diversidade dos alunos, isto 
é, a inclusão se refere à aprendizagem e à participação de todos 
os estudantes vulneráveis que se encontram sujeitos à exclusão, 
não somente aqueles com deficiência ou rotulados como apre-
sentando NEE3, como também aqueles que, por apresentarem 
grandes dificuldades na aprendizagem são colocados à margem. 

Não tenho dúvida que vivemos um novo paradigma em 
que o antigo modelo de escola, com sua estrutura e organização 
conservadoras não atende à demanda da contemporaneidade. 
Portanto, acredito que a inclusão escolar visa à melhoria das 
escolas, tanto em relação ao corpo docente como aos estudantes 
e que aqueles que seriamente vestem a camisa da educação e 
estão no cotidiano escolar inquietos, desestruturados, foram, 
assim como eu, tirados da sua zona de conforto.

Nesta perspectiva precisamos nos perguntar: o currículo 
sem adaptação alguma pode ser acessado por todos os estudan-
tes, mesmo aqueles com deficiências mais acentuadas? As escolas 
devem flexibilizar, adequar, adaptar o currículo? Meu espírito 
científico em busca de soluções sérias com métodos adequa-
dos para os problemas que enfrentamos me faz acreditar que o 
desafio está centrado em como operacionalizar o que grandes 
pesquisadores como Célestien Freinet, Jean Piaget, John Dewey, 
Lev Vygotsky, entre outros já nos demonstraram, ou seja, o que de 
fato fazer, para romper com este modelo de escola que não atende 

3 Necessidades Educacionais Especiais.
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a heterogeneidade e quais práticas pedagógicas que valorizem a 
singularidade de cada um podemos implementar?

Considerando que um dos fatores que tem impactado 
negativamente a formação dos professores é a dissociação entre 
a teoria e a prática e, muitas vezes, a ausência de organização 
do trabalho pedagógico de modo a favorecer a simetria inver-
tida4, acredito que se faz necessário inovar em nossas práticas 
de formação de professores, ou seja, romper com as práticas 
diretivas, conteudistas, individuais e com o currículo organi-
zado disciplinarmente, no sentido de garantir que os futuros 
professores atuem de forma a valorizar a autonomia, a partici-
pação, a colaboração de seus alunos e também entre seus pares. 

É neste sentido que, do meu ponto de vista, a formação de 
professores baseada na AC, a exemplo do que aqui apresento, se 
faz relevante e, ao mesmo tempo, inovadora, haja vista tratar-se 
de uma prática ainda pouco adotada pelos docentes.

4 No Art. 3° das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores (BRASIL, 2002), encontramos os “princípios norteadores” que 

regulamentaram a formação RPEM, Campo Mourão, Pr, v. 3, n. 4, jan.-jun. 

2014 164 de professores para a prática profissional na Educação Básica: a 

coerência entre a formação oferecida e a prática esperada, denominada de 

simetria invertida; aprendizagem como processo de construção de conhe-

cimento; conteúdos como instrumentos da constituição de competências; 

avaliação como ferramenta do processo de formação e diagnóstico dos resul-

tados; a pesquisa como foco no processo de ensino e de aprendizagem.
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OBJETIVOS

• Geral: desenvolver o plano de ensino da disciplina Prática de 
Ensino na Educação Infantil utilizando a metodologia de AC.

• Específicos: despertar a percepção dos alunos quanto à 
importância da Educação na Perspectiva Inclusiva através 
da vivência de uma metodologia com princípio inclusivo; 
desenvolver, nos alunos, habilidades para a cooperação, 
a tolerância e o respeito mútuo, bem como a autonomia; 
viabilizar a aproximação entre teoria e prática no contex-
to da Prática de Ensino na Educação Infantil, sob a pers-
pectiva da AC; ampliar a competência do uso das TDICs 
(Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação).

CONTEXTO EM QUE O TRABALHO 
ESTÁ INSERIDO

A experiência aqui relatada ocorreu no 2º semestre de 2015 na 
turma do 2º ano da Licenciatura em Pedagogia na UNESP/Bauru 
– noturno - durante a realização da disciplina Prática de Ensino 
na Educação Infantil.

A turma é heterogênea e composta por 35 alunos, oriun-
dos de diferentes localidades, com diversas idades, de ambos os 
gêneros e com distintas necessidades educacionais.

Desde de 2014 a Unesp está implementando o Sistema de 
Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública cuja proposta 
é garantir a inclusão de alunos oriundos de escolas públicas, 
alunos negros, pardos e indígenas, em seus cursos de gradua-
ção, no sentido de cumprir sua responsabilidade social.

APRENDIZAGEM COOPERATIVA: 
 UMA METODOLOGIA DE ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM NO CURSO DE PEDAGOGIA

Vera Lúcia Messias Fialho Capellini
Márcia Miranda Silveira Bello



1686

Em razão do referido programa, no ano de 2014, ano de 
ingresso da turma público-alvo dessa intervenção, foram reserva-
das 15% das vagas de vestibular para os alunos de escolas públicas.

Embora não houvesse na turma alunos público alvo da 
Educação Especial, é relevante destacar que, segundo Stainback 
e Stainback, (1999, p. 21)

[...] o ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos – inde-

pendente do seu talento, deficiência, origem socioeconômica 

ou origem cultural – em escolas ou salas de aula provedoras, 

onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas.

Nesse sentido, a escolha da AC como metodologia de 
ensino-aprendizagem se constituiu nesse contexto como uma 
prática inclusiva.

Na ocasião, todos os alunos da turma foram envolvidos 
num trabalho por mim coordenado enquanto docente respon-
sável pela disciplina. A coautora desse trabalho atuou na disci-
plina como estagiária do curso de Mestrado Profissional em 
Docência na Educação Básica da mesma instituição e esteve 
presente durante todo o processo aqui descrito, participando 
nos momentos de planejamento das aulas, execução e avaliação 
das atividades. Assim, considerando o trabalho que foi por nós 
realizado, a partir desse momento do relato, opto por usar a 
primeira pessoa do plural.
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APRESENTANDO A EXPERIÊNCIA COM 
A AC NO ENSINO SUPERIOR

Iniciamos o trabalho com esta turma a partir da leitura e roda 
da conversa sobre o texto “El aprendizaje cooperativo: algunas ideas 
practicas” (PUJÓLAS, 2003). Também foi disponibilizado como 
leitura complementar o texto “Aprendizaje Cooperativo: Guías 
rápidas para nuevas metodologias” (UPM, 2008).

A partir da proposta da nova metodologia, que foi acor-
dada com todos os graduandos, eles se dividiram em seis 
equipes de trabalho (Enxame de Ideias, Eu Passarinho, Colcha 
Pedagógica, Turma Pé na Estrada, Educando e Mão na Massa), as 
quais tiveram como orientação a escolha de uma logo e de um 
nome para cada equipe, bem como a criação de um blog, para 
o qual disponibilizamos o Datashow da sala e um notebook para 
cada equipe. Após a elaboração, os blogs de cada equipe foram 
vinculados ao blog da professora5.

Além da apresentação do cronograma de trabalho, 
compartilhamos com a turma que naquele semestre teríamos a 
participação da coautora desse trabalho, ex-aluna da Pedagogia, 
e que naquele momento atuava como professora da Educação 
Básica em uma Rede Municipal de Ensino, além de cursar o 
mestrado profissional em Docência na Educação Básica. Seu está-
gio de docência foi realizado nessa disciplina a fim de vivenciar a 
metodologia que também serviu de embasamento para a inter-
venção realizada com seus alunos da educação básica em sua 

5 Blog “Aprendizagem Cooperativa – Pedagogia UNESP/FC” disponível e: 

http://aprendizagemcooperativaveracapellini.blogspot.com.br/ Acesso em 

31 de mar de 2017.
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pesquisa de mestrado. Cientes e de acordo com a participação da 
aluna, iniciamos a proposta apresentada na rotina do dia:

1. Apresentação do plano de ensino (estabelecendo os 
combinados).

2. Cantar.
3. Trabalho em equipe com base em textos e filmes.

Com base no texto “Formação Inicial de Professores para 
a Educação Básica: uma (re)visão radical” (MELLO, 2000) estu-
dado no semestre anterior, em todas as aulas adotamos como 
metodologia cantar uma música. Nesse primeiro dia, conver-
samos sobre a importância da simetria invertida e decidimos 
coletivamente que em todas as aulas, após a apresentação da 
rotina, cantaríamos. Assim, cantar seria uma das atividades 
permanentes de nossa disciplina, assim como a leitura ou a 
declamação de uma poesia, que seria, a cada semana, trazida 
e declamada por um membro de cada equipe, conforme pode 
ser demonstrado por algumas das rotinas apresentadas no blog. 

Esta decisão se coaduna com as afirmações de Mello (2000):

A situação de formação profissional do professor é inverti-

damente simétrica à situação de seu exercício profissional. 

Quando se prepara para ser professor ele vive o papel de 

aluno. O mesmo papel, com as devidas diferenças etárias, 

que seu aluno viverá tendo a ele como professor. Por essa 

razão, tão simples e óbvia quanto difícil de levar às últimas 

consequências, a formação do professor precisa tomar como 

ponto de referência a partir do qual orientar a organização 

institucional e pedagógica dos cursos, a simetria invertida 
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entre a situação de preparação profissional e o exercício futu-

ro da profissão. (MELLO, 2000, p. 8).

Estas rotinas permanentes foram incluídas, pois não 
podemos querer que um docente cante ou leia poesias para seus 
alunos se ele não aprendeu a fazer isso. Afinal, 

Ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que não teve 

oportunidade de desenvolver em si mesmo. Ninguém promo-

ve a aprendizagem de conteúdos que não domina nem a cons-

tituição de significados que não possui ou a autonomia que 

não teve oportunidade de construir. (MELLO, 2000, p. 9).

Neste dia, ainda assistimos ao documentário “A invenção 
da Infância”6 e, na sequência, cada equipe de trabalho elaborou 
o Plano de Equipe para aquele dia, rotina que se repetiu em cada 
aula ou a cada proposta de atividade, Planos de Equipe estes que 
seguiam uma estrutura por mim sugerida.

Foi solicitado que as equipes iniciassem a produção de 
narrativas sobre as suas próprias memórias, relacionando-as 
com o vídeo assistido. Ressaltamos que cada aluno recebia 
feedback do texto produzido, assim como de todas as atividades 
realizadas na disciplina.

Conforme apontam Elbaz-Luwish (2002) e Souza (2006), 
a produção de narrativas e os métodos biográficos na forma-
ção de professores têm sido utilizados de forma crescente. Nos 
últimos anos, a narrativa tem se constituído num espaço de 
formação profissional, pois, na forma escrita ou oral, o sujeito 

6 SULZBACH, Liliana. A invenção da infância. Documentário. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=MxjmezbpBK8. Acesso em 22 de set 2015.
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se revela ao expressar seus sentimentos, suas verdades, seus 
pensamentos sobre si e sobre a profissão escolhida.

Nos demais encontros as atividades seguiam a mesma 
rotina, atividade permanente (apresentação da rotina, cantar 
e leitura da poesia), seguida de trabalho em equipe com base 
em textos e filmes.

Considerando as implicações dos trabalhos de Gatti e 
Nunes (2009) e Gatti (2010) sobre formação inicial no Brasil, 
venho adotando a prática de solicitar que em todos os semestres 
os alunos leiam pelo menos um livro inteiro. Naquele semes-
tre, a leitura indicada para todos foi “Criança que brinca mais 
aprende mais” de Denise Pozas7, leitura que serviu de referência 
para uma das atividades realizadas durante a disciplina.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES

A avaliação dos graduandos se deu por meio da autoavaliação, 
característica importante da AC, onde a equipe se avaliava. 
Posteriormente nós (professora e estagiária) avaliávamos a 
atividade, tendo ambas as formas de avaliação o mesmo peso. 
Além disso, os alunos fizeram uma prova em dupla sobre o 
livro recomendado. Tal avaliação apresentava como desafio 
fazer uma proposição de organização do trabalho pedagógico 
na educação infantil, considerando a leitura do livro e o traba-
lho prático que realizaram, pois todos os alunos planejaram 
e desenvolveram uma atividade com crianças em escolas de 

7 POZAS, D. Criança que brinca mais aprende mais: a importância da ativida-

de lúdica para o desenvolvimento cognitivo infantil. Editora SENAC, RJ, 2012.
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educação infantil ou projetos sociais. Embora ainda não fosse 
o estágio, foi uma proposta de imersão no cotidiano escolar ou 
do contato com crianças.

Além disso, fizeram uma avaliação individual contendo 
questões discursivas e objetivas, pois consideramos que quando 
os alunos terminarem a graduação vão se deparar com concur-
sos, ocasião em que a experiência com uma avaliação objetiva 
terá sido relevante. Ademais, para a AC, a avaliação individual 
é uma forma de promover a responsabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concernente à contribuição desta metodologia para o nosso 
desenvolvimento profissional foram vários os aspectos.

Primeiramente pontuamos a contribuição da disciplina 
no sentido de desenvolver e praticar a humildade em reconhecer 
que não podemos nos acomodar na forma como organizamos o 
trabalho pedagógico. Ainda que por vezes um aluno ou outro diga 
que prefira aula expositiva e diretiva e que encontre resistências 
mesmo entre nossos pares, é preciso ter coragem de implementar 
novas práticas, pois se queremos uma educação básica diferente, 
o primeiro passo deve ser dado na Universidade, locus privilegia-
do da produção de novos conhecimentos.

Assim, esta proposta nos desafia a cada dia a buscar 
coerência entre nosso discurso e nossa prática, além de perse-
guir a indissociabilidade entre teoria e prática. O professor que 
ensina certo não aceita o “faça o que eu mando e não o que eu 
faço”. É preciso uma prática que sirva de exemplo, e que confir-
me o que se diz em lugar de desdizê-lo.
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Com base em todas as atividades desenvolvidas naquele 
semestre, podemos afirmar que, para os alunos, trabalhar com 
a AC significou abrir novos horizontes em relação à sua futura 
atuação docente, vislumbrar alternativas pedagógicas partici-
pativas, colaborativas e solidárias. A experiência da AC no seu 
processo de formação despertou os alunos para a necessidade 
de tomar a frente da sala de aula, conduzir o seu processo de 
aprendizagem, descobrir caminhos para o conhecimento de 
forma autônoma e comprometida.

Acreditamos que este exercício terá sido de grande impor-
tância quando, já formados, se depararem com os desafios da 
educação na sociedade contemporânea e todas as transformações 
que esta apresenta no campo social, político, econômico e que, 
inevitavelmente, se refletem no campo educacional.
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RESUMO

O objetivo deste estudo é investigar os temas que estão sendo 
discutidos nas pesquisas que abordam a educação especial no 
ensino superior. Como metodologia de análise utilizamos os 
pressupostos da pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico 
investigando nas bases de dados on-line do Banco de teses do 
Portal da CAPEs, publicações recentes que tratam da inclusão da 
pessoa com deficiência no ensino superior. Sobre o referencial 
teórico os estudos da Psicologia Social e da Teoria da Psicologia 
Histórico Cultural do Desenvolvimento Humano foram as bases 
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que fundamentaram esta proposta. Como se trata de uma 
pesquisa ainda em andamento, os resultados parciais de nossa 
investigação evidenciaram que as temáticas mais abordadas nos 
trabalhos analisados foram: a questão da acessibilidade (física, 
pedagógicas e atitudinais) e a questão da docência universitá-
ria. A conclusão que se atingiu até o momento é que de acordo 
com os estudos investigados, estes temas surgiram como um 
dos principais fatores para o entrave e/ou sucesso do processo 
de inclusão nas universidades investigadas. A análise consta-
tou ainda que as pesquisas foram unânimes em apresentar os 
processos interativos como fatores determinantes para mudan-
ça de atitudes em face as ações inclusivas.

Palavras-chave: educação especial; ensino superior; inclusão.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos vinte anos foram muitas as transforma-
ções no sistema educacional brasileiro. Desde a década de 1990 
os governos vêm investindo incisivamente em políticas inclu-
sivas de educação que trouxeram avanços importantes além 
de uma gama de programas e políticas sociais direcionadas às 
demandas atendidas por elas. Nesta atual conjuntura, consoli-
dada com o advento da Política Nacional de Educação Especial 
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na Perspectiva da Educação Inclusiva3 implementada em 2008, o 
governo vem objetivando de forma contínua assegurar a inclu-
são escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nos sistemas 
de ensino do país.

Desde então, como resultado destas ações, os índices 
de alunos com necessidades especiais matriculados na educa-
ção básica elevaram-se progressivamente, conforme verificou 
Almeida (2016) e outros, em pesquisas que versam sobre esta 
temática. Do mesmo modo, no ensino superior, Souza (2016) veri-
ficou que no decênio 2003-2013, tanto nas instituições públicas 
quanto nas privadas os percentuais de matrículas de estudan-
tes com deficiências apresentaram um crescimento significati-
vo principalmente no período compreendido entre os anos de 
2007 e 2009. De acordo com a autora, o intervalo entre os anos 
de 2008-2009 expressa um aumento ainda maior, o que pode 
estar associado à repercussão da Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (SOUZA, 2016).

Mediante a este cenário, o reconhecimento de uma ação 
voltada para o atendimento desses universitários foi expressa 
no Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência pelo 
Decreto 7.612, de 17 de novembro de 2011, do governo federal e 
através do Programa de Acessibilidade na Educação Superior 
- INCLUIR – foi empreendida a criação ou reestruturação de 

3 Neste documento a educação especial é apresentada integrada à proposta 

pedagógica da escola regular e a pessoa com deficiência é entendida como 

aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou 

sensorial que, em interação com diversas barreiras, pode ter restringida sua 

participação plena e efetiva na escola e na sociedade (BUENO; MELETTI, 2011).
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Núcleos de Acessibilidade nas Instituições Federais de Ensino 
Superior (MIRANDA, 2014).

Sobre a inclusão no ensino superior é notório que o atual 
interesse por esta temática surge no contexto da expansão, onde 
públicos que até então representavam números pouco expressi-
vos nas estatísticas oficiais, passam a ter maior representativi-
dade, constituindo-se focos para pesquisas, como é o caso das 
pessoas com deficiência (PIECZKOWSKI, 2014). Recentemente 
várias pesquisas foram desenvolvidas a guisa desta temática 
a exemplo de Rossetto (2009); Santana (2013), Corrêa (2014); 
Miranda (2014), Pieczkowski (2014); Santos (2016) e Souza (2016), 
trabalhos que impulsionaram o desenvolvimento deste estudo.

Diante disso, no que concerne a inclusão do estudan-
te com deficiência no ensino superior, tal processo torna-se 
ainda mais emblemático tendo em vista o perfil apresentado 
por estas instituições ao longo dos anos. A presença quase inex-
pressiva destes estudantes nestes espaços justifica este atual 
cenário. Contudo, em razão das transformações sociais promo-
vidas desde o início do século XXI tal aspecto tem apresentado 
mudanças impulsionadas, sobretudo, pela implementação de 
políticas de inclusão e ações afirmativas, que têm “obrigado” 
mudanças compulsórias nestes espaços acadêmicos.

Em virtude destes acontecimentos, esta pesquisa preten-
de investigar os efeitos da inclusão dos estudantes com defici-
ência nas instituições públicas de ensino superior, buscando 
apurar os temas que estão sendo discutidos nas pesquisas que 
abordam a educação especial no ensino superior.

Entendemos que tal proposta se justifica, pois, nota-se 
que à medida que se amplia o acesso de pessoas com deficiência 
nas IES, contrariamente são escassas as produções acadêmi-
cas que versam sobre esta temática. Desse modo, investigações 
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como esta são importantes tanto pela incipiência de estudos 
acadêmicos que contemplam esta questão quanto pela inexpres-
siva presença de estudantes com deficiência nas instituições 
superiores de ensino. Intencionamos com a realização deste 
trabalho produzir um referencial com informações importantes 
sobre as questões discutidas no processo de inclusão do estu-
dante com deficiência no ensino superior.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo é investigar os temas que estão sendo 
discutidas nas pesquisas que abordam a educação especial no 
ensino superior como temática de análise identificando os 
assuntos abordados e os resultados obtidos. Nossa intenção 
com a realização deste trabalho é produzir um referencial com 
informações sobre as questões debatidas atualmente nesta área, 
buscando a elaboração de uma pesquisa que propicie informa-
ções importantes sobre esta questão.

METODOLOGIA

A pesquisa é qualitativa de cunho bibliográfico e foi iniciada 
no primeiro semestre de 2017. Para construirmos nossa refle-
xão, realizamos uma pesquisa bibliográfica on-line, referen-
te à Inclusão nas IES, no Banco de teses do Portal da CAPEs. 
Este levantamento apurou publicações mais recentes, entre o 
período de 2014 a 2016, que foram selecionadas em razão da 
abrangência e da amplitude de discussões que realizam. Nossa 
análise será fundamentada nos estudos da Psicologia Social e 
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suas teorias acerca das atitudes sociais e na Teoria da Psicologia 
Histórico Cultural do Desenvolvimento Humano.

RESULTADOS PARCIAIS

As mudanças oportunizadas pelas políticas de inclusão nas 
universidades brasileiras são essenciais para a transformação 
deste contexto. Sabemos que a inclusão em qualquer nível de 
ensino é um dos desafios educacionais, sociais e políticos de 
nosso tempo. A educação inclusiva pressupõe assegurar aos 
estudantes a igualdade de oportunidades educacionais e é 
concebida como direito humano (PIECZKOWSKI, 2014).

No que tange à inclusão de pessoas com deficiência no 
ensino superior, é sabido que neste processo é preciso conside-
rar questões que são fundamentais para o avanço destas ações 
como a garantia do acesso e permanência do aluno na institui-
ção, as adequações curriculares necessárias, além da promoção 
de acessibilidade física e atitudinal. Sobre este aspecto Santana 
(2013) destaca ainda:

Pensar em inclusão no ensino superior é admitir a necessi-

dade da viabilização de programas específicos para o atendi-

mento adequado às necessidades e às peculiaridades de cada 

aluno, desde a organização dos exames vestibulares; a criação 

de comissões de acessibilidade para o necessário acolhimento 

dos alunos com deficiência matriculados na instituição, iden-

tificando-os, criando condições para sua acessibilidade física; 

e promoção de ações para a sua permanência na instituição, 

buscando meios para remoção de barreiras no campus, tanto 

física quanto atitudinais (SANTANA, 2013, p. 24).
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Por esta razão, a inclusão no ensino superior tem sido 
nos últimos tempos tema de debates constantes e assunto de 
pesquisas que buscam analisar este fenômeno na atualidade. 
Com o acesso cada vez maior do estudante público alvo da 
educação especial à educação básica, também tem sido cres-
cente, mesmo que de forma tímida, o ingresso destes estudantes 
no ensino superior, motivo que justifica o desenvolvimento de 
pesquisas nesta área.

Diante do exposto e compreendendo que ainda são inex-
pressivas as produções que versam sobre esta temática, busca-
mos identificar nos trabalhos investigados quais as questões 
são mais evidenciadas nos estudos sobre a inclusão no ensino 
superior. Ressaltamos que o presente estudo é uma pesquisa em 
andamento ainda não concluída, por esta razão elencamos para 
análise seis teses que tratam da educação especial no ensino 
superior como referências para nossa análise inicial.

A pesquisa de Rossetto (2009) intitulada Sujeitos com deficiên-
cia no Ensino Superior: vozes e significados buscou analisar a inclusão 
da pessoa com deficiência no ensino superior compreendendo as 
singularidades da trajetória pessoal e acadêmica destes estudan-
tes. Este estudo pretendeu ainda identificar as características e 
necessidades específicas destes sujeitos no contexto educativo 
e acadêmico tendo como referência a Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (Unioeste). Como resultado, a pesquisa concluiu 
que é a partir das interações sociais estabelecidas com o outro 
e com o meio que o sujeito poderá romper com seu determi-
nismo biológico, influenciado por aspectos vivenciados em sua 
história, educação e cultura. Rosseto (2009) definiu a tese de que 
a pessoa com deficiência consegue avançar na escolarização e 
chega ao ensino superior, conforme lhe sejam proporcionadas 
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oportunidades e desenvolvimento e os recursos adequados ao 
seu processo de aprendizagem.

Já o trabalho de Côrrea (2014) intitulado Acessibilidade no 
Ensino Superior: instrumento para avaliação, satisfação dos alunos 
com deficiência e percepção de coordenadores de cursos buscou, por 
meio da realização de três estudos, analisar as condições de 
acessibilidade e a satisfação dos alunos com deficiência em sete 
faculdades de uma Instituição de Ensino Superior do estado 
de São Paulo. Os resultados indicaram que os coordenadores 
estabeleceram boa convivência com os alunos com deficiência 
e, embora careçam de preparo e formação específica para isso, 
relataram ações, que influenciaram mais na permanência dos 
alunos com deficiência, do que em seu acesso a Instituição de 
Ensino Superior pesquisada.

Miranda (2014) na pesquisa intitulada Inclusão no Ensino 
Superior: das políticas públicas aos programas de atendimento e apoio 
às pessoas com necessidades educacionais especiais objetivou conhe-
cer o panorama atual dos programas e ações que as universida-
des públicas estaduais do Paraná instituíram para viabilização 
da inclusão de estudantes com deficiência no campus destas 
instituições. Os resultados mostraram que existem nas univer-
sidades pesquisadas, iniciativas voltadas para constituição de 
políticas de acesso e permanência do estudante com deficiên-
cia que são empreendidas por meio da institucionalização dos 
programas/núcleos de apoio que corroboram para a operacio-
nalização dessas ações.

O trabalho de Pieczkowski (2014) intitulado Inclusão de 
estudantes com deficiência na educação superior: efeitos na docência 
universitária teve como objetivo tensionar a política de inclusão 
de estudantes com deficiência na educação superior e compre-
ender os efeitos desse processo na docência universitária.  
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A pesquisa buscou investigar quais os efeitos da inclusão de 
estudantes com deficiência na prática docente dos professores 
envolvidos.  Como resultado, a autora desenvolveu a tese de 
que a presença de estudantes com deficiência produz efeitos 
na docência universitária, implicando a forma de ser docente, 
ou seja, as práticas pedagógicas e a forma de conceber a docên-
cia. Segundo ela, o encontro com os estudantes com deficiência 
permite que o professor reflita sobre os discursos inclusivos 
frequentemente reproduzidos de forma mecânica como se fosse 
algo natural, inevitável e necessário.

Santana (2013) em tese intitulada Atitudes de estudantes 
universitários frente a alunos com deficiência na Unesp de Presidente 
Prudente apresentou uma análise das atitudes sociais discentes 
frente ao acolhimento do aluno com deficiência no campus da 
UNESP de Presidente Prudente/SP. Buscou analisar e comparar 
as atitudes sociais dos estudantes daquele campus em relação à 
inclusão, realizar um mapeamento dos alunos com deficiência 
lá inseridos e investigar o sentimento de acolhimento desses 
estudantes na instituição. Os resultados mostraram que na sala 
onde há alunos com deficiência matriculados, os pares apre-
sentam atitudes sociais mais favoráveis em relação à inclusão. 
Evidenciaram ainda que os alunos com deficiência se sentem 
incluídos na universidade, tanto por seus pares quanto pelos 
docentes, mas unanimamente consideram que o maior entrave 
acadêmico nesta questão é a acessibilidade física no campus.

A pesquisa de Santos (2016) intitulada Docência no proces-
so de inclusão do estudante com deficiência em cursos de Educação 
Física: análise do contexto universitário brasileiro e Português inves-
tigou os aspectos constitutivos da docência universitária nos 
cursos de graduação em Educação Física do contexto brasileiro e 
Português tendo em vista o processo de inclusão de estudantes 
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com deficiência. Nesta análise os resultados mostraram que 
professores brasileiros e portugueses declararam utilizar estra-
tégias e mecanismos de avaliação pedagógica para garantir a 
participação dos estudantes com deficiência nas atividades 
acadêmicas. Evidenciou-se também neste estudo, a ampliação 
na significação da prática docente da professora em relação 
ao ato de ensinar o estudante surdo. Como conclusão final 
foi percebida uma maior tomada de consciência da docência 
universitária, fruto de uma compreensão das exigências presen-
tes em cada contexto estudado.

Finalizando nossa análise, o estudo de Souza (2016) inti-
tulado A aprendizagem docente e a inclusão de cotistas b em novos 
contextos na Universidade objetivou compreender como os profes-
sores aprendem a docência ao experienciarem o trabalho com 
estudantes com deficiência. Como resultado de sua pesquisa a 
autora apresentou a tese de que a aprendizagem dos docentes, 
diante de estudantes com deficiência, acontece no cotidiano 
do trabalho, alicerçada pelos conhecimentos, saberes e senti-
mentos oriundos de suas vivências de formação. Os profes-
sores que atuam com estudantes com necessidades especiais 
na Universidade Federal de Santa Maria enfrentam desafios, 
barreiras e problemas cotidianamente, os quais não se restrin-
gem apenas as demandas advindas das deficiências. Estes desa-
fios influenciam o trabalho pedagógico e a constituição do ser 
professor. Constatou que a docência passa a ser reaprendida em 
novos contextos universitários.
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CONCLUSÕES PARCIAIS

As pesquisas analisadas trouxeram dados importantes que pode-
rão auxiliar significativamente os estudos que pretendam inves-
tigar a docência no ensino superior. Como resultado de nossa 
investigação evidenciamos que as temáticas mais abordadas 
nos trabalhos aqui elencados foram: a questão da acessibilidade 
(física, pedagógicas e atitudinais) e a questão da docência univer-
sitária. Estes temas surgiram como os principais fatores para o 
entrave e/ou sucesso do processo de inclusão nas universidades.

Paralelo a estes indicadores, o estudo identificou que 
mesmo em razão das barreiras e dificuldades apresentadas 
diariamente nestas instituições de ensino, que influenciam 
negativamente a promoção das ações inclusivas, o processo 
interativo entre os estudantes com deficiências e os demais 
participantes do contexto universitário surgiu como fator 
determinante e fundamental no processo de promoção da 
inclusão nestes espaços. A análise constatou que as pesquisas 
investigadas foram unânimes em apresentar os processos inte-
rativos como fatores determinantes para mudança de atitudes 
em face às ações inclusivas.

Com base nestes dados também podemos inferir que 
os temas acessibilidade e inclusão ainda são assuntos pouco 
conhecidos e discutidos no contexto universitário. É comum 
que muitos só se dêem conta desta realidade no contato dire-
to com o estudante com deficiência passando a questionar ou 
refletir sobre as questões da acessibilidade quando passam a 
conviver mais assiduamente com um aluno com necessidades 
educacionais especiais.

Sabemos que o homem é um ser social moldado pelo seu 
ambiente cultural. Suas atitudes estão condicionadas a sua 
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cultura e suas ações decorrem das interações deste processo. 
Estas interações nos constituem enquanto sujeitos assim como o 
contexto do qual fazemos parte. Nossas atitudes e crenças desen-
volvem-se em meio a este processo instituindo o que a psicologia 
denomina atitudes sociais. Santana (2013) destaca que atitudes 
sociais representam um fenômeno psicológico amplamente estu-
dado pela Psicologia Social, que são decorrentes das relações 
interpessoais. O estudo e a compreensão destes fenômenos são 
de grande relevância social, uma vez que, ao se entender esses 
eventos, as pessoas tornam-se capazes de provocar mudanças e 
solucionar problemas que decorrem deste processo interacional.

Diante disso, e sabendo que o processo de inclusão da 
pessoa com deficiência na sociedade foi marcado por estig-
mas e conceituações negativas, ao longo da história, não é de 
ser estranhar que ainda hoje a inclusão seja vista, por muitas 
pessoas, sob a ótica do defeito e da incapacidade. O modo como 
a sociedade ao longo da história se organiza exemplifica quais 
ações foram destinadas as pessoas com deficiência nos diferen-
tes períodos sociais, bem como quais eram as crenças e atitudes 
que perpassavam as relações estabelecidas com esses sujeitos 
(LEITE; MATOS, 2016). Em razão disso, não seria insensatez 
afirmar, como bem destacou Chahini (2010), que a trajetória 
educacional de pessoas com deficiência tem sido marcada por 
preconceitos, desinformações, mitos, segregação e exclusão.

Por isso o tema de investigação deste estudo, a inclu-
são de pessoas com deficiência no Ensino Superior, torna-se 
importante, pois possibilita reflexões sobre o fundamento de 
eventuais atitudes preconceituosas, uma vez que é de nosso 
conhecimento que a presença de alunos com deficiência, tanto 
nas universidades públicas quanto nas privadas é em geral, 
muita baixa. Neste sentido, se o contato com as pessoas com 
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deficiência nos ambientes sociais não é promovido e tampouco 
exista preparação prévia dos envolvidos nestas interações, as 
diferenças podem prejudicar ainda mais o processo interativo 
que se quer constituir.

Compreendemos que a cultura é uma característica social, 
mediada pelos processos históricos e pelo desenvolvimento 
humano. Os estudos de Vigotski nos trazem estas informações 
apresentando os pressupostos da Teoria da Psicologia Histórico-
-Cultural que compreende o homem enquanto ser biológico que 
se desenvolve e adquire as características tipicamente huma-
nas no processo social por meio das relações interpessoais. Já a 
Psicologia Social busca colaborar para facilitar a compreensão 
do fenômeno das atitudes sociais desenvolvidas, bem como dos 
aspectos inerentes à formação e mudança de atitudes.

As atitudes sociais favoráveis à inclusão são uma das condi-

ções para construção de uma sociedade inclusiva, uma vez que 

podem organizar ou reorganizar crenças e cognições sobre as 

diferenças, direcionar a afetividade de modo a ser favorável 

ou desfavorável com relação às diferenças e, principalmente, 

direcionar a ação para a aceitação ou negação das diferenças. 

A mudança de atitudes em relação à inclusão destes estudantes 

e futuros educadores pode criar técnicas e recursos que auxi-

liam todos os alunos (JANES; OMOTE, 2013, p. 167).

Desse modo, ao analisarmos as transformações institu-
cionais ocorridas nas IES em virtude do ingresso de estudan-
tes com necessidades especiais em seu campus, assim como 
das atitudes sociais da comunidade acadêmica frente a este 
processo, encontramos no diálogo aqui proposto subsídios 
necessários para a fundamentação de nossos questionamentos. 
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Compreendendo como a cultura inclusiva está sendo concebida 
na universidade, investigando os processos de mediação estabe-
lecidos por ela em prol desta inclusão e analisando as atitudes 
que estão sendo empreendidas em favor da materialização desta 
concepção nos oportunizará pistas necessárias para a constitui-
ção do perfil das instituições de ensino superior frente à imple-  
mentação das políticas inclusivas instituídas nos últimos anos.
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O ENSINO MÉDIO INTEGRADO COMO 
PORTA DE ACESSO DE ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Lidiane Corrêa de Oliveira Sommer1

Miguel Angel Garcia Bordas2

Universidade Federal da Bahia

RESUMO

Este trabalho é uma reflexão dos estudos realizados para a 
elaboração da dissertação de mestrado em andamento intitu-
lada “Acesso e Permanência de alunos com deficiência no Ensino 
Médio Integrado da Rede Federal: Tecendo diálogos entre a 
Educação Especial e a Educação Profissional e Tecnológica”. 
Durante as entrevistas realizadas até o momento para analisar 
as informações sobre esse tema, surgiu uma perspectiva que não 
fora pensando previamente pela pesquisadora. A qual configu-
ra-se em considerar o Ensino Médio Integrado da Rede Federal 
de Educação Profissional como um elemento que contribuí 
para o acesso de alunos com deficiência no Ensino Superior. A 
partir dessa revelação, é importante suscitar uma interlocução 

1 Psicóloga do IFBA, especialista em educação inclusiva, aluna do mestrado 

em Educação - FACED/UFBA
2 Professor, Doutor do curso de pós-graduação em Educação- FACED/UFBA



1714

do ensino médio integrado como um dos meios para o acesso 
de alunos com deficiência ao Ensino Superior. Sendo assim, o 
objetivo principal deste estudo qualitativo é discorrer sobre 
as possibilidades do Ensino Médio Integrado como uma porta 
de acesso ao Ensino Superior pelo público alvo da educação 
especial. Trata-se de um estudo de caso realizado no Instituto 
Federal de Educação Profissional, Ciência e Tecnológica da Bahia 
(IFBA). Com o intuito de compreender mais profundamente a 
temática em questão, além do embasamento teórico sobre a 
Inclusão, Ensino Médio e Ensino Superior, será apresentado 
trechos de entrevistas com professores do IFBA que ratificam 
esse ponto de vista.

Palavras chaves: Pessoa com deficiência; Ensino Médio 
Integrado; Ensino Superior

INTRODUÇÃO

Com a evolução do conhecimento cientifico eclodida a partir 
do iluminismo, as pessoas com deficiências que antes eram 
mortas, abandonadas, entregues à própria sorte, começaram 
a ser observadas com o olhar médico. Diante disso, elas são 
institucionalizadas de acordo com a sua deficiência e receberam 
atendimentos educacionais, sociais e profissionais por meio de 
instituições que inicialmente buscavam contornar os prejuízos 
econômicos e sociais ocasionados pela deficiência no âmbito 
familiar e comunitário. Os familiares necessitavam trabalhar, e 
os cuidados desprendidos a algum membro da família com defi-
ciência acometia o desenvolvimento econômico do país. Além 
disso, os corpos marcados pela deficiência não representavam 
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o perfil do novo cidadão brasileiro, forte, viril, pronto para 
contribuir com o desenvolvimento do país. Assim, o paradigma 
da Institucionalização das pessoas com deficiência é solidifi-
cado. Ainda assim, o conhecimento cada vez mais é ampliado 
e disseminado na sociedade. Os familiares, simpatizantes, e as 
próprias pessoas com deficiência iniciaram movimentos sociais 
tímidos, em prol dos direitos daqueles que apresentavam algum 
tipo de deficiência. Com isso surge o paradigma de integra-
ção social, que buscava conceber espaços mais idênticos aos 
da população em geral para aqueles que estavam segregados 
na sociedade. O paradigma da integração tinha por objetivo 
remodelar a pessoa com deficiência para alcançar os critérios 
de normalidade. No âmbito escolar a ideia era de que os alunos 
que apresentavam deficiências mais leves se adaptavam aos 
requisitos da educação das “classes normais”. Esse paradigma 
recebeu muitas críticas na década de 60 oriundas da comuni-
dade científica e das organizações em prol das pessoas com 
deficiência.  Em razão de que as pessoas com deficiência encon-
travam muitas dificuldades no processo de “normalização”, por 
mais que elas alcançassem os objetivos da vida produtiva, inde-
pendente, as dificuldades estavam nos serviços prestados na 
sociedade. Perante a isso, desponta o paradigma de inclusão, no 
qual todos os cidadãos apresentam os mesmos direitos, logo, a 
sociedade e os bens sociais oferecidos pela mesma, que devem 
ser adaptados às necessidades da diversidade da população.

Diante desse novo cenário, a inclusão das pessoas com 
deficiência conquista destaques em vários setores da sociedade.  
E um dos domínios que mais dialoga sobre a inclusão é a educação.

A notoriedade sobre a inclusão das pessoas com defici-
ência atingiu seu ápice com a publicação da Lei Brasileira de 
Inclusão no final de 2015, também, conhecida como estatuto da 
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pessoa com deficiência. A Lei nº 13.146/2015 que dispõe da igual-
dade de direitos da pessoa com deficiência em todas as áreas das 
políticas públicas e das próprias demandas deste público que 
apresenta dificuldades de acessar os bens sociais por escassez 
de acessibilidade.

No que tange o direito a educação o capítulo IV da LBI 
reforça a LDB 9394/96 sobre o acesso de pessoas com deficiência 
em todos os níveis da educação. E, ainda, corrobora que o poder 
público deve assegurar, implementar, acompanhar o acesso 
das pessoas com deficiência à educação superior e à educação 
profissional e tecnológica possibilitando a equidade de oportu-
nidades e condições destinadas aos demais cidadãos.

Diante desse contexto, e somado as experiências profis-
sionais da pesquisadora como psicóloga do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), aflora o 
desejo de pesquisar como ocorre o acesso e a permanência de 
alunos com deficiência no ensino médico integrado do IFBA.  
A concretização de tal anseio está sendo oportunizado por meio 
do mestrado em educação da Universidade Federal da Bahia. 
Durante o percurso da coleta das informações para serem 
analisadas na dissertação de mestrado, a pesquisadora depa-
rou-se com um relato que a fez refletir sobre as contribuições 
do ensino médio integrado no desenvolvimento acadêmico da 
pessoa com deficiência. E uma delas é a possibilidade de aces-
so ao Ensino Superior. A perspectiva dessa reflexão não é por 
causa do Ensino Superior ser a próxima etapa educacional, mas 
sim pela configuração e estrutura do Ensino Médio Integrado 
oferecido pelos Institutos Federais de Educação.

Portanto, este artigo é uma reflexão de um elemento que 
surgiu durante as entrevistas realizadas para a dissertação de 
mestrado em andamento intitulada “Acesso e Permanência 

O ENSINO MÉDIO INTEGRADO COMO 
PORTA DE ACESSO DE ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Lidiane Corrêa de Oliveira Sommer
Miguel Angel Garcia Bordas



1717

de alunos com deficiência no Ensino Médio Integrado da 
Rede Federal: Tecendo diálogos entre a Educação Especial e a 
Educação Profissional e Tecnológica”. E tem por objetivo tecer 
um diálogo sobre o Ensino Médio Integrado como um meio de 
fomentar as inspirações de alunos com deficiência ao acesso 
no Ensino Superior. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, um 
estudo de caso, que apresentará diálogos entre a fundamenta-
ção teórica, trechos de entrevistas com professores do campus 
de Barreiras do IFBA.

INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA E O ENSINO MÉDIO INTEGRADO

Os Institutos Federais são formados pelos antigos Centros 
Federais de Educação Tecnológica (CEFET’s). Resultam da Lei 
nº 11892/2008 que constitui a implantação dos Institutos em 
cada estado brasileiro. De acordo com as informações contidas 
no sítio do Ministério da Educação (MEC) na atualidade são 38 
Institutos Federais no território do Brasil.

Conforme o artigo 2° da referida Lei “Os Institutos Fede-
rais são instituições de educação superior, básica e profissio-
nal, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades 
de ensino” (BRASIL, 2008). Os Institutos Federais em sua orga-
nização administrativa são equiparados as Universidades, do 
mesmo modo, fundamentam-se no artigo 207 da Constituição 
Brasileira de 1988, que disciplina sobre a indissociabilidade do 
ensino, da pesquisa e da extensão.

A proposta político-pedagógica que emerge com um 
modelo institucional único é especificamente inovadora. 
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Proporciona aos docentes uma atuação verticalizada, compre-
endendo a educação básica e a superior. Para os alunos permite 
a troca de saberes entre seus pares e com colegas que estejam 
em outra etapa educacional, através do compartilhamento dos 
espaços de aprendizagem, proporcionando o delineamento de 
uma trajetória de formação. Sendo assim, a formatação desta 
nova instituição de ensino ratifica a formação humana, cidadã, 
a qual preexiste a qualificação da mão de obra e pauta-se no 
compromisso de assegurar aos profissionais a capacidade de 
permanecerem em constante desenvolvimento (PACHECO, 2011).

O artigo 6º da Lei n° 11.892/2008, disciplina sobre a finalida-
de dos Institutos Federais, os quais além do ensino devem ofere-
cer pesquisa e extensão. Esses pilares da educação com o objetivo 
de ofertar e desenvolver a educação profissional em todos os 
níveis e modalidades, constituindo-se em um centro excelência 
para promover o desenvolvimento local e do país (BRASIL, 2008).

Com esse panorama das finalidades dessas instituições, 
observa-se que deve haver uma integração entre a ciência, tecno-
logia e cultura como dimensões indissociáveis da vida humana. 
Pautadas nessa assimilação das dimensões da vida humana que 
as perspectivas de educação profissional e tecnológica devem 
orientar o ensino, pesquisa e extensão (PACHECO, 2011).

É de suma importância destacar dois propósitos dos 
Institutos Federais, o desenvolvimento local e regional e a 
atuação em rede. Para contribuir com o desenvolvimento local 
e regional, faz-se necessário um diálogo vivo dos IF’s com a 
realidade a qual estão inseridos, procurando compreender os 
aspectos essenciais dessa prática. Essa relação formada entre a 
instituição e comunidade, possibilita ao aluno o desenvolvimen-
to de sua capacidade de gerar conhecimento a partir de uma 
interação com a realidade. Mas as ações de interação podem ir 
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além da abrangência da localidade que se encontra o instituto, 
devido a sua capacidade de atuação em rede. A rede é tecida 
de acordo com os diálogos entre os Institutos Federais do país, 
bem como, com as relações sociais existentes que oportunizam 
o compartilhamento de ideias, práticas.

Os Institutos Federais ofertam o Ensino Médio Integrado, 
o subsequente (após ensino médio, apenas profissional) e Ensino 
Superior. O Ensino Médio Integrado é regulamentado pelo 
decreto nº 5.154/2004. Quando se utiliza o termo Ensino Médio 
Integrado, significa que ao mesmo tempo e com uma única matri-
cula em uma mesma instituição, o aluno cursa um ensino que 
o habilita em uma formação profissional conjuntamente com 
o ensino médio. Geralmente as instituições que oferecem essa 
modalidade de ensino são os Institutos Federais. O arranjo curri-
cular é composto por disciplinas técnicas e propedêuticas, os 
alunos cursam um maior número de disciplinas em tempo inte-
gral, comparado ao ensino médio sem habilitação profissional.

Segundo Ramos (2008), a educação integrada é sustenta-
da por dois pilares uma escola unitária e politécnica. Unitária 
garantindo o direito do conhecimento a todos, sem discrimina-
ção. Politécnica no sentido de uma educação que oportuniza a 
compreensão dos princípios científico-tecnológicos e históricos 
da produção moderna, de modo a orientar os alunos à realiza-
ção de múltiplas escolhas.
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ENSINO MÉDIO INTEGRADO E O ACESSO  
DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 
NO ENSINO SUPERIOR

O acesso de alunos com deficiência no ensino regular está em 
pauta nas discussões sobre educação desde os anos de 1990, sendo 
mais intensificada a partir da promulgação da LDB 9394/96.

Discorrer sobre acesso de pessoas com deficiência no 
ensino regular é dissertar sobre ações afirmativas que tem 
por objetivo a equiparação dos direitos daqueles cidadãos que 
historicamente foram excluídos. De acordo com Feres Júnior e 
Zoninsein (2008) o ponto de apoio de uma ação afirmativa é o 
conceito de igualdade substantiva ou material. Dessa forma, o 
conceito de ação afirmativa tem por finalidade em qualquer 
sistema político-legal de proporcionar a igualdade entre os 
seus membros e não apenas submetê-los a critérios de igual-
dade universais. Visto que há outros meios legais de atingir a 
igualdade que dispensam a universalidade da norma, como por 
exemplo, o princípio da não-discriminação.

As ações afirmativas destinadas as pessoas com deficiên-
cia a fim de garantir a igualdade material, compreendem o aces-
so aos bens sociais disponíveis na sociedade, na mesma maneira 
que, concebe possibilidades para continuarem a usufruir de tais 
recursos através da acessibilidade.

Manzini (2008) testifica que a palavra acesso correlaciona-
-se com o sentindo de criar condições legais e direitos igualitários, 
e, logo encerra a busca de algo que discrimina a necessidade de 
luta, findando a movimentação social e legal para garantir direi-
tos, isto é, mudança nos direitos. A acessibilidade indica um produ-
to concreto do processo de mudança, ou seja, o resultado do acesso. 
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Pode-se inferir que uma das ações de acesso mais utili-
zada e efetiva para inclusão do público alvo da educação espe-
cial é a reserva de vagas para este no ensino regular. A reserva 
de vagas para alunos com deficiência no Ensino Superior e na 
Educação Profissional dos Institutos Federais é garantida pela 
Lei nº 12.711/12. O percentual destinado a este público foi recen-
temente alterado pela Lei nº 13.409/2016, que disciplina que o 
número de vagas reservadas será por curso, por turno e no 
mínimo igual à proporção de pessoas com deficiência declara-
da no último censo do IBGE da localidade aonde a instituição 
está situada. Diante disso, percebe-se que o Ensino Superior 
apresentará cada vez mais, vagas designadas as pessoas com 
deficiência. No entanto, apenas as disponibilidades de vagas 
reservadas para pessoas com deficiência no Ensino Superior 
não garantem que o público em questão participe do processo 
seletivo, e muito menos o êxito no percurso acadêmico. Para que 
isso ocorra faz-se necessário que a possibilidade de acesso não 
se configure somente à reserva de vagas. É imprescindível que 
extrapole as cotas, as IES precisam conduzir-se para um acesso 
efetivo, como corrobora Manzini (2008), por meio da acessibili-
dade. A fim de que a acessibilidade da pessoa com deficiência no 
Ensino Superior transcorra de forma eficaz, eficiente e provei-
tosa é indispensável a eliminação das barreiras urbanísticas, 
arquitetônicas, comunicacionais, tecnológicas e atitudinais.

É de suma importância a extinção de todas as formas de 
barreiras que prejudicam o acesso da pessoa com deficiência 
aos bens comuns da sociedade. No entanto, os elementos que 
compõem as barreiras atitudinais são os mais complexos a serem 
eliminados, uma vez que estas barreiras são internalizadas, cons-
tituídas por conteúdos familiares, históricos, culturais, sociais e 
emocionais. Essas barreiras por apresentarem elementos que são 
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internalizados, elas podem surgir tanto por meio das pessoas sem 
deficiência quanto pelas pessoas com deficiência. Diante disso, 
uma barreira atitudinal oriunda das pessoas com deficiência 
pode ser o sentimento de não pertencimento ao universo acadê-
mico devido a sua condição e ao grau de exigências emanadas 
pelas IES. Aliado a isso, também, há os fatores que contribuem 
para a identidade social (GOFFMAN, 1988), nesse caso, a fase do 
desenvolvimento humano em que se encontra a pessoa com defi-
ciência que é a adolescência, juventude. Momento o qual, todos 
os indivíduos apresentam dificuldades em estabelecer um plane-
jamento futuro e realizar escolhas de futuras profissões que na 
sua essência são desconhecidas ao sujeito que precisa decidir o 
curso o qual irá pleitear no Ensino Superior.

Perante esses fatores, o Ensino Médio Integrando possibi-
lita ao aluno o conhecimento de perspectivas profissionais, bem 
como, vivenciar uma estrutura acadêmica similar ao Ensino 
Superior. O aluno para ingressar ao Ensino Médio Integrado 
que é ofertado pelos Institutos Federais num primeiro momento 
participa de um processo seletivo, composto por provas de disci-
plinas do ensino fundamental e uma redação. Na inscrição do 
processo seletivo, o candidato escolhe o curso que ele pretende 
realizar a sua formação. No caso das pessoas com deficiência, 
além da reserva de vagas, é disponibilizado recursos e estra-
tégias pedagógicas que garantem as mesmas condições para 
realização das provas, de acordo com a necessidade informada 
no ato da inscrição. Após a aprovação, o aluno com deficiência, 
assim como, os demais alunos, tem a possibilidade de participar 
de projetos de pesquisa e extensão, além do ensino das discipli-
nas propedêuticas e técnicas. As disciplinas técnicas ministra-
das são compostas por conteúdos de acordo com o curso que o 
aluno optou. Durante o percurso acadêmico o aluno experiência 
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atividades acadêmicas que permitem o seu desenvolvimento 
como sujeito no âmbito pessoal e profissional, favorecendo um 
delineamento de perspectivas e objetivos para ampliação da 
trajetória de formação acadêmica.

METODOLOGIA

Este trabalho é uma reflexão de uma pesquisa qualitativa que 
utiliza como dispositivo de compreensão do objeto o estudo 
de caso. Realizou-se uma entrevista semiestruturada com três 
professores do IFBA campus Barreiras. Segue os dados dos sujeitos.

Tabela 1 – Sujeitos da pesquisa.

SUJEITO SEXO DISCIPLINA

Prof. 1 F Propedêutica

Prof. 2 M Propedêutica

Prof. 3 F Técnica

Fonte: Elaborado pelo autor.

Neste artigo, será apresentado o relato sobre uma aluna 
com deficiência no Ensino Médio Integrado, que a experiência 
nessa modalidade de ensino oportunizou o seu desenvolvimen-
to pessoal e acadêmico, motivando-a aprestar vestibular para o 
Ensino Superior. Tal relato será dialogado com fundamentações 
teóricas e trechos das entrevistas com os docentes.
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A EXPERIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO 
INTEGRADO COMO PORTA  DE 
ENTRADA NO ENSINO SUPERIOR

Uma aluna com baixa visão realizou o processo seletivo no IFBA 
campus Barreiras para o curso integrado de técnico em infor-
mática. Após a provação no processo seletivo, a aluna come-
ça a frequentar as aulas. No primeiro contato dos professores 
com a aluna os mesmos não tiveram o conhecimento que ela 
apresentava deficiência. A revelação que havia uma aluna com 
deficiência no primeiro ano intercorreu durante o processo de 
ensino-aprendizagem como se observa na seguinte fala: “eu 
fiquei sabendo através dos estudantes que ela existia” (entre-
vista verbal Prof. 1)3. Depois desse primeiro contato a professora 
informou a instituição sobre a condição da aluna. “E aí sim a 
gente fez o caminho contrário. A gente buscou a instituição 
para falar desses estudantes, isso foi lá atrás, porque realmen-
te houve uma falha” (entrevista verbal Prof 1). A partir dessas 
informações os demais professores foram informados, e rece-
beram noções de como trabalhar com a condição específica da 
aluna. “Em relação a menina de baixa visão, foi dito em relação 
aos contrates que se tinha que fazer, a questão do quadro, entre 
outras coisas” (entrevista verbal Prof. 2)4.

As verbalizações expostas acima reforçam a importân-
cia da escola que trabalha com uma perspectiva inclusiva de 
investir em uma formação prévia dos docentes em educação 
inclusiva, bem como, informar ao professor a condição espe-
cial do aluno com deficiência. A vista disso, oportunizará ao 

3 Entrevista concedida para pesquisa de mestrado da autora
4 Entrevista concedida para pesquisa de mestrado da autora
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professor ser um mediador do conhecimento que promova a 
equidade entre a diversidade de alunos que estão inseridos no 
espaço escolar, colaborando para que a instituição efetive um 
ensino inclusivo.

[...] a inclusão é um motivo para que a escola se modernize e os 

professores aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a inclu-

são escolar de pessoas deficientes torna-se uma consequência 

natural de todo um esforço de atualização e de reestruturação 

das condições atuais do ensino básico. (MANTOAN, 1997, p. 120) 

Com o desenrolar das entrevistas percebeu-se que a insti-
tuição adotou o princípio de realizar uma discussão sobre as 
deficiências dos alunos que estavam ingressando. Desse modo, 
favorecendo a relação ensino-aprendizagem, possibilitando um 
olhar diferenciado e positivo para inclusão de alunos com defi-
ciência no ensino médio integrado.

A aluna evidenciada neste estudo, em seu primeiro ano no 
IFBA apresentou algumas dificuldades, tanto na área acadêmica 
quanto pessoal. Segundo o entendimento da Prof. 3 os obstácu-
los encontrados pela aluna perpassavam a aprendizagem, pois a 
estudante apresentava dificuldades em aceitar a sua condição.

Então, eu tive que conversar com ela para saber de que manei-

ra que eu poderia contribuir com a aprendizagem dela. E aí no 

começo foi até bem complicado, porque a questão da deficiên-

cia a própria pessoa primeiro tem que conhecer e se aceitar, 

para poder ela dizer como eu poderia ajudar. E essa estudan-

te, na época, ela teve uma criação que ela não aceitava bem 

a questão da baixa visão. Então, eu queria ajudar eu estava 

ali, né, disposta a ajudar, mas ela se negava em receber ajuda. 
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Em certos momentos ela dizia que “estava tudo ok, já tá bom, 

eu já sei”. Quando no fundo eu sabia que a aprendizagem não 

estava acontecendo da melhor maneira possível (entrevista 

verbal Prof. 3)5. 

A Prof. 3 assumiu em sua prática a transformação do 
ofício de professor, como descreve Perrenoud (2002) que uma 
das estratégias do docente que trabalha com a inclusão é envol-
ver o aluno como protagonista da sua aprendizagem. Dessa 
forma, a professora buscava conhecer as necessidades da aluna 
para que pudesse pensar em práticas pedagógicas, as quais 
fossem efetivas para aprendizagem da estudante. Por outro 
lado, a aluna demonstrava-se resistente em verbalizar suas 
dificuldades, assim como, sinalizar a professora os elementos 
que poderiam contribuir para sua aprendizagem. Tal compor-
tamento da aluna, pode ser interpretado por duas direções.  
A primeira mencionada pela professora em que a aluna aponta-
va para uma relutância em aceitar a sua condição de pessoa com 
deficiência. A segunda direção, um comportamento comum a 
todos os alunos que estão na fase da adolescência, que são os 
medos de reprovação social, exposição, timidez, elementos que 
estão contidos durante a formação da identidade do adolescen-
te. Nessa situação, infere-se que o comportamento resistente da 
aluna foi um alinhamento das duas direções. Esta interpreta-
ção decorre em razão do aprimoramento acadêmico e pessoal 
da aluna durante a permanência no Ensino Médio Integrado 
do curso técnico em informática do IFBA. Conforme os relatos 
dos decentes entrevistados, a aluna foi reprovada no primeiro 
ano, mas optou em continuar o curso. Durante a sua trajetória, 

5 Entrevista concedida para pesquisa de mestrado da autora
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percebeu-se que ela se desenvolveu quanto à aceitação e reco-
nhecimento da sua condição específica. E conjuntamente com 
os professores, elaboraram estratégias que contribuíssem para 
a sua aprendizagem, tais como: Fotografar o quadro para que a 
escrita do professor fosse ampliada; Objetos educacionais para 
aulas, utilizando o tato; Tecnologias assistivas, entre outras.

No final do curso de Ensino Médio Integrado, todos os 
alunos podem escolher entre estagiar ou realizar um trabalho 
de conclusão de curso. A aluna em questão preferiu o trabalho 
de conclusão de curso, o qual, elaborou conjuntamente com 
uma professora da área técnica e outra docente da disciplina 
de química. A repercussão do trabalho foi muito satisfatória e 
gerou um valor social para a comunidade, como também, uma 
estratégia pedagógica para o ensino de química para alunos 
com deficiência visual. Como é observado no discurso da Prof. 3: 

[...] estou falando daquela pessoa que no início tive muita difi-

culdade, mas no final esse relacionamento ficou ótimo.  Ela 

escolheu fazer o TCC na área que eu Ministro as minhas disci-

plinas que na área de linguagem e programação. Ela optou 

por fazer como trabalho de conclusão um software, que ele 

viesse ajudar pessoas com deficiência. A ideia foi dela de criar 

um programa que tem a imagem de uma tabela periódica em 

diferentes cores e tonalidades, adaptada a pessoas com baixa 

visão. Na tabela periódica tem uma leitura de áudio, em cima 

dessa tabela, para as pessoas que não enxergam. Quando você 

vai fazer a leitura com leitor de tela padrão, a leitura que ele 

dá em cima dos elementos não é correta. Porque tem uma 

ordem, um padrão de massa. Então ela queria que a leitura 

seguisse os rigores da química. Assim, as pessoas com defici-

ência pudessem aprender a tabela periódica, porque ela teve 
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dificuldades em aprender, pois ela não tinha uma ferramenta 

adequada para isso (entrevista verbal).

Posteriormente, o trabalho foi apresentado em um 
con  gresso, a aluna foi premiada pela inovação da proposta.  
E ao finalizar o curso de Ensino Médio Integrado, prestou vesti-
bular para ciências da computação e atualmente é estudante 
do Ensino Superior.

CONCLUSÃO

Diante das entrevistas realizadas percebeu-se a contribuição do 
Ensino Médio Integrado na formação acadêmica de uma aluna 
com deficiência e a possibilidade de ampliação da trajetória 
acadêmica por meio do ingresso ao Ensino Superior. Acredita-
-se que tais contribuições são possíveis por causa da estrutura 
educacional da Rede Federal de Educação Profissional ser corre-
lata ao sistema das Universidades. O qual oferece a oportuni-
dade aos alunos de participarem além do ensino, em pesquisa 
e projetos de extensão. É importante destacar que a modalida-
de de ensino integrada permite aos alunos se desenvolverem 
tanto na área acadêmica como pessoal. Uma vez que, permite ao 
aluno uma independência nos estudos, o fortalecimento de suas 
habilidades, aquisições de competências e o amadurecimento 
acadêmico e pessoal como um cidadão histórico-crítico. Como 
se pode observar no caso da aluna com baixa visão. Em um 
primeiro momento, ela apresentava resistência em aceitar sua 
condição, mas, por meio das suas experiências no Ensino Médio 
Integrado pode se reconhecer como uma pessoa com deficiência 
e pensar em estratégias pedagógicas que colaborassem com 
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outros alunos nas mesmas condições, fortalecendo as práticas 
de inclusão. Concomitantemente, vislumbrar um futuro acadê-
mico mediante ao acesso no Ensino Superior. Perante o exposto, 
percebe-se que o Ensino Médio Integrado é uma possível porta 
de acesso ao Ensino Superior.
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RESUMO

Tendo por princípio o conceito de diferença abordado por Silva 
(2006), o presente relato de experiência visa compartilhar o 
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trabalho realizado no Grupo de convivência estabelecido pelo 
NAPNE (Núcleo de Apoio às pessoas com necessidades especiais) 
da UFPR (Universidade Federal do Paraná), e objetiva contribuir 
com a disseminação de boas práticas. O Grupo de Convivência 
visa, principalmente, a formação de sua identidade e o fortale-
cimento de iniciativas que pretendem a tirar da invisibilidade  
o público atendido pelo NAPNE. Essa convivência deve servir 
para robustecer a participação e transformação social, enfren-
tar as discriminações (veladas ou não) e provocar as pessoas ao 
seu redor mudanças de entendimento de que o esses sujeitos 
(público alvo da educação especial ou com transtorno específico 
da aprendizagem) são sujeitos que também ocupam seu lugar 
no tempo e espaço na comunidade acadêmica.

Palavras-chave: Nada sobre nós sem nós, Diferença, Ensino 
Superior, Grupo de Convivência.

INTRODUÇÃO

Considerando que a Universidade pública deva se estruturar 
para a permanência dos estudantes incorporando em suas 
políticas institucionais também os estudantes público alvo da 
educação especial, assim como os estudantes com transtornos 
específicos da aprendizagem, o presente trabalho visa compar-
tilhar a experiência do Grupo de convivência estabelecido pelo 
NAPNE (Núcleo de Apoio às pessoas com necessidades espe-
ciais) da UFPR (Universidade Federal do Paraná). Ressalta-se 
que o referido relato de experiência pretende contribuir com 
a disseminação de boas práticas, aliadas à defesa dos direitos 
dos estudantes público alvo da educação especial e estudantes 
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com transtornos específicos de aprendizagem. É importante 
sinalizar que a participação no Grupo de Convivência é maior 
dos estudantes público alvo da educação especial; estudantes 
com deficiência visual, física, transtorno do espectro autismo 
e altas habilidades/superdotação.

O Grupo de Convivência, embora esteja estruturado por 
iniciativa do NAPNE/ UFPR, respeita a organização autônoma 
estudantil, mas ao mesmo tempo, pode contribuir para que 
tais estudantes também sintam segurança em seus passos 
iniciais nessa jornada de adaptação e demarcação de espaço 
no meio universitário.

Ao ingressar no ensino superior, o estudante em foco 
encontra várias dificuldades, as mais comuns segundo os 
mesmos é a ausência de acessibilidade arquitetônica nos campi 
universitários; acessibilidade pedagógica e, sobretudo, a aces-
sibilidade atitudinal, advinda da comunidade acadêmica e de 
professores. Por essa mesma razão, o Ministério da Educação 
estabeleceu e financiou programas e recursos para garantia 
de ações relacionadas à acessibilidade por meio do Programa 
Incluir. Este Programa foi propulsor no quesito estruturação 
e organização de Núcleos de Acessibilidade para atendimen-
to a estudantes, gradativamente, em todas as Universidades 
brasileiras, induzindo o desenvolvimento de uma Política de 
Acessibilidade ampla e articulada. (BRASIL, 2013).

Há também, outras iniciativas tais como: a contratação 
de professores, cursos de formação docente, concursos públicos 
com vagas de tradutores e intérpretes de LIBRAS, como formas 
de apoio as Universidades para a promoção de ações inclusivas. 
Embora importantes tais medidas, ainda não são capazes e nem 
suficientes para uma efetiva política pública “inclusiva”.
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É importante frisar que apesar da passagem histórica 
dos principais eventos para o estabelecimento de uma educa-
ção menos segregativa; como a Declaração de Educação para 
Todos em 1990, posteriormente, em 1994 com a Declaração de 
Salamanca e, em 2008 a Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva, o Governo cércea a subje-
tividade dos estudantes que devem ser atendidos por Programas 
específicos da Educação especial, em razão do histórico de exclu-
são social e educacional.

Considerando que o Ensino Superior deva se estruturar 
para a permanência de todos os estudantes, inclusive os estu-
dantes público alvo da educação especial incorporando em suas 
políticas institucionais ações para tal, o presente trabalho visa 
compartilhar a experiência do Grupo de convivência estabele-
cido pelo NAPNE da UFPR.

GRUPO DE CONVIVÊNCIA: 
DILEMAS E PERSPECTIVAS

O que respalda a organização do Grupo de Convivência é pers-
pectiva teórica do modelo social da deficiência, onde a defi-
ciência deve ser compreendida não somente como um mote 
individual, mas uma questão da vida em sociedade, pois a 
responsabilidade pelas desvantagens das limitações corporais 
da pessoa com deficiência é a incapacidade da sociedade em 
prever e se ajustar à diversidade.

Nesse contexto, Silva (2006) contribui expondo que o 
sujeito que se diferencia dos demais é negado socialmente, 
como também constantemente perseguido para ser moldado, 
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aceito e incluído. Essas diferenças permitem intensas discussões 
e disputas de poder, visto que,

[...] a deficiência não é uma condição estática, natural e 

definitiva, ela está inscrita nas relações e interações que 

determinam seu entendimento na sociedade. É, portanto, 

uma diferença que emerge no processo de produção da exis-

tência dos povos, em locais e momentos históricos distin-

tos, assim como são, nesse sentido, as diferenças étnicas, os 

códigos lingüísticos [sic] ou as crenças religiosas. A condição 

de deficiência evidencia uma situação de desvantagem só 

compreensível numa situação relacional ou em consideração 

a um outro: desvantagens, incapacidades ou deficiências são 

consideradas sempre na relação do indivíduo portador de tais 

características com os seus pares de convivência. Mas a pala-

vra deficiência por si só já se opõe à eficiência, princípio caro 

para a sociedade capitalista moderna cuja preocupação maior 

é a produtividade. E a lógica do capital não admite a suposta 

desordem do corpo ou dos sentidos: um corpo fora de ordem, 

anormal, inviabiliza a racionalidade técnica, evidenciando, 

dessa forma, uma contradição dada por sua conversão em (ir)

racionalidade da dominação. (SILVA, 2006, p. 121).

A deficiência jamais deve ser negada, ‘apagada’ ou silen-
ciada! Nesse Grupo de Convivência os estudantes passam a ser 
produtores e interlocutores de discursos, considerando sempre 
a proposição: “nada sobre nós sem nós!”.

Desse ponto de vista, a convivência desses estudantes 
entre si pode contribuir significativamente com o fortalecimen-
to da identidade e do protagonismo de suas ações. Também, há 
um aspecto importante quanto à elevação de sua autoestima 
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e o sentimento de pertencimento, quando se trata de convi-
ver com outras pessoas, especialmente, em outros espaços que 
não aqueles clínicos ou familiares. Estudos como os de Igue 
(2008), Santos (2011) e Soares (2014) afirmam a importância para 
a adaptação, aprendizagem e vivência de estudantes, quando 
participam de diversos outros espaços fora de sala de aula no 
ambiente universitário. Por outro lado, em se tratando desse 
público o que se aspira é a transformação social desse ambiente 
em que se está inserido.

Portanto, ao mesmo tempo em que há participação no 
Grupo de Convivência, também deve relacionar-se com a comu-
nidade estudantil em geral, imprimindo uma ação explicita que 
diz respeito ao seu direito democrático de ser, também, estu-
dante universitário. Há, nesse sentido, um entendimento de 
que o Grupo seja um instrumento de mediação entre o univer-
so da instituição e a adaptação e aprendizagem do estudante. 
Evitando o entendimento de que é um espaço de segregação ou 
exclusão de estudantes, mas sim de uma participação efetiva 
com vistas ao fortalecimento de valores inclusivos. E, essa parti-
cipação, como salienta Aincov (2009, p. 19), “diz respeito a estar 
com outros e a colaborar com outros. Implica engajamento ativo 
e envolvimento na tomada de decisões. Inclui reconhecimento 
e valorização de uma variedade de identidades, para que as 
pessoas sejam aceitas e como elas são”. Dessa maneira, se recu-
pera o sentido de pertencer de um grupo com suas identidades 
próprias, porém inserido em contexto maior universitário. 

Em outro aspecto, a questão da convivência e participa-
ção dos estudantes reside na responsabilidade da instituição 
com a garantia da permanência do estudante em seus cursos, 
bem como o êxito em sua formação. Como já citado, o arcabouço 
legal garante a essa comunidade estudantil o direito a educação e 
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estabelece a obrigação do poder público na promoção do acesso e 
na definição de estratégias pedagógicas e atitudinais atuando em 
favor de uma convivência com as diferenças, rejeitando qualquer 
manifestação de exclusão, preconceito e discriminação.

Dessa forma, a estratégia de proposição de um Grupo de 
Convivência incorporado por princípios de garantia de direitos 
e que ao mesmo tempo opere em consonância com uma pers-
pectiva da diferença.

Segundo Silva (2006, p. 122):

[...] as diferenças, devem ser identificadas como elemento 

de base para a reivindicação da escola inclusiva que propõe 

o atendimento de todos os estudantes, independente das 

suas singularidades. As diferenças são definidas nos parâ-

metros da sociedade, visto que não existe diferença sem um 

grupo social já formado, que é o que lhe dá sentido. É o grupo 

que coletivamente conceitualiza uma diferença, que lhe dá 

importância e valor. A diferença é, portanto, socialmente 

formulada, na razão particular da existência dos grupos 

sociais que são definidos pelos tipos de interação e intensi-

dade dos conflitos.

A ideia de criar, proporcionar um espaço é um ato político 
de extrema importância e de reafirmação de direitos. Ressalta-
se que não se pretende substituir o atuante movimento estu-
dantil, por via de suas legítimas representações, e ou outros 
formas de manifestação, essa é uma questão de livre decisão 
de qualquer estudante. Mas o que se pretende é constituir um 
espaço de estímulo à discussão sobre a diferença, que seja capaz 
de protagonizar uma história do movimento político de estu-
dantes na UFPR.
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FORMAÇÃO E PERSPECTIVAS PARA 
O GRUPO DE CONVIVÊNCIA

No ano de 2016, que o Núcleo de Pessoas com Necessidades 
Especiais da Universidade Federal do Paraná (NAPNE/UFPR) 
iniciou as ações para que o público que buscava atendimento no 
NAPNE6 se reunisse em outros momentos para poderem discutir 
em conjunto fatores para a melhoria da acessibilidade dentro 
da Universidade. Um dos pontos que merecia importância era 
de que outros movimentos sociais já vinham organizando-se e 
estruturando-se dentro da Universidade e o público do NAPNE, 
por ter uma grande diversidade, não estavam conseguindo ter 
a mesma organização e estrutura, por exemplo, como o grupo 
das questões étnico raciais e gênero.

O nome “Grupo de Convivência” foi escolhido pelos parti-
cipantes, a princípio surgiram algumas inquietações de que este 
grupo estaria ligado a questões de apoio emocional dentro da 
Instituição, no entanto, com o seu fortalecimento, os componen-
tes compreenderam a real importância e objetivos, sendo que 
os demais atendimentos de apoio podem ser encontrados em 
outros locais dentro da Universidade. O objetivo desse Grupo é 
o de debater e divulgar questões sobre a acessibilidade e perma-
nência de estudantes e servidores, público alvo do NAPNE.  
O Grupo começou com um número reduzido de estudantes (de 
graduação e pós-graduação) e servidores, no entanto as ações 

6 Seu público alvo é formado pela comunidade universitária que possui 

Necessidades Educacionais Especiais (pessoas cegas, com resíduos visuais 

e ou auditivos, surdos, deficiência física, múltipla, transtornos globais do 

desenvolvimento e alunos com altas habilidades/superdotação) e transtornos 

específicos da aprendizagem.
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para a divulgação deste tem sido constantes, a fim de que em 
cada reunião aumente o número de estudantes.

O Grupo de Convivência do NAPNE surgiu a partir da 
percepção de que os estudantes com necessidades educacio-
nais especiais da UFPR precisavam de um espaço para se rela-
cionar e apresentar suas demandas, de modo conjunto. Bem 
como se organizar de modo a se posicionarem frente às políticas 
adotadas pela Instituição a fim de aperfeiçoá-las. Atendendo a 
esse entendimento o Grupo iniciou com um servidor deficiente 
visual, uma psicóloga da equipe do NAPNE e a coordenadora 
do NAPNE para dar início a uma série de reuniões quinzenais 
com estudantes e servidores da instituição. Desde a primeira 
reunião, cada membro expôs as dificuldades que enfrentava, 
não apenas no âmbito acadêmico, mas na própria vida social, 
interna e externa a universidade, havia um desejo latente de 
promover ações que transformassem a cultura dando mais visi-
bilidade ao público do NAPNE.

Paulatinamente as reuniões foram acontecendo de manei-
ra descontraída, o Grupo foi tendo mais afinidades, percebendo 
e respeitando as singularidades entre os discursos, chegou-se a 
uma ideia geral que consistia em transformar e instigar, sobre 
tudo no meio acadêmico, uma cultura capaz de viver eticamen-
te com a diferença, tendo em vista que a inclusão e a exclusão 
em suas mais diversas faces têm suas raízes no modo como a 
sociedade reconhece e entende as necessidades especiais. Para 
iniciar essa transformação muitas propostas foram criadas, 
como: cartilhas, exposições artísticas, intervenções, palestras, 
documentários e vídeos.

Um trabalho que desencadeou a visibilidade do Grupo, 
foi a multa moral, está foi desenvolvida a partir da ideia de um 
dos membros do grupo, pois se incomodava em ver automóveis 
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estacionados em vagas preferenciais. Toda a diagramação e 
organização do texto foi produzida nas reuniões do Grupo de 
Convivência, por uma estudante do curso de Design.

O convite para participar das reuniões é realizado por 
email, os encontros são quinzenais, no prédio histórico da 
Universidade. Os momentos contam com pauta específica já 
organizada anteriormente pelo coordenador do grupo e, também 
pauta aberta, em razão das demandas advindas e/ou trazidas pelo 
público presente. Além disso, o grupo pensa ações em conjunto, 
no tocante à sua participação e, até mesmo a sua representação 
nos espaços da Universidade, no que diz respeito ao cumprimento 
de acessibilidade, sempre respeitando o direito de ir e vir.

As ações pretendidas são sempre coladas em discussão. 
Dessa maneira, expõem-se algumas atividades pensadas pelo 
NAPNE, junto ao Grupo de Convivência:

• Campanhas regulares – são campanhas que colocam em 
visibilidade acadêmicos que frequentam o Grupo. Cuja 
sua pretensão é buscar a compreensão da academia por 
meio de debates no tocante ao acesso e permanência 
desses estudantes no ensino superior (na graduação e 
na pós-graduação), com a finalidade de não se cometer a 
inacessibilidade atitudinal com os mesmos;

• Fomentar o Dia D+eficiência pelos campi da Universidade 
Federal do Paraná, tendo como objetivo evidenciar o 
estudante com necessidades educacionais especiais como 
produtor de conhecimento, por meio de intervenções, 
quais sejam: debates em eventos acadêmicos, entrevis-
tas concedidas a veículos de comunicação da própria 
Instituição e, exposição artística;
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• Produção de documentário ressaltando a exclusão e a 
inclusão, a partir da diferença.

As ações em forma de campanhas pensadas no grupo de 
convivência com o apoio do NAPNE demonstram que, apesar dos 
estudantes público alvo do NAPNE e principalmente os estudan-
tes com deficiência, conseguirem acessar o Ensino Superior, sua 
presença ainda causa estranheza, espanto e, até mesmo repulsa 
dentro da instituição. Muitas vezes gerando questionamentos 
sem fundamentação, como estes a seguir: “- como ele conseguiu 
chegar aqui?”; “- ele tem condições de frequentar esse curso?”. Ou 
então, a retrógrada fala dos profissionais da educação: “- quando 
me formei, não tinha disciplina na grade para ensinar ‘portador’ 
de deficiência!”. Tais discursos reforçam a vivência de milhares 
de pessoas com deficiência que enfrentam em seu cotidiano o 
desprezo e a exclusão por representarem o “ser diferente”. 

O histórico de isolamento, abandono e de incapacidade 
ainda são presentes e demonstram o enraizamento cultural 
colonialista em relação às pessoas com deficiência. Também, 
podem representar de um lado a “generosidade” por parte de 
quem não tem deficiência em “aceitar/incluir” estudantes defi-
cientes e de outro, o estudante com deficiência se colocando a 
mercê da comunidade universitária em uma condição de “grati-
dão” pela oportunidade. Skliar (2003, p. 106), pode contribuir 
para uma melhor compreensão desse aspecto:

O aparato do poder colonial é, sobretudo, um aparato de 

produção de conhecimentos que parece pertencer origina-

riamente só ao colonializador; trata-se de seu saber, se sua 

ciência, de sua verdade e, portanto, do conjunto de procedi-

mentos que lhe são úteis para instalar e manter ad infinitum o 
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processo de fabricação, de alterização do outro. Mas imedia-

tamente esse saber, esse conhecimento, se transplanta de 

uma maneira muito lenta, mas violenta, também para o inte-

rior do colonizado como se se tratasse de um próprio saber, 

de um conhecimento que, justamente, também lhe resulte 

apropriado, lhe seja natural.

E é curioso o fato de que o conhecimento estereotipado do 

colonizador sobre o colonizado e do colonizado sobre si 

mesmo não sejam percebidos como correspondentes a dois 

sistemas diferentes de discursos senão a um mesmo: ambos 

giram em torno da legitimação na ocupação do território e 

do espaço do outro; o espaço colonial é para o governo, para 

a administração, para a instrução e para o massacre do outro 

- ainda que não necessariamente nessa ordem. 

Nesse contexto, fica evidente que estratégias mediado-
ras que atuem na perspectiva de rompimento dessa herança 
cultural e que contribua com o protagonismo desses estudan-
tes tornam fundamentais. E, que ao mesmo tempo resultem 
na transformação da realidade social de maneira que impeça a 
proliferação, pelo ambiente acadêmico, dessa cultura que insis-
te em desconsiderar ou até mesmo desrespeitar pessoa com 
deficiência, de um ser humano que está ali!

Importante registrar que a discussão mais recorrente no 
Grupo de Convivência é a falta de acessibilidade pedagógica 
advinda dos profissionais da educação, apesar de um trabalho 
já todo consolidado. Dessa maneira, torna-se imprescindível 
que os professores revejam sua pedagogia, independente a 
disciplina e/ou ao departamento que esteja veiculado dentro 
da Universidade. Nessa perspectiva, Vitaliano e Manzine (2010) 
apontam que a falta de acessibilidade pedagógica representada 
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pela má formação dos profissionais da educação, impedem que 
barreiras atitudinais sejam desconstruídas para que o processo 
de ensino-aprendizagem aconteça qualitativamente.

De acordo com os acadêmicos que frequentam o Grupo de 
Convivência, as práticas pedagógicas dos professores, na maio-
ria das vezes não os contemplam, nem os respeita. Segundo 
Beyer (2006), as ações pedagógicas inclusivas utilizadas nas 
salas de aula, possibilitam que estudantes com e sem deficiên-
cia aprendam em conjunto. Isto é, atribuir e fazer acontecer à 
acessibilidade no ambiente da sala de aula da academia permite 
que todos aprendam independente de sua condição biológica.

É preciso que o professor assente sua prática em uma 
constante reflexão sobre o seu fazer pedagógico inclusivo, no 
que tange a incorporação de atitudes acessíveis para estimular 
o desenvolvimento da autonomia intelectual do acadêmico com 
deficiência. Nessa perspectiva, Godoy (2002, p. 17) expressa que:

A pessoa [...] com deficiência ainda tem muito a lutar e tere-

mos que lutar muito com elas para vê-las usufruir do direito 

numa sociedade competitiva, discriminadora, marginalizada, 

excludente ou porque não dizer, excluída daqueles que difere 

dos padrões adotados e ditos normais.

Diante desse contexto, a relação entre o acesso e perma-
nência do estudante que frequenta o NAPNE na Universidade 
Federal do Paraná, vem assumindo um papel mais instigador, 
com iniciativas como a criação do Grupo de Convivência, no que 
diz respeito em discutir a vida acadêmica desse público, como 
também propor ações contextualizadas com os processos de 
ensino-aprendizagem, articulando saberes que trazem para o 
centro dos debates a riqueza das diferenças, por meio de uma 
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intensa rede de complexidade referente às relações humanas. 
Com as diferenças, o Grupo de Convivência se constitui tornan-
do-se presente, pois tem vida e voz, incentivando os estudantes 
a tornem-se protagonistas de discursos de empoderamento por 
meio da produção do conhecimento.

De acordo com Almeida Júnior e Fernandes (2016), é 
necessário ampliar não só o direito por meio do acesso dos estu-
dantes público alvo da educação especial, mas a permanência 
destes no ensino superior, oportunizando-os a desenvolver 
habilidades e competências para a sua autonomia e indepen-
dência socioeducacional.

CONCLUSÃO

A proposta, deste trabalho, pretendeu apresentar o processo de 
implantação do Grupo de Convivência como forma de mediar à 
adaptação de estudantes que são atendidos pelo NAPNE/UFPR. 
Embora o Grupo tenha completado um ano de meio de existên-
cia, seus efeitos são importantes como relato de experiência 
e, ao mesmo tempo, de reflexão intrínseca como se repetindo 
em voz alta para si mesmo os princípios de uma educação que 
respeite os direitos de todos os estudantes.
Assim, o Grupo de Convivência instituído pelo NAPNE/UFPR, 
objetiva construir conhecimentos, por meio de debates, sobre 
a acessibilidade e permanência de estudantes com deficiência, 
transtornos do espectro autismo, altas habilidades/superdota-
ção e transtornos específicos da aprendizagem na graduação e 
na pós-graduação da Universidade, no que tange em incorporar 
dialogias críticas e participativas como intelectual orgânico, em 
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um sentido gramisciano, para conquista e transformação social. 
E, aproveitando as palavras de Santos (2008, p. 11):

Acreditamos que está na educação, sem duvida, a 
principal ferramenta para a transformação social 
verdadeira que tanto almejamos. Nos dias de hoje as 
desigualdades sociais e o desrespeito às diferenças são 
banalizados em nosso cotidiano, e a escola, sem dúvida, 
reflete e reproduz estas relações. Desta forma, nossa 
sociedade e, por conseguinte, nossa escola, esta envol-
vida por uma lógica que determina a exclusão de alguns 
grupos para a beneficiamento de outros, em detrimento 
dos valores igualitários expressos em diversas declara-
ções mundiais como a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, por exemplo.

Nesse sentido, o reforço de estratégias como o relatado 
pode levar a alguns desafios eminentes. O primeiro deles, diz 
respeito à divulgação do Grupo de Convivência de maneira 
que também seja conhecido pela comunidade universitária. 
Outro ponto importante se relaciona a evitar que esse espaço 
se restrinja a momentos de apoio psicológico apelativo, mas ao 
contrário, de formação de sua identidade e de fortalecimento de 
sua invisibilidade. Essa convivência deve servir para robustecer 
a participação e transformação social, enfrentar as discrimina-
ções (veladas ou não) e provocar as pessoas ao seu redor sobre 
a mudança de entendimento de que o sujeito com deficiência é 
um sujeito que também ocupa seu lugar no tempo e espaço na 
comunidade acadêmica.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  
DE ACADÊMICOS COM PARALISIA 
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Universidade Federal do Acre 

RESUMO

Este estudo objetivou analisar as representações sociais, 
concebidas por dois graduandos com paralisia cerebral, 
quanto às principais potencialidades e dificuldades, por eles 
vivenciadas, no processo de inclusão universitária, durante 
a graduação no Bacharelado em Geografia, na Universidade 
Federal do Acre. Como suporte teórico à compreensão do 
assunto, ressaltam-se os trabalhos de Oliveira e Rodrigues 
(2009) e Mendes e Bastos (2016), que discutem ações relacio-
nadas à inclusão dos universitários com deficiência. Quanto 
às questões metodológicas, destaca-se a teoria das represen-
tações sociais (MOSCOVICI, 1981) na interpretação dos dados 
oferecidos pelos sujeitos de pesquisa (Estudante A e Estudante 
B) e a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2006) para  



1751

a análise desses dados. Os resultados parciais sugerem que os 
acadêmicos com paralisia cerebral atribuem como potencia-
lidades da inclusão universitária a maior aceitação de toda a 
comunidade universitária aos estudantes com deficiência, bem 
como o suporte prestado pelos setores responsáveis pelo setor 
de Apoio Estudantil, da Universidade. Como dificuldades, os 
sujeitos apontam situações de preconceito dos docentes, além 
da carência de alguns elementos tecnológicos e infraestruturais 
que facilitariam a acessibilidade. Esse cenário sugere avanços 
para a inclusão das pessoas com deficiência na universidade; 
porém, ainda há um longo caminho até a inclusão de todos os 
estudantes na educação superior.

Palavras-chave: Inclusão; Paralisia Cerebral; Educação Superior.

INTRODUÇÃO

As discussões sobre a inclusão escolar ganham cada vez mais 
repercussão no cenário educacional e já trazem temáticas essen-
cialmente necessárias para a melhor escolarização dos estu-
dantes com deficiência. Nessa perspectiva, o presente estudo 
objetivou analisar as representações sociais, concebidas por dois 
graduandos com Paralisia Cerebral (PC), quanto às principais 
potencialidades e dificuldades, por eles vivenciadas, no processo 
de inclusão universitária durante a graduação no Bacharelado 
em Geografia, na Universidade Federal do Acre (Ufac). 

Nesse contexto, a PC é descrita como um grupo de 
distúrbios, não progressivos, caracterizados pela alteração do 
movimento, tônus e postura, que causam limitações ainda no prin-
cípio da infância. Os indivíduos apresentam, além das desordens 
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motoras, distúrbios de sensação, cognição, comunicação, percep-
ção, comportamento e episódios convulsivos (BAX et al, 2005). 
Ressalta-se que, no caso dos sujeitos desta pesquisa, estes possuem 
apenas limitações físicas – não apresentando déficit cognitivo 
comprovável por laudo médico e/ou histórico familiar.

Logo, ao se considerar a inclusão dos estudantes com 
deficiência como um processo de participação desses indiví-
duos nas atividades escolares de forma regular (FREITAS et 
al, 2005), o estudo da inclusão de universitários com PC se faz 
imprescindível para o reconhecimento do processo educacional 
deste grupo. Além disso, na atualidade, as questões que trazem 
à tona, os aspectos que permeiam a universidade inclusiva, 
são cada vez mais discutidas. Esse cenário exibe a importância 
do assunto e a sua contribuição para reflexões mais concisas 
sobre a sociedade inclusiva, uma vez que os debates, sobre essa 
temática, devem ser compreendidos e assumidos pela também 
pela implantação de uma política social séria e educativa, não 
apenas para os alunos com deficiência, mas para todos os estu-
dantes (OLIVEIRA; RODRIGUES, 2009).

Nesse cenário, faz-se necessário a apresentação deste 
texto, para a melhor compreensão do trabalho. Portanto, indica-
-se que, após esta introdução, serão apresentados os objetivos da 
pesquisa e, em sequência, exibe-se a metodologia fundamentada 
do trabalho. Em seguida, serão revelados os resultados parciais 
do trabalho realizado até então. Por fim, serão apresentadas 
as conclusões parciais da pesquisa deste trabalho, bem como 
as indicações que transparecem a necessidade de mais estudos 
sobre a inclusão de estudantes com PC na educação superior.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

• Analisar as representações sociais, concebidas por dois 
graduandos com paralisia cerebral, quanto às principais 
potencialidades e dificuldades, por eles vivenciadas, no 
processo de inclusão universitária durante a graduação no 
Bacharelado em Geografia, na Universidade Federal do Acre.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Apresentar, por meio da revisão de literatura e funda-
mentação teórica, algumas das questões mais relevantes 
à inclusão universitária das pessoas com deficiência;

• Identificar, por meio das representações sociais dos sujei-
tos de pesquisa, quais são as principais potencialidades 
e experiências positivas que estes vivenciam durante o 
processo de inclusão universitária;

• Identificar, por meio das representações sociais dos sujei-
tos de pesquisa, quais são as principais dificuldades e 
experiências negativas que estes vivenciam durante o 
processo de inclusão universitária;

METODOLOGIA

Antes de apresentar as questões metodológicas da pesquisa, 
é importante destacar uma questão epistemológica que atua 
como protagonista nesta proposta de pesquisa: a teoria das 
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representações sociais. A origem desta teoria é marcada pela 
obra de Serge Moscovici, “La psychanalyse: Son image et son 
public”, publicada em 1961 (e amplamente revisada em 1976). 
Nesta, Moscovici estabelece este constructo teórico por meio do 
aprimoramento do conceito de representação coletiva, constitu-
ído por Durkheim (MOSCOVICI, 2003), estabelecendo um “campo 
de estudo da Psicologia Social com pressupostos de análise que 
dialogam com a Sociologia” (CARVALHO, 2015, p. 97).

Sá (2002) indicou que a definição concreta do conceito 
de representações sociais não é tarefa fácil. Porém Moscovici 
(1981, p. 181 apud SÁ, 2002, p. 31) expressou, em companhia de 
seus colaboradores, o entendimento de representações sociais.

Por representações sociais, entendemos um conjunto de 

conceitos, proposições e explicações originado na vida coti-

diana no curso de comunicações interpessoais. Elas são o 

equivalente, em nossa sociedade, dos mitos e sistemas de 

crenças das sociedades tradicionais; podem também ser 

vistas como a versão contemporânea do senso comum.

Em diálogo às questões epistemológicas, já exibidas,  
indica-se que, quanto às questões metodológicas, este é um 
estudo de abordagem qualitativa, do tipo exploratório, que 
considerará a compreensão, a inteligibilidade dos fenômenos 
sociais e a intencionalidade que lhe atribuem os atores. Desta 
forma, os dados coletados poderão ser mais ricos em descrições 
de episódios, de situações e de discursos, o que permitirá uma 
análise mais próxima das questões de estudo (MINAYO; ASSIS; 
SOUZA, 2005).

Quanto ao universo de pesquisa, indica-se que esta se 
realizou na Universidade Federal do Acre e que, o presente 
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trabalho se concentra em uma experiência vivenciada na Ufac 
que, em 2012 e em 2013, recebeu dois estudantes com histórico 
de PC e sem comprometimentos cognitivos – mas, com limita-
ções motoras. Coincidentemente, ambos estavam regularmen-
te matriculados no curso de Bacharelado em Geografia até o 
segundo semestre de 2016. Reconhecendo que toda a pesquisa se 
concluirá com o término da graduação dos sujeitos de pesquisa, 
indica-se que este é um trabalho prévio, ou seja, um recorte de 
uma pesquisa iniciada em 2013 e ainda em andamento1. 

Nomeados como Estudante A e Estudante B, – como forma 
de manter o anonimato destes acadêmicos para a divulgação 
dos dados coletados – os sujeitos de pesquisa tiveram suas 
representações sociais (das potencialidades e dificuldades do 
processo de inclusão universitária) interpretadas.

Em consonância à interpretação dos dados, tem-se a  
técnica de Análise do Conteúdo, como bem expõe Bardin 
(2006). Destaca-se que, de acordo com esta autora, a Análise 
de Conteúdo consiste em um conjunto de técnicas de análise 
das comunicações, a qual utiliza procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens explícitas no 
texto. Logo, a intenção da Análise de Conteúdo é a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção deste conte-
údo – tanto do investigador quando dos investigados – para que, 
dessa forma, sejam explicitadas de maneira mais detalhada o 
que os dados obtidos representam para, então, expor com mais 
clareza o conteúdo do texto. 

1 Indica-se que os sujeitos de pesquisa não concluirão o curso de graduação 

no tempo mínimo previsto (oito semestres, ou seja, quatro anos), uma vez 

que a reprovação em algumas disciplinas os levará a um tempo maior para a 

integralização do curso, ainda sem data prevista para o seu término.
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RESULTADOS PARCIAIS

Independente do comprometimento motor e/ou cognitivo,  
o reconhecimento do processo de inclusão do indivíduo com PC 
– ou quaisquer outras deficiências – é de fundamental impor-
tância para uma sociedade que respeita a diversidade. Porém, 
apesar da gradativa aceitação e preparo das instituições educa-
tivas, a inclusão escolar deste público ainda pressupõe um longo 
percurso a ser trilhado (ANJOS et al., 2013).

Apesar de publicado há mais de uma década, o estudo de 
Miranda (2006), sobre as questões que envolvem o mundo do 
trabalho e as pessoas com deficiência – bem como as discussões 
sobre a inclusão na educação superior –, ainda traz vivências 
atuais. Segundo a autora, o Brasil estava, naquela época, em um 
período em que a democratização do acesso e da permanência 
na universidade, de grupos socialmente desfavorecidos, estava 
ganhando gradativamente mais espaço. Porém, era preciso que 
a legislação garantisse mais visibilidade para estas questões.

Na atualidade, a legislação evoluiu a passos largos. A lei 
13.146/2015, a qual se intitula como a “Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência” (ou, ainda, como Estatuto da Pessoa 
com Deficiência), assegura, entre outras questões, que é de 
competência do poder público assegurar, criar, acompanhar 
e avaliar o acesso à educação superior e à educação profis-
sional e tecnológica, pelas pessoas com deficiência, em igual-
dade de oportunidades e condições com as demais pessoas.  
Além disso, a lei 13.409/2016 também prevê cotas, em univer-
sidades públicas federais, para as pessoas com deficiência – 
considerando a serem contemplados os estudantes vindos de 
escolas de educação básica pública.
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Além do cenário animador, do ponto de vista legislativo, 
os estudantes com deficiência contam com políticas públicas 
específicas para a permanência na universidade. Exemplo disso 
é Programa Incluir, que oferta condições estruturais importan-
tes para o atendimento dos estudantes com deficiência – em 
especial, por meio da criação, consolidação e fortalecimento dos 
núcleos de acessibilidade das Instituições Federais de Educação 
Superior (IFES), os quais respondem pela “organização de ações 
institucionais que garantam a integração de pessoas com defi-
ciência à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamen-
tais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação”2. 

Mesmo com uma legislação mais direcionada e políticas 
públicas mais consistentes, ainda há barreiras para a inclu-
são deste público nas Instituições de Educação Superior (IES). 
Como bem colocam Martins, Leite e Lacerda (2015, p. 984), de 
modo geral, “o quadro de matrículas de pessoas com deficiên-
cia no ensino superior evolui em termos numéricos, mas ainda 
representa uma camada mínima da população com deficiência 
efetivamente matriculada nessa etapa da escolarização”. Nesse 
sentido, é importante considerar não apenas as vivências exito-
sas da inclusão neste nível de ensino, como também os traba-
lhos publicados sobre as dificuldades enfrentadas no cenário da 
educação superior inclusiva. Assim sendo, destacam-se alguns 
trabalhos publicados sobre a inclusão dos estudantes com defi-
ciência na educação superior. 

O estudo de Mendes e Bastos (2016), por exemplo, analisou 
aspectos relativos à inclusão dos estudantes com deficiência na 
educação superior, identificando fatores que contribuem para 

2 Informações disponíveis em:  http://portal.mec.gov.br/programa-incluir. 

Acesso em: 20 ago. 2017. 
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a permanência (ou abandono) destes nas IES, sendo alguns 
deles: os obstáculos à adequação do processo de ensino para a 
melhor aprendizagem das pessoas com deficiência; as situações 
de preconceito; os aspectos referentes à acessibilidade e à parti-
cipação da família na vida acadêmica. Salienta-se a necessidade 
de um conciso processo de ensino que garanta a permanência 
dos acadêmicos com deficiência nas IES. 

Destaca-se também o trabalho de Masini e Bazon (2005), 
que buscou sistematizar as informações sobre a qualidade do 
trabalho de inclusão educacional e social de 12 alunos com defi-
ciência em uma IES. As autoras identificaram que, segundo a 
opinião unânime dos sujeitos de pesquisa, o maior empecilho 
à inclusão universitária é o preconceito social e a consequente 
falta de aceitação das diferenças pela comunidade universitária. 

Especificamente quanto à inclusão dos alunos com PC 
na educação superior, apresenta-se o trabalho de Oliveira e 
Rodrigues (2009), que destaca o comprometimento dos profes-
sores e colaboradores das IES, bem como oferta dos recursos 
necessários à inclusão universitária dos acadêmicos com defi-
ciência, como condições fundamentais à permanência do estu-
dante com PC na universidade.

Reconhece-se que esses estudos sugerem que os acadêmi-
cos com deficiência enfrentam preconceitos e resistências no 
ambiente universitário. Além disso, indicam que o preparo dos 
profissionais que os auxiliam (professores e outros educadores) 
e a oferta de recursos adequados à inclusão são aspectos deci-
sivos para a melhor trajetória escolar (e social) desse público 
na educação superior. 

Tais considerações são perceptíveis a partir das represen-
tações sociais apresentadas pelos sujeitos de pesquisa, quan-
to aos aspectos positivos da inclusão universitária, permitem 
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compreender que há uma perceptível mudança do paradigma 
da integração, em que os estudantes com deficiência adaptam-
-se ao ambiente escolar sem a prévia adaptação da instituição 
educacional, para a consolidação de uma proposta realmente 
inclusiva, na qual a instituição de ensino e os atores educa-
cionais respondem positivamente à diversidade proporciona-
da pela aceitação das pessoas com deficiência (SASSAKI, 2006). 
Algumas das indicações dos entrevistados podem corroborar 
esta ideia, tais como as descrições feitas pelo Estudante A, que ele 
ressalta a maior aceitação de toda a comunidade universitária 
aos estudantes com deficiência.

Eu me sinto normal. Não sinto que enfrento preconceito porque 

eu interajo normal com os colegas e com todo mundo. [...] É 

normal porque não se encaixa nesses padrões de bom ou ruim. 

Eu acho que todo mundo quer que eu seja igual, que eu faça 

as mesmas coisas. [...] Tanto os professores, como os colegas, 

como todo mundo na Ufac me aceita; é tranquilo. (Estudante A)

Outra indicação interessante é a identificação do bom 
convívio e solicitude no trabalho realizado pelo Núcleo de 
Apoio à Inclusão, bem como os demais setores da Assistência 
Estudantil, mantidos pela Ufac, os quais são responsáveis pelos 
recursos (bolsas, atividades de monitoria e recursos de tecnolo-
gia assistiva) direcionados aos estudantes com deficiência. 

Dentre os pontos de destaque, que exibem as potenciali-
dades da inclusão universitária, destaca-se a postura assumida 
por muitos professores, em reconhecer o estudante com PC como 
um acadêmico que precisa de adaptações específicas para desen-
volver seus estudos e, ao mesmo tempo, um estudante capaz 
de realizar as mesmas atividades acadêmicas que os demais 
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estudantes – contanto que estejam com os recursos (humanos 
e físicos) sempre disponíveis. Nesse contexto, reconhece-se que 
é fundamental ao educador compreender que “todos os alunos 
têm capacidade de aprender, mas se não forem bem instrumen-
talizados, suas chances são menores” (SANTOS, 2003, p. 06)

Outro ponto de destaque é o comportamento solícito dos 
colegas perante as limitações físicas dos alunos. O Estudante A 
destacou que o convívio tranquilo com os colegas faz com que 
ele se sinta incluído no ambiente de estudo. Enquanto isso, o 
Estudante B indicou a satisfação em perceber seus colegas de 
classe respeitam seus posicionamentos – como, por exemplo, 
durante a apresentação de trabalhos coletivos – e oferecem apoio 
para a realização de atividades diversas no âmbito acadêmico.

Outros apontamentos surgiram quando os entrevista-
dos foram questionados sobre as dificuldades enfrentadas na 
realização do curso. Ambos os estudantes apontam situações de 
preconceito, especialmente entre os professores. O Estudante A, 
por exemplo, indicou que ao início do curso um dos professores o 
encarou com descaso, achando que ele era incapaz “de aprender 
tanto quanto os outros alunos da mesma sala”. Já o Estudante B, 
apontou que o preconceito surge mais pelo desconhecimento; ele 
sugere que, caso os professores soubessem o que é a PC, eles não 
o olhariam como “algo de outro mundo, esquisito”. Ele também 
contou uma situação vivencial em que a desinformação sobre a 
PC acarretou alguns contratempos.

Teve um professor que queria que todo mundo fizesse a prova 

escrita junto. Ai, eu pedi pra ele pra fazer no computador. Ele ficou 

me olhando... Não acreditou que eu não dava conta de escrever. Foi 

só quando o meu colega falou para ele, que eu fazia as provas no 

computador, é que ele disse que podia [...]. (Estudante B)
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Essas indicações dialogam com os trabalhos de Masini e 
Bazon (2005) e Mendes e Bastos (2016), os quais apontam que 
o preconceito ainda é um elemento limitador da inclusão dos 
estudantes com deficiência na educação superior. Entretanto, 
é importante ressaltar que, quando questionados em relação 
às situações de preconceito de colegas ou outros membros da 
comunidade acadêmica, os dois estudantes apontam que não 
recebem tratamento preconceituoso. O Estudante B afirmou 
ainda que sempre se sentiu querido pela turma e que os colegas 
os consideram em posição de igualdade, acreditando que ele “dá 
conta de tudo, do mesmo jeito que todo mundo dá”.

Outra dificuldade, mencionada apenas pelo Estudante B, 
relaciona-se ao uso de recursos que potencializem a acessibili-
dade. Ele afirma que faz uso do computador com frequência e 
que, antes de adquiri-lo, a realização das atividades era espe-
cialmente difícil, reforçando que, o computador “melhora tudo 
mil vezes ou mais!”. Dessa forma, seria aconselhável a aquisi-
ção de mais equipamentos de tecnologia assistiva, melhorando 
a aprendizagem dos estudantes com deficiência e evitando o 
desrespeito aos direitos destes acadêmicos, que diversas vezes 
precisam cobrar os recursos de acessibilidade via judicial 
(MENDES; BASTOS, 2016). 

Por fim, salientam-se ainda mais aspectos positivos indi-
cados em meio aos enfrentamentos vivenciados pelos estudan-
tes. Ao final da entrevista, o Estudante A indicou que esperava 
“bem mais dificuldades” ao ingressar na educação superior. 
Ele ainda afirmou que “as coisas estão bem melhor hoje”, já 
que “antigamente todo mundo olhava [as pessoas com defici-
ência] com olhar estranho”. Essa indicação leva a reconhecer 
que muito já foi construído em prol da inclusão das pessoas 
com deficiência na universidade, mas que ainda há “um longo 
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caminho a ser trilhado, e isso só pode ser feito de forma coleti-
va, envolvendo pesquisadores, comunidade escolar e instâncias 
governamentais” (ANJOS et al., 2013, p. 505).

CONCLUSÕES PARCIAIS

A pesquisa, aqui exibida, conseguiu analisar parcialmente algu-
mas das representações sociais, apresentadas por dois graduan-
dos com PC, quanto às principais potencialidades e dificuldades, 
por eles vivenciadas, no processo de inclusão universitária 
durante a graduação no Bacharelado em Geografia, na Ufac. 
Assim, foi possível analisar que, dentre as principais dificul-
dades vivenciadas pelos sujeitos de pesquisa, o preconceito e a 
desinformação dos professores sobre a PC, bem como a dificul-
dade de acesso, pelos estudantes, a alguns recursos acessíveis 
são barreiras a serem enfrentadas. Porém, muitas conquistas já 
foram consolidadas, especialmente aquelas que dizem respeito 
à aceitação dos estudantes sem deficiência à escolarização dos 
alunos com deficiência, considerando a diversidade e o respeito 
entre todos aqueles que usufruem do espaço acadêmico.

Nesse contexto, faz-se necessário ressaltar que a 
permanência dos estudantes com PC e/ou demais deficiên-
cias na educação superior ainda ocorre em meio a muitas 
dificuldades, as quais podem – e devem – ser minimizadas 
por meio da compreensão e estímulo de professores e de 
amigos do curso (MENDES; BASTOS, 2016).

Esse cenário reflete que é fundamental o quão incipien-
tes são as discussões sobre a inclusão de estudantes com PC na 
educação superior. Na verdade, ainda há a grande necessidade 
de ampliação dos estudos (e olhares) sobre a inclusão de todos 
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os alunos na educação superior, especialmente entre os docen-
tes e demais profissionais das IESs.
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RESUMO

Este trabalho foi desenvolvido ao longo das disciplinas de 
Investigação e Orientação em Educação Especial (I a VII), do 
curso de graduação em Educação Especial, noturno, da UFSM, 
com o objetivo de identificar como se dá a interação dos alunos 
com deficiência visual, suas relações com os colegas e os profes-
sores, no ambiente da universidade, assim como verificar se as 
condições de acessibilidade favorecem essa interação. O presen-
te trabalho é uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. 
Para a coleta de dados utilizou-se um roteiro de entrevista 
semiestruturada, realizado com acadêmicos com deficiência 
visual de uma universidade federal do interior do Rio Grande 
do Sul. Percebe-se, pela fala dos entrevistados, que ainda há 
barreiras que dificultam a interação com os colegas e professo-
res, conforme relato, foi identificado que as condições de aces-
sibilidade arquitetônica e determinadas barreiras atitudinais 
contribuem para essa dificuldade, os universitários apontam a 
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necessidade de apoio principalmente voltada á sua permanên-
cia no ensino superior. Os acadêmicos entrevistados apontam, 
também, a necessidade de maior apoio referente aos materiais 
didáticos adaptados as suas dificuldades. Apoio este que diz 
respeito, também, a conscientização dos sujeitos que pertencem 
a comunidade acadêmica. Assim, a acessibilidade e a eliminação 
de barreira, especialmente, atitudinais é fundamental para a 
interação entre colegas e professores no ambiente acadêmico.

Palavras chave: Educação Especial. Deficiência visual. Ensino 
superior. Acessibilidade.

INTRODUÇÃO

Este trabalho irá apresentar uma pesquisa que foi desenvol-
vida ao longo das disciplinas de Investigação e Orientação na 
Educação Especial (I a VII), do curso de licenciatura em Educação 
Especial, noturno, da Universidade Federal de Santa Maria.  
O objetivo das referidas disciplinas são identificar a pesquisa 
como prática da formação e da atuação do educador especial 
e, ainda, refletir e produzir a partir da pesquisa a síntese de 
relações que os fundamentos da educação na educação especial 
podem produzir para a compreensão de como se produz as defi-
ciências/diferenças nos e para os sujeitos da educação especial.

Nesse sentido, propõem-se aos alunos, iniciantes em 
pesquisa, desenvolver um projeto com uma temática do seu 
interesse, partindo de um referencial teórico comum referente 
a história da educação especial e as políticas públicas atual-
mente vigentes no pais, e de referências específicos, nesse caso, 
deficiência visual, interação, acessibilidade e ensino superior.
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Assim, considerando o contexto histórico, sabe-se que na 
antiguidade as pessoas com deficiência sensorial eram apre-
sentadas como aleijadas, mal constituídas, débeis, anormais ou 
deformadas, não sendo aceitas perante a sociedade. Percebidos 
como degeneração da raça humana no período em que predomi-
nava o princípio da eugenia, essas pessoas eram abandonadas 
ou eliminadas da sociedade (BRASIL, 2001).

Na Idade Média, com o apogeu do Cristianismo, elas 
passam a ser alvo de proteção, caridade e compaixão. Ao mesmo 
tempo, justifica-se a deficiência pela expiação de pecados ou 
como passaporte indispensável ao reino dos céus. Surgem 
assim, as primeiras instituições asilares com encargo de dar 
assistência e proteção às pessoas deficientes (BRASIL, 2001).

Foi no século XIX que principiaram os primeiros estudos 
sobre á temática da deficiência, sendo mais focados na defici-
ência intelectual. Ocorreram grandes marcos históricos na luta 
por uma sociedade igualitária de oportunidades educacionais 
para essas pessoas (FONSECA, 1987).

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve 
início na época do Império, com a criação de duas instituições: o 
Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto 
Benjamin Constant – IBC, e em 1856, o Imperial Instituto dos 
Surdos-Mudos (hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos 
- INES) (BRASIL, 2001). O IBC foi o primeiro educandário para 
cegos na América Latina e é a única Instituição Federal destina-
da a promover a educação das pessoas cegas e de pessoas com 
baixa visão no Brasil.

Um grande marco na história da educação de pessoas com 
deficiência visual foi à criação, em 1946, da Fundação para o Livro 
do Cego no Brasil, hoje denominada Fundação Dorina Nowill 
para cegos que, com teve objetivo original de divulgar livros do 
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sistema Braille, alargou sua área de atuação, apresentando-se 
como pioneira na defesa do ensino integrado, prestando relevan-
tes serviços na capacitação de recursos humanos e de práticas 
pedagógicas, iniciando a valorização do aluno (BRASIL, 2001).

Conforme Franco e Dias (2005) a eliminação das pessoas 
cegas, e dos considerados inválidos, não se dava somente pelas 
difíceis condições de vida na antiguidade, estas pessoas eram 
destacadas como possuídas por algum tipo de espírito mal e 
manter algum tipo de contato com estas, designava-se ter rela-
ção com este espírito.

A história da deficiência visual na humanidade é comum 
a outros tipos de deficiências, os conceitos foram evoluindo 
conforme as crenças, valores culturais, concepção de homem 
e transformações sociais que ocorreram nos diferentes momen-
tos históricos (BRASIL, 2001).

A Declaração de Salamanca (1994) é considerada, por 
muitos pesquisadores, o marco inicial da caminhada para a 
Educação Inclusiva. A inclusão é um processo educacional atra-
vés do qual todos os alunos devem receber apoio necessário, na 
idade adequada e em escola de ensino regular.

Na universidade podemos considerar o mesmo fenômeno 
uma vez que a construção do conhecimento, conteúdos, interação 
do sujeito e demais situações são permeados por componentes 
e referências visuais, materiais impressos, atividades, tarefas, 
metodologia, entre outras intervenções do trabalho pedagógico. 

Assim, antes mesmo do ingresso é necessário nos certifi-
car dos objetivos dessa para o aluno, também verificar os bene-
fícios e avanços que lhe são proporcionados, que de fato será 
oferecido, com alguns cuidados a serem tomados poderemos 
obter transformações significativas no ensino regular.
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No que tange a legislação, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional- Lei n 9.394/96 expõe no artigo 59 que:

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com neces-

sidades especiais: I - currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organizações específicas, para atender ás suas 

necessidades; II – terminalidade especifica para aqueles que 

não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensi-

no fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração 

para concluir em menor tempo o programa escolar para os 

superdotados; III - professores com especialização adequada 

em nível médio ou superior, para atendimento especializado, 

bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns; IV – educa-

ção especial para o trabalho, visando sua efetiva integração 

na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para 

os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 

competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais 

afins, bem como aqueles que apresentam uma habilidade 

superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 

V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 

suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino 

regula (BRASIL, 1996, p. 24).

Para as pessoas com deficiência visual alguns recursos, 
métodos e técnicas diferenciadas são necessários, por exem-
plo, a representação de um objeto ou conceito que deve ser 
explicada e descrita verbalmente. Neste processo, a fala e os 
recursos não visuais consistem em uma das principais formas 
de mediação para a construção do conhecimento e a interpre-
tação da realidade. A audição e o tato são os principais canais 
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de informação utilizados pelas pessoas com DV. Através deste 
sistema perceptivo, o sujeito detecta a informação do ambiente 
de modo fragmentário e sucessivo. Por isto alunos cegos levam 
mais tempo para conhecer e reconhecer objetos e disposições 
do espaço físico, neste caso em uma sala de aula (UNG, 2006).

O ensino superior, entendido como “a mola do desenvolvi-
mento econômico e, ao mesmo tempo um instrumento de transmissão 
científica e cultural” (COUTINHO, 2007, p. 63), cada vez, mais com 
passar do tempo, exige dos seus alunos e professores melhores 
resultados e melhores índices, que no pensar dos exigentes, 
comprovam a qualidade do ensino (PAVÃO; FIORIN; SILUK, 2013).

A inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior 
em nosso país é garantida por diversas leis. Entendemos que a 
abertura de vagas e a ideia de melhoria no acesso não garan-
tem de fato uma inclusão efetiva de pessoas com deficiência no 
contexto acadêmico (PAVÃO; FIORIN; SILUK, 2013). 

No que se refere interação, as pessoas trazem à tona as 
diferenças interpessoais, as realidades e experiências distintas 
que os mesmos desenvolveram no ambiente familiar, a forma 
que adotam ao lidar com o diferente, preconceitos e a falta de 
empatia. Os alunos sem deficiência devem receber orientações 
sobre a questão da deficiência e as formas de convivência que 
respeitem as diferenças, o que não é tarefa fácil, mas possível 
de ser realizada.

Para Mazzoni e Torres (2005), o escasso conhecimento 
por parte de colegas e de professores sobre as necessidades 
específicas das pessoas com deficiência visual contribui para 
a formação de falsos conceitos e gera o desenvolvimento de 
atitudes discriminatórias. 

Já Castanho e Freitas (2005), dizem que a qualificação do 
profissional no ensino superior como agente de inclusão exige 

INTERAÇÃO DOS ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL NO ENSINO 
SUPERIOR: UM ESTUDO DE CASO

Andressa Machado
Sabrina Fernandes de Castro



1773

conhecimentos que ultrapassam o científico, pois o docente 
irá se defrontar com incertezas, singularidades e conflitos de 
valores durante sua atuação, sendo, desse modo, essencial que 
tal profissional seja capacitado para enfrentar a realidade do 
contexto universitário.

Entende-se que a interação permite a construção de víncu-
los que se interligam ao aprendizado. Parte-se das hipóteses que 
as situações que são enfrentadas nos ambientes sociais da univer-
sidade, a interação no campus, podem ser facilitadas e/ou difi-
cultadas, interferindo no processo de aprendizagem dos alunos.

A curiosidade em buscar dados referentes ao tema dessa 
pesquisa se deu quando se observou em uma colega com defi-
ciência visual (DV) dificuldades na relação com os colegas e no 
deslocamento pelo centro de ensino, o contato com essa colega 
se deu apenas durante a parte inicial do semestre, pois essa 
desistiu da disciplina. Notou-se, que suas dificuldades em rela-
ção ao acompanhamento das aulas estavam aumentando, no 
decorrer dos dias certas ocorrências acabaram aumentando 
essa dificuldade, levando-a a desistir do curso.

Nota-se, na chegada desses alunos no ensino superior, 
grande potencial e muita determinação. A partir dessas vivên-
cias, surgiu a expectativa de conhecer e verificar as particu-
laridades que envolvem o mecanismo e as diretrizes que se 
fazem primordiais para que haja um ambiente escolar prepa-
rado e facilitador da interação entre os alunos. De certa forma, 
colocando-se na posição de observação, busca-se entender o 
envolvimento e a relação da universidade no planejamento das 
atividades de rotina, quais as dificuldades e as exigências que 
são impostas no âmbito acadêmico.

Também, a interação social é importante no engajamento 
das atividades, nas disciplinas curriculares, a serem realizadas 
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no entorno de suas atribuições como acadêmico. Com isso, 
exigindo ambientes acessíveis e compatíveis com as diferentes 
necessidades, possibilitando vivências que visam à construção 
de um sujeito capaz de desempenhar quaisquer atividades, lhe 
proporcionando acesso à informação, as dinâmicas, aos conte-
údos e, por consequência, a efetiva aprendizagem.

Com base nesse contexto, nas experiências vivenciadas e 
nos referencias estudados, optou-se por pesquisar a interação 
dos alunos com deficiência visual no ensino superior, elencan-
do como problemas de pesquisa: 1) Os alunos com deficiência 
visual participam das atividades acadêmicas que são promovi-
das pelo curso? 2) Como acontece a interação dos alunos com 
e sem deficiência visual quando da realização de trabalhos 
acadêmicos em grupo? 3) Como se dá a interação desses alunos 
com relação a seus colegas e professores em atividades sociais?  
4) A universidade é considerada acessível para pessoas com defi-
ciência visual? e 5) Questões relativas a acessibilidade interfe-
rem na interação desses alunos?

Entende-se que a interação permite a construção de 
vínculos que se interligam diretamente ao aprendizado na 
academia. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi identificar como 
se dá a interação dos alunos com deficiência visual e suas rela-
ções com os colegas e os professores no ambiente da universi-
dade, assim como verificar se as condições de acessibilidade os 
favorecem essa interação.
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METODOLOGIA

O percurso dessa pesquisa foi conduzido pelo viés qualitativo. 
A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade 
numérica, mas sim, com o aprofundamento da compreensão de 
um grupo social, de uma organização, etc.

Segundo Goldenberg (1997) os pesquisadores que adotam 
a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defen-
dem um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já 
que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe 
uma metodologia própria.

O percurso da pesquisa iniciou com o contato com o 
núcleo de acessibilidade da instituição a ser pesquisada. Com 
esse primeiro contato, obteve-se os nomes de 40 alunos com 
deficiência visual matriculados, sendo os mesmos de variados 
cursos. Após, estabeleceu-se como critério de seleção de partici-
pantes o aluno estar matriculado em cursos de um único centro 
de ensino, ligados a cursos de licenciatura.

Assim, com intermédio do núcleo de acessibilidade entrou-
-se em contato com 12 alunos, para convida-los a participar da 
pesquisa. Após esse contato inicial, dois alunos aceitaram parti-
cipar da pesquisa.

Como instrumento elaboramos um roteiro de entrevista 
semiestruturada, esse roteiro passou por juízes, primeiramen-
te, os colegas da turma, a professora da disciplina, depois um 
pesquisador da área, por último, novamente, a professora da 
disciplina. As entrevistas foram realizadas na própria institui-
ção em horário previamente agendado com os acadêmicos.

Destacam-se os preceitos éticos da pesquisa: a instituição 
recebeu a carta de apresentação e os participantes receberam e 
assinaram o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE). 
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No TCLE, consta a confiabilidade, o anonimato e sigilo com os 
dados, destacando que este procedimento não causará nenhum 
dano á integridade dos participantes e sua identificação será 
mantida sob total sigilo.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para melhor compreensão dos resultados, a apresentação desses 
será realizada em duas categorias, quais sejam: Categoria 1 - 
“Acessibilidade e barreiras” e Categoria 2 - “Interação social na 
universidade”. Vejamos:

1) ACESSIBILIDADE E BARREIRAS

Buscou-se, nessa categoria, encontrar no relato dos alunos 
recorrências sobre a acessibilidade e as possíveis barreiras 
encontradas no espaço acadêmico.

Um dos alunos inicia apontando barreiras para o ingresso 
no ensino superior. Vejamos então o que ele salienta:

“A questão pra eu chegar e conseguir fazer um vestibular 

da universidade eu tive problemas pra fazer cursinho. Que 

nem um cursinho de Santa Maria quis me aceitar, eles diziam 

que não tinham estrutura para me receber, e aí até que eu 

consegui um cursinho popular’’.

Essas palavras do aluno vão ao encontro dos resultados 
apontados por Mazzoni, Torres e Cioelho (2001) em sua pesqui-
sa. Esses autores afirmam que “(...) de modo geral, a atenção 
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dispensada à formação desses alunos, no nível médio, não inclui a 
preparação para o ingresso no curso superior” (p. 629).

O processo de inclusão de pessoas com deficiências 
no ensino superior apresenta-se, atualmente, como um dos 
desafios para professores universitários. Isso ocorre porque a 
inserção do aluno com deficiência nesse nível de ensino esta 
ocorrendo de forma lenta e ainda sem mecanismos que susten-
tem tanto o ingresso, quanto a permanência de tal aluno no 
contexto das exigências peculiares á educação superior (Cruz, 
2013). Logo a fala do Aluno:

“as pessoas tem que fazer as coisas acontecerem e aí as vezes 

aqui na universidade as vezes a gente “deixa”, os professores 

deixam muito a desejar na questão de matéria e a gente deixa 

muito a deseja na questão da busca e eu não, sinceramente eu 

não me sinto motivado’’.

Em relação a isso, Barbosa e Fumes (2010) destacam que o 
gestor e/ou coordenador de curso exercem papel fundamental 
na estrutura das instituições de ensino superior e nos projetos 
de inclusão dos cursos aos quais estão ligados. As autoras apon-
tam que neste processo de identificação, cabe ao coordenador 
de curso lidar com os alunos e ter conhecimento sobre as suas 
necessidades específicas, uma vez que cada aluno é único em 
suas capacidades e dificuldades. 

Ter material adaptado, além de prover acessibilidade, sem 
dúvidas, motiva o aluno a participar do contexto acadêmico.

Na área da Educação Especial, a remoção de barreiras 
tem sido examinada sob o aspecto da acessibilidade - barreiras 
arquitetônicas - e sob o aspecto psicológico-barreiras atitudi-
nais (CARVALHO, 1999, p. 59). Segundo Silva (2013), no contexto 
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da academia, sabemos que entre os conhecimentos, conceitos, 
habilidades, procedimentos, a serem construídos e internali-
zados pelo professor universitário no atual cenário socioedu-
cativo, encontram-se os saberes de como ensinar alunos com 
deficiência, entre esses, aqueles com deficiência visual que 
adentram, felizmente, nos espaços acadêmicos de diferentes 
cursos oferecidos pelas universidades.

Vejamos mais um relato:

“Um pouco pela educação das pessoas, agora mesmo eu tava 

vindo pra cá, desci da parada, desci do ônibus ali na parada 

e fui atravessar a rua e pra chegar na entrada onde precisava 

entra do lado de um prédio tinha um monte de carro estacio-

nado! Não tinha marcação nenhuma, ai num lado tem cerca 

no outro não tem, ás vezes tem carro parado do lado da onde 

não pode e eu, e eu preciso de um ponto de referência e aqui 

na universidade anda por ponto de referência é impossível’’.

Pelo trecho, percebe-se a questão da barreira atitudinal, a 
qual se torna presente na realidade de nossos dias. Essas barrei-
ras nos aproximam ainda mais de nossa realidade, quando nos 
deparamos com situações comuns, como exemplo um carro 
estacionado em local inadequado, impossibilitando a passagem, 
exemplos este que para muitos pode ser simples, mas para quem 
não tem a visão tem uma importância enorme.

Na pesquisa de Castro (2011) algumas das barreiras atitu-
dinais mais citadas pelos alunos dizem respeito ao estacionado 
em local inadequado, estacionamento em frente às rampas e 
obstáculos nas calçadas e caminhos. Pellegrini (2006), também, 
apontou essa realidade em muitas universidades.
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Com a fala de um dos alunos percebemos a grande impor-
tância da identificação relacionada à falta de recursos.

“uma adaptação que é mínima assim, que é feita uma digi-

talização dos conteúdos, (...) e não é bem uma adaptação de 

material, que normalmente já tem estes textos na internet, 

então muita coisa eu consigo na internet e outras coisas que 

eu não consigo na internet, eu também não consigo aqui 

na universidade e eu no meu, se fosse pergunta, a minha, a 

minha vontade eu gostaria do material em Braille’’

Em sua pesquisa, Sasazawa (2005) também apontou como 
uma das barreiras que impedem um melhor aproveitamento 
dos conteúdos trabalhados pelos professores a falta de material 
didático ampliado e/ou em Braille.

Percebe-se a insuficiência de condições de acesso voltadas 
a determinadas deficiências no ensino superior, o aluno cego 
terá suas percepções gradativas e cabe, também, ao professor 
no processo de identificação amenizar esta problemática para 
que ocorra esta sensibilização de ambos trazendo, assim, para 
este aluno um aprendizado de qualidade, utilizando de recursos 
de estimulação, intervenção, mediação para que a conquista da 
autonomia seja gradativa, significativa e constante.

O acadêmico com deficiência visual precisa de informa-
ções suficientes para conhecer seu espaço acadêmico, para que 
seu aprendizado seja potencializado, e a interação com os cole-
gas e professores seja estabelecida. É fundamental a descrição 
com mais detalhes dos objetos e dos locais de acesso e convi-
vência dos alunos, para que seu dia a dia transcorra de maneira 
natural e segura.
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Castro (2011) aponta que a falta de acessibilidade nos dife-
rentes ambientes em que os alunos circulam acabam impedindo 
a livre circulação na universidade, limitando o acesso desses 
a alguns espaços, impondo limitações no desenvolvimento de 
suas atividades, consequentemente, dificultando a interação e 
a socialização com os demais colegas.

Assim, a acessibilidade e a eliminação de barreira, espe-
cialmente, atitudinais é fundamental para a interação entre 
colegas e professores no ambiente acadêmico.

2) INTERAÇÃO SOCIAL NA UNIVERSIDADE:

Sabe-se que a interação com o meio e com as pessoas que 
compõem o nosso cotidiano é fundamental para o desenvolvi-
mento e a aprendizagem de todas as pessoas.

Na abordagem vygotskyana, o homem é visto como 
alguém que transforma e é transformado nas relações que acon-
tecem em uma determinada cultura. O que ocorre não é uma 
somatória entre fatores inatos e adquiridos e sim uma interação 
dialética que se dá, desde o nascimento, entre o ser humano e 
o meio social e cultural em que se insere (VYGOTSKY, 1982).

Assim, é possível constatar que o ponto de vista de 
Vygotsky é que o desenvolvimento humano é compreendido 
não como a decorrência de fatores isolados que amadurecem, 
nem tampouco de fatores ambientais que agem sobre o orga-
nismo controlando seu comportamento, mas sim como produto 
de trocas recíprocas, que se estabelecem durante toda a vida, 
entre indivíduo e meio, cada aspecto influindo sobre o outro.

Um dos alunos entrevistados aponta a dificuldade de 
interação com alguns colegas:
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“existem barreiras estruturais e existem barreiras às vezes 

de comunicação também, as vezes tu não consegue conver-

sa e as vezes tu conversa e não consegue fazer com que as 

pessoas entendam (...), e elas conheceram outra pessoa (com 

deficiência visual)”

Dallabona (2011) afirma que as diferenças não devem 
ser apenas aceitas como também acolhidas pelos professores, 
adotando, assim, práticas criativas, adaptando o currículo 
inovador para atender a todos. A importância da aceitação 
das diferenças e entender que não há uma categoria “pesso-
as cegas”, que cada um tem seus interesses e necessidades, 
também diz respeito aos colegas.

O diálogo com os colegas e professores é um ponto impor-
tante para a efetivação de uma interação e criação de vínculos. 

A interação do aluno com deficiência visual está direta-
mente interligada ao espaço acessível e ao diálogo com colegas e 
professores. Cabe a universidade a mediação e criação de espa-
ços favoráveis à interação.

As interações sociais, na perspectiva sócio-histórica, 
permitem pensar um ser humano em constante construção e 
transformação que, mediante as interações sociais, conquista 
e confere novos significados e olhares para a vida em socie-
dade e os acordos grupais. Assim, a interação de membros 
mais experientes de uma dada cultura é parte essencial da 
abordagem vygotskiana.

Nesta mesma linha de pensamento, as interações são de 
suma importância, pois elas permitem aos alunos construir 
significados aos conceitos em aula, contribuindo nos processos 
de ensino e de aprendizagem, auxiliando na formação do senso 
critico e na capacidade de argumentar (ETCHEVERRIA, 2008). 
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Percebe-se que, ainda, há dificuldade em relação ao proces-
so voltado a interação com os colegas e professores. Em contra-
partida a essa dificuldade, os alunos apontam que em nenhum 
momento tiveram algum tipo de problema de discriminação ou 
preconceito. Ainda assim, os acadêmicos apontam a necessidade 
maior de apoio no que diz respeito à conscientização dos sujeitos 
que pertencem a esta comunidade acadêmica, quanto a informa-
ções específicas sobre a deficiência visual e acessibilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se a necessidade de maior apoio voltado aos materiais 
didáticos utilizados no dia a dia na academia, apoio relacionado 
à conscientização dos sujeitos na comunidade universitária. 

Com isso, ressalta-se a importância da atenção e do acom-
panhamento dos educadores nos procedimentos que estão 
voltados a este assunto, assim estendendo-se durante toda a 
trajetória escolar destes acadêmicos.

A interação social dos alunos com deficiência visual é 
importante no desenvolvimento das potencialidades, exigindo 
ambientes acessíveis e compatíveis a esses alunos, possibilitan-
do vivencias ricas e a formação de um sujeito capaz de desem-
penhar as atividades acadêmicas e sociais com eficácia.

Destacando, mais uma vez, a necessidade de conscien-
tização dos sujeitos que pertencem a comunidade acadêmica, 
quanto a informações específicas sobre a deficiência visual e 
acessibilidade.
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RESUMO

Neste artigo apresentamos um relato de experiência referente a 
trajetória percorrida por um acadêmico que após intervenções 
do Grupo Acessibilidade (GA) procurou por profissional especia-
lizado e, por conseguinte recebeu o diagnóstico de Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). O objetivo do artigo é relatar as 
orientações realizadas ao acadêmico e trazer um levantamen-
to teórico sobre o tema. O estudo teve como base a abordagem 
qualitativa, tendo em vista que foi elaborado através de estu-
dos bibliográficos, já que se buscou na literatura especializada 
referências que auxiliassem e ilustrassem fatos sobre o TEA. Foi 
realizado então, o estudo de caso com bases nas observações e 
atas do acompanhamento prestado, salienta-se que o mesmo foi 
exploratório e descritivo. Dentre os pesquisadores/estudiosos 
do assunto que estão neste estudo, destaca-se Bosa (2014), Gaiato 
(2012), Gomez (2014), Lampreia (2013), entre outros. Considera-se 
que oferecer formação e orientação para os profissionais seja 
um dos principais passos para entender melhor o TEA. Quando o 
GA recebe um acadêmico, este é acolhido como ser único, tendo 
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sua singularidade respeitada e tenta-se pensar em ações que 
façam com que ele se sinta realmente incluso.

Palavras Chave: Inclusão; Transtorno do Espectro Autista; 
Ensino Superior

INTRODUÇÃO

O caso que será relatado neste artigo é baseado em orientações 
realizadas pelo Grupo Acessibilidade (GA) no Núcleo de Estudos 
e Ações Inclusivas (NEAI) da Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG). Neste núcleo os profissionais que prestam serviço são 
parcialmente contratados pelo Programa Incluir do Ministério 
da Educação. Programa este que dá suporte aos núcleos de aces-
sibilidade e inclusão nas Universidades Federais.

O caso que será apresentado é de um acadêmico acom-
panhado pelo GA, que não ingressou através das vagas destina-
das à candidatos com deficiência, que comprovem tal condição 
através de laudo médico, do Programa de Ações Afirmativas 
(PROAAF), porém recebeu o diagnóstico de Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) durante o processo de acompanhamen-
to. O transtorno vem sendo muito discutido atualmente.

São vários livros lançados, programas na televisão e 
matérias na mídia em geral. Logo, a cada dia as famílias come-
çam a conhecer um pouco mais sobre TEA e procuram aten-
dimento/orientação. Alguns destes meios de comunicação 
vinculam a imagem da pessoa com TEA com de uma pessoa que 
vive em seu próprio mundo, cheio de estereotipias e limitações, 
esquecendo que existem subjetividades inerentes a cada ser 
humano que não é diferente com os autistas.
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Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas) cerca 
de 70 milhões de pessoas no mundo são acometidas pelo trans-
torno (Silva, Gaiato e Reveles, 2012). Silva e colaboradores 
(2012) destacam que:

Grande parte da população já ouviu falar em autismo. 

Geralmente, esta palavra nos remete a campanhas, filmes 

ou programas de TV em que uma criança ou adulto, isolado 

em seu canto, balança o corpo e olha incansavelmente para 

seus dedinhos a se mexer. Essa cena até ilustra, em parte, 

pessoas com este tipo de funcionamento mental, mas, com 

estereótipo, é capaz de deixar marcas e estigmatizar quem 

vive e se expressa assim. O retrato visto nessas imagens é 

apenas um flash de um mundo que se abre para o conheci-

mento de pessoas extraordinárias e peculiares, que muito 

podem nos ensinar (p. 19).

O que a maioria da população conhece sobre o transtor-
no parte de estereótipos que nem sempre são observados em 
pessoas com TEA. Atualmente encontramos pessoas com TEA 
em todos os ambientes e na universidade não é diferente.

Sendo assim, podemos destacar que o TEA é um transtor-
no do desenvolvimento com base neurológica, caracterizado por 
alterações significativas na comunicação, na interação social e 
no comportamento. Ele não é um distúrbio mental, ou seja, não 
é uma psicose ou esquizofrenia, e também, não necessariamente 
constitua um atraso no desenvolvimento. Isto é, o desenvolvi-
mento da pessoa se dá de forma atípica (LAMPREIA, 2013).

[...] o autismo é uma condição que tem início precoce e cujas 

dificuldades tendem a comprometer o desenvolvimento do 
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indivíduo, ao longo de sua vida, ocorrendo uma grande varia-

bilidade na intensidade e forma de expressão da sintoma-

tologia, nas áreas que definem o seu diagnóstico (ZANON; 

BACKES; BOSA, 2014, p. 25).

O TEA também é compreendido como uma síndrome 
comportamental complexa que possui etiologias múltiplas, 
associadas com fatores genéticos e ambientais. Até hoje, as 
bases biológicas que buscam explicar a complexidade do trans-
torno somente são parcialmente conhecidas, sendo assim, a 
identificação e o diagnóstico baseiam-se nos comportamentos 
apresentados e na história do desenvolvimento de cada indiví-
duo (ZANON et. al., 2014).

BREVE HISTÓRICO DE ESTUDOS 
SOBRE AUTISMO

O TEA pode ser definido em três épocas como proposto 
por Goméz e Terán (2014) em uma descrição bem fundamentada. 
A primeira é de 1943 até 1963, a segunda é de 1963 até 1983 e a 
terceira traz um enfoque atual, conforme mostra o Quadro 1.
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Quadro 1 - Estudo do Autismo dividido em três épocas.

1ª ÉPOCA

São descritos o início dos estudos que se 
deu por Kanner e a “visão popular”
do autismo como transtorno emocional, 
na qual os pais seriam os 
responsáveis pela criança apresentar os 
ditos sintomas, devido a um modelo
de criação inadequado.

2ª ÉPOCA

Já na segunda época, foram formulados 
modelos explicativos do autismo
que se baseavam na hipótese de que 
existiam alterações cognitivas, que
explicavam as dificuldades de relação, 
linguagem, flexibilidade mentais e
comunicação.

3ª ÉPOCA

Atualmente, o autismo é concebido como 
uma síndrome de múltiplas causas,
as quais estariam inter-relacionadas o 
biológico e o anímico, a genética
orgânica e a genética vincular durante 
todo o processo de “constituição do
ser” (MORA, 2002).

Fonte: Adaptação e Interpretação dos escritos de Goméz e Terán 

(2014, p. 464-469).

Ao se pensar no histórico do TEA, é imprescindível fazer 
referência a dois pesquisadores, cujos estudos dos mesmos 
serão descritos a seguir. Sabe-se que o primeiro pesquisador é 
Leo Kanner, psiquiatra, que em 1943, investigou o caso de onze 
crianças que apresentavam primeiramente a característica 
do isolamento profundo, apego a rotinas e objetos e utilização 
destes sem funcionalidade, ecolalia e inversão pronominal. 
Stelzer (2010) salienta que Kanner em 1943 tornou-se o primeiro 
psiquiatra infantil, quando escreveu seu livro “ChildPsychiatry” 
(Psiquiatria Infantil) publicado inicialmente em 1935, o qual 
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foi o primeiro livro/texto a focar especificamente distúrbios 
psiquiátricos infantis.

Kanner descreveu de forma detalhada o que ele julgava 
ser uma condição neurológica única que era aparentemente 
decorrente da incapacidade de: estabelecer vínculos afetivos; 
tolerar modificações dos ambientes por menores que fossem e 
nas rotinas diárias. Descreveu também características secun-
darias, caracterizadas por alterações da fala e linguagem, 
desenvolvimento cognitivo alterado, comportamentos repe-
titivos e sensibilidade pouco comum a determinados fatos e 
situações (STELZER, 2010).

Os pais do grupo estudado, por Kanner, eram altamen-
te inteligentes, inclusive oito das mães tinham curso superior.  
Na descrição original, Kanner cunhou o termo “autismo infantil 
precoce”, referindo que o autismo tinha origem em alterações 
de interação entre a criança e seus pais, sugerindo o termo “mãe 
geladeiras”. Ele descreveu os pais das crianças autistas como 
frios, ausentes e distantes.

Por outro lado, cabe salientar que, em suas anotações 
pessoais, Kanner destacou que poucas vezes em sua prática 
clínica identificou crianças tão bem observadas e destacou 
ainda grande preocupação e interesse dos pais pelo desenvol-
vimento de seus filhos. Em 1970, tentou retomar contato com 
seu grupo, não conseguindo obter informação de duas pessoas, 
dos outros nove autistas já adultos somente dois haviam obtido 
algum sucesso profissional e em relacionamentos pessoais, os 
demais permaneciam em instituições para pessoas com defi-
ciência, com pouco ou nenhum contato com seus familiares 
(STELZER, 2010). Ou seja, já nesta época havia um histórico de 
sucesso escolar e profissional.
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O segundo pesquisador que merece destaque é Hans 
Asperger, psiquiatra que um ano após as publicações de Kanner, 
do outro lado do Atlântico, sem ter conhecimento destes estu-
dos, publicou seu artigo original “Autistic Psychopathy in 
Childhool” (psicopatologia autista da infância) com impressio-
nante emprego de praticamente os mesmos termos sem terem 
tido contato. Ele descreveu meninos com desenvolvimento de 
linguagem normal, mas que tinham comportamento autista 
e comprometimento na habilidade social e de comunicação.  
Os meninos de Asperger falavam como “pequenos adultos”, 
tinham inteligência variável que ia desde um gênio original 
até um indivíduo mentalmente retardado (STELZER, 2010).

Vale salientar que os estudos realizados por Kanner e 
Asperger apresentam semelhanças e diferenças. Por exemplo, 
na comunicação e na linguagem ocorriam diferenças distintas 
que caracterizam quadros distintos entre autismo e a síndro-
me descrita por Asperger. Como semelhança o aspecto funda-
mental se referia as dificuldades de interação social e os dois 
pareciam fascinados pelo autismo.

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS COM TEA

Quando se recebem os casos a serem orientados pelo GA sempre 
estuda-se cada patologia para melhor atender e com os casos de 
TEA não é diferente, saber de suas características é de grande 
importância para bem desenvolver ações. Neste caso especifico 
não se tinha o diagnóstico, porém o acadêmico apresentava 
características que levava a suspeita de TEA.

Algumas características são comuns às pessoas com 
autismo, onde essas são chamadas de “tríade de sintomas  
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do funcionamento autista”. Nesta tríade, destacam-se problemas de 
funcionamento em três áreas, as quais estão destacadas na Figura.

Figura - Tríade do Autismo.

Fonte: Adaptação de Silva e colaboradores (2012).
[Descrição da imagem] Fluxograma com três retângulos, ligados por setas em sentido horário, com as seguintes 
informações: “Disfunções Sociais”; “Disfunções Comportamentais” e “Disfunções da Linguagem”. Ao fundo, marca 
d’água de imagem com crianças brincando. [Final da descrição]

DISFUNÇÕES SOCIAIS

Silva et. al. (2012) destacam que as dificuldades de socialização 
são à base da tríade de sintomas do funcionamento do TEA, 
caracterizadas por variados níveis de gravidade, que vão desde 
casos mais severos, quando a pessoas se isolam praticamente 
em um mundo impenetrável e aquelas que apresentam dificul-
dades muitos sutis, quase imperceptíveis. Cabe destacar que, 
nos casos em que as pessoas apresentam traços discretos torna-
-se mais difícil o fechamento do diagnóstico.

Vale destacar que para todos aqueles com traços ou diag-
nóstico de TEA, um fator é considerado universal: o fato de o 
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contato social ser sempre prejudicado, principalmente por não 
saberem e não aprenderem a arte da interação e a importân-
cia de manter vínculos, sendo necessário então ensinar a essas 
pessoas os mecanismos e os prazeres contidos nos momentos 
de convivência. Para as pessoas com TEA, ficar isolada não é 
necessariamente uma opção, e sim uma necessidade, tendo em 
vista que, o contato lhe parece intimador e invasivo. Alguns 
pais inclusive acabam se tranquilizando quando profissionais 
afirmam que “cada pessoa tem seu tempo. Entretanto, no caso 
do TEA é diferente, pois “esperar o tempo dessa pessoa é perder, 
é deixar uma ave rara presa em uma gaiola e esperar que ela 
saia voando sem abrir a porta” (SILVA et al., 2012. p. 25).

Ou seja, as pessoas com TEA não buscam ficar sozinhas, 
mas a falta de habilidades sociais as mantém longe dos demais. 
Muitas vezes elas até buscam contato social, porém, não sabem 
o que fazer para mantê-lo. Tendem a fazer pouco contato visual, 
o que acaba sendo a primeira barreira para uma boa relação 
social. Normalmente ocorre maior contato com familiares, 
em virtude dos parentes mais próximos entenderem melhor o 
funcionamento da pessoa com TEA, sendo assim, elas ainda têm 
interesse restrito, ou seja, se interessam por poucos assuntos.

DISFUNÇÕES COMPORTAMENTAIS

Os padrões comportamentais das pessoas com TEA não depen-
dem de nacionalidade, raça ou religião. Os comportamentos não 
estão associados aos costumes de um povo ou outros modulado-
res e sim ao desenvolvimento particular destas pessoas.

Silva et al. (2012) destacam que os comportamentos das 
pessoas com TEA, podem ser divididos em categorias como 
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veremos a seguir no Quadro 2, que apresenta a Categoria dos 
comportamentos das pessoas com TEA.

Quadro 2 – Categoria dos comportamentos das pessoas com TEA.

1ª CATEGORIA

COMPORTAMENTOS  
MOTORES

2ª CATEGORIA

COMPORTAMENTOS 
DISRUPTIVOS

Estereotipados Cognitivos

Pular Compulsões

Balanceio de corpo Rituais

Balanceio de mão Rotinas

Bater Palmas Insistência

Torcer os dedos Mesmice

Fazer caretas Interesses Circunscritos

Fonte: Adaptação de Silva e colaboradores (2013).

Vale destacar que na 1ª categoria, os movimentos que 
foram citados acima têm como objetivo a auto estimulação, 
que na maioria das vezes e fora de contexto e sem funções. 
Nestes casos, o prazer está relacionado à agitação em si, ou seja, 
a pessoa com TEA pratica o movimento pelo movimento. A 2ª 
categoria é a dos comportamentos disruptivos cognitivos que 
são caracterizados por adesão rígida a regras e ou necessidade 
de ter coisas somente por tê-las (SILVA et. al., 2012).
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DISFUNÇÕES DA LINGUAGEM

Pessoas com TEA apresentam grandes dificuldades na capa-
cidade de se comunicar, seja pela linguagem verbal ou não 
verbal, isso faz com que elas permaneçam isoladas e distan-
tes. Aprendemos desde muito cedo a interpretar as diferentes 
linguagens e um prejuízo desta capacidade de avaliação pode 
deixar a pessoa com mínimos recursos para interpretar situa-
ções (Silva e colaboradores, 2012).

Quando o assunto é linguagem, algumas pessoas com 
TEA podem ter bom desenvolvimento da fala, como é o caso 
do acadêmico atendido pelo GA, outras, no entanto, não falam 
absolutamente nada. E é principalmente a partir dos dois anos 
de idade que as disfunções da linguagem começam a ser obser-
vadas. Os pais, por vezes, procuram o pediatra, que encaminha 
a criança para uma avaliação fonoaudiológica, onde a deficiên-
cia auditiva é excluída, mas a ausência da fala ainda persiste 
e consequentemente os responsáveis se sentem imponentes 
frente à situação.

Muitas variáveis determinam o início da fala nas pessoas, 
tais como ritmo próprio, genética, estímulos que recebem em 
casa, e antes de usar a linguagem verbal a pessoa já estabele-
ce contato através da linguagem não verbal: sorri, chora e faz 
expressões faciais, o que já é considerado comunicação. Quando 
mesmo com muito estímulo a pessoa não fala, deve-se pensar 
em diferentes alternativas, para que consigam se comunicar e 
interagir de forma mais eficazes (SILVA et. al., 2012).

Quando o sujeito não consegue dar funcionalidade para 
a fala, e apenas repete algumas palavras, esse comportamento 
é denominado ecolalia e é característico de pessoas com TEA. 
A ecolalia pode ser tardia, quando, por exemplo, repete frases 
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antigas e ecolalia imediata, repete o que os outros falaram, ou 
ouviu na televisão. Outros sinais apresentados são discursos 
monótonos, monotemático e falam na terceira pessoa. Sua 
forma concreta de ver o mundo também faz com que não iden-
tifique sutileza e questões subentendida em discursos (SILVA 
et. al., 2012).

OBJETIVOS

O objetivo do artigo é relatar orientações realizadas pelos 
profissionais do GA, ao acadêmico que recebeu o diagnóstico de 
TEA, durante o acompanhamento prestado e trazer um levan-
tamento teórico sobre o transtorno em questão.

DESENVOLVIMENTO

Será descrito a seguir um relato do caso de acadêmico que 
iniciou acompanhamento no ano de 2016 no NEAI, pelo GA.  
As profissionais envolvidas são psicólogas, assistentes sociais 
e psicopedagogas.

O primeiro contato entre o acadêmico, que se intitulou 
JK, e as profissionais do GA ocorreu quando o mesmo foi até ao 
NEAI solicitar uma sala para que pudesse realizar seu estudo 
extraclasse. Ingressante pela modalidade de ampla concorrên-
cia o acadêmico procurou o núcleo por recomendação da Pró 
Reitoria de Assuntos Estudantes (PRAE). 
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MOMENTO 1: ACOLHIMENTO

No primeiro contato com as profissionais do GA, o acadêmico 
se apresentou como JK, 23 anos, matriculado em curso da área 
das exatas, referiu que estaria precisando de uma sala para que 
pudesse estudar. Foi esclarecido que a universidade não dispu-
nha de sala para estudos e que o local de estudos para os acadê-
micos seria a biblioteca da mesma. JK foi convidado a conhecer 
o trabalho do NEAI, porém apresentou-se resistente e não quis 
conversar ressaltando que sua necessidade era a sala para 
poder realizar seu estudo extraclasse. Foi apresentada então a 
possibilidade de estudar na Sala de Recursos Multifuncionais 
(SRM) do núcleo, porém o mesmo não aceitou, pois queria um 
local que pudesse ficar sozinho e a sala é para uso coletivo dos 
acadêmicos que necessitam de uso de Tecnologia Assistiva (TA).

Em outro momento, JK retornou ao NEAI solicitando 
novamente uma sala para estudos. A profissional que estava no 
local lhe indicou a biblioteca e o mesmo justificou que encontra 
dificuldade em estudar na mesma, pois há muitos ruídos, sons, 
falas. Então a profissional salientou que o acadêmico teria de 
estudar em casa, pois a universidade não dispunha de local 
para estudo além da biblioteca, a não ser que necessitasse que 
algum auxílio de TA para usar a SRM. O acadêmico rebateu 
dizendo que morava no bairro Cassino e precisava passar o dia 
na universidade, pois contava com carona para seu transporte. 
Novamente não quiz conhecer o trabalho do NEAI, apresentan-
do oposição a fala da profissional do GA.

Em um terceiro momento, JK retorna ao núcleo e a profis-
sional que lhe recebe já sabe que o mesmo tinha procurado o 
local e que suas colegas não haviam conseguido conversar com 
o mesmo nada além do seu pedido por uma sala para estudos.  
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O acadêmico pareceu menos resistente e foi uma ótima opor-
tunidade para que a profissional insistisse para que conversas-
sem e que pudesse apresentar o trabalho do NEAI ao mesmo.  
Foi neste momento que JK, com muita dificuldade em fazer 
colocações, sentiu-se a vontade para contar um pouco sobre 
sua história de vida. Nascia neste momento um vínculo, um 
ponto de referência para o acadêmico dentro da universidade.

MOMENTO 2: ACOMPANHAMENTO

Após tomar conhecimento do trabalho do NEAI, o acadêmico 
aderiu ao acompanhamento com profissional do GA, através de 
escuta e orientação. JK relatou que não é natural de Rio Grande, 
estava na cidade para estudar e precisava de uma sala, pois 
tem dificuldade em se concentrar e não estava conseguindo na 
biblioteca. Foi sugerido que procurasse um de seus professores 
e visse a possibilidade de haver uma sala do seu curso para os 
estudantes realizarem estudo extraclasse. Foi agendado com o 
acadêmico novo momento para escuta e orientação.

Na data e horário marcado o acadêmico estava no núcleo, 
relatando que havia se engajado em um projeto e que o profes-
sor que coordenava o mesmo havia disponibilizado uma sala 
para ele estudar. Relatou que estava enfrentando algumas difi-
culdades com relação a convivência com outras pessoas, prin-
cipalmente na comunicação, pois na sua opinião não conseguia 
se fazer compreendido, ficava nervoso e não conseguia falar 
com coerência. Referiu que já havia feito acompanhamento 
psicológico por um tempo por causa disso, então a profissio-
nal questionou se JK gostaria de ter atendimento psicológico, 
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o acadêmico respondeu afirmativamente. Através de parceria 
NEAI – PRAE, JK passou a ser atendido por psicólogo da PRAE.

Ainda no ano de 2016, JK levou sua mãe até ao NEAI para 
que conhecesse o local e o trabalho, do qual de acordo com 
a mesma ele fazia muita referência. Na ocasião, foi relatada 
pela mãe do acadêmico, a dificuldade de JK em conviver com 
outras pessoas, conversar, se aproximar, fazer novas amizades, 
sendo muito quieto e restringindo-se a convivência somente 
com a família. A mãe se preocupa com JK, pois o mesmo mora 
sozinho na cidade, mas ressalta que a família acredita na sua 
capacidade de independência e que mantém contato diário 
via chamada de vídeo.

Ao término do ano letivo o acadêmico vai para casa dos 
pais, ao retornar para o inicio do novo ciclo letivo, em 2017, refere 
que esteve com sua antiga psicóloga e que a mesma entraria em 
contato com GA. Foi então que se obteve um conhecimento maior 
sobre o acadêmico, através de parecer disponibilizado pela antiga 
psicóloga. Além disso, ela sugeriu que seria importante JK trocar 
de psicólogo, pois relatou a ela que não conseguiu estabelecer um 
bom vinculo com psicólogo da PRAE, não conseguindo falar sobre 
o que lhe acometia. A profissional do GA colocou JK na lista de 
espera para atendimento no Centro de Atendimento Psicológico 
(CAP) da FURG, e em pequeno período de tempo o acadêmico 
iniciou o atendimento com uma estudante de psicologia.

A antiga psicóloga pediu ainda para que se possível conse-
guisse uma avaliação médica, pois suspeita que JK tivesse TEA. 
Relatou que estava preocupada com o acadêmico, ressaltando a 
possibilidade de surto, pois apresentava pensamentos recorren-
tes centrados em medo e preocupações acentuadas com assal-
to. Neste mesmo espaço de tempo a mãe do acadêmico entra 
em contato, avisando que virá a Rio Grande para acompanhar 
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JK em uma consulta psiquiátrica, que já havia sido agendada 
pela mesma, e iria até ao NEAI para passar o retorno. Após a 
consulta, mãe e filho estiveram no núcleo relatando que não 
foi passado nenhum diagnóstico sobre JK e que ele iniciaria 
tratamento medicamentoso, retornando ao psiquiatra após um 
mês. No retorno ao psiquiatra JK vai sem acompanhante e rela-
ta a profissional do GA que não gostou, pois procura por uma 
avaliação diagnóstica e o médico disse que não faria, por não ver 
necessidade. É neste momento que se propõe a JK que procure a 
avaliação de um profissional em sua cidade, quando estiver em 
período de férias, assim um responsável poderá lhe acompanhar.

Matriculado em número de disciplinas maior que o exigi-
do pelo curso e tentando realizar disciplinas de outro curso, os 
professores do acadêmico buscaram pelo NEAI e pediram para 
que a profissional do GA convencesse JK a não fazer o mesmo no 
próximo semestre. A profissional responsável conversou com 
o acadêmico que se apresentou resistente, dizendo que não se 
sentia sobrecarregado e que conseguiria aprovação. Ao final do 
primeiro semestre JK vivenciou suas primeiras reprovações e 
a profissional do GA começou a ter avanços no que se referia 
a orientá-lo a cursar menos disciplinas no semestre seguinte.

Antes de ir para casa dos pais, nas férias de julho deste ano, 
o acadêmico vai ao NEAI e em conversa com profissional do GA se 
compromete a diminuir o número de disciplinas que irá cursar 
no próximo semestre, pois reconhece a sobrecarga ao finalizá-lo.

MOMENTO 3: O DIAGNÓSTICO

Durante o período das férias de julho de 2017, JK procura 
avaliação com médico psiquiatra em sua cidade. O acadêmico 
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já havia realizado acompanhamento com este profissional no 
ano de 2014 e agora retornava para uma avaliação, em busca 
de um diagnóstico, pois relatava a todo o momento que havia 
algo estranho consigo.

Na volta a Rio Grande, para inicio do segundo semestre 
letivo de 2017, JK procurou o NEAI com laudo médico em mãos. 
O médico referiu que o quadro clínico do acadêmico é compa-
tível com TEA e com o Transtorno de Ansiedade Generalizada.

Em momento de escuta e orientação com profissional do 
GA, JK relatou que o diagnóstico não causou mudança no seu 
dia-a-dia, mas que desconfiança tinha fundamento causou um 
alivio significativo. Agradeceu a mesma por ter conversado com 
a estudante de psicologia que está lhe atendendo, para que no 
atendimento psicológico desenvolvesse um trabalho voltado 
para o conhecimento do eu e do transtorno, que o acomete além 
do desenvolvimento/aprimoramento de habilidades para a vida.

O acadêmico continua em acompanhamento enquanto 
este artigo esta sendo finalizado, e sempre é ressaltado que 
NEAI está a sua disposição, pois tem como objetivo sua aces-
sibilidade, permanência e sucesso na universidade, como um 
suporte para e Educação Inclusiva.

CONCLUSÃO

Após a realização deste relato de caso fica evidente que é de 
suma importância que os psicólogos e diferentes profissionais 
comecem a pensar nas pessoas com TEA e que pesquisem sobre 
este transtorno para que bem possam atendê-los seja na área da 
saúde ou da educação e também orientar as famílias.
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Quando o GA recebe um acadêmico, tendo ou não uma 
necessidade especifica, acolhe o mesmo como ser único e 
tenta-se pensar em ações que façam com que ele se sinta real-
mente incluso.

Com base neste relato de caso também se pensa que ofere-
cer formação para os profissionais de diferentes áreas seja um 
dos principais passos para que possamos começar a entender 
melhor sobre o TEA e consequentemente pensar em interven-
ções em diferentes aspectos que forem pertinentes para cada 
pessoa com transtorno, ações com essa finalidade vem sendo 
desenvolvidas pelo NEAI com temas diversos.

É previsto na lei 12.764/2012 o incentivo à formação e 
à capacitação de profissionais especializados no atendimen-
to à pessoa com TEA, bem como a pais e responsáveis e ainda 
o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos 
epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as 
características do problema relativo a este tema no País.
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FAMILIARES DE ALUNOS  
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RESUMO 

A inclusão de alunos com deficiência na educação básica das 
escolas públicas da cidade de Marabá-PA tem sinalizado grandes 
desafios nos dias atuais, envolvendo alunos, docentes e fami-
liares. Tendo em vista essa realidade, propõe-se este projeto 
de caracterização com o objetivo geral de analisar as neces-
sidades e o perfil sociodemográfico dos familiares de alunos 
com deficiência na educação básica das escolas públicas da 
cidade de Marabá-PA, fundamentando ações extensionistas 
de intervenção. A pesquisa será desenvolvida sob a ótica de 
uma abordagem psicossociológica alerta para o dinamismo 
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dos fenômenos, sua contextualização nos diversos níveis de 
análise e sua complexidade. O projeto será desenvolvido em 
cinco etapas: apresentação do estudo nas escolas, cadastro e 
sistematização das famílias, levantamento das demandas de 
intervenção, Intervenção e análise do processo por meio da 
formação de grupos de apoio como atividade extensionista e 
análise dos resultados. A metodologia utilizada tem desenho 
quali-quantitativo, sendo utilizada a técnica dos grupos focais 
para o levantamento das demandas dos grupos de intervenção 
e o uso de uma ficha sociodemográfica para a coleta dos dados 
do levantamento do perfil. Como resultados parciais tem-se que 
Marabá possui 28 escolas públicas com demandas de alunos com 
deficiência, sendo um total aproximado de 591 alunos distribu-
ídos no total das escolas. Almeja-se que o projeto seja capaz de 
gerar novos saberes, podendo contribuir para o bem estar dos 
familiares e consequentemente desses alunos com deficiência. 

Palavras-chave: alunos com deficiência; família; grupo de apoio

INTRODUÇÃO

Conforme trata a Lei n.13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência – pessoas com deficiência são aquelas 
que possuem impedimentos de natureza física, mental, intelec-
tual ou sensorial os quais, em interação com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
com as demais pessoas. Dentre os impedimentos abordados na 
literatura, tem-se o Tanstorno do Espectro Autista (TEA) e o 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 
apontando para grandes desafios enfrentados pelos portadores 
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desses transtornos, seus familiares e educadores. O Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), de acordo com a American Psychiatric 
Association (2014) caracteriza-se por alterações nas habilidades 
de interação social e comunicação, além de comportamentos 
repetitivos e estereotipados, podendo incluir crianças com 
autismo clássico, síndrome de Asperger e transtorno invasivo 
do desenvolvimento sem outra especificação. Alguns estudos 
desenvolvidos no Brasil sobre o TEA apontam dificuldades tanto 
para as crianças que possuem o transtorno, como também para 
aqueles que cuidam dessas crianças, como familiares e profes-
sores. A literatura sugere também alguns aspectos relativos ao 
importante papel da família na inclusão das crianças com TEA. 
Siqueira et al (2016) mostram que crianças autistas possuem 
comprometimentos, que variam de leve ao mais grave, nas rela-
ções sociais com consequências negativas para sua inserção no 
meio social. As dificuldades advindas do transtorno além de 
ocorrerem no nível da socialização, também ocorrem em nível 
pedagógico de ensino- aprendizagem como apontam vieira e 
Santos (2016). Bosa (2014) também destaca dificuldades na 
linguagem, defendendo que “o atraso da fala parece ser o moti-
vo que mais mobiliza os pais na busca por assistência” (p. 25). 
Em relação aos aspectos negativos que envolvem os familiares 
de crianças autistas Malagris e Moxotó (2015) afirmam que “o 
diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) tem sido 
descrito na literatura como razão de excessivo stress em suas 
mães” (p. 772). Para as autoras supracitadas, a incidência de 
estresse nessas mães é agravada quando precisam abrir mão 
de suas atividades laborais para cuidarem dos filhos, sentindo-
-se frustradas, quando o trabalho é uma das fontes de satisfação 
pessoal. Expressando também as dificuldades das mulheres e 
mães de autistas, Cunha e Pinto (2016), relatam o sofrimento 
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social como parte do cotidiano dessas mulheres e Gomes et al 
(2015) apontam a sobrecarga emocional dos pais como um dos 
principais desafios encontrados pelas famílias. Para os profes-
sores que lidam com crianças autistas, Ramos (2016) chama a 
atenção para as dificuldades dos docentes em trabalhar efeti-
vamente para incluir as crianças autistas, concluindo que “a 
fusão entre currículo, trabalho em equipe e comportamento 
instável da criança autista deve alinhar-se à perspectiva de 
constituição de “sujeito” da criança autista” (p. 39). Concordando 
com Ramos (2016) Teixeira et al (2016) levantam as diversas difi-
culdades que professores enfrentam no desenvolvimento motor 
dessas crianças, tendo em vista que a criança portadora do 
autismo reage de diferentes formas. Um estudo realizado no 
âmbito das escolas públicas da cidade de Marabá-PA, tratando 
da inclusão escolar do ponto de vista dos professores, revela 
sentimentos de impotência, frustração e despreparo por parte 
dos docentes (Anjos, Andrade e Pereira, 2009). Direcionando o 
foco para os Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH), de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais 5ª edição (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2014) este transtorno apresenta como sintoma-
tologia os distúrbios emocionais e comportamentais e é carac-
terizado por um padrão de desatenção e/ou hiperatividade que 
se inicia na infância e interfere no desenvolvimento do indiví-
duo. Estudos desenvolvidos no Brasil sobre o tema apontam 
para os aspectos vinculados à medicalização e para o impacto 
negativo da rotulação, pelo diagnóstico, em crianças com TDAH. 
Para o tema da medicalização, Cruz, Okamoto e Ferraza (2016) 
afirmam que “as crianças que apresentam  dificuldades de 
aprendizagem ou comportamento são categorizadas como um 
corpo biológico a-histórico desprovido de vida social e afetiva” 
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(p.703), denotando dois fenômenos interrelacionados como a 
medicalização e a patologização da infância. Na mesma linha 
de raciocínio Garcia, Borges e Antoneli (2015) analisando a 
medicalização na escola a partir da ótica dos professores, apon-
tam que a percepção destes profissionais da educação é de uma 
intensificação desse processo nas escolas, com problemas de 
excesso de diagnósticos ou diagnósticos errados e efeitos cola-
terais de medicações. Ferreira e Faria (2015) quando analisam 
o impacto do diagnóstico de TDAH na educação e nos dias 
atuais, concluem que “para mascarar todas essas dificuldades 
e acabar com o problema da criança e a da família, classifica-se 
a criança com TDAH, prescrevendo medicamentos que são 
drogas e que mais tarde irão trazer graves efeitos na vida desse 
indivíduo”. Para os autores supracitados “essas dificuldades” 
referem-se conflitos familiares, abusos sexuais e etc. Diante do 
cenário até o momento descrito, envolvendo os transtornos da 
infância TEA e TDAH, chama-se a atenção para a importância 
dos familiares envolvidos nesse processo. Nos dias atuais, a lite-
ratura que aborda o tema das crianças com necessidades educa-
cionais especiais aponta o importante papel desempenhado 
pela família. Gualda e Fabiana CIA (2013) ressaltam o papel da 
família no desenvolvimento das pessoas, afirmando “garantir 
sua sobrevivência física e permitir as aprendizagens básicas” 
(p. 308). Nunes, Silva e Aiello (2008), confere o papel central da 
família aos indivíduos com necessidades especiais, defendendo 
que “a família é também o primeiro sistema de apoio no univer-
so de serviços e suportes para crianças deficientes” (p. 37). 
Batista e França (2007), concordando com as autoras supracita-
das, reconhece o papel principal da família para essas crianças, 
apontando a relação mútua entre tais famílias e a sociedade, 
destacando que “à medida que a família e a sociedade 
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necessitam construir um novo conhecimento sobre a pessoa 
com deficiência, desenvolvem padrões de interação e um 
conjunto de ações favoráveis aos seus membros” (p. 121). 
Reafirmando a importância da família na integração do porta-
dor de deficiência, Glat (1996) acrescenta que “ressaltado o papel 
fundamental que a família exerce, ou pode vir a exercer, as 
características dessa relação ainda precisam ser investigadas 
com mais profundidade” (p. 111). Para melhor se compreender 
o papel da família nesse contexto, destaca-se o conceito apon-
tado por Nunes e Aiello (2004), em que a “família” deve ser 
interpretada como um “sistema interacional, complexo e 
composto por subsistemas integrados e interdependentes que 
estabelecem uma relação bidirecional e de mutua influencia 
com o contexto sociohistórico no qual estão inseridos” (p. 37). 
Tomando-se como ponto de análise o conceito de “família”, 
apontado pelas autoras supracitadas em parágrafo anterior, é 
possível destacar a relação bidirecional entre a família e a crian-
ça de interinfluencias, em que criança e família estão envolvi-
das em um contexto sóciohistórico mais amplo. Desse modo, 
supõe-se a importância do apoio social que essa família precisa 
para garantir uma interinfluência positiva para essa criança. 
Sendo assim, uma das formas de apoio social encontrada na 
literatura são os grupos de ajuda mútua. Para Hernandez (2015) 
os participantes dos grupos de ajuda mútua compartilham um 
problema em comum, modificando a concepção que possuem 
de si mesmo e de seus relacionamentos sociais. Seguindo a 
mesma linha de pensamento do autor supracitado, Damásio, 
Nunes e Sobral (2014) utilizam uma definição que concorda com 
o aspecto dos grupos de ajuda mútua compartilharem um 
problema, ou uma experiência em comum. Além disso, podem  
ser formados a partir de duas ou mais pessoas que estão juntas 
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para prestar ajuda específica ao problema, apoiando-se umas 
às outras. Vasconcelos (2011) aponta que um dos principais obje-
tivos dos grupos de ajuda mútua consiste na construção de uma 
autonomia ativa dos familiares no manejo dos problemas, a 
partir de suas próprias formas de organização. Nesse sentido, 
os grupos são autônomos para criar suas estratégias de exis-
tência, como numero de encontros, temas a serem tratados, 
membros integrantes e toda a dinâmica do grupo. Arruda, 
Alvarez e Gonçalves (2009) também concordam que a formação 
dos grupos de ajuda mútua está centrada no fato dos partici-
pantes partilharem de problemas comuns e que “reunindo-se 
em grupo encontram apoio umas nas outras, redefinem a sua 
situação e encontram um novo clima para juntas buscarem 
estratégias de enfrentamento” (p. 340). Complementando os 
aspectos levantados pelos autores sobre os grupos de ajuda 
mútua Monteiro (1997) destaca que em termos metodológicos 
esses grupos utilizam a “partilha” e como estratégia de inter-
venção o “conhecimento da experiência”. Além do conhecimen-
to da experiência o autor destaca o companheirismo, a 
flexibilidade, a espontaneidade, a heterogeneidade, a partici-
pação voluntária e o suporte continuado e permanente (Monteiro, 
1997, p. 451). Sendo assim, e possível se pensar em ações integra-
tivas e colaborativas entre instituições que apoiam os portadores 
de necessidades especiais no sentido de oferecer às famílias apoio 
social de que necessitam, através de uma pesquisa em que se 
busque primeiramente o levantamento do perfil dessas famílias, 
e, posteriormente, ser oferecido um serviço especializado de 
acompanhamento e formação de grupos de ajuda mútua entre 
os familiares de portadores de necessidades especiais, do ensino 
médio, da cidade de Marabá-PA. É possível que o apoio social 
oferecido às famílias através deste projeto, possa refletir 
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positivamente na adaptação da criança, gerando consequências 
positivas para os outros agentes envolvidos como professores, 
cuidadores, escolas e outros.

OBJETIVO GERAL

Analisar as necessidades e o perfil sociodemográfico dos 
familiares de alunos com deficiência na educação básica das 
escolas públicas da cidade de Marabá-PA, fundamentando 
ações de intervenção.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Cadastrar e sistematizar o perfil dos familiares de alunos com 
deficiência na educação básica das escolas públicas da cidade 
de Marabá-PA; levantar as necessidades/demandas de inter-
venção das famílias; Intervir e analisar o processo; Analisar os 
resultados do processo de intervenção.

METODOLOGIA

Em decorrência dos objetivos apresentados e dos pressupos-
tos da abordagem adotada, pensou-se o desenvolvimento da 
pesquisa partindo-se da noção de triangulação dos dados 
proposta por Vergara e Peci (2003) em que o uso de mais de 
uma técnica permite melhor aproximação dos fenômenos 
focalizados. Dessa forma, adotar-se-ão duas estratégias distin-
tas de pesquisa. A primeira estratégia de pesquisa envolve a 
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aplicação de um questionário sociodemográfico, envolvendo 
a Etapa 2 de cadastro e sistematização do perfil das famílias. 
Esta etapa acontecerá por meio da colaboração das escolas 
onde serão cadastrados os familiares, objetivando a consolida-
ção da Etapa 3 da formação dos grupos focais. Os grupos focais 
são caracterizados por Morgan (1997) como uma técnica de 
pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais ao 
se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador. Assim 
sendo, o objetivo do emprego dos grupos focais para a pesquisa 
é justamente o de levantar as necessidades e/ou demandas dos 
familiares, vislumbrando possíveis intervenções que se darão 
por meio de ações extensionistas através dos grupos de apoio 
(Etapa 4). Os grupos de ajuda mútua estão devidamente concei-
tuados na estrutura do presente projeto, especificamente na 
seção de “Evidências da atualidade”. Para fins de registro dos 
dados e criação do cadastro das famílias, as informações das 
fichas sociodemográficas serão registradas em banco de dados 
do Excel 2010 e SPSS 20 (Statistical Package of Social Science) e 
posteriormente realizadas análises estatísticas descritivas para 
a elaboração do perfil. Os dados referentes aos grupos focais 
serão gravados, posteriormente transcritos e analisados por 
meio da análise de conteúdo sistematizada por Oliveira (2008). 
Para avaliar a eficácia dos grupos de ajuda mútua ao final do 
processo interventivo, será utilizada uma ficha de avaliação do 
processo grupal, cujos resultados serão transcritos por meio da 
elaboração de um relatório final. 
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RESULTADOS PARCIAIS

Tem-se na tabela abaixo o nome, o quantitativo e a localização 
das escolas com demandas de alunos com deficiência na cidade 
de Marabá-PA. Sendo um total de 28 escolas públicas de ensi-
no básico, distribuídas em diferentes bairros, totalizando 591 
alunos com deficiência.

Tabela – Distribuição das escolas com demandas 
de alunos com deficiência em Marabá-PA.

Nº ESCOLA Nº DE 
ALUNOS BAIRRO LATITUDE

01 Escola Municipal 
Adelaide Molinari 17 Vila Socorro 5°38’27.8”S

49°06’18.4”W

02
Escola Municipal 
Albertina Sandra 
Moreira dos Reis

26 Nova Marabá 5°20’37.9”S
49°07’28.8”W

03 Escola Municipal 
José Alves de Lima 09

Nossa 
Senhora 

Aparecida

5°20’43.5”S 
49°04’24.7”W

04
Escola Municipal 

Basílio Miguel 
dos Santos

16 Amapá 5°21’44.6”S 
49°08’23.8”W

05 Escola Municipal 
Cora Coralina 06 Cidade Nova 5°20’57.4”S 

49°08’03.0”W

06
Escola Municipal 

Fátima Maria 
F.Gadelha

14 Nova Marabá 5°20’55.5”S 
49°04’57.2”W

07
Escola Municipal 

Heloisa de 
Sousa Castro

22 Liberdade 5°23’03.4”S 
49°07’53.1”W
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08 Escola Municipal 
Profa. Ida Valmont 25 Novo 

Horizonte
5°21’59.2”S 

49°07’00.4”W

09 Escola Municipal 
Inácio de Souza Moita 26 Nova Marabá 5°22’34.0”S 

49°06’52.3”W

10
Escola Municipal 

Terezinha de 
Sousa Ramos

21 Nova Marabá 5°20’57.2”S 
49°08’03.8”W

11
Escola Municipal 
Jonathas Pontes 

Athias
28 Nova Marabá 1°23’58.1”S 

48°28’57.6”W

12
Escola Municipal 
Professora Judith 

Gomes  Leitão
25 Marabá 

Pioneira
5°20’54.1”S 

49°08’04.7”W

13
Escola Municipal 
Maria das Graças 

Ribeiro Souza
22 Bela Vista 5°20’39.1”S 

49°07’28.6”W

14
Escola Municipal 

Maria de Jesus 
Alves Soares

13 Nova Marabá 5°20’39.1”S 
49°07’28.6”W

15
Escola Municipal 
Martinho Mota 

da Silveira
22 Nova Marabá 5°20’57.7”S 

49°08’00.5”W

16
Escola Municipal 

Evandro dos 
Santos Vianna

28 Morada Nova 55°16’35.6”S 
49°04’16.3”W

17 Escola Municipal 
Odílio Maia 22 Nova Marabá 5°20’42.4”S 

49°04’40.6”W

18 Escola Municipal 
Pedro Cavalcante 29 Nova Marabá 5°20’42.5”S 

49°04’41.2”W

19
Escola Municipal 

Pedro Peres 
Fontenelle

33 Morada Nova 5°12’38.0”S 
49°02’46.5”W
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20
Escola Municipal 
Pedro Marinho 

Oliveira
08 Brejo do Meio 5°25’18.3”S 

49°16’04.1”W

21 Escola Municipal 
José de Sousa 37 Liberdade 5°23’30.6”S 

49°08’16.2”W

22 Escola Municipal 
Silvino Santis 20 Belo 

Horizonte
5°21’14.3”S 

49°06’10.6”W

23
Escola Municipal 

Professora Salomé 
Carvalho

22 Nova Marabá 5°20’14.2”S 
49°05’55.3”W

24 Escola Municipal 
Santa Rosa II 10 Marabá 

Pioneira
5°20’39.1”S 

49°07’57.2”W

25 Escola Municipal São 
José do Novo Planalto 16 Marabá 

Pioneira
5°20’39.2”S 

49°07’28.7”W

26 Escola Municipal 
Tereza de Jesus 21 Novo 

Horizonte
5°22’10.5”S 

49°06’51.7”W

27 Escola Municipal 
Walquise Viana 37 Jardim 

Vitória
5°22’34.9”S 

49°08’22.8”W

28
Escola Municipal 

Professor José Flávio 
Alves de Lima

16 Morada Nova 5°16’59.8”S 
49°04’14.2”W

TOTAL 591

Fonte: Elaboração dos autores.

CONCLUSÕES PARCIAIS

Diante dos resultados parciais apontados tem-se uma deman-
da de atendimento para grupos de familiares de pelo menos 
591 familiares participantes do grupo de ajuda. Os critérios de 
inclusão para a formação dos grupos serão mais bem definidos a 
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partir do levantamento das demandas. Entretanto, pretende-se 
selecionar o familiar responsável direto pelo aluno com disponi-
bilidade para frequentar os grupos como voluntários. Dos alunos 
que apresentam deficiência, pretende-se formar grupos distintos 
de acordo com as características dos transtornos apresentados 
entre TEA e TDAH. 
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo compreender a narrativa da 
história de vida de um estudante com deficiência visual no curso 
de Direito. Esse estudo é decorrente do recorte de uma investi-
gação em andamento intitulada “A tessitura da história de vida 
de estudantes com deficiência no Ensino Superior”. Os diálogos 
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teóricos se fundamentam nos estudos de Shiroma, Morais, 
Evangelista (2007); Senna (2007); Glat (2009); Castro (2011), 
Padilha e Oliveira (2013); Chahini (2016) entre outros, e documen-
tos orientadores e legais. Quanto ao procedimento metodológico, 
à pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa e com 
a escolha do método História de Vida. O lócus do estudo ocorreu 
em uma universidade pública, localizada no Estado do Rio de 
Janeiro, tendo como participante um estudante com deficiência 
visual matriculado no curso de Direito. Utilizou-se no campo a 
entrevista biográfica e o registro ocorreu por meio do gravador 
e nota de campo. O resultado evidencia a necessidade da escuta 
atenta no cotidiano da sala de aula da voz do estudante com 
deficiência, pois poderá colaborar com os professores (as) no 
ensino superior a repensar e a construir novos saberes sobre 
a deficiência, considerando que ainda há uma representação 
estigmatizada, refletindo nas barreiras atitudinais vivenciadas 
e experienciadas por esses alunos na universidade.

Palavras-Chave: História de vida; ensino superior; deficiência.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo compreender a narrativa 
da história de vida de um estudante com deficiência visual no 
curso de Direito. Esse estudo é decorrente do recorte de uma 
investigação em andamento intitulada “A tessitura da história 
de vida de estudantes com deficiência no Ensino Superior”. 

Ao abordar o processo de inclusão desses alunos, faz-se 
necessário o olhar atento sobre as dinâmicas socioculturais 
que envolvem o acesso, permanência e aprendizagem desses 
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estudantes no cotidiano das universidades. Dado à compreen-
são que o processo de inclusão e exclusão demarca a existência 
de diversos grupos sociais historicamente marginalizados na 
sociedade, inclusive as pessoas com algum tipo de deficiência, 
Padilha e Oliveira (2013, p. 11) sinalizam que:

O debate sobre a exclusão/inclusão necessita ser situado no 

contexto mais amplo as relações sociais instituídas na socie-

dade capitalista e dos modos de produção que tomam como 

referência o padrão de homem, adulto, branco, em idade 

produtiva e pertencentes aos grupos dominantes. Esse debate 

deve considerar, ainda, as relações que se configuram entre 

nações e grupos econômicos no mundo globalizado, as quais 

afetam cada vez mais diretamente política educacional insti-

tuída em cada país, ainda que de forma diferenciada.

Então, cabe pensar que as políticas públicas sociais e 
educacionais não ocorrem sem embates, pressões, conflitos 
e tensões, considerando que as ações esbarram em interesses 
econômicos que separam e segregam os grupos sociais a partir 
de uma lógica econômica e perversa do capital, como destacado 
pelas autoras. Essa relação antagônica constitui o pano de fundo 
para se compreender a discussão da inclusão de estudantes com 
deficiência no Ensino Superior.

A década de 1990 é marcada por mudanças significativas 
no cenário da educação no país atrelada a uma “vasta docu-
mentação internacional, emanada de importantes organis-
mos multilaterais” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, 
p.47), como a Declaração Mundial sobre de Educação para Todos: 
das necessidades básicas de aprendizagem, Conferência realizado 
em Jomtien em 1990 (Tailândia); Declaração de Salamanca em 
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1994 (Espanha), Conferência Mundial sobre necessidades educa-
tivas especiais: acesso e qualidade, Convenção de Guatemala 1999, 
Convenção interamericana para eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas com deficiência, entre outros.  
E o Brasil sendo um país signatário assume compromissos inter-
nacionais de implementar ações que contemplem as recomen-
dações dos documentos orientadores.

Acompanhando o movimento do cenário internacional, 
no que tange a inclusão de pessoas com deficiência, no Brasil 
tem-se constituído uma série de leis (BRASIL, 2008; BRASIL, 
1996; BRASIL, 2002), decretos (BRASIL, 2005; BRASIL, 2004; 
BRASIL, 2011); resolução (BRASIL, 2001) e documento orienta-
dores, como a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva de 2008, que prescrevem os direitos e ações 
para a construção de políticas públicas que contemplem o aces-
so, permanência e aprendizagem de pessoas com deficiência em 
todos os níveis de ensino. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 1996 
(BRASIL, 1996) preconiza mudanças como currículo, formação 
de professores, métodos educativos, recursos e necessidade de 
organizações diferenciadas para atender as necessidades espe-
cíficas do público alvo da Educação Especial, definido como 
estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvi-
mento ou alunos com altas habilidades/superdotação (BRASIL, 
2008; 2015).

Diante da necessidade de mudanças significativas na 
organização no funcionamento da escola, apesar de reconhecer 
ainda as diversas barreiras impostas às pessoas com deficiência 
e altas habilidades/superdotação, não se pode deixar de consi-
derar a chegada desses estudantes no Ensino Superior.
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Realidade que tem provocado às instituições de Ensino 
Superior a problematizar e discutir ações e estratégias que 
possam garantir o direto do público alvo da Educação Especial 
ter acesso, permanência e aprendizagem. Essas ações estão 
inclusive previstas na Portaria n. 3.284/2003 que “dispõe sobre 
requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de defici-
ências, para instruir os processos de autorização e de reco-
nhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições” 
(BRASIL, 2003, p. 1).

Apesar de esse processo ser recente, podem-se encon-
trar alguns estudos que têm investigado a inclusão desses estu-
dantes no Ensino Superior, inclusive apontando que algumas 
universidades têm buscado construir ações como: bancas espe-
cializadas; ledor para estudantes cegos; intérprete de Libras 
para alunos e professores Surdos; criação e implantação do 
Núcleo de Acessibilidades ou outros espaços de atendimento 
da necessidade específica do estudante, monitoria, acesso aos 
recursos tecnológicos, entre outras providências (MOREIRA 
2004; ROCHA; MIRANDA, 2009; CASTRO, 2011; OLIVEIRA, 2013; 
SILVA, 2014). Essa realidade está sendo materializada de dife-
rentes formas nas universidades brasileiras.

Diante desse contexto de ensino faz-se necessário à escu-
ta das vozes de estudantes que vivenciam no seu cotidiano o 
processo de inclusão ou exclusão nos espaços das universidades, 
pois dessa forma a lacuna, o silêncio, a superação podem ser 
narradas pelas próprias pessoas com deficiência, e não dita por 
outros (família, amigos, professores, gestores, entre outros). 
Como destaca Oliveira (2013, p. 963), “[...] a narrativa emerge 
como possibilidade que permite transpor as distâncias – quase 
sempre ilusórias – entre os textos legais, suas prescrições e 
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normatizações e os impactos e efeitos gerados pela legislação 
na vida e no cotidiano dos sujeitos”.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

A investigação caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, 
pois o estudo está mergulhado na complexidade da dinâmi-
ca das relações socioculturais, sentido subjetivo, percepção e 
sentimento relatado a partir da vivência e experiência do sujei-
to participante deste estudo. Chizzotti (2006, p. 82) destaca que 
nessa abordagem o pesquisador deve:

[...] preliminarmente, despoja-se de preconceitos, predispo-

sições para assumir uma atitude aberta a todas as manifesta-

ções que observa, sem adiantar explicações, nem conduzir-se 

pelas aparências imediatas, a fim de alcançar uma compre-

ensão global dos fenômenos.

Dentre os diversos tipos de pesquisa qualitativa, optou-se 
em usar o método História de Vida que traz para as Ciências 
Sociais, uma ruptura com os métodos tradicionais de pesquisa, 
na medida em que a subjetividade e a historicidade individual 
dos sujeitos são consideradas fundamentais para investigar um 
fenômeno social. 

A pesquisa com história de vida possibilita uma escuta 
atenta das palavras ditas pelo sujeito que narra sua própria histó-
ria, sua realidade concreta e existência a partir de sua vivência 
e experiência, no caso dessa investigação no Ensino Superior.

A história de Vida, como aponta Glat (2009, p. 30), “consis-
te na história de vida ou acontecimento tal qual a pessoa ou 
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pessoas que vivenciaram (ou estão presentemente vivenciando) 
narram ao entrevistador”.

O lócus do estudo é uma universidade pública no Estado 
do Rio de Janeiro. Trata-se de uma pesquisa piloto envolvendo 
um estudante com deficiência visual, matriculado no curso 
de Direito. O relato da história de vida ocorreu por meio da 
entrevista biográfica, sendo o registro realizado pelo gravador 
e nota de campo. 

O estudante foi indicado pela coordenadora do apoio 
especializado da instituição denominado Rompendo Barreiras, 
vinculado a Faculdade de Educação. O nome utilizado para iden-
tificar o estudante é fictício.

A partir das narrativas foram identificados os eixos temá-
ticos que estão apresentados nas discussões dos resultados.

Quadro – Caracterização do sujeito da pesquisa.

NOME IDADE DEFICIÊNCIA CURSO PERÍODO

Carlos 41
Deficiência 

visual
(cego)

Direito 5°

Fonte: dados coletado em 2016 para a pesquisa Piloto.

CONHECENDO A HISTÓRIA DE VIDA DE CARLOS

De acordo com Carlos a perda da visão foi marcada por 
diversos fatores, o primeiro está relacionado à catarata congêni-
ta, que é definida como “opacificação do cristalino, é uma doença 
fácil de reconhecer em seu estágio avançado, quando a pupila 
está toda branca ou com leucocoria” (MOSQUEIRA, 2010, p. 54). 
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A referida doença só se desenvolveu aos 27 anos, desencadeando 
a perda progressiva da visão.

O segundo fator ocorreu com o descolamento da retina. 
Inclusive aconteceu uma tentativa de colar a retina por meio de 
um procedimento cirúrgico, mas não se obteve muito sucesso. 
E terceira situação agravante foi o diagnóstico de glaucoma 
agudo, essa doença ocular é definida “como o aumento da pres-
são intraocular” (MOSQUEIRA, 2010, p. 56). Diante dessas causas 
elucidadas, Carlos aos 31 anos, estava totalmente cego.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Ao tratar neste estudo da narrativa da história de vida de Carlos 
pode-se construir a partir de sua narrativa, sua vivência e expe-
riência no cotidiano de uma universidade os seguintes eixos de 
discussões: a) relação professor/aluno e processo de ensino/
aprendizagem; b) sentimento de angústia, invisibilidade e barrei-
ras na avaliação; c) conhecimento da deficiência na universidade.

NARRANDO: RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO 
E PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM

Na narrativa da história de vida de Carlos emergem fortemente 
cenas do cotidiano da sala de aula, que são gradativamente 
lembradas e que vão ganhando um sentido subjetivo, dadas a 
experiência e vivência, demarcada pela invisibilidade, pelas 
barreiras, desafios e superação com relação à sua permanência 
na universidade. Glat (2009, p. 32) esclarece que:
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Isso não quer dizer que a história de vida sejam apenas cole-

tânea de acontecimentos passados ou presentes que se encai-

xa em uma narrativa cronológica de maneira fixa e linear. 

Ao contrário [...] a construção de uma história de vida, ou 

a memória de maneira geral, é o modo como o indivíduo ou 

grupo representa aspectos  de seu passado que são relevantes 

para a sua situação atual. 

Na escuta atenta de Carlos, pode-se constatar sua angus-
tia em alguns momentos ao se deparar com práticas pedagógi-
cas enrijecidas por uma concepção de ensino pautada no aluno 
ideal, ou seja, na qual a forma de aprendizagem se constitui 
como processo único, sendo as diferenças tratadas como inexis-
tentes ou até anuladas. Como evidencia a narrativa abaixo: 

[...] tive problema com uma professora, na verdade com 

dois professores [...] não problema de relacionamento até 

porque essa relação, desde o meu Ensino Fundamental, enfim, 

eu respeito muito sabe, preservo demais isso [...] Como estava 

dizendo, acho que essa questão, essa relação aluno/professor, 

tem que ser tratada com muito respeito, pois não sou indis-

ciplinado com os professores [...] Os problemas exatamen-

te com esses dois professores, por exemplo, considero uma 

cobrança excessiva, digo no sentido, de entender que eles 

poderiam ter me dado oportunidade de poder fazer um 

modelo de prova oral. Com uma professora ela não me deu 

essa opção, foi uma experiência, muito desagradável, porque 

achei que não teria problema algum, tendo em vista que os 

outros professorem me aplicavam prova oral, achava que ela 

poderia ter aplicado também prova oral.  Foi um método que 

ela falou que não adotava, e fiquei um pouco chateado 
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com isso, e no caso dessa professora inicialmente não 

autorizava a gravação das aulas. Então eu disse pra ela: 

- Professora, eu preciso de alguma forma minimamente 

tentar equilibrar as ações só posso fazer isso gravando 

as aulas. Ela falou comigo: - “Mas infelizmente não posso 

fazer nada, porque não posso dar privilégio pra você e 

pra outro não, eu não autorizo a gravação pra ninguém, e 

não poderia autorizar pra você”. E aí teve nesse caso, teve a 

intervenção de uma amiga que falou: - “Não professora com os 

outros professores, nós combinamos assim, não há problema 

algum. Ela falou: - “Então eu vou fazer o seguinte com você, 

vou autorizar a gravação desde que você se comprometa a 

ficar com a gravação única e exclusivamente pra você, e que 

não transfira essas gravações” [...].

Portanto, pode-se constar que a permanência na universi-
dade é um desafio vivenciado a todo o momento, dado a barreira 
nas dinâmicas sociais, no que diz respeito à relação professor 
e aluno que acaba sendo tensionado pelo desconhecimento e 
pela representação negativa que se constrói sobre a deficiência.

A histórica registra os diferentes atributos usados para 
identificar as pessoas com deficiência na sociedade, como 
anormais, deficientes, incapazes, improdutivos entre outros.  
Esses atributos são apontados como desvio que de acordo com 
Schneider (1985, p. 71) “[...] o desvio é criado pela sociedade; 
isto é, tal pessoa é desviante porque o rótulo do desvio foi a 
ela sobreposto com êxito [...]”. Portanto, essas pessoas acabam 
sofrendo com o descrédito social a ela atribuído. 

Outro ponto é a organização de uma aula pautada em 
estratégia pedagógica engessada que acaba se tornando um 
obstáculo na oportunidade de aprendizagem de estudante com 
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deficiência que necessita de metodologia, estratégia e recursos 
pedagógicos diferenciados. 

Com relação a essa questão, corrobora-se com Rodrigues 
(2004, p.5) ao dizer que a responsabilidade da aprendizagem 
parece ser apenas do aluno “[...] por outras palavras não se 
aceita que o processo de ensino-aprendizagem é um processo 
repartido, interativo e de responsabilidade mútua do profes-
sor e aluno”. Carlos fala do uso do gravador na sala de aula e a 
barreira enfrentada para ter acesso ao registro da aula: 

Falei: - “Ué, os meus colegas eles têm os cadernos podem 

consultar, absolutamente normal que eu tenha acesso as 

gravações das aulas. Quer dizer é o método que eu vou ter 

pra poder estudar. [...] Eu achei que isso foi uma experiência 

desnecessária [...]”.

O uso do gravador é um recurso bastante utilizado pelo 
estudante com deficiência visual, pois possibilita o registro das 
aulas e posterior estudo, bem como sua autonomia e indepen-
dência na universidade, portanto, essa realidade que se pode 
entender como simples, acaba se tornando um obstáculo na 
vida do aluno.

Chahini (2016, p. 325) em seu estudo sobre as “Atitudes 
sociais em relação à inclusão de alunos (as) com deficiência no ensino 
superior” aponta que:

[...] os docentes, a experiência de ter em sua classe alunos 

com deficiência parece não exercer efeito sobre as atitudes 

sociais em relação à inclusão. Possivelmente, a natureza da 

relação dos docentes com cada uma das classes nas quais 

ministra aulas e com cada um de seus alunos não permite 
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que se detenham em relações interpessoais específicas para 

a compreensão e eventual equacionamento de dificuldades 

que algum aluno possa apresentar [...].

Portanto, a aproximação com os estudantes torna-se uma 
barreira, questão também evidenciada na vivência e experiên-
cia de Carlos. Realidade que precisa ser problematizada, tendo 
em vista que a docência no ensino superior exige reflexão e 
crítica da prática pedagógica.

NARRANDO: SENTIMENTO DE ANGÚSTIA, 
INVISIBILIDADE E BARREIRAS NA AVALIAÇÃO

Ao narrar sua experiência durante o processo de avaliação, 
Carlos evidencia sentimento de angústia, indignação e nega-
ção de alguns direitos previstos, inclusive na legislação, com 
relação à acessibilidade, tais questões são elucidadas a seguir:

E com o outro professor, não fui bem na segunda prova, 

na P2, então,  ele conversou com as monitoras da gente, 

enfim, não foi nem diretamente para mim, conversou com 

as monitoras que achava melhor eu repetir a matéria, 

falou: - “Acho melhor ele repetir a matéria, porque pra 

poder pegar mais e tal. E isso pra mim foi muito ruim ter 

que experimentar isso, porque queria ter a oportunidade 

de fazer a prova final e negociamos, conversamos, ele me 

autorizou fazer a prova final. Mas quando fui fazer a prova 

final, foi uma prova oral, uma prova também muito rápi-

da e me senti prejudicado, porque  achei que eu não tive 

a oportunidade de fazer, de responder com um tempo 
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normal de prova. Foi uma prova de no máximo 15 minutos, 

uma coisa muito rápida e no meu entendimento, o professor 

já estava, enfim, determinado a me manter naquela matéria. 

Tive  que repetir a matéria, porque  acho que na prova já havia 

a intenção de poder me reprovar na matéria. Não pelo fato 

de ter ficado reprovado na matéria, mais a forma como foi 

conduzido esse processo, enfim, de o professor não ter dito: 

- “Ah, acho melhor repetir a matéria. Enfim, já fui pra prova 

final com o psicológico, pensando exatamente isso, realmente 

acabei não me dando bem na prova, mas isso são experiências 

que a gente vai vivendo. Acredito que ainda vou vivenciar isso 

com outros professores, passei essa experiência, mas agora eu 

acho que é um pouco mais, um pouco mais escaldado, enfim, 

um pouco mais cauteloso com relação a estudos, mais prepa-

rado psicologicamente pra enfrentar esse tipo de situação [...].

A primeira indignação diz respeito à invisibilidade de 
Carlos no momento que o professor se dirige ao monitor para 
tratar da vida acadêmica do estudante. Pimentel (2013, p. 14) 
destaca que é necessário “falar diretamente com o estudante 
com deficiência visual, ou cegueira, nunca por intermédio dos 
acompanhantes”.

Outra questão está relacionada ao direito de ter suas 
necessidades específicas de aprendizagem e acessibilidades 
atendidas, como previsto no Decreto n. 5296/2004 (BRASIL, 
2004) que estabelece normas gerais e critérios básicos para 
promoção da acessibilidade e a Portaria n. 3.284/2003 (BRASIL, 
2003), entre outros documentos.

A garantia do direito de acesso em todos os níveis de ensi-
no encontra-se propagado em diversos documentos legais, no 
entanto, sua implementação em um contexto social, econômico, 
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cultural e desigual esbarra em tensões e desafios. Ao tratar 
da inclusão de grupos historicamente marginalizados, Senna 
(2007, p. 163) ressalta que: 

A inclusão escolar dos marginalizados sociais defronta-se com 

fatores de ordem simbólica, não tratáveis através de medidas 

regimentais ou pela simples adoção de medidas materiais. 

Ao contrário, introduzir na escola sujeitos não legitimados 

em seu conceito instituinte implica legar aos incluídos um 

espaço vazio, preenchido tão somente por sua presença física, 

tornando-os eternos estrangeiros. Consequentemente, uma 

vez como estrangeiros, restará aos incluídos o mesmo senti-

mento de exclusão que se desejara superar.

Com relação á oportunidade de ter a mesma condição de 
realizar sua avaliação, essa cena é narrada por Carlos, como um 
momento de ansiedade, angustia e inquietação, pois reconhece o 
prejuízo que acaba sendo imposto no momento de executar sua 
atividade no cotidiano da universidade, como relata a seguir:

[...] Essa questão de ditar a resposta é muito ruim, porque, por 

exemplo, a pessoa que está  transcrevendo a sua resposta nem 

sempre tem a mesma agilidade pra escrever na medida em 

que você vai respondendo e isso é muito ruim, porque quebra 

o seu raciocínio. Você começa a responder e as nossas provas 

não são provas, por exemplo, no meu curso são questões que 

às vezes com vinte respostas, o professor pede 20, 30 linhas 

de respostas, praticamente uma redação que preciso fazer. 

E tudo isso você tem que fundamentar usando os códigos, 

usando a Constituição, usando a lei, enfim, mas quando você 

faz isso ditando, acaba sendo um pouco ruim, porque tem 
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horas que quebra o seu raciocínio e você tem que pedir pra ele 

ler novamente o quê que foi que você já escreveu isso gera de 

fato algum prejuízo e fazendo isso com computador, a medida 

em que se pensa você vai escrevendo, pensando e escrevendo. 

Depois teria que editar tudo não sei se o professor permitiria 

fazer isso, enfim, no outro horário.

Esse relato provoca repensar a necessidade de constru-
ção de estratégia e apoio especializado que possam garantir o 
direito de realizar sua atividade acadêmica ou avaliação com 
as mesmas condições que os demais colegas de sala de aula. 
Considerando a vivência de Carlos, talvez fosse necessário o 
uso do recurso tecnológico no sentido de otimizar o tempo de 
sua atividade. Silva (2013, p. 67) destaca que “[...] o computa-
dor também é um bom aliado, possibilitando ao aluno cego ou 
com baixa visão escrever e conferir o texto, ler jornais, revista, 
via internet, usando ampliadores de tela (para quem tem baixa 
visão), ou livro digitalizado, usando programas específicos [...]”.

O estudante ressalta durante a entrevista, que o recurso 
utilizado acaba sendo questionado pelo docente como “privi-
légio” e não como possibilidade de ter acesso ao conhecimento 
e desenvolver sua atividade com autonomia e independência.

NARRANDO: CONHECIMENTO SOBRE 
DEFICIÊNCIA NA UNIVERSIDADE

A experiência ou o desenvolvimento de pesquisa na universi-
dade com estudantes com deficiência, é sinalizado por Carlos 
como uma possibilidade de conhecer as necessidades específi-
cas dos alunos:
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[...] Eh, (pensando) sabe, eu penso que, por exemplo, esses 

modelos de trabalho como esse trabalho que você está fazen-

do de pesquisa,  acho que aqui na própria faculdade deveria 

se abrir um pouco mais de espaço pra isso, porque seria uma 

forma [...] que minimamente se cada professor, os professores  

ficam aqui, não sei, quanto tempo, enfim, a forma que se dá 

o modelo de contrato deles, alguns são professores contra-

tados, terceirizados, outros concursados. São professores e 

alguns substitutos, penso se em cada período cada professor 

dedica-se um pouquinho de seu tempo, a se aplicar a uma 

pesquisa de como desenvolver métodos de aplicação de aula 

pra alunos com deficiência ficaria a critério a escolha do 

professor desenvolver a pesquisa: - “Olha, vou ter que desen-

volver uma pesquisa, por exemplo, de aluno cadeirante 

. Como é que funciona isso? Qual é a relação? Quais são 

as dificuldades, as limitações que o aluno tem dentro do 

espaço universitário? Enfim, alunos que são deficientes 

visuais, outros que têm problema auditivo. Como é que 

seria isso, como é que se daria essa relação do professor 

com o aluno? Como é que se daria basicamente o mesmo que 

você está fazendo a sua pesquisa [...]   Enfim, quando você 

tem esse contato com pessoas com deficiência  isso enriquece 

muito na sua experiência [...] 

Carlos destaca a importância de o professor universitário 
saber como construir metodologia e estratégia que contemple 
a necessidade específica de aprendizagem do estudante com 
deficiência no universo da sala de aula. Nesse sentido, sinaliza 
estudo, pesquisa e aproximação dos alunos com deficiência, 
dessa forma poderá ocorrer à ruptura da representação da 
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deficiência enquanto doença, incapacidade, entre outros atri-
butos, que provocam o descrédito social. 

Com relação à formação e a reflexão do professor na 
universidade Silva (2013, p. 61) ressalta que “entre os conhe-
cimentos, conceitos, habilidades, procedimentos, crenças, 
atitudes a serem (re) construído e internalizado pelo professor 
universitário no atual cenário sócio – educativo, encontra-se o 
saber de como ensinar alunos com deficiência [...]”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escuta da voz de um estudante com deficiência no 
Ensino Superior, possibilita um olhar atento para as barreiras, 
desafios e superação que são apontadas na sua vivência e expe-
riência no cotidiano da universidade. Destaca-se a importância 
da escuta para saber qual a necessidade específica do aluno, 
pois este sinaliza na sua narrativa o desejo de ser perguntado 
e enxergado na sala de aula.

A construção de uma universidade inclusiva desafia a 
cada professor (a) a rever e construir novos saberes acerca da 
deficiência para que o espaço da sala de aula não seja tensiona-
do, devido à invisibilidade, desconhecimento e inflexibilidade. 
A relação professor/aluno e a construção do processo ensino 
e aprendizagem é um fator importante para a permanência e 
conclusão do curso.

É importante dizer que se trata de um conjunto de ações, 
mas a superação da barreira atitudinal possibilita avanços 
importantes na vida desses estudantes. Como narra Carlos: 
“Quer dizer, eu acho que na escola, na faculdade, enfim, no 
trabalho se a pessoa te dá uma abertura, cabe a nós que somos, 
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nós que somos as pessoas que precisam do auxílio informar qual 
o melhor meio para poderem nos ajudar. Portanto, a escuta e a 
aproximação está sinalizada como uma das diversas possibili-
dades de construir caminhos para garantia de oportunidades 
de acesso, permanência e aprendizagem.
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RESUMO

Esta pesquisa apresentará as itinerâncias da educação de surdos 
na perspectiva do Ensino Superior, destacando os discen-
tes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 
Este é um estudo de cunho qualitativo e o paradigma que a 
embasará será o Interacionismo Simbólico. A natureza desta 
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pesquisa é Empírica e será desenvolvida na UESB nos três campi: 
Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Diante das inquieta-
ções, que envolve toda a comunidade acadêmica e principal-
mente os atores sociais deste trabalho, neste caso, os estudantes 
surdos da UESB, essa pesquisa se concentra na seguinte inves-
tigação: Como estudantes surdos constroem suas itinerâncias 
para o acesso e a permanência no Ensino Superior? O objetivo 
geral dessa pesquisa buscará discutir os fatores que interferem 
no processo de acesso e permanência dos estudantes surdos no 
Ensino Superior, a partir dos relatos de suas memórias coletivas. 
A revisão da literatura se deu a partir dos estudos de Quadros 
(2005, 2007, 2011), Machado (2008), Vieira-Machado (2010), 
Doziart (2011), Valentini e Bisol (2012), Karnopp; Klein; Lazzarin 
(2013), Strobel (2009), Stumpf (2009), Sacks (2010) e a teoria da 
Memória social/coletiva cunhada por Halbwachs (2006, 1994, 
1990). É possível que por meio dos relatos das memórias cole-
tivas, os estudantes surdos se encontrem e se identifiquem a 
partir das experiencias vievenciadas no na academia.

Palavras- chaves: Surdos. Educação. Ensino Superior.

INCLUSÃO DE SURDOS NO ENSINO SUPERIOR 
– CONSTRUINDO UMA PESQUISA

Ao longo dos anos, o cenário da educação de surdos era pautado 
basicamente no ensino da reprodução da fala, sendo a capaci-
dade de desenvolver a fala oral um fator preponderante para 
integração social dessas pessoas. Atualmente, ressalta-se a 
importância do processo de aquisição do português como 
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segunda língua para surdos, reconhecendo o status da Língua 
de Sinais como primeira língua.

Estudos como os de Quadros (1997, 2005, 2011), Soares 
(1999), Skliar (1998), Fernandes (2003), Machado (2008) e Valentini 
e Bisol (2012), propõem modificações linguísticas no campo 
educacional na área da surdez, ressaltando a importância da 
oferta de ensino bilíngue para surdos, essa modalidade de ensi-
no consiste em disponibilizar as duas línguas em seu contexto 
educacional, sendo a língua de sinais a língua de acesso direto 
ao conhecimento e a Língua Portuguesa oferecida como segun-
da língua, na modalidade escrita. Para melhor compreensão a 
respeito da educação de surdos, estudaremos o Bilinguismo mais 
detalhadamente adiante. Vale ressaltar, que essa proposta educa-
cional busca viabilizar o acesso dos surdos à língua de sinais, 
como primeira língua e o português como segunda.

A educação de surdos tornou-se foco de debates nas 
mais diversas áreas de conhecimento e atualmente existe um 
crescente número de surdos ingressando no Ensino Superior, 
em diferentes lugares do país, tanto em universidades públi-
cas, quanto privadas, derivando, inclusive de algumas políti-
cas públicas, fomentadas que buscam respaldar um processo 
educacional de qualidade para todos, objetivando garantir que 
nenhuma pessoa fique de fora do seu direito à educação.

Esta pesquisa, apresentará as itinerâncias da educação de 
surdos na perspectiva do Ensino Superior. Esse processo educa-
cional, avança no Brasil, porém, ainda com bastante fragilida-
de, mesmo assim, os surdos começaram a ganhar espaços nas 
discussões educacionais e em outras áreas de conhecimento, 
porém tudo ainda com muita timidez.

Nesse contexto de reflexões, em torno da educação 
de surdos, discutir-se-á a respeito do acesso a educação das 
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pessoas com surdez no Ensino Superior, destacando os discen-
tes surdos, ingressos em cursos da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB). 

Como mencionado no inicio desta introdução, o foco da 
educação de surdos, por muito tempo, era ensino da reprodução 
da fala, ou seja, o método oralista, que consitia em fazer repa-
ros auditivos nos surdos e treinamento de fala, cujo objetivo 
era normalizá-los. Porém, esta comunidade, em sua maioria, 
segue resistindo ao método oral e com o reconhecimento da 
Libras (Língua Brasileira de Sinais), como língua no Brasil, por 
meio da Lei n. 10.436 de 2002, a comunidade surda, vem lutando 
pela expansão e  uso da sua língua natural, a Libras, portanto, 
a educação dessas pessoas, sempre teve momentos complexos 
e conquistas significativas para este grupo minoritário.

O interesse pelo tema proposto, surgiu de uma relação 
pessoal e profissional com a comunidade surda brasileira, 
especificamente na cidade de Jequié, interior da Bahia, onde a 
pesquisadora atua como professora de Libras na Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Compreende-se, que 
mesmo após a implementação de políticas públicas que respal-
dem a inclusão de Pessoas com Necessidades Educacionais 
Especiais (PNEE’s), em todos os níveis de ensino, e, ainda que se 
tenha direito ao acesso, e, consequentemente, ações que possi-
bilitem sua permanência, muitos alunos surdos desistem de 
seus cursos ou até demoram mais tempo que o previsto para 
concluir o curso de graduação. Esta pesquisa, buscará registrar 
e analisar a experiência dos surdos no Ensino Superior, com o 
intuito de contribuir para o desempenho educacional de outros 
surdos no ensino superior, por meio das narrativas das memó-
rias dos surdos estudantes da UESB.
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É evidente, que os documentos formulados para pautar o 
ensino bilíngue para surdos e os embates enfrentados por esta 
comunidade, para o reconhecimento de sua língua natural, a 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), contribuem para o acesso 
deste grupo não somente na UESB como nas demais universi-
dades públicas e privadas do Brasil. Assim, a presente pesquisa 
tem como título “Itinerâncias3 das relações sociais de estudan-
tes Surdos: o acesso e a permanência no Ensino Superior”.

É preciso refletir até que ponto a legislação nacional 
sustenta a permanência de alunos surdos nas Universidades 
e se as instituições se preparam para receber os alunos que 
não escutam e têm a Libras como principal meio de comunica-
ção. Por isso, a comunidade surda tem requerido um espaço de 
educação bilíngue, em todos os níveis educacionais. Percebe-se 
pois, que no Brasil, os modelos educacionais para surdos no 
ensino regular, seguem uma proposta que atende a demanda 
dos ouvintes e os surdos precisam se adaptar a esta realidade, 
pois a inserção do interprete educacional no espaço da sala 
de aula, não garante um ensino bilíngue para surdos, o que os 
deixam numa situação de marginalização, o que motiva essa 
comunidade a lutar por uma educação com bilinguismo, onde a 
língua de acesso direto ao conhecimento seja a língua de sinais, 
no caso dos surdos brasileiros, a Libras.

Diante das inquietações, que envolve toda a comunidade 
acadêmica e principalmente os atores sociais deste trabalho, 
neste caso, os estudantes surdos da UESB, esta pesquisa se 

3 Por itinerância  dos estudantes surdos, entende-se os movimentos  educa-

cionais vivenciados por esta comunidade, durante seu processo educacional 

e, sobretudo nesta pesquisa, a caminhada desses alunos para o acesso e 

permanência do Ensino Superior.
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concentra na seguinte investigação: Como estudantes surdos 
constroem suas itinerâncias para o acesso e a permanência 
no Ensino Superior?

É preciso pensar, se os alunos surdos ingressos nos cursos 
de graduação da UESB, recebem o apoio necessário que viabi-
lize sua pemanência na universidade e, consequentemente, a 
conclusão do curso, uma vez que a Lei nº 13.146, de 6 de julho 
de 2015 (BRASIL, 2015) regulamenta os processos seletivos para 
ingresso e permanência dos alunos com deficiência nos cursos 
oferecidos pelas instituições de ensino superior.

Hipoteticamente, é possível conceber a ideia de que, 
mesmo inseridos nos espaços acadêmicos, os surdos continu-
ariam em condições de desigualdade, por existir uma falta de 
formação/informação dos professores que têm alunos surdos 
nos cursos de graduação da UESB, formação esta que poderia 
ressignificar o fazer pedagógico a partir das ações universitá-
rias. O que se percebe, é que não adianta garantir legalmente 
o acesso e a permanência, é preciso preparar todos os espaços 
acadêmicos para que todas as necessidades linguisticas, cogniti-
vas e sociais dos discentes surdos sejam supridas. Porém, o que 
se identifica é que não adianta abrir as portas das universidades 
se as necessidades linguísticas, cognitivas e sociais das pessoas 
com surdez não forem atendidas. 

A partir dessas reflexões, se fez necessário buscar um 
direcionamento que visasse contribuir com o processo de 
educação de surdos nas universidades. A pesquisadora, como 
professora de Libras, participante da comunidade surda ativa-
mente e professora da UESB, percebe que há algumas limitações 
existentes na universidade em relação a educação de surdos 
que causaram algumas inquietações que buscar-se-á investigar.
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Com a finalidade de responder ao questionamento desta 
proposta de investigação, que trata das itinerâncias educa-
cionais experienciadas por estudantes surdos para o acesso e 
permanência destes no ensino superior, o objetivo geral dessa 
pesquisa buscará conhecer os fatores que interferem no proces-
so de acesso e permanência dos estudantes surdos no Ensino 
Superior a partir dos relatos de suas memórias coletivas.

Assim, elencou-se alguns objetivos específicos a fim de 
responder aos questionamentos. Para tanto, me debrucei a:

I. Identificar os mecanismos de acesso dos alunos surdos 
para o ingresso no Ensino Superior a partir de seus relatos;

II. Analisar as estratégias de acesso permanência do estu-
dante surdo na UESB a partir de suas memórias coletivas;

III.  Discutir a percepção dos surdos quanto as relações 
sociais estabelecidas em meio a comunidade acadêmica 
para a permanência no Ensino Superior, a partir de duas 
memórias coletivas.

Buscando alcançar aos objetivos propostos na pesquisa, 
verificou-se que as reflexões sobre a educação de surdos, transi-
tam nas mais diferentes áreas  de conhecimento. Quadros (2005), 
apresenta estudos que buscam apontar em direção ao ensino 
de surdos em Nível Superior, seu trabalho busca contribuir 
academicamente com esse processso educacional que, apesar 
das muitas políticas públicas que o fomentam, esse processo 
educacional ainda se encontra defasado, o que provavelmente 
prejudica o desenvolvimento global da pessoa com surdez, não 
possibilitando, a maioria dos surdos o acesso direto ao conhe-
cimento por meio da sua língua natural, a Libras.
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Nos últimos anos, tem crescido a aceitação da Libras, como 
língua natural da comunidade surda brasileira. Todavia, falta 
muito para que a referida língua seja verdadeiramente reconheci-
da em sua essência como uma outra língua no território nacional.

Diante dessas reflexões, em relação a educação de surdos, 
esta pesquisa se justifica pela necessidade de compreender o 
processo de educação de surdos em nível superior e analisar as 
condições de permanência  desses na universidade. Essa temá-
tica foi discutida a partir de depoimentos e relatos de experi-
ências de alunos surdos, estudantes da UESB.

Do ponto de vista acadêmico, esta pesquisa se torna rele-
vante, devido a maioria dos professores que atuam na educação 
de surdos, nas instituições de ensino superior, serem ouvintes e 
desconhecerem as especificidades da comunidade surda. Assim, 
se faz necessário refletir sobre a educação dos alunos que não 
ouvem na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, bem 
como, o seu desenvolvimento acadêmico e social, tendo em vista 
que a maioria dos surdos, não têm uma educação voltada para 
atender a demanda das suas necessidades linguísticas.

Este é um estudo de cunho qualitativo e o paradigma 
que a embasará é o Interacionismo Simbólico. A natureza desta 
pesquisa é Empírica e será desenvolvida na UESB nos três campi: 
Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, sendo delineada pelo 
viés da Etnopesquisa.

O critério estabelecido para a escolha do corpus deste 
estudo será estudantes surdos regularmente matriculados nos 
curso de graduação da UESB, bem como, os alunos egressos nos 
próximos três anos, levando em consideração o ano de 2016.

O trabalho em campo, se dará logo após a estrutu-
ração e socialização do projeto de pesquisa sendo o contato 
com a instituição formalmente estabelecido e documentado. 
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Informaremos a instituição a descrição da proposta de inves-
tigação, bem como os mecanismos a serem utilizados para a 
produção das informações.

Para a produção das informações usaremos como instru-
mento para coleta de dados, entrevistas semiestruturadas com 
os alunos surdos, por meio da língua de sinais.

Como forma de registro dos dados utilizaremos vídeo 
gravações A análise dos dados coletados a partir dos relatos dos 
surdos, se dará por meio dos pressupostos teóricos de Maurice 
Halbwachs (1994) sobre Memória Coletiva. A análise dos dados 
se dará por meio das interpretações dos relatos da memória 
coletiva da comunidade surda da UESB.

Sendo assim, esta tese será estruturada da seguinte forma:
No capítulo introdutório do texto, apresentar-se-á ao 

leitor a temática e as etapas da pesquisa, destacando a proble-
mática e a relevância deste trabalho para as reflexões a respeito 
da educação de surdos em nível superior. 

O capítulo II discutirá aspectos contemporâneos da educa-
ção de surdos no Brasil, tratará da relevância de um ensino bilín-
gue para surdos e destacará a importância da língua de sinais 
para o desenvolvimento linguístico, cognitivo e social das pessoas 
com surdez, além disso, aponta aspectos culturais e identitário da 
comunidade surda, apresentando a surdez como marca de dife-
rença surda, como fator construtivo da alteridade surda.

O capítulo III discorrerá sobre as bases legais que funda-
mentam a educação de surdos. Apresentará e analisará a Lei 
Brasileira da Inclusão e sua relevância para o fortalecimento de 
um contexto educacional que atenda as demandas específicas 
das  pessoas com deficiência.

O capítulo IV tratará da educação de surdos em nível 
superior, sendo analisada neste trabalho a partir dos postulados 
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da teoria da memória coletiva/social, cunhada por Maurice 
Halbwachs, dentro dessa relação entre a educação de surdos e 
os estudos da memória social, analisará a formação de estudan-
tes surdos universitários, ingressos nos curso de graduação da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Este estudo buscará 
compreender as relações sociais estabelecidas por esses estudan-
tes nos três campi da UESB, visando identificar os grupos onde 
os surdos se relacionam e se estruturam como sujeitos sociais.

O capitulo V apresentará as etapas da pesquisa, iniciando 
a partir da escolha dos sujeitos, os métodos para a produção das 
informações, as técnicas para a coleta e por fim os resultados 
obtidos durante o desenvolvimento da pesquisa. Serão analisados 
o processo de educação de surdos em nível superior, as políticas 
de acesso e permanência, a relação dos surdos com a comunidade 
acadêmica, bem como os caminhos percorridos por estes, obje-
tivando concluir os cursos de graduação em que estão inseridos.

O capítulo VI analisará as informações coletadas, buscando 
responder aos objetivos propostos por esta pesquisa, apresentan-
do as demandas atuais das políticas de acesso e permanencia de 
estudantes surdos em nível superior.

No capítulo VII apresentar-se-á as considerações finais 
desta pesquisa, buscando levantar propostas para outros 
possíveis estudos. 

Enfim, buscar-se-á responder aos objetivos propostos por 
esta pesquisa, apresentando as demandas atuais das políticas 
de acesso e permanência de estudantes surdos em nível supe-
rior, discorrendo sobre o conceito de memória social/coletiva 
e os estudos surdos que respaldam o processo educacional de 
pessoas com surdez em nível superior. Como possíveis resulta-
dos, a partir do levantamento dos dados da pesquisa, a revisão 
da literatura, bem como a construção dos capítulos teóricos 
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desta pesquisa, que encontra-se em andamento, compreende-
-se o quanto a educação de surdos na modalidade de Ensino 
Superior precisa caminhar e buscar oferecer a comunidade 
surda uma educação que lhes possibilite desenvolver e avançar 
socialmente, principalmente no que tange a construção identi-
tária dos surdos e o reconhecimento da surdez enquanto marca 
de diferença linguística.
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo, relatar a experiência de inclusão 
de uma estudante com surdocegueira congênita na educação 
superior, apontando as dificuldades e os ganhos percebidos pelos 
autores no processo de inclusão. A questão norteadora pode ser 
expressa nos seguintes termos: que trajetória foi trilhada pela 
instituição para incluir a estudante com surdocegueira e garantir 
o acesso, permanência e a aprendizagem? Este estudo consiste em 
um relato de experiência da estudante com surdocegueira num 
curso de graduação em Pedagogia, no período de 2015 a 2016. A 
partir das referências que tratam da inclusão de pessoas com 
necessidades educacionais especiais e da reflexões nesse relato,  
constata-se que são inúmeros os desafios da inclusão de uma 
estudantes com surdocegueira no ensino superior.
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Palavras-chave: inclusão, ensino superior, surdocegueira.

INTRODUÇÃO

O acesso de pessoas com deficiência no ensino superior tem 
aumentado progressivamente nos últimos anos e, por esse 
motivo, tem sido tema de discussões e debates no cenário da 
Educação Nacional. Segundo os dados do Censo da Educação 
Superior, realizado pelo o INEP no ano de 2016, havia 8.048.701 
estudantes universitários matriculados nos cursos de gradua-
ção nas Instituições Superior no Brasil, sendo que desse total, 
35.891 possuem necessidades educacionais especiais (INEP, 
2017). Dessas matriculas, 96 são de estudantes com surdoce-
gueira. Apesar dos dados indicarem um número significativo 
no acesso de estudantes com deficiência ao ensino superior, 
observa-se baixo número de matriculas de estudantes com 
surdocegueira. Os motivos para isso são diversos, vão desde 
a condição de invisibilidade que a surdocegueira assume na 
sociedade por ser uma deficiência ainda pouco estudada, até as 
dificuldades de ingresso no ensino superior que são inerentes a 
toda e qualquer deficiência. De acordo com Farias (2015) a invi-
sibilidade da pessoa com surdocegueira é marcada nos censos 
demográficos e na escassez de estudos sobre essa deficiência.  

Por esse motivo, segundo a autora, ainda são muitos os 
questionamentos que surgem sobre a surdocegueira, as dúvidas 
são principalmente por parte de profissionais das mais diversas 
áreas. Dentre os questionamentos Farias (2015, p. 21) cita que 
os mais comuns são: “O que é a surdocegueira? O que signifi-
ca “ser” surdocego? Como eles se comunicam? Como ocorre 
seu desenvolvimento e aprendizagem?” As questões citadas, 
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acima também foram norteadas pelos os professores, quando 
da entrada da estudante com surdocegueira congênita no curso 
de graduação em pedagogia na Universidade.

Os resultados deste estudo poderão fornecer importantes 
elementos à compreensão do processo educacional de inclu-
são do estudante com surdocegueira. Além disso, este estudo 
poderá ampliar as produções acadêmicas sobre as diferentes 
possibilidades de acessibilidade do estudante com Deficiência 
na Educação superior.

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência 
de inclusão de uma estudante com surdocegueira congênita 
na educação superior, apontando as dificuldades e os ganhos 
percebidos pelos autores no processo de inclusão, a partir da 
seguinte questão norteadora: que trajetória foi trilhada pela 
instituição para incluir a estudante com surdocegueira e garan-
tir o acesso, permanência e a aprendizagem? Para isso, busca-
mos inicialmente conceituar a etiologia da surdocegueira e 
conhecer as suas especificidades, assim como, e a garantia de 
sua aprendizagem.
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CONSTRUINDO O ACESSO E 
PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE

ESCLARECENDO A SURDOCEGUEIRA

Para que se tenha um melhor esclarecimento sobre a inclusão 
de uma estudante com surdocegueira na educação superior, 
pensamos ser relevante refletir primeiramente como esta defi-
ciência sensorial se caracteriza. A terminologia “Surdocegueira” 
foi norteada por muitas discussões até que se reconhecesse a 
unicidade da surdocegueira e a caracterização de quem a possui 
como um ser singular, diferente da pessoa que possui a surdez ou 
a cegueira. A Organização Mundial de Saúde (OMS), trás a ideia 
de funcionalidade. Galvão (2010) ao referenciar sobre a funcio-
nalidade da pessoa com surdocegueira afirma que as condições 
ambientais, a qualidade nas interações e as experiências viven-
ciadas pelo sujeito com surdocegueira é que definem o grau da 
surdocegueira, sendo esta definição estritamente individual, 
ou seja, cada pessoa com surdocegueira é única. A literatura 
especializa brasileira conceitua surdocegueira como uma defi-
ciência singular que apresenta concomitantemente perdas da 
visão e audição em diferentes graus. Essa condição leva a pessoa 
com surdocegueira a desenvolver diferentes estratégias para 
ter acesso à informação, comunicação, mobilidade e interação. 

Maia (2002) relata que no Brasil, as pessoas com surdo-
cegueira, frequentemente utilizam os mais diversos sistemas 
de comunicação: Libras Tátil, alfabeto manual tátil, Escrita 
Alfabética na Palma da Mão, Tadoma, Sistema Braille Digital. 
Dentre os quais destacamos o conceito de Libras Tátil por ser a 
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forma de comunicação utilizada pela estudante em questão que 
possui surdocegueira congênita, por prematuridade.

Libras Tátil refere-se à Língua Brasileira de Sinais – 
Libras, utilizada pela comunidade surda adaptada às condições 
específicas da pessoa com surdocegueira. Para realização da 
comunicação por meio da Libras Tátil, mantém-se a mão da 
pessoa com  surdocegueira em cima das mãos do interlocutor, 
assim ele poderá perceber a configuração da mão, o ponto 
articulação, o movimento  e a orientação da mão no espaço e 
no tempo. Entretanto, para que essa comunicação seja fluida 
é importante que a Libras seja dominada tanto pelo emissor 
como pelo receptor da mensagem.

Estimular a comunicação interativa o mais precocemen-
te possível é fundamental para o desenvolvimento integral da 
pessoa com surdocegueira. Entretanto, não basta que se ensine 
a pessoa com surdocegueira congênita um sistema de comuni-
cação, o mais importante é que, por meio das trocas interativas 
bidirecionais, seja incentivada a evolução do desenvolvimento 
da linguagem de forma que se torne mais efetiva e eficaz.

A estudante dessa pesquisa, possui surdocegueira congê-
nita por prematuridade e utiliza da Libras Tátil como comuni-
cação receptiva. Possui uma comunicação estruturada e eficaz, 
o que proporcionou o pleno acesso e a efetiva participação na 
educação básica e seu acesso na universidade.

CONSTRUINDO O ACESSO

A Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13146 de 6 de julho de 2015 no 
artigo 30, estabelece que nos processos seletivos para ingresso e 
permanência nos cursos oferecidos peles instituições de ensino 
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superior publica ou privada, devem ser adotadas medidas de 
acessibilidade. Dentre as quais cita-se:

II disponibilização de formulário de inscrição de exames com 

campos específicos para que o candidato com deficiência 

informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assis-

tiva necessários para sua participação;

III disponibilização de provas em formatos acessíveis para 

atendimento às necessidades específicas do candidato com 

deficiência;

IV disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecno-

logia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhi-

dos pelo candidato com deficiência;

V dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo 

candidato com deficiência, tanto na realização de exame para 

seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia 

solicitação e comprovação da necessidade. (BRASIL, 2015, p. 8)

Nas regras do edital do processo seletivo de vestibular 
da IES pesquisada, no ano de 2015, consta que as pessoas com 
deficiência candidatas ao processo seletivo vestibular, devem 
no ato da inscrição, declarar o tipo de necessidade especial que 
possui para ter garantia de atendimento apropriado. Não foi 
disponibilizado, nesse edital, sistema de cotas para ingresso 
de candidatos com deficiência, até mesmo por falta de uma lei 
que garanta cotas para pessoas com deficiência concorrer aos 
processos seletivos de nível estadual.

O acesso à universidade pela estudante se deu por meio 
do processo seletivo de vestibular, no ano de 2015, aprovada pela 
livre concorrência de vagas. No ato da inscrição para o processo 
seletivo, a estudante solicitou e foi atendida com instrumentos de 
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acessibilidade, a saber: Prova em braille, guia-intérprete e trans-
critor, máquina braille e dilatação do prazo para realização da 
prova, atendendo aos dispositivo do artigo 30 da Lei 13.146\2015 
Lei Brasileira de Inclusão. É primordial que, além de garantir o 
acesso necessário se faz criar condições de permanecia. 

Com a aprovação da estudante no processo seletivo 
vestibular no curso de Pedagogia, percebeu-se a necessidade 
de sensibilização e informação aos professores sobre a estu-
dante e, para tanto, foi organizado pelo colegiado do curso 
de Pedagogia, durante a Semana Acadêmica, um momento de 
informação sobre a surdocegueira. Foram convidadas para esse 
evento uma professora especialista na área e a própria estu-
dante. Abordaram-se as características da surdocegueira e a 
especificidade da estudante bem como, os cuidados necessários 
para assegurar a sua aprendizagem, permanência e inclusão. 

Com os debates, e diante dos depoimentos dos professores 
que participaram do encontro, percebeu-se que a inclusão da 
estudante com surdocegueira seria um grande desafio para os 
professores, que passaram a repensar suas práticas no sentido 
da inclusão da aluna.

Por ser a primeira estudante com surdocegueira matricu-
lada na IES, esse desafio tornou-se ainda maior, gerando descon-
fianças quanto à forma de operacionalização e a abrangência no 
ensino superior. Dessa forma, foi realizado no primeiro dia de 
aula um diálogo com os estudantes da turma a qual a estudante 
foi matriculada, objetivando informar os futuros colegas sobre 
a estudante. Essa ação, possibilitou a aceitação e participação 
da estudante nos grupos, além de representar um importante 
estímulo à permanência e aproveitamento dos estudos, bem 
como, favoreceu o sentimento de pertença à estudante.
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CONSTRUINDO A PERMANÊNCIA

A Universidade, diante do desafio de incluir a estudante com 
surdocegueira em seu curso de Licenciatura em Pedagogia, 
precisou afirmar sua responsabilidade com a inclusão social. 

Trata-se de uma universidade com 30 anos de existência, 
que pela sua história, tem assumido diferentes compromissos 
institucionais, muitos dos quais associados ao reconhecimento 
da diversidade e direitos humanos.

 Dentre os avanços já conquistados no que se refere às 
ações afirmativas para pessoas com deficiência, a IES instituiu, 
em 2003, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que tem como 
missão, propor diretrizes e ações, além de promover, insti-
tuir e acompanhar Políticas de Acessibilidade e Inclusão que 
assegurem o acesso, a permanência e o sucesso acadêmico de 
pessoas com deficiência em igualdade de condições, incidindo, 
inicialmente, no âmbito da Universidade, mas também, a partir 
dela, buscando estender as ações a outros setores da socieda-
de. Entretanto, esse núcleo não está sediado no campus que a 
estudante foi matriculada.

Diversas são as determinações nacionais de acessibi-
lidade aos estudantes com deficiência à educação, dentre as 
quais, destaca-se a Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional 
nº 9698\1996; A política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008; a Lei Brasileira de 
Inclusão nº 13.146\2015.

A inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais 

na instituição de Educação Superior não representa concessão 

ou privilégio, mas sim a promoção da equiparação de oportuni-

dades, para que elas sejam incluídas na sociedade como cidadãs 

TRAJETORIA EDUCACIONAL DE 
UMA ESTUDANTE SURDOCEGA NA 

EDUCAÇÃO PÚBLICA SUPERIOR

Janinne Pires Farias
Debora Anunciação Cunha
Sandra Samara Pires Farias



1868

plenas de direitos para o desenvolvimento de suas potenciali-

dades (CHAHINI; SILVA, 2010 apud PIMENTEL, 2012, p. 4).

Tomando por base o artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, 
a Lei incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar as ações de aces-
sibilidade nos sistemas educacionais inclusivos. Para tanto trás 
algumas demandas que nos interessa para entender a perma-
nência da estudante com surdocegueira nesse estudo:

II aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a 

garantir condições de acesso, permanência, participação e 

aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos 

de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a 

inclusão plena;

III projeto pedagógico que institucionalize o atendimento 

educacional especializado, assim como os demais serviços 

e adaptações razoáveis, para atender às características dos 

estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao 

currículo em condições de igualdade, promovendo a conquis-

ta e o exercício de sua autonomia;

V adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambien-

tes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos 

estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanên-

cia, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

VII planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano 

de atendimento educacional especializado, de organização de 

recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e 

usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;
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VIII participação dos estudantes com deficiência e de suas 

famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade 

escolar;

XI formação e disponibilização de professores para o atendi-

mento educacional especializado, de tradutores e intérpretes 

da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

XVII oferta de profissionais de apoio escolar;

Dessa forma, para atender aos documentos legais, a IES tem 
o compromisso de alocar recursos para acesso e permanência da 
estudante com surdocegueira, destacando ações que garantam a 
sua inclusão. Nesse sentido, foi imprescindível a disponibilização 
de recursos que contemplassem todos os espectros de acessi-
bilidade, priorizando inicialmente a acessibilidade atitudinal, 
comunicacional, pedagógica, física e instrumental. 

Para a acessibilidade comunicacional, foi elaborado um 
processo seletivo para contratação de dois guias-interprete, 
para atender a estudante em sua necessidade de comunica-
ção. O guia-interprete é o profissional que conhece e domina 
uma série de conhecimentos, que englobam desde a concepção 
atualizada acerca da surdocegueira até as diferentes formas de 
comunicação dessa pessoa. Para atendimento da acessibilidade 
comunicacional da estudante que se comunica receptivamente 
por meio da Libras tátil privilegiou dois profissionais com curso 
superior, com conhecimento amplo em Libras tátil e conheci-
mento em Braille. Este atua em sala de aula, nos espaços da 
IES e fora dela (atividades acadêmicas), fazendo a mediação da 
comunicação, interpretando as informações do ambiente, de 
forma a proporcionar a estudante compreender a comunicação 
e participar efetivamente das aulas.
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Contratou-se também o profissional brailista, responsá-
vel pela transcrição e revisão dos textos em tinta para o braille 
e do braille para a tinta, oportunizando o acesso da estudante 
a comunicação escrita. Esse profissional possui conhecimento 
das normas técnicas para transcrição dos textos, conhecimento 
e manuseio da impressora braille e dos programas de compu-
tadores de transcrição de textos braille.

Para atender a acessibilidade instrumental, por solicita-
ção da estudante, foi disponibilizada uma máquina de escrever 
Braille, impressora Braille, Computador e impressora a tinta. No 
atendimento a acessibilidade pedagógica, foram realizadas algu-
mas ações de flexibilização curricular, dentre as quais cita-se:  
a diminuição de disciplinas no primeiro semestre; o tempo esten-
dido para realização das atividades avaliativas e de maior comple-
xidade; e afixação de um mural com informações em Braille. 

Não foi disponibilizado um profissional especialista para 
Atendimento Educacional Especializado (AEE). No entanto, esse 
momento foi realizado, no turno oposto, pelos guia-interpretes 
para passar a estudante os termos específicos das disciplinas. 
Após uma reunião do colegiado e das diversas investidas e 
cobranças da estudante, começou o atendimento individuali-
zado com os professores, apoiados pelo guia-interprete. 

Referente à acessibilidade física, a instituição colocou 
piso tátil e portas com visor.

No que concerne à acessibilidade atitudinal, todas as 
ações já citadas, somadas as mobilizações da gestão, coorde-
nação, professores e colegas de turma, configuram atitudes 
positivas, mas não suficiente, para a permanência da estu-
dante na Universidade.
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CONCLUSÃO

Diante do exposto, observa-se que inclusão da estudante com 
surdocegueira na IES abriu caminhos para repensar os proces-
sos de inclusão de estudantes com necessidades educativas 
especiais, possibilitando reflexões de como se tornar uma IES 
mais inclusiva e humanizada. Entretanto, foi possível perceber 
os imensos desafios que a instituição e a estudante ainda têm 
pela frente, considerando que apesar da legislação garantir 
o direito a inclusão a efetivação de medidas administrativas, 
ainda esbarram na burocracia do Estado, retardando a urgência 
necessária que cada situação de ensino e aprendizagem requer.  

Nesse sentido, a garantia da efetivação do direito histori-
camente negado às pessoas com deficiência passa pela revisão 
de políticas internas e de superação de barreiras burocráticas 
que dificultam a adoção de medidas rápidas de atendimento às 
necessidades da aluna.

Como desafios propostos a IES, é possível destacar a 
necessidade de formação do corpo docente e de servidores 
sensibilizando-os para questões ligadas ao respeito a dife-
rença e o combate a atitudes de preconceito e discriminação.  
A disponibilização de serviços de apoio especializados para o 
atendimento educacional especializado para a estudante com 
surdocegueira e para os possíveis futuros estudantes com defi-
ciência na IES. E principalmente a adoção de medidas que confi-
guram acessibilidade atitudinal com a realização de ações mais 
ativas face aos desafios da inclusão.
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