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RESUMO 
 

 
A temática da inclusão de estudantes com deficiência no Ensino Superior tem 
ganhado expressiva notoriedade nos dias atuais. Tal fato deve-se à produção de 
documentos oficiais internacionais e ao marco regulatório alcançado pelo Brasil após 
promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN/1996) e, recentemente, da Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (2015). Esses avanços legais têm ensejado a produção 
acadêmica, dado o desafio posto aos sistemas de ensino, que é a obrigatoriedade da 
matrícula dos estudantes com deficiência em todas as modalidades, as etapas e os 
níveis da educação brasileira, incluindo o Ensino Superior. Diante disso, essa 
pesquisa buscou analisar as ações inclusivas para permanência de estudantes com 
deficiência no curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia (UESB)/Campus de Jequié. Para embasar as discussões, foram utilizados os 
fundamentos legais da educação especial na perspectiva da educação inclusiva e 
trabalhos que versam sobre a inclusão desses estudantes na educação superior, 
estando entre eles: Viveiro e Bego (2015); Sampaio e Sampaio (2009); Rodrigues 
(2006); Mantoan (2006); Diniz (2007); Carvalho (2007); entre outros. A pesquisa 
amparou-se em uma abordagem qualitativa e foi desenvolvida com 05 estudantes 
com deficiência do curso de Biologia; 05 professores do curso que ministraram aulas 
em turmas que tinham estudantes com deficiência; um representante do colegiado do 
curso de Ciências Biológicas; e um representante do Núcleo de Ações Inclusivas para 
Pessoas com Deficiência (NAIPD) da referida universidade. Para a produção dos 
dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas realizadas com os colaboradores 
da pesquisa elencados acima. A investigação revelou que a instituição investigada 
tem desenvolvido ações voltadas para o acesso e a permanência de estudantes com 
deficiência no ensino superior. Pudemos ainda analisar o que professores e 
estudantes pensam sobre a inclusão na educação superior e as práticas educativas 
voltadas para o atendimento da pessoa com deficiência.Por último, observamos os 
avanços e os obstáculos vivenciados pela IES, na tentativa de tornar-se uma 
instituição inclusiva. 
 
Palavras-chave: Inclusão. Estudantes com deficiência. Educação Superior. Ciências 
Biológicas. 
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ABSTRACT 

 

 

The topic of inclusion of students with disabilities in Higher Education has gained 
expressive visibility nowadays. This fact is due to the creation of international official 
documents and to the regulatory benchmark achieved by Brazil after the enactment 
of the Federal Constitution of 1988 (CF/1988), the Law on Guidelines and Bases of 
National Education (LDBEN / 1996) and, more recently, the Brazilian Law on the 
Inclusion of Persons with Disabilities (2015). These legal advances have led to 
academic production, given the challenge posed to education systems, which is the 
compulsory enrollment of students with disabilities in all modalities, stages and 
levels of Brazilian education, including Higher Education. In light of this, this 
research sought to analyze the inclusive actions for permanence of students with 
disabilities in the course of Biological Sciences of the State University of Southwest 
Bahia (UESB) / Jequié Campus. To support the discussions, the legal foundations of 
special education in the perspective of inclusive education and works that deal with 
the inclusion of these students in higher education were used, standing among them: 
Nursery and Bego (2015); Sampaio and Sampaio (2009); Rodrigues (2006); Mantoan 
(2006); Diniz (2007); Carvalho (2007); among others. The research was based on a 
qualitative approach and was developed with 05 students with disabilities from the 
Biology course; 05 teachers of this course who taught in classes wich there were 
students with disabilities; a member of the collegiate of the Biological Sciences 
course; and a member of the Center of Inclusive Actions for People with Disabilities 
(NAIPD) of the referred university. For the production of the data, semi-structured 
interviews performed with the research collaborators listed above were used. The 
investigation revealed that the above-mentioned institution has developed actions 
aimed at the access and the permanence of students with disabilities in Higher 
Education. We were also able to analyze what teachers and students think about 
inclusion in Higher Education and the educational practices aimed at the care of 
people with disabilities. Lastly, we noted the advances and obstacles experienced by 
HEI in an attempt to become an inclusive institution.  

Keywords: Inclusion. Students with disabilities. Higher Education. Biological 
Sciences. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

Antes mesmo de dar início às reflexões acerca da educação inclusiva no ensino 

superior, penso que seja importante orientar os leitores desse trabalho acerca da 

minha implicação com esse objeto de estudo. Pois bem: venho de uma família muito 

humilde, mas um lugar onde a educação tem um valor inestimável. Sou filha de uma 

professora (agora aposentada) e de um comerciante de pouco estudo, mas exemplo 

significativo e amor no coração. Durante toda a minha infância, entre as brincadeiras 

ao lado dos meus quatro irmãos, não podia faltar a "escolinha". Minha mãe 

trabalhava sessenta horas como professora da educação básica na escola pública, e 

nós crescemos cuidando uns dos outros, vivenciando muitos momentos de 

ludicidade, troca de afeto e responsabilidades. Ademais, eu e meus irmãos 

trabalhávamos desde muito cedo, ajudando meu pai em seu comércio. 

Crescemos convivendo com o discurso de que somente por intermédio da 

educação alcançaríamos os nossos sonhos. Minha mãe fez questão de que junto à 

formação geral proporcionada pelo antigo "científico", tivéssemos uma formação 

profissionalizante que, no meu caso, foi o magistério. Assim, concluí dois cursos de 

Ensino Médio ao mesmo tempo: o científico e o magistério. Logo em seguida comecei 

a trabalhar em educação, substituindo professores da rede estadual de educação. No 

ano seguinte, ingressei na iniciativa privada, inicialmente como docente da educação 

infantil, depois dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e, em seguida, do 

Ensino Médio. 

A essa altura, já me encontrava cursando a educação superior em Pedagogia, 

que suscitou em mim diversas inquietações acerca do verdadeiro objetivo da escola. 

Ingressei na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus de Jequié 

no ano de 1998. As discussões oriundas da LDBEN (Lei nº 9394/96) estavam 

efervescentes no contexto universitário. Entre tantos temas bastante explorados, a 

discussão sobre a educação inclusiva despertou em mim grande interesse e 

compromisso ético. 

Assim, durante toda a minha trajetória enquanto docente e depois 

coordenadora pedagógica da educação básica, estabeleci como compromisso a busca 
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por uma escola com fundamentos e ações inclusivas. Com o propósito de buscar o 

desenvolvimento profissional atento à diversidade, no ano de 2002 iniciei uma pós-

graduação lato sensu em Psicopedagogia Clínica e Institucional, em que busquei me 

apropriar de mais leituras acerca do ensino inclusivo.  

Daí em diante, em minha prática pessoal e profissional, empenhei-me para 

que as pessoas, e em especial os estudantes que estivessem sob os meus cuidados, 

tivessem suas potencialidades valorizadas e suas individualidades respeitadas. 

Muitas pessoas com deficiência estiveram presentes em minha trajetória profissional, 

mas algumas em especial proporcionaram-me valiosas aprendizagens. A exemplo, 

cito um jovem com paralisia cerebral, com comprometimento da fala, escrita e 

locomoção que, junto com sua família, permitiram-me diversas experiências 

desafiadoras e momentos de aprendizagem. 

Há alguns anos vivenciei como psicopedagoga o desafio da inclusão no Ensino 

Superior, quando fui convidada para atuar no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 

de Pessoas com Deficiência (NAIPD) da UESB (Campus de Jequié/BA). Durante essa 

experiência profissional desfrutei de experiências que me animavam quanto à 

efetivação de ações inclusivas na universidade. Já em outros tantos momentos, vivi, 

junto aos alunos, a seus familiares e aos colegas de trabalho o quanto a educação 

especial precisa ser discutida pela comunidade acadêmica. 

O público-alvo da educação especial (pessoas com deficiência, altas 

habilidades/superdotação e transtornos globais do desenvolvimento) deve ter 

assegurado não só o acesso à universidade, mas que possam alcançar possibilidades 

reais de aprendizagem, socialização e qualificação para sua futura inserção no 

mercado de trabalho, se for esse o seu objetivo. 

Acredito em um mundo, em uma educação de fato inclusiva, contando com 

sistemas de ensino atentos à diversidade, e que almejem a inclusão de todos(as), 

independente de sua origem étnica e socioeconômica, de religião, de orientação 

sexual, ou de deficiência.  

Assim, fiz questão de discorrer um pouco sobre minha implicação com esse 

objeto de pesquisa porque percebi o quanto a Educação Superior necessita estar 
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atenta à diversidade, visto que, como afirmou Kassar (2011), na história da educação 

do Brasil, a separação constituiu-se como regra, e não como exceção.  
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INTRODUÇÃO 

 
 

 A temática da inclusão de estudantes com deficiência nas escolas comuns tem 

ganhado expressiva notoriedade nos dias atuais. Tal fato deve-se à produção de 

documentos oficiais internacionais e ao marco regulatório alcançado pelo Brasil após 

promulgação da Constituição Federal (CF/1988) e da Lei de Diretrizes e Bases (Lei 

9394/1996), o que significou um avanço importante na garantia dos direitos da 

pessoa com deficiência.    

Ao participar de Conferências Internacionais como a de Jomtien (1990), a 

Declaração de Salamanca (1994), a Convenção de Guatemala (1999) e a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006), o Brasil passou a debater as 

questões da inclusão em território nacional. Tais discussões e compromissos 

assumidos pelo Brasil, junto aos organismos internacionais, estimularam a aprovação 

de normativas próprias que versam sobre a inclusão da pessoa com deficiência na 

escola comum, a exemplo do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, 

criado em 2003, da aprovação da Política da Educação Especial, na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e, mais recentemente, da Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), dentre outras. 

Esses progressos legais têm ensejado a produção acadêmica, dado o desafio 

posto aos sistemas de ensino, que é a obrigatoriedade da matrícula de pessoas com 

deficiência em todas as modalidades, etapas e níveis da educação brasileira.   

 A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), 

também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu Art. 2º 

considera a 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 (BRASIL, 2015, s.p.).  

 

Ademais, o referido documento estabelece a educação como um direito da 

pessoa com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento, este direito assegurado em todos os níveis de escolaridade, 

primando pelo desenvolvimento pleno de "seus talentos e habilidades físicas, 
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sensoriais, intelectuais e sociais", respeitando sempre as características e os interesses 

de cada indivíduo (BRASIL, 2015, art. 27, s.p.). 

 Tendo em vista que durante este trabalho estaremos utilizando também a 

expressão "Transtorno Global do Desenvolvimento", acreditamos ser pertinente 

darmos destaque à Lei nº 12.674 de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

que em seu Art. 1º, parágrafo 1º, caracteriza como pessoa do espectro autista, aquela 

que é "portadora de síndrome clínica" que conta com as seguintes características: 

 

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da 
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação 
verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade 
social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível 
de desenvolvimento;  
II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 
aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 
restritos e fixos (BRASIL, 2012, s.p.).  
 

Entre outros aspectos a referida lei também propõe a elaboração de políticas 

públicas que assegurem os direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

ao atendimento realizado por equipe multiprofissional, nutrição adequada e, 

sobretudo, direito à educação, ao ensino profissionalizante e ao mercado de trabalho. 

Outro termo também utilizado por nós no corpo dessa pesquisa refere-se à 

pessoa com superdotação/altas habilidades, que de acordo com o que é preconizado 

pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008), refere-se aos estudantes que: 

 

demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, 

isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade 

e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na 

aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse (BRASIL, 

2008, s.p.). 

 

Nesse sentido, estudos recentes destacam o papel do ambiente na promoção 

de condições propícias no tocante ao desenvolvimento da aprendizagem de 

indivíduos com altas habilidades/superdotação. Entre esses estudos encontram-se as 
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pesquisas realizadas por Freeman e Guenther (2000, p. 23), que concebem os 

estudantes superdotados como "aqueles que demonstram níveis de desempenho 

excepcionalmente altos, seja em amplitude de realizações, ou em uma área 

delimitada, e aqueles cujo potencial não foi reconhecido por testes ou autoridades 

educacionais".  

A partir dessa perspectiva, são enfatizados o caráter multidimensional, 

dinâmico e o potencial criativo desses estudantes, que, durante toda a sua trajetória 

escolar, apresentam um desempenho acima da média do que o manifestado por 

colegas de sua faixa etária. 

Assim, após a definição dos termos "pessoa com deficiência", "transtornos 

globais do desenvolvimento" e "altas habilidades/superdotação", salientamos que 

esta pesquisa pretende analisar a permanência de estudantes com deficiência na 

Educação Superior. Ou seja, mesmo que no corpo do texto estejamos utilizando as 

três expressões citadas acima, visto que elas compõem o público-alvo da educação 

especial, nossa investigação se restringe aos estudantes com deficiência. 

Para tanto, ressaltamos que, em consonância com a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), a Lei Brasileira de 

Inclusão (2015) estabelece um olhar atento não somente para o acesso do estudante à 

educação em todas as suas esferas, mas que a sua permanência, participação e 

aprendizagem sejam garantidas, mediante a eliminação de barreiras de quaisquer 

tipos. 

Nesse sentido, a transversalidade da educação especial nas Instituições de 

Educação Superior deve se efetivar por meio de ações que garantam adaptações no 

planejamento e preparo de serviços (na acessibilidade arquitetônica, nas 

comunicações, nos sistemas de informação e nos materiais didáticos e pedagógicos), 

visando a participação desses universitários em atividades que envolvam o ensino, a 

pesquisa e a extensão, subsidiando a sua permanência de forma plena (BRASIL, 

2008). 

Ao tratarmos da tríade ensino, pesquisa e extensão, compreendemos que a 

aprendizagem constitui-se como resultado das vivências e do estabelecimento de 

relações do estudante universitário com seus pares e com o mundo, vivências estas 
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que promovem a produção do conhecimento. Nesse sentido, a aprendizagem é 

abordada por Vygotsky (1998;2007) em suas obras como resultante da interação entre 

indivíduos, caracterizando-se como um aspecto universal do processo da própria 

natureza humana. Segundo ele, é imprescindível que o sistema educacional como um 

todo se preocupe com a aprendizagem dos estudantes, direcionando suas propostas 

para o desenvolvimento das potencialidades deles.  

Portanto, estando respaldada nos pressupostos acima colocados, esta pesquisa 

se preocupa em discutir e analisar as ações inclusivas voltadas para a permanência 

de estudantes com deficiência na educação superior.  

Cumpre esclarecer sobre a minha implicação pessoal, profissional e 

epistemológica com esse objeto, uma vez que tendo sido aluna do curso de 

graduação de Pedagogia da UESB/Campus de Jequié, pude me aproximar das 

discussões oriundas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96), que 

vieram atualizar os dispositivos constitucionais acerca da escolarização das pessoas 

com deficiências, de maneira a priorizar a expansão de matrículas na rede pública 

regular.  

A prática enquanto docente e, posteriormente, como coordenadora 

pedagógica durante quase dezoito anos de atuação na educação me convenceu de 

que a educação inclusiva é um desafio possível. Durante essa trajetória enquanto 

coordenadora vivi vários desafios em que, junto às equipes de trabalho com as quais 

atuei, me fizeram perceber que os estudantes com deficiência devem ter garantido o 

seu direito à educação de qualidade. E para a minha satisfação profissional e pessoal, 

vários dos estudantes, com os quais tive o prazer de conviver na Educação Básica, 

hoje estão inseridos na Educação Superior. 

Como colocado anteriormente, além da experiência alcançada com a inclusão 

na Educação Básica, por pouco mais de dois anos, atuei na UESB como 

psicopedagoga no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência 

(NAIPD), realizando avaliação das dificuldades e potencialidades dos estudantes 

com deficiência matriculados na instituição. Considero essa atuação como de grande 

aprendizagem, visto que exercia junto aos graduandos o atendimento educacional 

especializado, e no que se refere aos professores e colegiados de curso, a equipe de 
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trabalho do NAIPD oferecia orientações e subsídios para que esses setores pudessem 

promover ações inclusivas em suas respectivas práticas. 

No que tange à relevância do estudo, podemos inicialmente elencar as 

dimensões científica, social e pessoal. A dimensão científica aponta para a 

possibilidade de colaborar para que o paradigma da exclusão seja rompido, tendo 

como foco principal o Ensino Superior, considerando que essa dissertação trará 

dados sobre as ações inclusivas propostas pelo curso de Ciências Biológicas da UESB, 

campus de Jequié (BA). Ademais, almejamos fomentar novas publicações e, mais 

especificamente, processos e metodologias em políticas educacionais, que 

contemplem uma Educação Superior atenta à diversidade. 

Quanto à dimensão pessoal, por sua vez, se apresentou como uma 

oportunidade de desenvolvimento profissional da pesquisadora. O trabalho de 

investigação da literatura referente ao tema, a imersão no campo empírico, a vivência 

da rotina das atividades do ambiente acadêmico, a análise de documentos 

institucionais que versavam sobre temáticas relativas às pessoas com deficiência e 

sobre programas de ações inclusivas colaboraram com o nosso processo formativo. 

No que se refere à dimensão social, identificamos a perspectiva de 

colaborarmos com o desenvolvimento de uma política inclusiva na educação 

superior, possibilitando a sensibilização de toda comunidade universitária visando o 

pleno atendimento dos estudantes com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Por fim, mas não menos importante, ainda como parte da dimensão social, 

apontamos o aumento significativo do número de matrículas de pessoas com 

deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento na Educação Superior como um forte motivo para que pesquisas 

nessa vertente sejam desenvolvidas. 

A Sinopse Estatística da Educação Superior (INEP, 2016) apontou que no ano 

de 2015 o número de pessoas com deficiência, matriculadas no Ensino Superior no 

Brasil, incluindo cursos presenciais e à distância, alcançou a soma de 37.927 (trinta e 

sete mil novecentos e vinte e sete) graduandos. No ano de 2004 eram 5.395 (cinco mil 

trezentos e noventa e cinco) matrículas de pessoas com deficiência em Instituições de 
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Educação Superior (IES). Em 2014, dez anos depois, esse resultado alcançou o 

cômputo de 33.377 (trinta e três mil, trezentos e setenta e sete) estudantes com 

deficiência matriculados em universidades, obtendo um aumento de 518,66% em 

relação ao período anterior. 

Nessa mesma perspectiva a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) vem apresentando aumento do número de graduandos com deficiência. A 

tabela que nos foi fornecida pela Secretaria Setorial de Cursos (Jequié)1, apresentou 

informações detalhadas sobre estudantes com deficiência matriculados no campus de 

Jequié, no período compreendido entre o semestre 2009.2 e 2016.2, especificando 

ainda o ano/período de ingresso, curso em que estão matriculados e sua condição 

(matriculado, evadido, transferido etc.). 

De acordo com o referido documento, a UESB, campus de Jequié, contava até o 

semestre 2016.2 com o total de 54 (cinquenta e quatro) estudantes com deficiência, 

matriculados em cursos diferentes. Desse total de estudantes com deficiências de 

diferentes tipos (visual, física, auditiva e intelectual), 07 (sete) encontravam-se 

inscritos nos cursos de Ciências Biológicas, sendo 04 (quatro) matriculados na 

licenciatura e 03(três) no curso de bacharelado. Para melhor compreensão, segue 

quadro com resumo das informações acima: 

 
Tabela 1 - Total de estudantes com deficiência matriculados na UESB Campus de 
Jequié no período entre 2009.2 e 2016.2, quantidade de estudantes matriculados no 
Curso de Biologia e situação atual (matriculados e evadidos) 

Estudantes com Deficiência Graduandos em Biologia Situação 

54 10 08 - matriculados 
02 - evadidos 

Fonte: Síntese da tabela que nos foi disponibilizada pala Secretaria Setorial de Cursos (UESB - Jequié) 

 

Diante do exposto, consideramos importante o desenvolvimento da 

investigação sobre a trajetória dos estudantes com deficiência que ingressam na 

educação superior, principalmente em relação às ações institucionais que garantem a 

permanência dos graduandos, tendo em vista a qualidade da formação acadêmica e 

profissional desses discentes.  

                                                             
1 Informações cedidas mediante solicitação feita pela Coordenação do Mestrado em Educação 
Científica e Formação de Professores (PPG.ECFP) - UESB, com o intuito de os dados serem utilizados 
nesta pesquisa. 
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Em outras palavras, nos interessou nesse estudo problematizar sobre as ações 

inclusivas, tomando como ponto de partida as seguintes indagações: a) como vêm se 

constituindo as trajetórias de estudantes com deficiência no curso de Ciências 

Biológicas da UESB/Campus de Jequié?; b) quais percepções de ações inclusivas, e 

permanência possuem os discentes com deficiência do curso de Ciências Biológicas 

da UESB/Campus de Jequié?; c) quais as estratégias adotadas pelo corpo docente do 

curso de graduação em Ciências Biológicas para a efetivação de ações inclusivas em 

sua prática?; d) de que forma a instituição contribui para a formação continuada dos 

seus professores no que diz respeito à Educação Especial? 

Com base nessas indagações, elegemos a seguinte pergunta norteadora: quais 

as ações inclusivas que têm sido desenvolvidas no curso de Biologia da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, visando a permanência de estudantes com 

deficiência? 

Para responder a essa pergunta, traçamos o seguinte objetivo geral: analisar as 

ações inclusivas para permanência de estudantes com deficiência no curso de 

Biologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)/Campus de Jequié. 

Como objetivos específicos, elencamos os propósitos abaixo:  

• Identificar a concepção de docentes e discentes sobre a inclusão no curso de 

Ciências Biológicas;  

• Verificar as metodologias de ensino (estratégias e recursos) e as formas de 

avaliação adotadas pelo corpo docente do curso de graduação em Ciências 

Biológicas, visando o atendimento à diversidade; 

• Analisar os avanços e obstáculos vivenciados por estudantes com deficiência 

e por seus professores, com vistas à implantação de ações inclusivas no Curso de 

Ciências Biológicas. 

Enfim, essa dissertação está organizada em quatro capítulos, assim 

constituídos: 

No Capítulo 1 nos propusemos a apresentar os "Aspectos Históricos, Legais e 

Conceituais" da Educação Especial. Iniciando a seção, fizemos um percurso histórico 

das propostas contidas na legislação brasileira, direcionadas à educação das pessoas 

com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do 
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desenvolvimento. Na segunda parte do capítulo 1 apresentamos conceitos 

relacionados à Educação Inclusiva, tais como a definição de deficiência, barreira, 

acessibilidade, tecnologia assistiva, atendimento educacional especializado, entre 

outros temas. 

No Capítulo 2, discorremos acerca das investigações que foram desenvolvidas 

na área da educação especial no Ensino Superior, fazendo para isso um levantamento 

de teses e dissertações presentes no repositório da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal do Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD). Além desses trabalhos, discorremos sobre os documentos e as 

resoluções elaborados pela UESB, no intuito de garantir a atendimento à pessoa com 

deficiência com qualidade social referenciada. 

 No Capítulo 3, dedicado ao Caminho Metodológico, apresentamos o 

referencial teórico-metodológico utilizado para alcançarmos os objetivos dessa 

pesquisa. Além disso, retratamos os percursos escolhidos para nortear essa 

investigação, no sentido de construir o conhecimento referente ao tema. Para tanto, 

nos dedicamos em detalhar o percurso metodológico, a partir de quatro tópicos: o 

cenário e os sujeitos da pesquisa; a coleta de dados; a análise dos dados e as questões 

éticas da/na pesquisa. 

 No Capítulo 4, por sua vez, expusemos confirmações obtidas durante a 

realização das entrevistas, que depois das transcrições foram analisadas e 

organizadas em categorias de análise, observando a teorização de Bardin (2011), 

Minayo (2009) e Franco (2008). 

 Na seção intitulada Considerações Finais, retomamos o planejamento da 

pesquisa para situar o leitor a respeito dos passos trilhados durante esta investigação. 

Depois disso, recuperamos as quatro categorias identificadas depois da leitura e 

análise dos dados e apresentamos, sinteticamente, os achados da pesquisa. Por 

último, discorremos acerca das lacunas encontradas durante o transcorrer da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS HISTÓRICOS, LEGAIS E CONCEITUAIS 

 

1.1 - Aspectos Históricos e Legais 

 
 Ao iniciarmos esta sessão do texto, consideramos oportuno apresentar um 

breve histórico do marco regulatório e dos acordos internacionais, dos quais o Brasil 

é signatário, a fim de orientarmos o leitor acerca da trajetória da política da educação 

especial em um panorama internacional e nacional. Para tanto, lançaremos mão dos 

textos legais e da interpretação de alguns autores de maneira a compreendermos esse 

movimento, que ora se caracteriza por avanços, ora por retrocessos.  

 Inicialmente, tomaremos a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional Brasileira (LDBEN), nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, que fixa as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ao consultarmos o texto da referida lei, 

encontramos apenas dois artigos que versam sobre a "educação de excepcionais"2, 

sendo que, do que pudemos depurar, ficou evidente a tentativa dos legisladores de 

eximir o poder público da sua obrigação de atender a essa parcela da população em 

idade escolar.  

 Em que pese a utilização do termo "educação de excepcionais", a referida lei 

inaugura a possibilidade de o sistema geral de educação integrar as pessoas com 

deficiência nos estabelecimentos escolares oficiais. Contudo, ela abre precedentes ao 

definir em seu Art. 89, que: "Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos 

conselhos estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá dos 

poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, empréstimos e 

subvenções" (BRASIL, 1961, s.p.). 

 Do exposto, observamos que apesar de a legislação avançar ao prever a 

integração da pessoa com deficiência no "sistema geral de educação", a mesma prevê 

a possibilidade de concessão de "bolsas de estudo, empréstimos e subvenções" para 

estudantes com deficiência que forem matriculados em instituições da rede privada. 

Assim, ao invés de garantir matrícula da pessoa com deficiência na rede oficial de 

                                                             
2Durante esse trabalho, optamos por preservar os termos utilizados nos documentos e pelos autores 
consultados, de maneira a garantir fidedignidade desta investigação. O campo teórico com o qual nos 
identificamos opta pela utilização da expressão "pessoas com deficiência". 
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ensino, criando condições para isto por meio do financiamento público da educação, 

a lei faculta aos poderes públicos o financiamento da educação na iniciativa privada. 

 Alei nº 5.692/71 que reformou a LDBEN nº4.024/61 foi fruto da instauração da 

Ditadura Militar no Brasil no ano de 1964, o que significou em vários aspectos 

retrocessos no marco regulatório educacional vigente no Brasil. A referida lei, de 11 

de agosto de 1971, fixou diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e deu outras 

providências no tocante à estrutura e organização da educação brasileira. Ao 

consultarmos esta legislação, notamos que apenas o Art. 9º versa sobre o "tratamento 

especial" que deve ser dispensado às pessoas em condições específicas de 

aprendizagem. 

 A Lei nº 5.692/71 em seu Art. 9º define que  

 
Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas 
fixadas pelos competentes Conselhos de Educação (BRASIL, 1971, s.p.).  
 

 Sobre esse artigo, consideramos oportuno avaliarmos três aspectos: o primeiro 

deles refere-se ao fato de os legisladores tratarem pessoas com deficiência e 

estudantes com distorção idade/série da mesma forma, ao preverem tratamento 

especial, sendo que no texto da lei não foi feita nenhuma distinção dessas duas 

condições. O segundo aspecto refere-se ao fato de a LDB nº 5692/71, complementar à 

Constituição Federal, atribuir aos Conselhos de Educação a responsabilidade por 

fixar as normas do referido tratamento especial, desconsiderando as particularidades 

dos estudantes com atraso na trajetória escolar e das pessoas com deficiências. O 

terceiro, diz respeito ao fato de esta lei não citar as deficiências sensoriais, 

classificando-as como deficiência física.  

 Após vinte e um anos de Ditadura Militar (1964-1985), período em que o Brasil 

vivenciou o seu endividamento ao capital estrangeiro e amargou um processo de 

retrocesso em relação a outras nações da América Latina, o nosso país passou a 

vivenciar momentos de forte organização popular, o que culminou com a instalação 

da Assembleia Constituinte de 1986, tendo por objetivo formular a nova Carta 

Magna do país. Este trabalho foi concluído em 20 de outubro de 1988 com a 

promulgação da Constituição Federal Brasileira vigente, intitulada "Constituição 
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Cidadã", pois nela ficaram assegurados os direitos sociais dos brasileiros e das 

brasileiras, bem como os mecanismos de controle social.  

 Um dos avanços que podemos destacar na CF de 1988 diz respeito ao 

atendimento da pessoa com deficiência, quando determina que todos os estudantes 

(independente de qualquer condição que os diferencie) devem ser matriculados nos 

estabelecimentos oficiais de ensino. No caso particular dos estudantes com 

deficiência, além da matrícula nas instituições especiais, foi garantido o atendimento 

educacional especializado (AEE) e o acesso aos níveis mais elevados de ensino, 

conforme constatamos no Art. 208 da CF/1988: 

 

O dever do estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um (s.p.). 
 
 

 Em se tratando do atendimento educacional especializado, tal diferenciação 

constitui-se como um fator preponderante para a continuidade dos estudos das 

pessoas com deficiência. Além disso, destacamos que a garantia do AEE no texto da 

Constituição Federal tratou-se de um avanço, uma vez que em nenhum outro 

documento oficial brasileiro essa obrigatoriedade ficou salvaguardada. No tocante à 

garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino, a CF representou um marco 

respeitável, visto que proporcionou às pessoas com deficiência o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e sociais de acordo com suas próprias expectativas. 

 Em 1990 diversos países se reuniram na Tailândia, com o intuito de estabelecer 

como meta a educação básica acessível a todos, elaborando a "Declaração Mundial 

sobre Educação Para Todos" (Conferência de Jomtien). Tal conferência visou discutir 

a problemática do acesso à educação em âmbito mundial, considerando a 

importância da aquisição do conhecimento e atendimento à diversidade, no 

particular, da oferta da educação para as pessoas com deficiência. Em outras 

palavras, o Art. 5 desse documento coloca que:  

 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 
deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 
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garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo 
(UNESCO, 1990, s.p.). 
 

 Assim, a partir do compromisso assumido pelo Brasil em decorrência de sua 

participação na Conferência de Jomtien, foi produzido o Plano Decenal de Educação 

para Todos (1993-2003), que tinha como propósito central garantir a crianças, jovens 

e adultos a aprendizagem de conteúdos mínimos, proporcionando a universalização 

da educação fundamental e erradicação do analfabetismo. Posteriormente, os 

objetivos desse plano foram reafirmados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9394/96, ao ratificar a responsabilidade do poder público no tocante 

à garantia do direito à educação, em especial, ao Ensino Fundamental. 

 Diante de todo o contexto internacional que sinalizava para a importância da 

garantia à educação e dos esforços de toda uma Nação recém-saída de uma ditadura 

militar de vinte anos, nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 

de julho de 1990), como reflexo obtido na ordem mundial no que se refere à garantia 

dos direitos humanos. Esse documento, além de assegurar que crianças e 

adolescentes "portadores de deficiência receberão atendimento especializado", coloca 

em seu Art. 66 que "ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho 

protegido" (BRASIL, 1990, s.p.). 

 Em junho de 1994 ocorreu em Salamanca (Espanha) a Conferência Mundial da 

Educação Especial. Esse encontro foi organizado pelo governo da Espanha, em 

parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) e contou com a participação de mais de 300 integrantes, que 

representavam 95 governos e 25 organizações internacionais, com o intuito de 

analisarem as estratégias necessárias para o estabelecimento de uma "Educação para 

Todos", que garanta acesso e aprendizagem de todas as pessoas, respeitando suas 

diferenças e apoiando as aprendizagens e necessidades individuais. 

 Em seu Art. 3º, o documento defende que todos os governos: 

 

[...] adotem o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política, 
matriculando todas as crianças em escolas regulares, a menos que existam 
fortes razões para agir de outra forma. 
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[...] estabeleçam mecanismos participatórios e descentralizados para 
planejamento, revisão e avaliação de provisão educacional para crianças e 
adultos com necessidades educacionais especiais.  
[...] garantam que, no contexto de uma mudança sistêmica, programas de 
treinamento de professores, tanto em serviço como durante a formação, 
incluam a provisão de educação especial dentro das escolas inclusivas 
(UNESCO, 1994, s.p.). 
 

 Depois de mais de vinte anos da elaboração do documento "Declaração de 

Salamanca - Sobre os Princípios Políticas e Práticas em Educação", notamos avanços 

importantes e desafios recorrentes no tocante ao processo de inclusão escolar da 

pessoa com deficiência. Contudo, sabemos que o Brasil enfrenta uma longa crise na 

educação, que traz como principais desafios à proposta inclusiva3o investimento na 

estrutura escolar, envolvendo desde a adaptação de metodologias, às estruturas 

arquitetônicas, reformulação do Projeto Político Pedagógico (PPP), passando pela 

participação das famílias, até alcançar o desenvolvimento profissional dos 

professores. 

 No que tange à Educação Inclusiva, a Lei nº 9394/96 trouxe pela primeira vez 

um capítulo exclusivo para tratar da Educação Especial. Em seus três artigos, o 

capítulo define em linhas gerais que a educação especial deve perpassar todos os 

níveis, etapas e modalidades da educação brasileira. Dessa forma, à pessoa com 

deficiência deve ser dado o direito de avançar em todas as fases, sendo-lhe 

assegurada a matrícula obrigatória nas instituições oficiais, além de complementação 

dos estudos por meio do acesso ao atendimento educacional especializado. 

 Nas palavras de Saviani (2003, p.218), 

 

À parte o caráter circular, vago e genérico da definição que encabeça o art. 
59 (entende-se por educação especial a educação destinada a educandos 
portadores de necessidades especiais), não resta dúvida que a Educação 
Especial ganha, nesta lei, um lugar mais destacado, ao se configurar como 
um Capítulo autônomo, em comparação com a Lei 5.692/71 onde o assunto 
foi regulado em apenas um artigo (o art. 9º) do Capítulo I que trata das 
disposições comuns ao ensino de primeiro e segundo graus.  

 

 O segundo aspecto considerado um progresso da Lei nº 9394/96 refere-se à 

prioridade do atendimento nas classes comuns e, quando necessário, atendimento 

                                                             
3A educação inclusiva é entendida aqui em seu processo mais amplo, como uma proposta que atenda 
a todos, em suas individualidades e necessidades. 
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em classes e escolas especializadas. Em linhas gerais, isso significa que as pessoas 

com deficiência deixarão de frequentar apenas as instituições especializadas e 

passarão a ter matrícula obrigatória nas escolas oficiais, contribuindo assim para a 

superação do paradigma da segregação, visto que esses sujeitos passarão a conviver 

com pessoas da sua faixa geracional e com a comunidade escolar na qual estão 

inseridos. 

 O terceiro e último progresso refere-se ao financiamento público do 

atendimento à pessoa com deficiência na rede oficial de ensino e, quando forem 

necessários, apoio técnico e financiamento do Poder Público às entidades sem fins 

lucrativos exclusivamente dedicadas à educação especial. Com isto, a lei acabou 

provocando que a instância governamental investisse nas instituições oficiais, de 

maneira a garantir o acesso, a permanência e a progressão nos estudos das pessoas 

com deficiência nas classes da educação regular. 

 Assim, notamos que algumas escolas passaram a ser dotadas com 

equipamentos, sofreram mudanças em sua estrutura arquitetônica, passaram a 

contar com profissionais especializados no atendimento à pessoa com deficiência e 

modificaram os seus Projetos Políticos Pedagógicos. Consideramos oportuno 

esclarecer que, embora esses avanços tenham sido observados no texto da Lei e em 

algumas escolas da rede oficial de ensino, cumpre-nos afirmar que tais progressos 

não foram observados na realidade de todas as escolas brasileiras, prevalecendo 

assim disparidades entre as regiões do país. 

 No ano de 1999 o Brasil, juntamente com outros países, participou da 

Conferência Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, realizada e promovida pela Guatemala 

(Panamá), resultando no documento conhecido como Convenção de Guatemala. O 

Brasil, na condição de signatário da referida Convenção, por meio do Decreto nº 

3.956 de 08 de outubro de 2001, deliberou que 

 

as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e 
liberdades fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o 
direito de não ser submetidas a discriminação com base na deficiência, 
emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano; 
(BRASIL, 1999, s.p.). 
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Notamos que o Decreto parte do princípio da diversidade como condição 

humana, assegura às pessoas com deficiência condições de acesso e combate 

qualquer forma de discriminação humana. Consideramos como avanços importantes 

o fato de o documento da convenção definir a deficiência e a discriminação contra "as 

pessoas portadoras de deficiência". Sobre o conceito de deficiência, o documento 

define que: 

 

O termo "deficiência" significa 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 (BRASIL, 1999, s.p.). 
 

Consideramos como diferencial o fato de o documento ampliar a visão de 

deficiência, até então difundida, ao incluir fatores externos como provocadores de 

deficiências. Nesse sentido, as condições afetivas, socioeconômicas e culturais 

constituem mecanismos de fomento do pleno desenvolvimento humano. Dessa 

forma, assim como defendia Vygotsky (2007), o aprendizado humano encontra-se 

intimamente relacionado à "natureza social" de que dispõe o indivíduo; ademais, 

pessoas que tenham restrições de diferentes tipos podem vir a ter suas funções 

relacionais e cognitivas prejudicadas.  

Outra legislação que consideramos relevante na discussão sobre educação 

inclusiva refere-se à Resolução do Conselho Pleno do Conselho Nacional de 

Educação, nº 01, de 18 de fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena. A normativa destaca que: 

 

Art. 2º A organização curricular de cada instituição observará, além do 
disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras 
formas de orientação inerentes à formação para a atividade docente, entre as 
quais o preparo para:  
[...] 
II - o acolhimento e o trato da diversidade; [...] (BRASIL, 2002, s.p.). 

 

Observamos que os legisladores, ao elaborarem as orientações acerca da 

formação de professores para a Educação Básica, se preocuparam com a questão do 



32 

 

atendimento à diversidade, o que atualmente é uma realidade presente nas 

instituições de ensino por meio da presença de estudantes com deficiência, de etnias 

distintas, de origens geográficas diversas, de variadas faixas geracionais e 

diversidade sexual. 

Um marco importante na trajetória das políticas públicas de atendimento às 

pessoas com deficiência foi a aprovação da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva - PNEEPEI (2008), documento elaborado pelo 

Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007, 

prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007.  

O referido documento está organizado em seis partes, sendo elas: introdução, 

marcos históricos e normativos, diagnóstico da Educação Especial, objetivos da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, alunos 

atendidos pela Educação Especial e diretrizes da Política Educacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

Na introdução, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008b) declara que o atendimento à pessoa com deficiência deve 

caminhar na direção dos direitos humanos, em que valores como igualdade e 

diferença devem caminhar juntos. Além disso, são reconhecidas as dificuldades 

enfrentadas pelo sistema educacional brasileiro, alertando que práticas 

discriminatórias devem ser abolidas, criando-se para isso estratégias de 

enfrentamento e conscientização da comunidade escolar, visando o atendimento à 

diversidade. 

Na segunda parte do trabalho, intitulada "Marcos Históricos e Normativos", o 

grupo de trabalho discorre sobre a prática excludente perpetuada e naturalizada pela 

escola que, ao mesmo tempo em que amplia o acesso, torna práticas como a 

reprovação e a evasão escolar atitudes aceitas e recorrentes. Em outras palavras, 

 
A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita 
a escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi 
legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem 
social. A partir do processo de democratização da escola, evidencia-se o 
paradoxo inclusão/exclusão quando os sistemas de ensino universalizam o 
acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos 
padrões homogeneizadores da escola. Assim, sob formas distintas, a 
exclusão tem apresentado características comuns nos processos de 
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segregação e integração, que pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso 
escolar (BRASIL, 2008b, s.p.). 
 

A Política destaca que grupos concebidos historicamente como "minorias" 

estiveram à margem da participação em instituições diversas, em especial em 

instituições de ensino regular. Quando essas pessoas eram atendidas em instituições 

educacionais, costumavam frequentar as "especializadas", reafirmando, portanto, o 

paradigma da exclusão e segregação. A mínima parte que conseguia ter acesso a 

instituições oficiais tinha suas trajetórias escolares marcadas pelo fracasso escolar e a 

não progressão nos estudos. 

Nessa mesma vertente, a terceira parte trata do diagnóstico da Educação 

Especial no Brasil. Para tanto, o citado diagnóstico aponta os dados de matrícula das 

pessoas com deficiência entre os anos de 2003 e 2005, revelando um aumento 

significativo da presença dessas pessoas na educação regular. Ao mesmo tempo, 

demonstra o progresso alcançado no que se refere à formação de professores, visto 

que uma boa parte (75,2%) passou a ter nível superior, além de um número 

expressivo desses profissionais optarem pela formação específica e complementar em 

Educação Especial (77,8) (BRASIL, 2008b). 

O quarto tópico trata do objetivo da PNEEPEI, que defende "o acesso, a 

participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares" (BRASIL, 

2008b, s.p.). Para tanto, tal consideração esclarece que os sistemas de ensino devem 

orientar e proporcionar "assistência técnica" a professores e demais integrantes da 

comunidade escolar, visando o atendimento integral à pessoa com deficiência. 

 Ao avaliarmos este excerto do referido marco legal, consideramos 

inapropriada a utilização da expressão "assistência técnica", utilizada no documento 

da PNEEPEI (2008), para se referir à formação de professores, visto que revela uma 

visão tecnicista de educação e deformação docente. Tal perspectiva difere da 

concepção de formação de professores que nos identificamos, a qual compreende a 

necessidade de atualização dos docentes como um continum, intitulado 
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desenvolvimento profissional4.     

 Em seu texto intitulado “Os Professores Universitários”, Zabalza (2004) 

propõe reflexões acerca do papel do professor universitário e do seu protagonismo. 

Para este autor, a excelência na atuação docente só será alcançada por meio do 

compromisso com a formação profissional, que não deve ser confundida com a 

formação técnica ou a qualificação básica recebida durante os cursos de licenciatura 

ou bacharelado.  

 No que tange ao desenvolvimento profissional do professor, Zabalza (2004) 

defende que se torna imprescindível reinventar a forma como os professores 

universitários desempenham suas funções, o que, na opinião do autor, só será 

possível a partir de novos parâmetros que estruturem a profissionalização docente, 

tais como: a reflexão sobre a própria prática, o trabalho em equipe, a organização das 

tarefas orientadas para o mundo do emprego, a estrutura do ensino a partir da 

aprendizagem e a recuperação da dimensão ética da profissão docente. 

O quinto tópico da política define o público alvo da Educação Especial, 

compreendido pelas pessoas com deficiência, as que têm altas 

habilidades/superdotação e a com transtorno global do desenvolvimento. Para tanto, 

o referido documento esclarece que: 

 

Os estudos mais recentes no campo da educação especial enfatizam que as 
definições e uso de classificações devem ser contextualizados, não se 
esgotando na mera especificação ou categorização atribuída a um quadro de 
deficiência, transtorno, distúrbio, síndrome ou aptidão. Considera-se que as 
pessoas se modificam continuamente, transformando o contexto no qual se 
inserem. Esse dinamismo exige uma atuação pedagógica voltada para alterar 
a situação de exclusão, reforçando a importância dos ambientes 
heterogêneos para a promoção da aprendizagem de todos os alunos 
(BRASIL, 2008, s.p.). 

 

Nesse sentido, cabe aos sistemas de ensino sensibilizar os seus atores, de 

maneira que as pessoas com deficiência sejam vistas a partir das suas 

potencialidades, e não do que "lhes falta" ou aparenta "defeito". Para tanto, a 

                                                             
4Segundo Marcelo e Vaillant (2009,p. 76 – 77), desenvolvimento profissional de professores, “tiene que 
ver com el aprendizaje; remite altrabajo; trata de untrayecto; incluye oportunidades ilimitadas para 
mejorar la práctica; se relaciona conlaformación de losprofesores; y opera sobre las personas, no sobre 
los programas”. 
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sensibilidade da comunidade escolar e a valorização da heterogeneidade devem ser 

apreciados, primando pela compreensão de que os sujeitos têm desenvolvimentos, 

ritmos e interesses diversos. Mais do que isso: é indispensável o entendimento de 

que as diferenças caracterizam a condição humana.   

O sexto tópico do documento aborda as "Diretrizes" da PNEEPEI, reafirmando 

que a Educação Especial perpassa os diferentes níveis, as etapas e as modalidades de 

ensino. Outrossim, essa seção trata do atendimento educacional especializado, da 

inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior e sobre o processo de 

avaliação da aprendizagem dos estudantes que deve priorizar os aspectos 

qualitativos da aprendizagem, entre outros aspectos. 

 Em complementação à Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, a Presidente da República Dilma Rousseff sancionou o 

Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a educação especial, o 

atendimento educacional especializado e dá outras providências. O referido decreto 

trata, entre outras questões, do atendimento educacional especializado que, de 

acordo com a Constituição Federal, é um direito dos estudantes público-alvo da 

Educação Inclusiva, garantindo que estes tenham oportunidades, assim como os 

demais. 

Para tanto, esse Decreto trata como objetivos do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE): 

 

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 especial 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, 
etapas e modalidades de ensino (BRASIL, 2011, s.p.). 

 

Entre os objetivos do AEE foram destacados a importância dos serviços de 

apoio aos estudantes com deficiência, e a ampliação de recursos didáticos adaptados 

com o propósito de eliminar barreiras para que os estudantes possam alcançar 

diferentes níveis de ensino. Para tanto, os núcleos de acessibilidade são colocados 
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como centros que têm a função de eliminar barreiras, facilitando o desenvolvimento 

acadêmico e social dos estudantes. 

Outro documento importante para o marco regulatório da Educação Inclusiva 

é o Plano Nacional de Educação - PNE, de 14 de junho de 2014 (Lei nº 13.005/2014). 

Este plano visa traçar metas e estratégias para a educação brasileira para o decênio 

compreendido entre 2014 e 2024. Diferente dos demais, esse PNE trouxe como um 

avanço importante a vinculação do financiamento público da educação ao Produto 

Interno Bruto (PIB). Dessa forma, a Lei nº 13.005/2014 deixa de ser uma carta de 

intenções e passa a ter condições de implementação, pois além da previsão de 

recursos financeiros, conclama a sociedade civil organizada para fazer o controle 

social da educação.  

Nessa direção, o PNE (2014) estabeleceu que os Estados, os Municípios e o 

Distrito Federal deveriam elaborar seus próprios planos de educação, estando 

cautelosos aos princípios, às metas e às estratégias já assegurados no plano nacional. 

Para tanto, tais planos devem assegurar direitos e articulação de artifícios que 

estejam atentos às demais políticas e garantias sociais. Entre outros fatores, o Art. 8º 

do referido documento preconiza que:  

 

§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação 

estratégias que: 
III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação 
especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 
etapas e modalidades; (BRASIL, 2014, p. 3). 

 

Notamos que os legisladores revelaram uma preocupação em propor um 

sistema educacional inclusivo que garanta o ingresso da pessoa com deficiência na 

Educação Infantil, podendo fazer sua trajetória escolar até a universidade, ou optar 

por um curso profissionalizante. Tal preocupação é pertinente, uma vez que 

observamos, conforme descrito no histórico da Política Nacional da Educação 

Especial na Educação Inclusiva (BRASIL, 2008b), que as pessoas com deficiência se 

matriculavam nas etapas iniciais da escolarização obrigatória, contudo, era evidente 

que esses sujeitos não avançavam para as etapas subsequentes, como também não 
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lhes era assegurado o aprendizado. Dessarte, a escola apenas lhes servia como 

ambiente de socialização. 

O PNE vigente (2014-2024) conta com vinte metas, acompanhadas de suas 

respectivas estratégias. No tocante à pessoa com deficiência, altas 

habilidades/superdotação e transtorno global do desenvolvimento, a referida lei traz 

a meta quatro que versa sobre o atendimento dessa população na faixa etária de 04 

(quatro) a 17 (dezessete) anos, período em que esses sujeitos são atendidos no nível 

da Educação Básica.  

Em se tratando do nível da Educação Superior, a lei trata do atendimento a 

esse grupo de pessoas em uma estratégia da meta 12. A estratégia 12.5 propõe que 

sejam criados mecanismos para: 

 

ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos(às) 
estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de 
educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil 
(Fies), de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação 
superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as 
taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos 
da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico; (BRASIL, 2014, p. 
73-4). 

 

Percebemos que os formuladores da lei se preocuparam em tratar do 

atendimento à diversidade, considerando as questões de grupos que historicamente 

estiveram fora da universidade, como os afrodescendentes, os indígenas, os 

estudantes egressos de escola pública e os estudantes com deficiência, altas 

habilidades/superdotação e transtornos globais do desenvolvimento. 

Contudo, consideramos que os legisladores perderam uma oportunidade de 

determinar no texto do PNE a obrigatoriedade do oferecimento do Atendimento 

Educacional Especial (AEE) para os estudantes com deficiência, altas 

habilidades/superdotação e transtornos globais do desenvolvimento, embora 

saibamos que o AEE está regulamentado na Constituição Federal (1988), conforme 

mencionado anteriormente, ao determinar a sua obrigatoriedade. 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Lei nº 13.146/2015, 

(conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência), de 06 de julho de 2015, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument


38 

 

constitui-se em um importante marco na história da seguridade dos direitos da 

pessoa com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Dada a sua importância e a complexidade dos diversos 

aspectos que perpassam essa temática, a lei demorou uma década e meia para ser 

aprovada, contando com cerca de um mil e quinhentos encontros, entre audiências 

públicas, seminários, consultas, conferências regionais e nacionais, momentos em que 

a colaboração popular foi significativa, além de contar com a participação de 

associações e movimentos de pessoas com deficiência. 

A presente lei conta com 127 (cento e vinte e sete) artigos que tratam de 

temáticas como: lazer, saúde, educação, transporte, trabalho, habilitação, reabilitação, 

versando sobre a acessibilidade em suas diferentes vertentes. Ao discorrer sobre o 

beneficiamento da lei para cerca de 46 milhões de brasileiros, o Senador Paulo Paim 

colocou que o estatuto "é uma nova forma de perceber o ser humano em sua força e 

fragilidade, nova forma de compreender que a diversidade é traço que não tem que 

separar as pessoas, mas uní-las [...]" (BRASIL, 2015, p. 8-9).  

Em seu Artigo 27 a Lei nº 13.146/2015 determina que: 

 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 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 habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015, p. 
32). 

 

Além de assegurar a escolaridade em diferentes níveis, etapas e modalidades 

de ensino, o Estatuto da Pessoa com Deficiência pretende ainda que as pessoas com 

deficiência, altas habilidades/superdotação e transtorno global do desenvolvimento 

tenham as suas habilidades e seus talentos valorizados, respeitando seus interesses e 

suas necessidades específicas. Em outras palavras, o estatuto preconiza que estes 

sujeitos sejam valorizados em suas potencialidades, não cabendo um olhar voltado 

para o que "lhes falta", tanto dos sistemas, quanto dos profissionais de ensino. 

A lei ainda trata da responsabilidade do poder público de "assegurar, criar, 

desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar" os profissionais e 

serviços que efetivarão o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, as etapas 
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e as modalidades de ensino. Esta lei prevê ainda no Artigo 28 que o poder público 

deve salvaguardar: 

 

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 
conquista 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 instituições de ensino; [...] 
VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas 
diversas instâncias de atuação da comunidade escolar; [...] 
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação 
inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o 
atendimento educacional especializado; [...] 
XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em 
igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas; (BRASIL, 
2015, p. 33-4). 
 

 Do exposto, notamos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência visa garantir a 

criação e consolidação de sistemas educacionais inclusivos, almejando atender aos 

sujeitos em suas necessidades e potencialidades. Em particular, das pessoas com 

deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento, os sistemas de ensino devem assegurar, além de matrícula nas 

classes comuns, o oferecimento do AEE.  

 O Estatuto prevê ainda que os órgãos públicos destinem assessoria técnica aos 

sistemas educacionais e às instituições de ensino, de modo que os mesmos 

formalizem o projeto pedagógico para o AEE. Em se tratando das instituições 

especializadas, a lei determina que esses estudantes tenham o seu processo de 

aprendizagem previstos em planos de atendimento educacionais especializados. 

 Outro aspecto tratado no Art. 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015) 

refere-se à individualização do processo de aprendizagem das pessoas com 

deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento. Essa iniciativa visa garantir que os estudantes sejam assistidos em 

suas necessidades específicas, sendo que o processo de aprendizagem deve partir 
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sempre das potencialidades desses sujeitos. Com isso, os estudantes terão maiores 

possibilidades de aprendizagem e progressão dos estudos, com a continuidade da 

trajetória acadêmica em níveis e etapas mais elevadas da escolarização obrigatória. 

 O Estatuto também prevê que os sistemas educacionais ofereçam formação 

continuada para os professores das classes comuns e para os docentes especialistas, 

responsáveis pelo atendimento educacional especializado (AEE). Além disso, a lei 

orienta que os órgãos públicos promovam espaços de compartilhamento de 

experiências exitosas voltadas para Educação Inclusiva. 

 Outrossim, o Estatuto estimula o desenvolvimento de pesquisas no âmbito das 

universidades, no intuito de conceber materiais didáticos e de tecnologias assistivas 

voltadas ao público da Educação Especial. Por último, o referido estatuto conclama o 

envolvimento dos estudantes com deficiência, altas habilidades/superdotação e 

transtornos globais do desenvolvimento, bem como seus familiares, a participarem 

do processo de escolarização desses sujeitos, de maneira a garantir que suas 

necessidades e demandas sejam acolhidas e atendidas pelos sistemas educacionais. 

  

1.2 - Aspectos Conceituais 

 

 Como já relatado acima, de acordo com o que é preconizado no Art. 208 da 

Constituição Federal (1988), é do conhecimento de todos que a educação é dever do 

Estado. Ademais, o poder público necessita garantir tanto o atendimento educacional 

especializado aos "portadores de deficiência", quanto o acesso deles a todos os níveis, 

as etapas e as modalidades de "ensino, pesquisa e de criação artística", sendo 

respeitada a "capacidade" de cada sujeito. 

 Todavia, sabemos que a democratização do ensino no Brasil necessita ir além 

do acesso, da garantia de vagas. É indispensável que os sistemas de ensino pensem e 

coloquem em prática uma escola pautada na sensatez, na equidade, planejada para 

atender às diferenças, desde a Educação Básica até o Ensino Superior. Em outras 

palavras, precisamos construir um novo modelo de escola e de educação, sendo uma 

referência "condizente com uma sociedade que se faz de todos, naturalmente 

inclusiva, que deixa para trás um paradigma excludente, marginalizador, para 
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construir um paradigma em que as oportunidades sejam iguais para todos" 

(CARNEIRO, 2015, p. 39).   

 Para refletirmos e agirmos sobre as desigualdades que estão presentes no 

ambiente acadêmico, e que podem levar à marginalização de inúmeros estudantes, 

torna-se importante alargarmos o nosso olhar para analisarmos os possíveis reflexos 

da exclusão social sobre a vida dos estudantes que estão matriculados em nossas 

instituições educacionais, assim como na vida dos seus respectivos grupos familiares. 

Nesse sentido, a história do nosso país serve como comprovação de que a segregação 

produz frutos que naturalizam o fracasso escolar e responsabilizam o próprio sujeito 

pela exclusão social de que é fruto (BRASIL, 2008b).  

 Infelizmente, o que notamos no sistema educacional brasileiro como um todo 

é a atribuição do fracasso escolar ao próprio estudante, ou ao professor. Todavia, já 

se passaram vinte e três anos da assinatura da Declaração de Salamanca (1994), mas é 

fato que as diretrizes internacionais da "educação para todos" e do estabelecimento 

da Educação Inclusiva nas políticas públicas precisam avançar, não somente na 

teoria, mas também na prática.  

 Por outro lado, o fato de ser ampliado o acesso às instituições escolares não 

garante que a educação seja de qualidade, democrática e inclusiva. Para que a 

educação tenha longo alcance e que seja de qualidade para todos e todas, a 

aprendizagem e a participação necessitam ser o foco do processo educacional, tanto 

dos gestores quanto dos sujeitos integrantes da comunidade escolar. Portanto, nas 

palavras de Carvalho (2007), 

 

Educação é processo para o qual convergem inúmeras variáveis, inclusive a 
motivação de cada um de nós, somada à crença de que somos agentes de 
mudança, de que a educação é, também, um ato político, do qual somos co-
participantes em busca do exercício da cidadania plena de todos os nossos 
alunos (p. 159). 

 

 Desse modo, ao pensarmos sobre o direito à educação, torna-se salutar 

estarmos convictos de que todas as pessoas, independente de sua classe social, etnia, 

crença, sexualidade, deficiência, dentre outras condições, precisam ter igualdade de 

oportunidades, sendo respeitados os múltiplos interesses e necessidades de cada um. 
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Para tanto, o princípio democrático deve conduzir as discussões e os processos 

resolutivos na escola. 

 Ao tratarmos mais especificamente da temática da Educação Inclusiva, da 

Educação Especial, de Escolas Inclusivas e das ações que caracterizam uma 

instituição escolar como inclusiva, parece-nos haver certo consenso acerca do fato de 

que não existe uma única maneira de educar, de que não existe uma "norma", uma 

"normalidade", de que os sujeitos têm interesses, ritmos e caminhos diferentes para 

aprender.  

 Segundo Skliar (2006), a busca pela padronização, pela ordenação, pela 

patologização só contribui para aumentar a exclusão, criando marcas, gerando uma 

"invenção pedagógica" que tem como principal intuito "apontar o dedo", tornando-se 

obsessiva em combater todo o fragmento de diversidade, em prol da "mesmice". Para 

o autor, 

 

Este tipo de olhar não é útil para a educação especial nem para a educação 
em geral: anormalizam tudo e a todos. [...] o que resulta é o transvase das 
representações da anormalidade de um tipo institucional - a escola especial - 
para outro tipo institucional - a escola regular -, sem que intermedeiem 
mudanças significativas na questão que considero a principal: há, por acaso, 
alguma coisa que possa ser chamada, pensada e definida como normal? Existe, então, 
aquilo que deve continuar sendo o modelo de normalidade? [grifos do autor] 
(SKLIAR, 2006, p. 18).  

  

 A partir desses questionamentos, o autor nos faz pensar sobre quais padrões 

teimamos em "normalizar", sobre qual a "identidade", qual o perfil de pessoa, de 

estudante, que estabelecemos como padrão, como apto a fazer parte da escola. Para 

Skliar (2006), as "diferenças" não podem ser apontadas como melhores ou piores, 

superiores ou inferiores, mas simplesmente como "diferenças".  Para ele, todas as 

mudanças de nomes, de "eufemismos politicamente corretos", só servem para 

destacar, para enaltecer o "diferencialismo". 

 Autores da Educação Inclusiva como Rodrigues (2006), Viveiro e Bego (2015) e 

Carvalho (2007), por exemplo, defendem que é salutar pensar sobre a importância de 

uma educação "com" todos e "para" todos. Os estudiosos colocam que a rápida 

difusão dos programas de Educação Inclusiva no mundo demonstra a preocupação 
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dos governantes quanto à necessidade de uma intervenção preventiva, no que diz 

respeito à exclusão social.  

 Para tanto, Rodrigues (2006) salienta que, 

 

A educação inclusiva não é uma cosmética da educação tradicional nem 
uma simples estratégia de melhoria da escola: constitui a promoção da 
formulação da educação em novas bases que rejeitem e exclusão e 
promovam uma educação diversa e de qualidade para todos os alunos (p. 
13). 

 
 Nesse sentido, o intuito da Educação Inclusiva é o de proporcionar a todas as 

pessoas uma experiência educativa exitosa, não excludente e civilizada quanto às 

diferenças, por mais perceptíveis que possam ser, almejando o desenvolvimento de 

valores morais, contrários a qualquer tipo de segregação e conflito. 

 Diferente do que foi preconizado pela Política Nacional da Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008b), que trata a educação especial como 

uma "modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades" da 

educação, alguns autores se posicionam como contrários a essa organização. Para 

Carvalho (2007), por exemplo, é 

 

[...] mais pertinente entendê-la como processo, pois, na condição de 
modalidade faz supor, equivocadamente, um modo diferente de ser, numa 

abordagem substantiva e que pode alimentar a duplicidade existente: 
educação regular e educação especial, numa visão bipolar geradora de 
sistemas de atendimento educacional escolar fragmentados (p. 67).  

  

 Nesse sentido, concordamos com a autora, visto que entendemos o papel da 

escola como um espaço de emancipação e de valorização das diferenças. Pensando 

assim, a Educação Inclusiva não precisa ter destaque ou ser colocada como 

"modalidade" da educação oficial, visto que como afirma Carvalho (2007), essa 

separação só serve para evidenciar um sistema educativo que segrega, deixando de 

construir um ambiente heterogêneo, permeado por novas experiências e 

aprendizagens. 

 Para Carvalho (2007), a Educação Inclusiva tem como propósito remover 

barreiras que possam negar ou atrapalhar o acesso dos estudantes à educação 

regular. Segundo a autora, não somente a lei precisa garantir o acesso, mas os 
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próprios sistemas de ensino e, consequentemente, as instituições educacionais 

precisam apresentar em seus projetos político-pedagógicos ações que assegurem a 

efetivação e o sucesso da inclusão através do acesso, do ingresso e da permanência 

dos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação. 

 Vale ressaltar que a Educação Inclusiva tem o propósito não só de ratificar o 

papel da escola como espaço destinado à necessária e essencial construção do 

conhecimento, mas, sobretudo, como ambiente de socialização e estruturação da 

cidadania de todos os integrantes da comunidade escolar. Segundo Denari (2006), 

para que a escola seja considerada inclusiva, é preciso que aconteça: 

 

uma verdadeira revolução nos sistemas tradicionais de formação docente, 
geral ou especial. Um sistema unificado de ensino nos obriga a abandonar 
esta clássica separação, que busca uma integração entre os conhecimentos 
provenientes de ambos os sistemas. Para tanto, a formação do docente de 
educação tem de ser mais especializada para atender à diversidade do 
alunado, recomendando a inclusão de disciplinas ou conteúdos afins, nos 
diferentes cursos de formação que contemplem, ainda que minimamente, o 
campo da EE5 (p. 59). 

 

 A partir desse pensamento de Denari (2006), acreditamos que a educação 

inclusiva é uma abordagem necessária nos cursos de formação de professores. Mais 

que isso, esperamos que os educadores sejam tomados pela compreensão de que não 

são apenas mediadores da aprendizagem, porém que eles têm um papel primordial 

na mediação dos educandos para a vida. Em outras palavras, educar envolve outras 

dimensões que estão além do fazer técnico, no caso "dimensões afetivas, cognitivas, 

éticas e de desempenho, processo dinâmico que requer tempo e recursos para que os 

professores possam modificar suas práticas" (DENARI, 2006, p. 61). 

 Partilhando desse mesmo pensamento, Carvalho (2007) coloca que na escola 

inclusiva o professor precisa ser "especialista nos aprendizes", e não especialista em 

habilidades para trabalhar especificamente com grupos de alunos surdos, cegos, com 

paralisia cerebral, autismo, altas habilidades, ou outras especificidades. Para essa 

autora, escolas inclusivas são para todos, resultando em um sistema educacional "que 

reconheça e atenda as diferenças individuais, respeitando as necessidades de 
                                                             
5No texto original, a autora abrevia a expressão Educação Especial, utilizando as letras "EE". 
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qualquer dos alunos" (p. 29). Assim, partindo desse pressuposto, os benefícios 

alcançados com esse tipo de educação contemplam a todos, quer tenham deficiência, 

apresentem dificuldades de aprendizagem, quer não disponham de nenhuma 

limitação ou impedimento. 

 Julgamos oportuno esclarecer acerca do público-alvo atendido pela educação 

especial, na perspectiva da educação inclusiva, visando o acompanhamento e 

atendimento de suas necessidades educacionais especiais, sendo compreendido por: 

pessoas com deficiência, as com transtornos globais do desenvolvimento e as com 

altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008b). 

 Concordando com Gomes (2015), Carneiro (2015), Diniz (2007), Carvalho 

(2007), Sassaki (2005), entre outros, consideramos que definições e classificações 

envolvendo a temática da deficiência devem ser contextualizadas, não se 

restringindo apenas a um laudo, contendo informações que caracterizem os sujeitos 

como "portadores" de determinado transtorno, distúrbio, síndrome, etc.  

 Levando-se em consideração que os seres humanos são mutáveis e que essas 

transformações e aprendizagens acontecem de acordo com os ambientes nos quais 

estão inseridos, torna-se questionável rotular estudantes com esse ou aquele 

diagnóstico, sem levar em consideração que aprendemos e superamos limites 

cotidianamente (BRASIL, 2008b). Como educadores que somos, é importante que 

estejamos atentos para não contribuirmos para a perpetuação de uma educação 

excludente e alheia à importância da heterogeneidade. 

 O escritor Romeu K. Sassaki (2005), ciente dos diversos conflitos acerca de 

qual ou quais os melhores termos para designar as pessoas com este ou aquele tipo 

de deficiência, em seu artigo intitulado "Como chamar as pessoas que têm 

deficiência", coloca que os termos utilizados e mais aceitos dependem dos "valores 

vigentes" em cada sociedade e do tempo histórico. Desse modo, partindo da 

concepção de sujeitos que são dotados de potencialidades, Sassaki (2005) coloca que: 

 

A condição de ter uma deficiência faz parte da pessoa e esta pessoa não 
porta sua deficiência. Ela tem uma deficiência. Tanto o verbo “portar” como 
o substantivo ou o adjetivo “portadora” não se aplicam a uma condição 
inata ou adquirida que faz parte da pessoa. [...] Uma pessoa só porta algo 
que ela possa não portar, deliberada ou casualmente. Por exemplo, uma 
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pessoa pode portar um guarda-chuva se houver necessidade e deixá-lo em 
algum lugar por esquecimento ou por assim decidir. Não se pode fazer isto 
com uma deficiência, é claro (s.p.). 

 

 O autor esclarece que a partir da década de 1990, com a primeira década do 

século XXI e o advento do Terceiro Milênio, corroborando com vários eventos 

mundiais, que contaram com a participação e organização de pessoas com 

deficiência, o termo que passou a ser mais divulgado e aceito foi "pessoa com 

deficiência". Diante dessa mesma perspectiva, a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva ratifica que: 

 

[...] considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de 
longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com 
diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na 
escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do 
desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das 
interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e 
atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos 
com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos 
com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em 
qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande 
criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em 
áreas de seu interesse (BRASIL, 2008b, s.p.). 

 

 A partir dessa e de outras definições trazidas em documentos oficiais atuais, 

evidenciamos que a deficiência é uma condição peculiar ao próprio homem, sendo 

que o mesmo necessita ser educado "a partir dela e não de sua negação" 

(CARNEIRO, 2015, p.34). Em outras palavras, o potencial e os interesses dos sujeitos 

precisam ser levados em consideração, não se dando ênfase ao que "lhes falta", ou ao 

que não "conseguem fazer" naquele momento.  

 Partindo do olhar cuidadoso de Diniz (2007, p.8), contrário ao que pensamos 

inúmeras vezes, "não há como descrever um corpo com deficiência como anormal. A 

anormalidade é um julgamento estético e, portanto, um valor moral sobre os estilos 

de vida". Em muitos casos, o que dificulta o desenvolvimento das potencialidades da 

pessoa com deficiência são os "contextos sociais pouco sensíveis" à percepção de que 

a diversidade caracteriza-se como diferentes estilos de vida.  
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 Em se tratando do atendimento à pessoa com deficiência, inicialmente 

prevaleceu o modelo médico, produzido no decorrer da história da humanidade, que 

propunha o confinamento de pessoas, e tinha como propósito afastar, normalizar 

"comportamentos desviantes" (DINIZ, 2007).  

 Entretanto, a partir das reivindicações e da participação de pessoas com 

deficiência em movimentos organizados, foi instituído o modelo social. Tal modelo 

considerava que "os sistemas sociais e opressivos levavam pessoas com lesões a 

experimentarem a deficiência" (DINIZ, 2007, p. 23). Nesse sentido, o fato de a pessoa 

com deficiência não ter acesso a alguns espaços não era de responsabilidade do 

"corpo lesado", e sim da falta de sensibilidade de uma sociedade pouco ou nada 

inclusiva. 

 Portanto, diante de todos esses fatos e formas diferenciadas de se conceber a 

pessoa com deficiência, e a partir da incorporação do discurso de incapacidade, 

vimos representadas as sutilezas com que sempre se procurou mascarar o 

preconceito pelo qual passam essas pessoas. É recente a compreensão da deficiência 

como "um estilo de vida particular". Contudo, o que se reclama é o "direito de estar 

no mundo", tendo respeitadas as suas necessidades, suas potencialidades e seus 

desejos (DINIZ, 2007). 

 E sobre esse "direito de estar no mundo", mais especificadamente, de estar na 

escola, surgem algumas discussões importantes, como a que visa diferenciar 

igualdade de equidade. Para Carvalho (2007), a igualdade não se constitui como uma 

mesma maneira de educar a todos, mas de "dar a cada um o que necessita em função 

de seus interesses e suas características individuais". Já a equidade, presume educar 

todas as pessoas mediante suas individualidades, "sem que qualquer manifestação 

de desigualdades se traduza em impedimento à aprendizagem" (CARVALHO, 2007, 

p. 35).  

 Diante dessa diferenciação, a proposta da Educação Inclusiva vai além da 

inserção das pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos 

globais do desenvolvimento nas classes da escola comum. Vai de encontro à 

percepção do "defeito" e de "limitação" que a deficiência impõe a esses sujeitos. Com 

base no modelo social, a sociedade e suas instituições como um todo precisam ser 
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repensadas, afastando preconceitos, práticas segregadoras e opressivas, cedendo 

lugar para a justiça social. 

 Nessa perspectiva, Mantoan (2006) afirma que a sua luta pela inclusão escolar 

tem uma "dimensão ética crítica e transformadora". Para a autora, não podemos 

naturalizar as diferenças, visto que estas são sustentadas a partir das relações de 

poder, produzidas nos contextos sociais. A partir desse olhar, o direito à diferença 

nas instituições educacionais questiona o sistema atual, que se encontra alicerçado 

em práticas excludentes, normativas e elitistas. Em outras palavras: 

 

[...] 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. O aluno 
da escola inclusiva é outro sujeito, que não tem uma identidade fixada em 
modelos ideais, permanentes, essenciais (MANTOAN, 2006, p. 192). 
 
 

 Compreendemos, portanto, que o objetivo da inclusão não está voltado para 

que as diferenças sejam desconsideradas, mas, pelo contrário, que as 

individualidades sejam valorizadas e respeitadas pela comunidade educacional que 

tais estudantes fazem parte. Além disso, essa valorização das diferenças provoca 

questionamentos nos professores e na própria instituição, questionamentos esses que 

se forem bem conduzidos podem promover a acessibilidade (em todos os sentidos) 

de seus membros. 

 Corroborando esse pensamento, Carneiro (2015) coloca que, 

 

[...] a inclusão de todos nos espaços comuns implica em uma disposição para 
a convivência que ultrapasse o discurso politicamente correto do direito, da 
aceitação, da tolerância e alcance o patamar da valorização. Uma sociedade 
inclusiva, muito mais do que aceitar as diferenças, tem que valorizá-las 
como fundamental para a constituição de uma sociedade democrática, justa 
e equânime. Essa valorização só poderá ocorrer a partir da convivência, 
onde as capacidades de todos sejam exploradas e as dificuldades de todos 
sejam respeitadas (p.32-3). 

 

 Nesse sentido, acreditamos que as instituições de ensino necessitam estar 

alicerçadas em gestões democráticas, em que todos os componentes da comunidade 

educacional possam ter seus posicionamentos respeitados e valorizados. Ademais, a 
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qualidade da convivência de tais membros está muito além do que imaginam alguns 

professores e gestores, que entendem a inclusão como a inserção de todos os 

estudantes da Educação Especial em "turmas comuns" da educação regular. Essa 

qualidade, pautada em princípios democráticos, alimenta a crença no potencial 

humano, na certeza de que todos podem aprender.  

 Para tanto, pensamos ser conveniente apresentarmos como a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) define os termos 

acessibilidade, tecnologia assistiva ou ajuda técnica e barreiras. Os legisladores 

utilizaram o Art. 3º, do Capítulo 1 (Disposições Legais) para definir estes e outros 

termos: 

 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 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; [...] 
III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, 
dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 
objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à 
participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 
social; 
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 direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 
expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à 
circulação com segurança, entre outros, [...] (BRASIL, 2015, p.20-1). 
 
 

 É fato que ao tratar e definir os termos acima, os legisladores se referiam a 

estes de maneira genérica. Como esse estudo visa explorar o viés da inclusão escolar, 

mais especificamente na educação superior, nosso olhar se volta para as ações que 

podem facilitar ou dificultar o acesso, a permanência e a aprendizagem do estudante 

com deficiência na universidade. 

 Ao tratarmos de acessibilidade, concordamos com o pensamento de Mantoan 

(2006), ao afirmar que o objetivo primordial da escola é a "experiência com as 

diferenças". Para a autora, essas vivências necessitam valer-se de novos caminhos 

pedagógicos, no intuito de promover a aprendizagem de todos. Nesse caso, no que 

tange à Educação Superior, somos desafiados a encontrar diferenciadas 
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possibilidades de acesso e permanência, quer sejam elas físicas ou representativas. 

 No que se refere ao uso de tecnologia assistiva e auxílio técnico, a Declaração 

de Salamanca (1994) já preconizava sua apropriação, com o intuito de garantir o 

sucesso na aprendizagem, subsidiando a "comunicação" e a "mobilidade" da pessoa 

com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento. 

 Corroborando esse pensamento, Mantoan (2006) afirma que as instituições de 

ensino apenas se entulharam do "formalismo da racionalidade", no entanto precisam 

estar abertas para os benefícios da utilização de recursos que possibilitem a educação 

dos estudantes em geral.  

 Ao tratar das barreiras que podem dificultar a inclusão das pessoas com 

deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), elenca e 

conceitua alguns tipos de barreiras, sendo elas: 

 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e 
privados abertos ao público ou de uso coletivo; 
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de 
transportes; 
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, 
atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 
recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de 
comunicação e de tecnologia da informação; 
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou 
prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade 
de condições e oportunidades com as demais pessoas; 
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa 
com deficiência às tecnologias (BRASIL, 2015, p. 21). 

 

 Tendo sido listadas as barreiras que precisam ser removidas para que todas as 

pessoas possam ter livre acesso a diferentes espaços e consigam fazer uso das 

tecnologias e comunicações, acreditamos que todos esses obstáculos podem ser 

derrubados, a partir da extinção das barreiras atitudinais.  

 Carvalho (2007) coloca que, no caso do ambiente educacional, todas as outras 

barreiras podem ser eliminadas, se trabalharmos juntos para a mudança de atitude 

de nossos colegas educadores (pensamos que também dos gestores, porteiros, 
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merendeiras, serventes etc.). Para a autora, entre outros mecanismos, é necessário 

que façamos uso de "relações dialógicas", colocando em prática "a escuta", ao invés 

de tentarmos implantar "receitas prontas". 

 Ainda segundo Carvalho (2007, p. 123), para que a Educação Inclusiva possa 

ser efetivada, é indispensável que sejam identificadas e removidas as "barreiras 

conceituais, atitudinais e político-administrativas, cujas origens são múltiplas e 

complexas". Para a autora, esses tipos de barreiras são igualmente prejudiciais, se 

inter-relacionam e não podem ser hierarquizadas.  

 No âmbito escolar, Carvalho (2007) assegura que a flexibilização pedagógica, 

curricular, metodológica e de avaliação de aprendizagem devem ser implementadas, 

visando o sucesso de todos os estudantes. Segundo ela: 

 

[...] para remover barreiras para a aprendizagem e para a participação, a 
avaliação deve ser um processo compartilhado e desenvolvido, 
preferencialmente, na escola. 
Esta torna-se-á progressivamente mais inclusiva, na medida em que, além de 
acolher todos os alunos, se dispuser a, efetivamente, analisar as variáveis 
que representam barreiras para a aprendizagem e para a participação de 
todos e com todos (p. 129). 
 
 

 Dessa forma, comungando do pensamento da pesquisadora, entendemos que, 

como educadores, precisamos analisar as diferentes vertentes que podem estar 

relacionadas ao insucesso escolar. Outrossim, para o desenvolvimento de uma 

prática de fato inclusiva, os sistemas de ensino devem direcionar um olhar apurado 

sobre as concepções sócio-históricas das quais professores e estudantes são frutos, 

objetivando erradicar barreiras e promover a aprendizagem e a participação efetiva 

de todos os envolvidos no processo educativo. 

 Em outras palavras, como afirma Carvalho (2007, p. 126), o fato é que "quando 

se tenta tirar o aluno 'da berlinda' quem tem ocupado seu lugar, como réus, são os 

professores, acusados de negligência, de desinteresse, acomodação, despreparo etc.". 

Para a autora, esse fato não é coerente, visto que ambos (professores e estudantes) 

são dotados de variáveis tanto intrínsecas quanto extrínsecas, que justificam as suas 

ações e posturas frente ao outro. Nesse caso, defendemos que o compromisso com a 

educação inclusiva é do poder público e também de toda a escola, de toda a 
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comunidade escolar, não cabendo apenas o compromisso da parte do professor. 

 Como garantia de sistemas educacionais inclusivos, a legislação assegura, 

através da elaboração de diferentes documentos, o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). Desde a Constituição da República (1988), passando pela 

LDBEN nº9394/96, pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008b), pelo Decreto Presidencial nº7.611/2011 e pela Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), além de outros 

registros legais, que as pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e 

transtornos gerais do desenvolvimento possam usufruir de um sistema educacional 

inclusivo. 

 Para tanto, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008) evidencia em seu texto que o AEE tem como objetivo: 

 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade 
que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 
considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas 
na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse 
atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com 
vistas à autonomia e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008, 
s.p.). 

  

 Dessarte, os serviços prestados pelos profissionais do AEE têm a função de 

encontrar caminhos, possibilidades para a emancipação dos educandos, utilizando-se 

para isso de outras metodologias e recursos, com a finalidade de "complementar" e 

"suplementar" a aprendizagem dos estudantes que integram o público-alvo da 

Educação Especial (pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e 

transtornos gerais do desenvolvimento).  

 A partir desse pressuposto, a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) alerta para o fato de que o AEE não 

substitui a escola, e que este tipo de atendimento deve ser realizado por profissionais 

que disponham de conhecimentos específicos, tais como: do ensino da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), da Língua Portuguesa na modalidade escrita como 

segunda língua, do sistema Braille, da orientação e mobilidade, das atividades de 

vida autônoma, da tecnologia assistiva etc (BRASIL, 2008). 
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 O Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu Art. 28, parágrafos III, VII, X e 

XI, trata do Atendimento Educacional Especializado, defendendo a elaboração de 

projeto pedagógico que institucionalize o AEE, além de abordar as tarefas prestadas 

por este serviço, bem como incentiva o planejamento de estudo de caso e a 

elaboração do plano de atendimento educacional especializado. Ademais, a lei 

assegura a formação inicial e continuada de professores para atuarem no AEE, assim 

como a disponibilidade de outros profissionais para atuarem como tradutores e 

intérpretes de LIBRAS, de profissionais de apoio, entre outros (BRASIL, 2008). 

 Outro ponto que foi abordado pelo Decreto presidencial nº 7.611/2011 que 

trata do AEE e que concebemos como importante de ser ressaltado nesse trabalho é o 

fato de que esse tipo de atendimento deve integrar a proposta pedagógica da escola, 

além de ser relevante a participação familiar, visando a articulação entre os serviços 

prestados pela escola, com outras políticas públicas.  

 Ao tratar da ampliação de acesso de estudantes com deficiência, altas 

habilidades/superdotação e transtornos gerais do desenvolvimento em classes 

comuns, Ferreira (2006) declara sua preocupação ao perceber em diversos 

documentos a atribuição da responsabilidade maior pela educação desses alunos ao 

campo da Educação Especial.  

 Ferreira (2006, p. 108) coloca ainda que: 

 

No âmbito mais específico da educação especial, outras pesquisas 
demonstraram como as classes de apoio ou salas de recursos podem se 
tornar novas classes especiais, autônomas, reforçando outra vez os vínculos 
entre o fracasso escolar, a educação especial e a discriminação. 

  

 Nesse caso, vale ressaltar que Ferreira (2006) não se posiciona contrária à 

existência das salas de recurso para o AEE, contudo demonstra preocupação em 

relação à operacionalização desse atendimento. Para a autora, é importante que a 

comunidade escolar compreenda que o estudante com deficiência é um integrante da 

escola, da mesma forma que os demais educandos. A sua formação não é de 

responsabilidade exclusiva dos profissionais da sala de recursos multifuncionais, 

caso contrário, esses discentes podem ser segregados, mesmo estando matriculados 

na escola regular. 
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 Para a autora, é importante que o acesso seja ampliado, porém que as políticas 

públicas vigentes ofereçam recursos orçamentários compatíveis, instalações 

apropriadas, condições de formação inicial e continuada para os docentes, com o 

intuito de garantir o pleno acesso desses estudantes não somente às atividades 

propostas pela escola, mas que a alteridade e as potencialidades dos mesmos possam 

ressoar nos grupos sociais dos quais fazem parte. 

 Tocando nos pontos "alteridade" e "potencialidade", concebemos como 

oportuna uma reflexão acerca da aprendizagem e, mais especificadamente, a 

aprendizagem das pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e 

transtornos gerais do desenvolvimento. E assim como preconizado na Conferência 

de Jomtien (1990), em seu Art. 6º, "a aprendizagem não ocorre em situação de 

isolamento", as vivências e trocas de experiências ampliam as possibilidades de 

socialização e construção do conhecimento (UNESCO, 1990, s.p.). 

 A atenção à diversidade, às potencialidades dos sujeitos visando à melhoria 

do processo de ensino-aprendizagem tem um lugar de destaque na teoria histórico-

cultural do psicólogo bielo-russo, Lev Semenovich Vygotsky6. Entre as várias 

contribuições deixadas pelos estudos de Vygotsky destacamos: as funções 

psicológicas superiores (compreendidas por imaginação, percepção, pensamento e 

memória), a plasticidade cerebral e a zona de desenvolvimento proximal. Tais 

conceitos formulados e desenvolvidos por Vygotsky constituíram-se como terreno 

fértil para a inclusão de pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e 

transtornos globais do desenvolvimento na escola comum.  

 Ao discorrer sobre a aprendizagem, Vygotsky esclarece: 

[...] aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em 
movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, 
seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto 
necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções 
psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas 
(VYGOTSKY, 2007, p.103).  

 
                                                             
6Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) - O bielo-russo desenvolveu diversos estudos na área do 

desenvolvimento da aprendizagem e foi descoberto nos meios acadêmicos ocidentais depois da sua 
morte, aos 38 anos. Foi pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em 
função das interações sociais e condições de vida. 
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 Dessa forma, o autor defende que todos os sujeitos têm possibilidades de 

aprender, desde que lhe sejam asseguradas as condições materiais, pedagógicas e 

interacionais satisfatórias. Continua Vygotsky afirmando que para que o 

desenvolvimento ocorra, faz-se necessário o estabelecimento de relações sociais, que 

promovam a organização dos processos mentais e as aprendizagens por parte do 

sujeito (VYGOTSKY, 2007). 

No entanto, é imprescindível que os sistemas educacionais, especialmente os 

professores, se preocupem com o nível de desenvolvimento dos estudantes, devendo 

estar o aprendizado direcionado para as potencialidades dos indivíduos, e não para 

os conceitos que os mesmos já dominam (VYGOSTKY, 1998). A esse movimento 

Vygotsky denominou de zona de desenvolvimento proximal, que se traduz como 

aspecto fundamental para o aprendizado. Para o autor, o aprendizado desperta 

vários processos internos de desenvolvimento que são capazes de operar somente 

quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação 

com seus companheiros (VYGOTSKY, 2007, p.103). 

 Nesse sentido, a teoria histórico-cultural formulada por Vygotsky contribui 

sobremaneira para a inclusão das pessoas com deficiência, altas 

habilidades/superdotação e transtornos globais do desenvolvimento nas escolas 

comuns, uma vez que para esse campo teórico, os sujeitos devem ser estimulados a 

superarem as suas dificuldades por meio das relações que desenvolvem com os 

outros e com o mundo. 

 Ao se referir à aprendizagem do estudante com deficiência, Carneiro 

considera que: 

[...] é necessário dar a ele oportunidade de lidar com o conhecimento a partir 
de uma ótica muitas vezes diferente da habitual. Neste contexto, pensar em 
uma universidade inclusiva é pensar na modificação de sua forma de lidar 
com os alunos, considerando as diferenças e criando mecanismos de 
adaptações de acesso ao conteúdo capazes de atender a todos (CARNEIRO, 
2015, p. 36). 

  

 Para a autora, as instituições educacionais têm que garantir condições de 

ensino e aprendizagem aos estudantes com deficiência, considerando as necessidades 

desses sujeitos, rompendo com práticas homogeneizadoras para que esses educandos 

se apropriem do conhecimento. Ao propor a constituição de uma universidade 
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inclusiva, Carneiro (2015) salienta a necessidade de as instituições modificarem a 

maneira como lidam com os estudantes, considerando suas diferenças, de maneira a 

criar mecanismos de acesso ao conhecimento.  

 Ao analisar a atenção destinada à diversidade, com vistas à melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem para todos, a teoria histórico-cultural de 

Vygotsky parte do princípio da heterogeneidade, considerando-a como uma 

característica comum a qualquer grupo de pessoas, sendo vista como: 

 

[...]fator imprescindível para as interações na sala de aula. Os diferentes 
ritmos, comportamentos, experiências imprimem ao cotidiano escolar a 
possibilidade de troca de repertórios, de visões de mundo, confrontos, ajuda 
mútua e consequente ampliação das capacidades individuais (SAMPAIO; 
SAMPAIO, 2009, p. 44). 

 

 Do exposto, consideramos que ao pensarmos sobre a constituição de uma 

universidade inclusiva, julgamos que não basta apenas garantir acesso das pessoas 

com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento às instituições. Mais do que a matrícula, tais instituições devem 

salvaguardar a permanência, a aprendizagem, a progressão nos estudos e a 

diplomação desses sujeitos das instituições de ensino superior. 

 Ao abordar a temática permanência em sua tese de doutorado, intitulada 

"Para além das cotas: a permanência de estudantes negros no Ensino Superior como 

política de ação afirmativa", a pesquisadora Dyane Brito Reis Santos (2009, p. 68) 

afirma que: 

 

De modo geral, pode-se dizer que a permanência é pois, duração e 
transformação; é o ato de durar no tempo, mas sob um outro modo de 
existência. A permanência traz, portanto, uma concepção de tempo que é 
cronológica (horas, dias, semanas, anos) e outra que é a de um espaço 
simbólico que permite o diálogo, a troca de experiências e a transformação 
de todos e de cada um. 

  

 Nesse sentido, Santos (2009) acredita que a permanência está intimamente 

ligada a dois fatores: o primeiro seria o tempo, que deve permitir a constância do 

indivíduo; e o segundo, relaciona-se à existência, ou seja, à possibilidade de 
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transformação ocorrida a partir das vivências, do diálogo e das ressignificações 

vividas pelos sujeitos, em particular, no universo acadêmico. 

 Segundo Santos (2009), a permanência de estudantes no ambiente acadêmico 

somente pode ser assegurada mediante à garantia de condições materiais, 

relacionadas à compra de livros, à alimentação e ao transporte, por exemplo, além da 

segurança simbólica, relacionada ao apoio pedagógico, valorização da autoestima e 

empatia em relação ao corpo docente.  

 Assim, Santos (2009) classifica a permanência em dois tipos: "Uma 

permanência associada às condições materiais de existência na Universidade, 

denominada por nós de Permanência Material, e outra ligada às condições simbólicas 

de existência na universidade, a Permanência Simbólica" (p. 70-1). Nesse sentido, as 

condições simbólicas estão intimamente ligadas ao sentimento de pertencimento dos 

estudantes aos grupos a que fazem parte, bem como aos relacionamentos 

desenvolvidos com seus pares.  

 No tocante à permanência das pessoas com deficiência nas instituições de 

ensino, a legislação brasileira resguarda a criação de mecanismos a fim de promover 

a continuidade e a progressão dos estudos desses sujeitos. A Constituição Federal em 

seu art. 206, inciso I, determina que sejam criados mecanismos que assegurem 

"igualdade de condição de acesso e permanência na escola" (BRASIL, 1988, s.p.). Na 

mesma direção, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva prevê o desenvolvimento de "ações afirmativas que possibilitem acesso e 

permanência na Educação Superior" (BRASIL, 2008b, s.p.). 

 O Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/2014, estabelece na Meta 4, 

Estratégia 4.6, a obrigatoriedade de o poder público: 

 

manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade 
nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) 
alunos (as) com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta 
de transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e 
de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, 
em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) 
alunos (as) com altas habilidades ou superdotação; (BRASIL, 2014, p. 09). 
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 E, por último, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 

13.146/2015, em seu art. 28, determina que cabe ao "poder público assegurar, criar, 

desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar": 

 

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; [...] 
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 instituições de ensino [...] (BRASIL, 2015, p. 33). 

  

 Isso posto, observamos que a legislação brasileira salvaguarda a criação de 

mecanismos de acesso, permanência, participação e aprendizagem dos estudantes 

com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento em instituições de ensino. Assim, os sistemas educacionais 

necessitam organizar-se de maneira a assegurar a todas as pessoas a aprendizagem e 

a progressão nos estudos, independente das suas condições, sempre trabalhando na 

perspectiva de ampliação do repertório desses sujeitos. 

 Sobre a permanência das pessoas com deficiência, nas instituições de ensino, 

Carvalho (2007) ressalta a necessidade de as instituições ressignificarem as suas 

práticas pedagógicas para alcançar a permanência desses sujeitos nas classes comuns.  

 

A proposta é, portanto, a de ressignificar a prática pedagógica nas classes 
comuns, tendo em conta: a sala de aula (aspectos físico/arquitetônico, 
arrumação do mobiliário, o clima afetivo, etc.), a ação didático-pedagógica 
(planejamento dos trabalhos em equipe; atividades curriculares "fora da 
escola", como passeios, excursões, visitas), revisão da metodologia didática, 
desenvolvendo-se mais trabalhos em grupos, pois favorecem a 

aprendizagem cooperativa; adoção de recursos da tecnologia informática, 
preparação do material didático; adequação do vocabulário do professor; 
mais escuta dos alunos; adoção da pesquisa como estratégia de 
ensino/aprendizagem; organização de adaptações curriculares, 
principalmente as de acesso; substituição do dever de casa pelo PRAZER de 
casa; revisão dos procedimentos de avaliação do processo ensino-
aprendizagem(entendendo a avaliação como subsídio ao planejamento...); a 
participação da família e da comunidade na condição de cúmplices que se 
dispõem a organizar uma rede de ajuda e apoio, para alunos, seus pais e 
professores, se dela necessitarem (CARVALHO, 2007, p. 108). 

 



59 

 

 Com base na compreensão de Carvalho (2007), garantir a permanência das 

pessoas nas classes comuns demanda investimentos de diversas ordens da parte do 

poder público, quais sejam: de infraestrutura, mobiliário, planejamento didático 

pedagógico, revisão das práticas metodológicas, mudança nos agrupamentos, 

investimento em tecnologias de comunicação e informação, preparação de material 

didático, formação de professores, adaptações curriculares, revisão dos processos de 

avaliação e estímulo à participação da família e da comunidade. 
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CAPÍTULO 2 

AÇÕES INCLUSIVAS VISANDO A PERMANÊNCIA E 
APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR 

 
 

2.1 - O que demonstram as pesquisas 

 
 Com o intuito de conhecermos a produção acadêmica existente sobre a 

temática "inclusão da pessoa com deficiência na educação superior", consultamos o 

repositório de dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

do Nível Superior (CAPES) e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD). Ao realizarmos esse levantamento, objetivamos identificar os avanços 

oriundos desses estudos, bem como analisar possíveis lacunas deixadas pelos 

investigadores em suas pesquisas. 

 A metodologia utilizada para tanto, foi uma revisão sistemática das pesquisas 

nos bancos de teses e dissertações, ocorrida no período compreendido entre março 

de 2016 a março de 2017, em que realizamos a leitura dos resumos dos respectivos 

relatórios de pesquisa. É importante relatar que, como critério de inclusão, buscamos 

analisar os trabalhos que se aproximavam do nosso objeto de pesquisa, a "inclusão da 

pessoa com deficiência na educação superior".  

 Ao consultarmos o repositório da CAPES e do BDTD, fizemos os seguintes 

achados: descritor "Inclusão na Educação Superior", identificamos 212 trabalhos, 

incluindo teses e dissertações; descritor "Inclusão do aluno com necessidades 

educativas especiais na universidade", 54 trabalhos; "Inclusão e ensino de Biologia", 

45 trabalhos; Ensino de Biologia para pessoas com deficiência", 08 trabalhos; 

"Inclusão de pessoas com deficiência na Educação Superior", nenhum trabalho; 

"Inclusão de pessoas com necessidades especiais no ensino superior", 28 trabalhos; 

"Inclusão de estudantes com deficiência na Educação Superior", 01 trabalho; 

totalizando 348 pesquisas entre teses e dissertações. 

 Como fundamento para a exclusão, descartamos as produções que tratavam 

de ações afirmativas, que versavam sobre a inclusão de pessoas com uma deficiência 

específica (visual, intelectual, auditiva, entre outras), que discutiam a inclusão em 

instituições do Ensino Superior da rede privada, entre outros. Além disso, 
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ressaltamos que os trabalhos escolhidos para a análise e apresentados a seguir não se 

encontram nos mesmos descritores. 

 Dessarte, diante do exposto, das 348 pesquisas entre teses e dissertações que 

tiveram os seus resumos lidos por nós, e após a exclusão dos trabalhos que se 

distanciavam do nosso objetivo de pesquisa, selecionamos 12 trabalhos que 

buscaram conhecer e analisar a permanência de estudantes com deficiência na 

educação superior. A seguir, serão apresentados os principais achados dos referidos 

relatórios de pesquisa. 

 Em sua dissertação, defendida pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), no ano de 2007, a pesquisadora Moana Meinhardt Mombemger 

investigou os itinerários de vida dos estudantes com deficiência incluídos no Ensino 

Superior. A referida investigação teve por objetivo "compreender como os sujeitos 

com necessidades educacionais vêem e percebem os movimentos em prol da 

Educação Inclusiva, identificando suas perspectivas com relação à inclusão, a partir 

das narrativas de seus itinerários de vida" (MOMBEMGER, 2007, p. 39).  

 Na tentativa de melhor compreender o objeto de estudo investigado, a 

pesquisadora adotou alguns procedimentos de pesquisa. Inicialmente, Mombemger 

(2007) partiu da análise da história de vida de três estudantes com deficiência, por 

meio da realização de entrevistas semiestruturadas com os três sujeitos, sendo que os 

dados obtidos foram analisados com base na teoria sócio-histórica e dos estudos 

sobre a defectologia de Vygotsky. 

 Os procedimentos metodológicos possibilitaram que a pesquisadora chegasse 

a algumas considerações, quais sejam: primeiro, ao analisar as histórias de vida dos 

sujeitos, foi notória a superação das dificuldades para que os mesmos pudessem 

chegar a esse nível de ensino, o que foi possível por meio das interações sociais 

vivenciadas por eles. Segundo, a investigação revelou que o preconceito é um dos 

principais entraves no processo de inclusão das pessoas com deficiência em 

instituições educacionais comuns, sendo que o termo “inclusivo” deve ser debatido e 

estudado no meio acadêmico. Por último, a pesquisadora constatou que as pessoas 

com deficiência estão dispostas a discutir a temática da inclusão, além de ter como 

contribuir efetivamente com a vida em sociedade. 
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 A segunda investigação sob a qual nos debruçamos foi a pesquisa de 

doutorado de autoria de Suzie de Araújo Campos Alcoba (2008), cujo título é 

"Estranhos no ninho: A inclusão de alunos com deficiência na Unicamp". A tese foi 

defendida na Universidade Estadual de Campinas e teve como objetivo:  

 

investigar como os professores da Unicamp encaram as possibilidades de 
acesso e permanência dos estudantes com deficiência nos cursos superiores 
desta instituição, para conhecer quais são as oportunidades que já temos 
para construir um ambiente inclusivo nesta universidade e o que está sendo 
um obstáculo à sua concretização (ALCOBA, 2008, p.23). 
 

 Para elucidar a problemática de sua pesquisa, Alcoba (2008) contou com 

procedimentos metodológicos que lhe possibilitaram chegar a dados primários e 

dados secundários. Para obter os dados primários, a investigadora realizou 

entrevistas com treze professores da instituição que foram selecionados por meio de 

sorteio.  

 Contudo, a investigadora considerou necessário que a pesquisa contemplasse 

docentes de diferentes áreas e, para tanto, solicitou a participação de professores que 

já tinham experiência em trabalhar com estudantes com deficiência, que adotavam 

uma metodologia mais prática, visando conhecer as dificuldades encontradas pelos 

estudantes com limitações físicas ou sensoriais. Desse modo, os sujeitos da pesquisa 

passaram de treze docentes, conforme previsto na proposta inicial da investigação, 

para trinta professores. A pesquisa contou ainda com a participação de uma 

bibliotecária, uma arquiteta, e duas estudantes da pós-graduação, sendo uma delas 

cega. 

 Os dados primários da pesquisa foram obtidos por meio da transcrição das 

entrevistas, que foram realizadas mediante um instrumento aberto que contava com 

questões referentes à presença de estudantes com deficiência em sala de aula, sobre a 

relação dos professores com esses estudantes, as adaptações didáticas que os 

docentes realizavam na perspectiva de atender a pessoa com deficiência, as 

dificuldades que os estudantes vivenciavam para progredir no curso, e, por último, 

os apoios que os professores ofereciam aos graduandos com deficiência. Os dados 

secundários da pesquisa foram obtidos junto aos alunos, funcionários e documentos, 
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o que permitiu à pesquisadora preencher lacunas deixadas nas falas dos depoentes 

durante as entrevistas. 

 Os resultados da investigação apontaram que a inclusão da pessoa com 

deficiência na universidade ainda é um tema bastante controverso, o que enseja uma 

diversidade de opiniões e situações pois, segundo Alcoba (2008), alguns professores 

se mostram abertos à inclusão, enquanto outros resistem bastante em receberem 

estudantes com deficiência em sua sala de aula. Continua a pesquisadora afirmando 

que, apesar dos progressos já observados para tornar a universidade um espaço mais 

acessível para a pessoa com deficiência, o direito desses estudantes ainda não é 

inteiramente garantido e nem compreendido.  

 Segundo a pesquisadora, faz-se necessário superar a visão de deficiência como 

limite incontornável e posturas de cunho assistencialista relacionadas à pessoa com 

deficiência. Continua Alcoba (2008) dizendo que a instituição revelou hesitação e 

insegurança ao receber estudantes com deficiência, devido à falta de experiência e de 

contato prévio com essas pessoas por causa do desconhecimento dos possíveis 

apoios e das adaptações necessárias. 

 A autora sugere ainda que a instituição crie um centro de atendimento 

educacional especializado, a fim de atender aos estudantes com deficiência e aos 

professores que trabalham com esse público. Por último, a pesquisadora destaca a 

importância da participação dos estudantes com deficiência na construção de 

condições propícias para o seu aprendizado, visando o desenvolvimento de sua 

capacidade e sua autonomia. 

 A terceira investigação analisada foi a tese de autoria da pesquisadora Cristina 

Borges de Oliveira, defendida em 2009, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ), Campus Francisco Negão de Lima (Maracanã), que tem por título "Ações 

afirmativas e inclusão sustentável de estudantes com limitações por deficiência na 

educação superior". Nela encontramos as seguintes palavras-chave: "políticas de 

ações afirmativas no ensino superior; acessibilidade; estudantes com deficiência". A 

investigação contou com a participação de estudantes com limitações por deficiência, 

que ingressaram na instituição por meio de reserva de vagas nos exames vestibulares 

realizados nos anos de 2004/2005. 
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 Os objetivos definidos pela pesquisadora ao iniciar a investigação foram: 
 

1) discutir as bases sob as quais se assentam o direito à vaga reservada para 
a pessoa com deficiência e ampliar as altercações acerca dos vínculos 
presentes no processo de inclusão na educação superior vislumbrando além 
da questão legal de direito adquirido; Apresentar elementos reais de referência 

para a construção de protocolos que dêem sustentabilidade a inclusão deste 
grupo na educação superior e; 2) Investigar os tipos de enfrentamentos e 
dificuldades porque passam os estudantes cotistas, que possuem limitações 
por deficiência, ao longo do seu processo de formação em instituições 
superiores de educação; 3) Levantar os elementos, aportada na 
acessibilidade que aperfeiçoam ou dificultam o acesso, a permanência e o 
êxito destes, no processo de graduação(OLIVEIRA, 2009, p. 20). 

 
 Oliveira (2009) utilizou como dispositivo de pesquisa a entrevista de 

aproximação. Para tanto, a pesquisadora construiu um roteiro de entrevista 

composta por questões semiestruturadas. Além disso, realizou oitivas com os 

estudantes por meio de entrevistas narrativas. Os dados foram analisados por meio 

da abordagem hermenêutica, através da qual foi possível apreender as dimensões e 

os sentidos sobre as ações afirmativas na UERJ. De posse da transcrição das 

entrevistas, a pesquisadora consultou dados institucionais com a ajuda da Sub-

reitoria de graduação, a fim de identificar questões da vida acadêmica dos discentes, 

como: trancamentos, transferências de cursos, desistências, além de ter lançado mão 

de relatórios da avaliação institucional obtidos em meio on-line. 

 Os resultados da pesquisa apontaram para a relativa invisibilidade dos 

estudantes cotistas com deficiência da UERJ. Segundo Oliveira (2009), a 

invisibilidade precisa ser analisada pelos sujeitos que participam da instituição e que, 

segundo a autora, se encontram em uma "zona de conforto" no que tange às 

necessidades formativas dos estudantes com deficiência, bem como a maneira como 

eles se inserem na universidade. 

 Em se tratando das conclusões obtidas por Oliveira (2009), referentes aos 

estudantes com deficiência, a pesquisadora destaca que estes têm escassa atuação 

cultural, enfrentando dificuldades quanto à sua participação em grupos formados no 

ambiente acadêmico, além de depararem-se com barreiras associadas à pedagogia 

acadêmica, que são mais ou menos relevantes, conforme as limitações e os estigmas a 

que as pessoas com deficiência são relacionados. 

 Por fim, a pesquisadora avalia o papel institucional desenvolvido pela UERJ e 



65 

 

identifica dois movimentos: um, que busca apoiar a permanência e conclusão do 

curso dos graduandos com deficiência, e outro que relega tais necessidades de 

adaptações estruturais e pedagógico-metodológicas, para melhor atender e incluir as 

pessoas com deficiência na educação superior (OLIVEIRA, 2009). 

A quarta investigação, de autoria de Elisabeth Rossetto (2009), intitulada 

"Sujeitos com deficiência no ensino superior: vozes e significados", objetivou 

compreender as singularidades da trajetória pessoal e aquelas relativas à 

escolarização de pessoas com deficiência que frequentaram o Ensino Superior, 

identificando suas características e suas específicas necessidades no contexto 

educativo e acadêmico, tomando como universo de referência a Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. 

 A tese produzida por Rossetto (2009) teve como campo empírico a 

UNIOESTE, sendo que foram selecionados quatro sujeitos com deficiência que 

concluíram o Ensino Médio, ingressaram na universidade e inseriram-se no mercado 

de trabalho: um cego, um com visão reduzida e dois surdos. A abordagem 

metodológica escolhida pela autora foi de natureza qualitativa, utilizando o método 

narrativo de histórias de vida.  

 Os resultados da pesquisa evidenciam que, para além de qualquer alteração 

orgânica, é a partir das interações sociais estabelecidas com o outro e com o meio que 

o sujeito - influenciado pelos aspectos vivenciados em sua história, educação e 

cultura - pode romper com seu determinismo biológico.  

 Ademais, Rossetto (2009) acrescenta que os apoios recebidos da família ou de 

alguém mais próximo no decorrer de toda trajetória de vida, a disposição interna de 

cada um dos sujeitos e o processo de compensação foram considerados elementos 

disparadores para reafirmar a tese de que a pessoa com deficiência consegue avançar 

na escolarização e chegar ao Ensino Superior, conforme lhe sejam proporcionadas as 

oportunidades de desenvolvimento e os recursos adequados ao seu processo de 

aprendizagem. 

 A quinta investigação com a qual trabalhamos foi a tese intitulada "Atitudes 

sociais e opiniões de professores e alunos da Universidade Federal do Maranhão em 

relação à inclusão de alunos com deficiência na educação superior", de autoria de 
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Thelma Helena Costa Chahini, defendida na Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), Campus de Marília, no ano de 2010. A investigação teve como objetivo: 

"analisar as atitudes sociais e opiniões de professores e alunos da Universidade da 

Federal do Maranhão em relação à inclusão de alunos com deficiência na Educação 

Superior" (CHAHINI, 2010, p. 13). 

 Participaram da pesquisa 357 (trezentos e cinquenta e sete) sujeitos, 

subdivididos em cinco grupos, incluindo 15 estudantes com deficiência, 100 

estudantes que não tinham colegas com deficiência em sala de aula, 100 colegas de 

alunos com deficiência, 42 professores de alunos com deficiência e 100 professores 

que não tinham estudantes com deficiência em sala de aula. 

 Para a coleta de dados a pesquisadora contou com cinco versões diferentes de 

questionário, sendo uma para cada grupo e utilizou a escala Lickert de Atitudes 

Sociais em relação à Inclusão (ELASI). Chahini (2010) realizou a coleta de dados por 

amostragem, observando as normas da pesquisa científica por meio da ELASI, 

formas A e B e aplicou questionários durante o segundo semestre de 2009.   

 Os resultados da investigação apontaram que as atitudes sociais dos alunos 

cotistas não se diferenciavam dos estudantes que ingressaram pelo concurso 

vestibular tradicional. Com relação às atitudes sociais no que tange à inclusão de 

pessoas com deficiência na educação superior, os estudantes que tinham colegas com 

deficiência em sala de aula mostraram-se mais favoráveis à inclusão do que os 

graduandos que não tinham colegas com deficiência em sala de aula. As atitudes 

sociais dos professores não diferiam quer sejam para os que tinham estudantes com 

deficiência em sua classe, quer sejam para os professores que não trabalhavam com 

estudantes com deficiência. 

 No que se refere ao acesso e à permanência dos alunos com deficiência na 

universidade, os resultados encontrados sugerem que tanto professores como 

estudantes são relativamente favoráveis à inclusão de pessoas com deficiência na 

educação superior. A pesquisadora afirmou que a universidade tem procurado 

soluções (como a criação do Núcleo Pró-acessibilidade e permanência) para as 

questões da inclusão da pessoa com deficiência no Ensino Superior (CHAHINI, 

2010). 
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 No entanto, a instituição precisa efetivar medidas que valorizem as diferenças 

e garantam oportunidades iguais de acesso ao conhecimento sociocultural construído 

sem fazer qualquer discriminação ou segregação visando contribuir para a superação 

dos estigmas direcionados aos estudantes com deficiência, de maneira que ingressem 

na instituição e participem ativamente das atividades e construam efetivamente o 

conhecimento (CHAHINI, 2010). 

 A dissertação produzida pela pesquisadora Nivânia Maria de Melo Reis e 

defendida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) no ano de 2010 teve 

por título: "Política de Inclusão Escolar de Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais no Ensino Superior e as Universidades Federais Mineiras". Neste trabalho, 

Reis (2010) buscou investigar o processo de organização e estruturação das políticas 

de inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) nas 

Universidades Federais Mineiras (UFM). 

 Tal investigação contou com as Universidades Federais Mineiras como campo 

empírico, tendo eleito como participantes professores e técnicos educacionais 

envolvidos no processo de inclusão dos alunos com deficiência, na educação 

superior, totalizando um número de 11 (onze) informantes. Os instrumentos de 

produção de dados utilizados pela autora foram: a pesquisa bibliográfica e a 

legislação vigente, o questionário e a entrevista semiestruturada (REIS, 2010).  

 A pesquisa constatou que as UFM se encontram em fase de estruturação em 

relação à efetivação da educação inclusiva de pessoas com NEE. Continua a autora 

afirmando que a implantação das políticas de inclusão nas universidades públicas 

começou a se estruturar de forma mais sistemática com o incremento das verbas 

federais destinadas para esse fim (REIS, 2010).  

 As maiores dificuldades, segundo Reis (2010), encontram-se na 

implementação da política interna de promoção da inclusão nas UFM e na garantia 

dos direitos aos alunos com NEE durante seu percurso acadêmico. Evidenciaram-se, 

a partir da pesquisa, a importância e a necessidade de uma discussão dos direitos dos 

graduandos com NEE no Ensino Superior e da troca de informações e de cooperação 

entre as universidades para que tal processo se instale de forma mais estável e 

equitativa nas UFM.  
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 Outra questão levantada na pesquisa de Reis (2010) foi a necessidade de 

revisão do critério da coleta de dados sobre alunos com NEE nas UFM, visto que 

esses dados apresentaram incoerências quando foram repassados ao MEC nos anos 

de 2003 a 2007. Fato que dificultou a análise real do crescimento do número de 

alunos incluídos nesse período na educação superior. 

A sétima pesquisa a que nos empenhamos em explorar, de autoria de Sabrina 

Fernandes de Castro, foi a tese intitulada: "Ingresso e permanência de alunos com 

deficiência em universidades públicas brasileiras", defendida na Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), em 2011. 

Castro (2011) se preocupou em conhecer e explorar os processos de acesso e 

permanência dos estudantes com deficiência em universidades públicas brasileiras, 

bem como analisar os pontos facilitadores e dificultadores com os quais se deparam 

esses estudantes matriculados no Ensino Superior. 

Tendo em vista o campo empírico dessa pesquisa, formado pelo quantitativo de 

13 (treze) universidades públicas brasileiras, em diferentes localidades do país, 

constituíram-se como participantes desse estudo: o(a) Reitor(a) ou seu representante 

direto; o (a) Coordenador do Processo Seletivo/ ou outro funcionário representando-

o; o Coordenador do Núcleo, serviço ou programa que preste atendimento às 

pessoas com deficiência na universidade; e, por fim, os próprios graduandos com 

deficiência (CASTRO, 2011). 

 Para a coleta de dados a autora fez a opção por utilizar diferenciados 

instrumentos, sendo eles: questionário, entrevista semiestruturada, documentos, 

diário de campo e artefatos físicos que, nesse caso, tratou-se de fotografias. 

 Castro (2011) chegou a algumas conclusões em sua investigação referentes às 

barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência ao serem inseridas em 

instituições de educação superior. Dentre elas, a pesquisadora destaca: barreiras 

arquitetônicas (relacionadas à estrutura física dos prédios); barreiras 

comunicacionais (referentes à atuação dos intérpretes de LIBRAS); barreiras 

pedagógicas (relacionadas à falta de adaptação de materiais ou práticas pedagógicas 

inadequadas) e barreiras atitudinais (correspondentes ao relacionamento interpessoal 
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com colegas e professores pouco empático, além da falta de respeito no que se refere 

à reserva de vagas para deficientes, entre outros pontos).  

 Por outro lado, a pesquisadora notou alguns avanços nas instituições 

participantes da pesquisa. As melhorias envolvem o atendimento educacional 

especializado desenvolvido por uma instituição, a criação de departamentos de apoio 

à inclusão da pessoa com deficiência em outra universidade, a reestruturação da 

biblioteca de uma IES, as mudanças na legislação institucional e a criação de 

documentos acessíveis para os estudantes, dentre outros.  

 Por fim, a pesquisadora concluiu que as universidades vêm realizando 

atividades voltadas para o atendimento da pessoa com deficiência (como o 

Atendimento Educacional Especializado desenvolvido na UNISUL; a estrutura e a 

organização do Departamento de Apoio à Inclusão da UERN; e do Núcleo de Apoio 

às Pessoas com Necessidades Especiais da UFPR). Todavia, Castro (2011) ressalta que 

tais ações ainda não são suficientes para garantir a permanência e participação dos 

estudantes nos espaços institucionais.  

 Em sua dissertação de mestrado defendida pela UNESP, intitulada "A inclusão 

de alunos com deficiência em cursos presenciais de graduação da universidade", 

Maria Aparecida Borges (2011) teve por objetivo realizar uma investigação acerca da 

trajetória escolar das pessoas com deficiência matriculadas em cursos de graduação 

presencial da UFJF, com o propósito de "identificar e caracterizar esse grupo de 

alunos, conhecer suas trajetórias escolares e também o processo de inclusão no 

Ensino Superior, atentando para as questões relacionadas ao acesso e à permanência 

nos cursos" (BORGES, 2011, p. 18). 

 Participaram dessa investigação, na condição de sujeitos, 15 estudantes 

matriculados em sete cursos de graduação diferentes, sendo que desses, oito 

graduandos apresentavam deficiência física, seis tinham deficiência visual e um tinha 

deficiência auditiva.  

 Para melhor analisar seu objeto de estudo, Borges (2011) realizou uma 

investigação de abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso. Sobre os 

dispositivos de pesquisa, a autora lançou mão de questionário e entrevistas do tipo 

semiestruturadas, que foram realizadas em duas etapas. Na primeira delas, os 
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estudantes responderam ao questionário e participaram de uma entrevista gravada. 

Já na segunda etapa, os graduandos receberam a transcrição da entrevista que 

concederam na primeira etapa da pesquisa, realizaram a leitura da mesma, fazendo 

alterações que julgavam necessárias, além de terem respondido a mais três questões 

de pesquisa. 

 Os resultados da investigação apontaram que a UFJF, a época, possuía poucos 

alunos matriculados em seus cursos de graduação. A análise do perfil dos estudantes 

com deficiência revelou que estes são egressos de escola pública, apresentam 

deficiência física, são do sexo feminino e possuem matrícula na área das Ciências 

Humanas. 

 Os depoimentos dos estudantes com deficiência matriculados na instituição 

revelaram as dificuldades que encontraram para permanecerem em um curso do 

nível superior, dentre elas: necessidade de formação de professores, falta de 

conhecimento sobre o trabalho realizado pelo setor responsável pela inclusão na 

universidade, além da falta de condições básicas e específicas, visando a inclusão da 

pessoa com deficiência. 

 Guimarães (2011), em sua dissertação de mestrado defendida pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cujo título é: "Ações 

inclusivas para a permanência das pessoas com deficiência no ensino superior: um 

estudo em IES de Natal-RN", objetivou "identificar as ações inclusivas desenvolvidas 

pelas IES da cidade de Natal-RN para a permanência das pessoas com deficiência em 

cursos de graduação" (GUIMARÃES, 2011, p. 22). 

 A pesquisa contou com quatro IES da cidade de Natal-RN como campo 

empírico de investigação, sendo que cada uma delas tinha mais de 10 (dez) 

estudantes matriculados que apresentavam deficiência. Visando conhecer as ações 

desenvolvidas por essas instituições, no tocante ao atendimento à pessoa com 

deficiência, a pesquisadora entrevistou doze profissionais que eram responsáveis 

pelas ações inclusivas nas instituições investigadas. Como dispositivos de pesquisa, 

Guimarães (2011) contou com formulário, entrevista semiestruturada e análise 

documental.  
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 No tocante aos resultados, Guimarães (2011) relatou que as quatro IES 

analisadas realizavam ações inclusivas de forma esporádica, e de maneira isolada, 

sem envolver os contextos mais amplos das universidades. A pesquisadora constatou 

ainda que as instituições promoviam poucas iniciativas visando a acessibilidade de 

todos, fato que se restringia a alguns setores das universidades, bem como constatou 

a existência de serviços especializados de apoio aos estudantes com deficiência e a 

ausência de uma política de inclusão institucional que organizasse e desenvolvesse 

ações inclusivas efetivamente. 

 A pesquisadora Jaciete Barbosa dos Santos (2013) em sua tese de doutorado 

defendida na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), cujo título é: "Preconceito e 

inclusão: trajetórias de estudantes com deficiência na universidade" investigou "as 

trajetórias de estudantes com deficiência “incluídos” na universidade, à luz da Teoria 

Crítica da Sociedade, buscando identificar possíveis marcas de preconceito 

traduzidas por atitudes de discriminação, sob a forma de segregação e/ou 

marginalização no contexto universitário" (SANTOS, 2013, p. 24). 

 A investigação contou com a participação de seis estudantes com deficiência 

matriculados em cursos de graduação presencial no primeiro semestre de 2011, com 

mais da metade da formação acadêmica cursada. Para melhor investigar o seu objeto 

de estudo, Santos (2013) optou por uma pesquisa empírica, de abordagem 

qualitativa, do tipo estudo de caso, para descrever e analisar as trajetórias dos 

estudantes com deficiência de uma universidade pública de Salvador-BA. 

 Como dispositivos de pesquisa, a investigadora utilizou entrevistas 

semiestruturadas para os estudantes com deficiência, além de um formulário de 

caracterização da instituição e registro fotográfico de imagens que retratavam o olhar 

dos entrevistados sobre os elementos que favorecem ou desfavorecem a inclusão 

educacional na universidade. 

 Os achados da pesquisa demonstraram que existem manifestações de 

preconceito, determinadas por processos internos e externos da universidade, que 

perpassam a formação de qualquer estudante com ou sem deficiência. A 

pesquisadora destaca que existem algumas ações inclusivas pontuais realizadas por 

professores, gestores, colegas e funcionários.  
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 A investigação apontou ainda a invisibilidade institucional em relação às 

pessoas com deficiência, observada tanto pela ausência de serviços e/ou suportes de 

acessibilidade, quanto pela presença de barreiras atitudinais manifestadas por meio 

de preconceitos nas relações interpessoais de sala de aula.  

 Por fim, Santos (2013) afirma que apesar dos discursos em defesa da inclusão 

educacional, a formação universitária suscita nos educandos sofrimentos 

desnecessários. A autora coloca ainda que mesmo que os sacrifícios e as adaptações 

sejam necessários, se essas dificuldades não promoverem a autonomia dos sujeitos, 

de nada valem.  

 Outra investigação sobre a qual nos debruçamos foi a tese de doutoramento 

de autoria de Wagner Tadeu Sarace Miranda (2014) defendida na Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), que tem por título "Inclusão no ensino superior: das 

políticas públicas aos programas de atendimento e apoio às pessoas com 

necessidades educacionais especiais". 

 O referido estudo teve por objetivo "conhecer o panorama atual dos 

programas e das ações que as universidades públicas estaduais do Paraná instituíram 

para viabilizar a inclusão de estudantes com deficiência em seus contextos" 

(MIRANDA, 2014, p. 66). Para tanto, o pesquisador contou com a participação de 

dois pró-reitores de graduação e quatro coordenadores dos programas institucionais 

de universidades públicas do Paraná. 

 Para a coleta de dados o pesquisador realizou pesquisa nos sites, consultou 

fontes bibliográficas e utilizou questionários com questões abertas e fechadas. Ao 

final da investigação, Miranda (2014) concluiu que existem nas universidades 

pesquisadas iniciativas voltadas à constituição de uma política institucional de acesso 

e permanência de estudantes com deficiência, por meio da criação e do 

funcionamento de programas/núcleos de apoio que assistem os estudantes 

incluídos. Por último, o autor destaca que ainda há um longo caminho a ser 

percorrido para uma educação verdadeiramente inclusiva, em razão das dificuldades 

próprias desse processo. 

 A décima segunda pesquisa que foi analisada por nós tem por título: Práticas 

pedagógicas para a inclusão de estudantes com deficiência na educação superior: um 
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estudo na UFRB, de autoria de Aline Pereira da Silva Matos, defendida na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), no ano de 2015. A referida pesquisa 

objetivou "analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos docentes da UFRB 

diante de estudantes com deficiência matriculados em cursos de graduação” 

(MATOS, 2015, p. 16). 

 Foram convidados a colaborar com a investigação, na condição de sujeitos, 

professores que tivessem atuado ou atuando junto a estudantes com deficiência. Dos 

86 professores identificados pelo sistema de registro acadêmico da UFRB e 

convidados a responderem ao questionário, 21 docentes responderam esse 

instrumento. Ao caminhar para a segunda etapa da pesquisa, que foi a realização de 

entrevistas com esses educadores, 11 aceitaram participar da investigação. Contudo, 

dessas 11 entrevistas, apenas 10 foram utilizadas para compor o trabalho. 

Os procedimentos adotados para a obtenção dos dados da pesquisa foram as 

técnicas do questionário e a entrevista. O questionário tinha por objetivo identificar 

os professores que já haviam tido experiência docente com estudantes com 

deficiência na universidade. O referido instrumento foi enviado por meio on-line, 

devido ao grande número de professores identificados como possíveis sujeitos da 

pesquisa. A segunda etapa da produção dos dados se deu por meio de entrevista, 

que foi respondida por 11 (onze) docentes. 

Os resultados da pesquisa desenvolvida por Matos (2015) revelaram o fato de 

que a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) tem buscado 

implementar políticas institucionais, visando a garantia dos direitos dos estudantes 

com deficiência matriculados nesta instituição. Contudo, a pesquisadora sinaliza que 

a criação e implementação de normativos institucionais e de setores de suporte 

voltados para o atendimento de estudantes com deficiência necessitam ser levados ao 

conhecimento da comunidade acadêmica, de maneira a divulgar os serviços e 

ampliar o alcance dessas ações, não só entre os discentes, como entre os professores e 

técnicos da instituição. 

Em se tratando das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores 

participantes da pesquisa, Matos (2011) aponta para o fato de que mesmo não tendo 

uma formação na área da Educação Inclusiva, boa parte deles desenvolve práticas 
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diferenciadas, com o intuito de atender às necessidades dos graduandos com 

deficiência. 

Por fim, a autora constatou que dentre as práticas pedagógicas diferenciadas, 

adotadas pelos professores da referida instituição, as mais utilizadas pelos docentes 

da UFRB para atender aos estudantes com deficiência, são: "o uso de recursos 

didáticos diversificados; a flexibilização no tempo disponibilizado aos estudantes 

para o desenvolvimento das atividades; bem como instrumentos e formas de 

aplicação de atividades avaliativas diversificadas" (MATOS, 2015, p. 153). 

 A pesquisadora identificou ainda que para o desenvolvimento de tais práticas 

pedagógicas diferenciadas, os professores buscam estabelecer um contato mais 

próximo com tais estudantes, no intuito de encontrarem o melhor caminho para que 

o processo de ensino-aprendizagem seja eficaz, primando pela garantia da qualidade 

do processo formativo desses graduandos com deficiência.  

 Depois de realizada a análise dos relatórios de pesquisa das investigações 

citadas anteriormente, notamos que as Instituições de Educação Superior brasileiras 

têm caminhado na inclusão da pessoa com deficiência na universidade. Observamos 

que essas trajetórias são marcadas por avanços, estagnações e retrocessos. Contudo, 

um elemento comum nessas investigações é o fato dessas IES já oferecerem matrícula 

para as pessoas com deficiência, o que nem sempre é acompanhado por condições 

institucionais de permanência e progressão nos estudos desses sujeitos. 

 

2.2 - A inclusão na UESB 

 

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) caracteriza-se como 

uma instituição de Ensino Superior, autônoma, de direito público, apoiada no tripé 

ensino, pesquisa e extensão. Ela está localizada na Região Sudoeste da Bahia e é 

multicampi, estando estes situados nos municípios de Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga. O funcionamento da instituição foi autorizado pelo Decreto Federal nº 

94.250/87, tendo sido credenciada pelo Decreto Estadual nº 7.344/98. Em 2016, 

através do Decreto nº 16.825, de 04 de julho de 2016, publicado no Diário Oficial do 

Estado de 05 de julho de 2016, a UESB foi recredenciada por um período de 08 (oito) 

anos.  
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Apoiada em valores que concebem essa instituição como uma "Universidade 

livre, autônoma, democrática, saudável e socialmente referendada" (BAHIA, 2013a, 

p. 25), a UESB tem como missão primar pela qualidade tanto do ensino, quanto da 

pesquisa e extensão, objetivando a formação de profissionais conscientes de seus 

direitos e deveres e, dispostos a pensar no bem-estar dos demais seres humanos e na 

sustentabilidade ambiental (BAHIA, 2013a). 

Nesse sentido, para melhor compreendermos como a Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB) tem atendido os estudantes com deficiência, transtorno 

global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, consultamos os 

principais documentos institucionais e os documentos do Curso de Biologia 

(Bacharelado e Licenciatura), a fim de conhecermos as orientações da universidade 

para a matrícula e o acompanhamento desse grupo de graduandos. 

Inicialmente partimos da análise do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), com vigência para o quadriênio 2013-2017. Este documento, conforme o 

próprio nome designa, visa apresentar o diagnóstico da instituição (em suas 

dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão), além de estabelecer metas e 

estratégias para o desenvolvimento da universidade nos quatro anos de sua vigência. 

Ao consultarmos o PDI da UESB (2013-2017), na seção intitulada "Trajetória e 

perfil institucionais", o referido documento, ao tratar do ensino de graduação, prevê 

a reserva de vagas nos seguintes termos: 

 

Para contribuir com o processo de inclusão social, 50% das vagas oferecidas 
pela UESB são destinadas ao programa de ações afirmativas, assim 
distribuídas: 70% para os que se declaram negros e 30% para os demais, com 
a exigência de terem cursado, no mínimo, do quinto ao nono ano do ensino 
fundamental e todo o ensino médio em escolas públicas. São acrescidas a 

todos os cursos, via cotas adicionais, três vagas para contemplar indígenas, 
quilombolas e pessoas com deficiência (BAHIA, 2013a, p. 13). 
 

 Diante do exposto, observamos que a reserva de vagas na UESB se dá, 

sobretudo, para os estudantes que se declaram negros (70% das vagas) e para 

estudantes egressos de escola pública (30% das vagas). No caso das vagas reservadas 

para pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas, a universidade destina três 

vagas de cada curso para atender estudantes com essas particularidades. A reserva 

de vagas feita para esse grupo de pessoas se dá por meio de cotas adicionais. 
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 Ainda nessa seção do texto, na qual o documento apresenta a trajetória da 

UESB e a sua inserção na comunidade regional, o plano trata da "Acessibilidade e do 

atendimento às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida". O PDI destaca 

que esse grupo de pessoas deve receber uma educação diferenciada por parte da 

universidade e define as competências da instituição, no que se refere ao 

atendimento da pessoa com deficiência: 

 

prover esses estudantes das condições necessárias para a conclusão do curso. 
É necessário adequar o espaço físico, eliminar as barreiras arquitetônicas e 
de comunicação, bem como disponibilizar recursos didáticos adequados e 

indispensáveis à aprendizagem. Para a Universidade, isso implica mudanças 
no que se refere à modernização, à readequação e à reestruturação de suas 
estruturas físicas e pedagógicas, uma vez que o objetivo é manter uma 
comunidade acadêmica aberta, plural e democrática (BAHIA, 2013a. p. 14). 

 

O PDI determina que a UESB além de assegurar matrícula aos estudantes com 

deficiência também lhes propicie as condições necessárias para a conclusão do curso. 

Para tanto, o documento aponta a necessidade de eliminação das barreiras 

arquitetônicas e de comunicação, além da disponibilidade dos recursos necessários 

para a aprendizagem dos graduandos com deficiência. Continua o PDI afirmando 

que ao realizar a modernização, readequação e reestruturação, a universidade 

objetiva promover uma instituição atenta à democracia e à valorização da 

pluralidade (BAHIA, 2013a). 

O PDI da UESB relata a criação de um Núcleo de Ações Inclusivas (NAI) 

destinado aos estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida, tendo por objetivo 

"acompanhar e auxiliar esses estudantes durante a sua permanência na Instituição" 

(BAHIA, 2013a, p. 14). 

Chamou-nos atenção na leitura do PDI o fato de que ao apresentar o número 

de estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação e incluídos na UESB ao longo do tempo, o documento 

apenas faz menção ao campus de Vitória da Conquista, não trazendo quaisquer 

referências aos campus de Jequié e Itapetinga.  

Na seção referente ao ensino de graduação, o PDI da UESB define que: "As 

atividades desenvolvidas na graduação da UESB têm como finalidade garantir uma 
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educação pública de qualidade, comprometida com as demandas de aprendizagem 

do cidadão" (BAHIA, 2013a, p.43). Portanto, observamos que a UESB, enquanto 

instituição de educação superior, declara-se comprometida com uma educação 

pública de qualidade, que se preocupa com as demandas de aprendizagem dos 

estudantes como um todo. 

Nesse sentido, na seção do PDI intitulada "Objetivos e ações do eixo Ensino de 

Graduação", o documento prevê o "fortalecimento do Núcleo de Ações Inclusivas 

(NAI), nos três campi, para atender alunos com deficiência". E prevê ainda, 

"fortalecimento e avaliação das políticas afirmativas para a democratização do acesso 

e da permanência nos cursos de graduação" (BAHIA, 2013a, p. 44). 

Do que pudemos notar, o Plano de Desenvolvimento Institucional da UESB 

que se encontra em vigência prevê a reserva de vagas para estudantes com 

deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

bem como trata da questão das condições necessárias para que os estudantes com 

deficiência permaneçam em seus cursos, aprendam, progridam em seus estudos e 

concluam seus cursos de graduação. Para tanto, a universidade declara no plano que 

buscará eliminar as barreiras arquitetônicas e de comunicação, além de disponibilizar 

recursos didáticos adequados e indispensáveis à aprendizagem da pessoa com 

deficiência. 

O segundo documento institucional da UESB que analisamos, objetivando 

conhecer a política institucional voltada para o atendimento à pessoa com 

deficiência, foi o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Na seção intitulada 

"Educação inclusiva: política e práticas", o PPI apresenta o entendimento da UESB 

acerca do tema Educação Inclusiva. 

 

A Inclusão social vem sendo discutida atualmente, como um resgate a 
dignidade de grupos que foram excluídos da sociedade pelos mais variados 
motivos (étnicas, sociais, econômicas, culturais, educacionais, sexuais, 
físicas, sensoriais ou por questões de gênero). 
Uma das formas de incluir socialmente tais pessoas é possibilitando-lhes o 
acesso e permanência para o sucesso na educação por meio de ações 
afirmativas, assistência estudantil e acessibilidade (BAHIA, 2013b, p.21). 
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Dessa forma, a universidade, ao se comprometer com a Educação Inclusiva 

voltada para o atendimento à diversidade (nesse particular, da pessoa com 

deficiência), pretende incluir tais pessoas, assegurando-lhes acesso, permanência e 

fornecendo-lhes subsídios para garantia do sucesso na aprendizagem. Para tanto, a 

instituição se compromete em criar e desenvolver ações afirmativas, assistência 

estudantil e acessibilidade para todos os estudantes, respeitando e valorizando as 

suas necessidades e individualidades. 

Ainda no PDI, na seção intitulada "acessibilidade a pessoas com deficiências", 

o referido documento declara que:  

 

Cabe a Universidade garantir ao estudante com deficiência física ou 
sensorial as condições necessárias para a conclusão do curso, realizando 
adequação do espaço físico, eliminando as barreiras arquitetônicas e de 
comunicação, bem como disponibilizando recursos didáticos adequados e 
indispensáveis para o processo de aprendizagem. Neste contexto, cabe a 
Universidade a modernização e a reestruturação de suas condições físicas e 
pedagógicas, de forma que possa atender as demandas de uma sociedade 

aberta a diversidade, que respeita as diferenças (BAHIA, 2013b, p.24). 

 

Do exposto, observamos que a UESB em seu Projeto Pedagógico Institucional 

se compromete em atender estudantes com deficiência, garantindo-lhes as condições 

necessárias para a conclusão do curso, por meio da eliminação de barreiras 

arquitetônicas e de comunicação, além de disponibilizar materiais didáticos 

adequados e indispensáveis para o processo de aprendizagem da pessoa com 

deficiência. Por fim, o PPI afirma que ao atender às demandas dos estudantes com 

deficiência, a universidade dá indícios que está sensível às questões da diversidade e 

do respeito às diferenças. 

O terceiro documento institucional da UESB analisado por nós foi o 

Regimento Geral, aprovado em 30 de maio de 2008, através do Decreto 

nº11.086/2008. Do que pudemos analisar, o regimento não faz qualquer menção ao 

atendimento da pessoa com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação na UESB. Notamos também que ao tratar dos setores da 

universidade, o documento não se refere - em momento nenhum - ao Núcleo de 

Ações Inclusivas (NAI).  
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Em seguida, passamos à leitura dos Projetos Político-Pedagógicos do Curso de 

Bacharelado em Ciências Biológicas com Ênfase em Genética e em Ecologia de Águas 

Continentais e, do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, ambos autorizados 

pela Resolução do CONSEPE nº 50/98 e reconhecidos pelo Decreto Estadual 

9.523/05, publicado no Diário Oficial do estado em 24 de agosto de 2005. 

A partir da análise apurada dos dois documentos citados acima, constatamos 

que a temática Educação Inclusiva encontra-se ausente das informações fornecidas 

em tais Projetos Político-Pedagógicos (PPP). Os documentos trazem informações 

sobre a IES, o curso, a organização curricular, a distribuição de vagas, de 

equipamentos e de edificações, os laboratórios, entre outros dados, mas em nenhum 

dos tópicos se faz referência à inclusão da pessoa com deficiência, altas 

habilidades/superdotação e transtorno global do desenvolvimento nesses cursos. 

Somente no Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, no trecho destinado à "Distribuição das Disciplinas por Semestre" 

(BAHIA, 2011, p. 76 e p. 80), aparece a disciplina Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) como componente curricular obrigatório do referido curso de graduação, 

tanto para as turmas matriculadas no diurno, quanto para os estudantes do turno 

noturno. Nesse sentido, vale ressaltar que a inclusão de tal componente curricular é 

de caráter obrigatório em todos os cursos de licenciatura, bem como nos cursos de 

Fonoaudiologia e Educação Especial, e em caráter optativo, nos cursos de 

bacharelado (BRASIL, 2005). 

Depois de termos concluído a análise dos quatro documentos institucionais 

citados anteriormente (PDI, PPI, Regimento Geral e PPP), passamos à análise das 

normativas exaradas pelo Conselho Superior de Pesquisa, Ensino e Extensão 

(CONSEPE), que tratam do atendimento à pessoa com deficiência, altas 

habilidades/superdotação e transtorno global do desenvolvimento na universidade. 

Primeiramente, consultamos a Resolução CONSEPE nº 36, de 14 de julho de 

2008, que dispõe sobre o estabelecimento do Programa de Ações Afirmativas da 

UESB e define seus princípios, objetivos e dá outras providências. Em seu Art. 2º, a 

Resolução CONSEPE nº36/2008a define que: 
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O Programa de Ações Afirmativas da UESB consistirá em medidas especiais 
de discriminação positiva, com o objetivo de contribuir para a eliminação 
das desigualdades historicamente acumuladas, garantindo oportunidades 
de acesso e permanência aos segmentos sociais sub-representados, em 
decorrência de perdas provocadas pela discriminação e marginalização 
social por quaisquer motivos (BAHIA, 2008a, s.p.). 
 

Ao criar o Programa de Ações Afirmativas, a UESB visou atender aos grupos 

de pessoas que historicamente estiveram fora da universidade, a exemplo dos 

negros, dos índios, dos estudantes de escola pública e das pessoas com deficiência, 

altas habilidades/superdotação e transtornos globais do desenvolvimento. Para 

tanto, a universidade definiu uma política de reserva de vagas e cotas adicionais no 

concurso vestibular, visando garantir o acesso dessas pessoas aos cursos de 

graduação dessa universidade. Essa medida, dentre outras coisas, constitui-se como 

uma forma de reparação por todas as perdas sofridas por esses segmentos sociais e 

grupos de pessoas, que foram discriminados e marginalizados por muitos anos.  

O Programa de Ações Afirmativas da UESB é composto pelas seguintes 

dimensões, conforme disposto no Art. 5º da Resolução CONSEPE nº 36/2008: 

 

III. Assistência estudantil, por meio de ampliação das ações institucionais 
existentes que garantam as condições de permanência para o sucesso 
acadêmico de todos os alunos da UESB, em todos os seus campi, e de 
Programa de Apoio Acadêmico aos alunos de graduação, de modo a atender 
às suas necessidades, nos termos e condições aprovadas pelos seus 
Conselhos Superiores; [...] 
VI. Adequação e melhoria da estrutura acadêmica e curricular de todos os 
cursos, com ampliação de vagas e criação de cursos no turno noturno de 
modo a propiciar mais opções aos candidatos trabalhadores e atender as 
disposições das Leis 10.048, de 08/11/2000, e 10.098, de 19/12/2000; 
melhoria do acervo das bibliotecas; criação e ampliação de espaços culturais; 
e inclusão em disciplinas de todos os cursos de conteúdos que contemplem 
as disposições da Lei de n.º10.639, de 09/01/2003, com as alterações da Lei 
de n.º 11.645, de 10/03/2008; e da Lei de n.º 10.436, de 24/04/2001. 
VII. Desenvolvimento de programas, projetos e ações voltadas a inserção 
dos egressos dos cursos de graduação na sociedade, por meio de estágios e 
demais estruturas que permitam o exercício de atividades profissionais 
(BAHIA, 2008a, s.p.). 

 

Do que pudemos notar, o Programa de Ações Afirmativas da UESB envolve a 

assistência estudantil, visando a permanência e o sucesso acadêmico de todos os 

estudantes da UESB, de maneira a atender as suas necessidades. Envolve ainda a 

adequação e melhoria da estrutura acadêmica e curricular de todos os cursos, de 
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modo a atender a todos os estudantes, sem qualquer forma de discriminação. E, por 

último, o Programa de Ações afirmativas da UESB prevê o desenvolvimento de 

programas, projetos e ações voltados à inserção dos egressos na vida social e 

profissional. Contudo, em momento algum, a Resolução nº 36/2008 trata de pontos 

específicos no tocante à pessoa com deficiência. 

A segunda normativa outorgada pelo CONSEPE, que versa sobre o 

atendimento à diversidade na universidade, é a Resolução nº 37 de 14 de julho de 

2008, que dispõe sobre o sistema de reserva de vagas e cotas adicionais no processo 

seletivo para os cursos de graduação da UESB e dá outras providências. Sobre as 

cotas adicionais a resolução, em seu Art. 2º, esclarece a obrigatoriedade da UESB em: 

 

Instituir, de forma complementar e cumulativa, a titulo de quotas adicionais, 
uma vaga para cada curso de graduação da UESB e em cada turno, para 
cada um dos seguintes segmentos sociais: indígena, quilombolas e pessoas 
com necessidade educativas especiais, mediante a apresentação de laudos 
antropológicos ou certidão de registro fornecidos pela Fundação Nacional 
do Índio – FUNAI e Fundação Cultural Palmares; e laudos médicos que 
atestem a existência de suas necessidades educativas especiais, 
respectivamente (BAHIA, 2008b, s.p.). 

 

Por meio dessa resolução, a UESB complementa o sistema de reserva de vagas, 

ao instituir as cotas adicionais para determinados segmentos sociais, dentre eles o da 

pessoa com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Entretanto, ressaltamos que esse documento utiliza o 

termo "necessidades educativas especiais", sendo o mesmo de maior alcance do quê, 

necessariamente, voltado ao atendimento às pessoas com deficiência. O referido 

termo refere-se ainda às pessoas que apresentam dificuldades de aprendizagem, 

como dislexia, discalculia, Transtorno do Déficit de Atenção/Hisperatividade 

(TDAH), entre outros.  

A respeito da ocupação das cotas de vagas adicionais, a resolução CONSEPE 

nº 37/2008 no §4º do Art. 3º prevê que:  

 

Os candidatos selecionados para ocupar as quotas de vagas adicionais terão 
que comprovar, por ocasião da matrícula, a condição declarada de índio 
reconhecida pela FUNAI ou morador das comunidades remanescentes de 
quilombos, registradas na Fundação Cultural Palmares, ou a situação de 
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portador de necessidades educativas especiais atestada em laudo médico 
correspondente, perdendo o direito à vaga se não o fizerem. 

 

Desse modo, para que seja assegurada a matrícula do estudante por meio das 

cotas de vagas adicionais, faz-se necessário que o estudante comprove a sua condição 

declarada, sendo que no caso da pessoa com deficiência, altas 

habilidades/superdotação ou transtorno global do desenvolvimento, a sua condição 

deve ser atestada em laudo médico. 

Por último, analisamos a resolução CONSEPE nº 60 de 01 de setembro de 

2009, que estabelece as normas gerais de matrícula nos cursos de graduação da 

UESB. Na seção II, que trata da matrícula inicial de estudantes, o §3º do Art. 8º 

determina que: 

 

A matrícula do candidato será confirmada mediante a apresentação na 
Secretaria Geral ou Setorial de cursos dos seguintes documentos: 
[...] 
k) laudo médico que ateste a existência de necessidades educativas especiais, 
para candidatos portadores de necessidades especiais que optaram pelo 
ingresso de acordo com o critério de quotas adicionais; (p. 4). 

 

Diante do exposto, notamos que o direito às cotas adicionais de vaga para os 

estudantes com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento está condicionado à comprovação da existência da deficiência por 

parte do ingressante. Com isso a universidade pretende coibir práticas ilícitas de 

acesso na instituição, por meio das cotas adicionais destinadas às pessoas com 

deficiência. 

Ao concluirmos a análise dos documentos institucionais da UESB que versam 

sobre o atendimento à pessoa com deficiência, notamos que há avanços importantes, 

no entanto consideramos que alguns desafios necessitam ser superados pela UESB, 

dentre eles a inexistência de um documento que crie e institucionalize o Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência (NAIPD), de maneira que este 

setor possa contar com prerrogativas legais para o atendimento efetivo à pessoa com 

deficiência, como também, com dotação orçamentária para assegurar a contratação 

de técnicos de AEE, a aquisição de materiais didáticos adaptados, o desenvolvimento 
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profissional de professores e o investimento em tecnologia assistiva para a 

eliminação das barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais, dentre outras. 

No que se refere à tentativa de institucionalização dos núcleos de apoio e 

atendimento aos estudantes com deficiência, ressaltamos que em maio de 2017 os 

coordenadores desses serviços de atendimento aos estudantes com deficiência das 

Universidades Estaduais da Bahia (UEBa's) se reuniram na UESB (campus de Jequié) 

no intuito de discutirem o processo de inclusão dos estudantes com deficiência nestas 

IES, assim como, para pensarem em estratégias de divulgação de tais serviços para a 

comunidade acadêmica e elaborarem um documento reivindicando a 

institucionalização de tais núcleos. 

Já em novembro de 2017 aconteceu na Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS) o Congresso Baiano de Educação Inclusiva (CBEI), organizado pelas 

UEBa's, que teve como objetivo potencializar as discussões acerca da inclusão de 

pessoas com deficiência em contextos socioeducacionais. O evento contou com a 

apresentação/socialização de pesquisas, estudos e práticas desenvolvidas na área da 

educação inclusiva/especial realizadas por estas Instituições de Educação Superior, 

com o intuito de fortalecer e expandir a construção de saberes e práticas nessa 

perspectiva. 

Acreditamos que tais ações coordenadas pelas IES, em especial as do estado 

da Bahia, contribuem para o fortalecimento de políticas e práticas institucionais que 

estejam atentas à diversidade no contexto acadêmico. Nesse sentido, as 

universidades têm um papel singular, devendo contrapor-se à ideias cristalizadas de 

que as pessoas com deficiência têm capacidade reduzida, priorizando debates, 

estudos e práticas que assegurem uma maior atenção à heterogeneidade no contexto 

educacional. 
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CAPÍTULO 3 

O CAMINHAR METODOLÓGICO 

 
 

 Neste capítulo apresentamos o referencial teórico-metodológico utilizado para 

alcançarmos os objetivos da pesquisa. Além disso, retratamos os percursos 

escolhidos para nortear a investigação em epígrafe, no sentido de construir o 

conhecimento referente ao tema. 

 Para tanto, definimos o seguinte objetivo geral: analisar as ações inclusivas 

para permanência e aprendizagem de estudantes com deficiência no curso de 

Biologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)/Campus de Jequié.  

 Dadas as características subjetivas do fenômeno em estudo e o interesse em 

incorporar a questão do significado e da intencionalidade, inerentes aos atos, às 

relações e às estruturas sociais (MINAYO, 2007), intentamos, nesta investigação, 

realizar um estudo descritivo (MARCONI; LAKATOS, 2008; GIL, 2008), de 

abordagem qualitativa.  

 Tomamos de Chizzotti a definição do termo qualitativo, abordagem que 

caracteriza essa pesquisa:  

 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 
que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 
significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 
sensível e, após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto 
zelosamente escrito, com perspicácia e competência científicas, os 
significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa (2003, p. 221). 
 

Notamos que o pesquisador, ao eleger e identificar o seu objeto de 

investigação, faz o esforço de ler a realidade vivida pelos sujeitos, mediante um olhar 

atento e uma escuta sensível. O adjetivo qualitativo da pesquisa significa que os 

fenômenos devem ser estudados a partir do aspecto da complexidade, considerando 

suas múltiplas dimensões e implicações. Neste sentido, o esforço do pesquisador é ir 

além do que está aparente, fazendo o esforço de desvelar os aspectos não visíveis.  

Feita a leitura da realidade por meio dos instrumentos de produção dos dados, 

o investigador se debruça na análise do fenômeno estudado, utilizando para tanto os 

aportes da ciência. Assim, como pesquisadores, buscamos ter uma compreensão mais 

próxima da realidade, vez que foi feito o esforço de elucidar os contextos, de se 
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aproximar do campo empírico e compreender a lógica dos sujeitos participantes da 

pesquisa. Dessa forma, salientamos que para pensarmos o nosso objeto de estudo 

não poderíamos analisá-lo e investigá-lo sem considerar o cenário em que o 

fenômeno ocorria e os sujeitos que estavam implicados no referido contexto. 

 

3.1 - O cenário e os participantes da pesquisa 

 

 Nesta investigação fizemos uma pesquisa empírica, realizada em campo, 

visando melhor compreendermos o nosso objeto de estudo. Para tanto, adotamos 

ações e procedimentos de pesquisa, na tentativa de explorarmos os diversos aspectos 

que envolvem a problemática da inclusão da pessoa com deficiência na educação 

superior. Dessarte, consideramos que a análise do contexto é imprescindível para 

elucidarmos os aspectos ocultos e latentes do nosso objeto de pesquisa. 

 

O trabalho de campo é a forma utilizada pela maioria dos investigadores 
qualitativos para recolher seus dados de pesquisa. [...], ele envolve estar 
dentro do mundo do sujeito; não como uma pessoa que sabe tudo, mas 
como alguém que quer aprender; não como uma pessoa que quer ser como o 
sujeito, mas como alguém que procura saber o que é ser como ele. Nessa 
estratégia busca-se ganhar a aceitação do sujeito não como um fim em si, 
mas porque isso abre a possibilidade de atingir os objetivos da investigação 
(GHEDIN; FRANCO, 2008, p.193-4). 
 

 A produção dos dados de pesquisa no ambiente em que os fenômenos 

ocorrem possibilita que o pesquisador esteja em contato direto com os sujeitos. A 

intenção do pesquisador é se aproximar dos colaboradores da pesquisa, para, assim, 

se perceber dentro do mundo deles.  

 Na pesquisa qualitativa, o trabalho de campo é uma etapa essencial e, 

portanto, precisa ser teorizado como fenômeno social, historicamente condicionado 

(MINAYO, 2007). Daí que, neste estudo, campo de pesquisa é entendido enquanto “o 

recorte espacial que corresponde à abrangência, em termos empíricos, do recorte 

teórico correspondente ao objeto da investigação” (MINAYO, 2007, p. 62). A partir 

destas compreensões, elegemos como campo empírico da investigação uma 

universidade pública do interior da Bahia, reconhecendo que a instituição conta com 

um número significativo de estudantes com deficiência. 
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 Em uma tabela disponibilizada pela Secretaria Setorial de Cursos da UESB 

(Campus de Jequié) no ano de 2017 foi apresentada uma lista de 54 (cinquenta e 

quatro) estudantes com deficiência que ingressaram na instituição no período 

compreendido entre 2009.2 até o semestre letivo 2016.2. Além do período de 

matrícula (ano de acesso), a tabela identificou o curso em que estavam matriculados, 

o tipo de deficiência que possuíam e a situação em que se encontravam até o segundo 

semestre de 2016 (matriculado, trancamento, desistência ou evadido). 

 Do total de 54 (cinquenta e quatro) estudantes com deficiência matriculados 

no Campus de Jequié, 33 eram considerados matriculados, 01 mudou sede-turno e, 

posteriormente, evadiu, 11 evadiram, 06 estavam com a formatura prevista para o 

período compreendido entre 2014.1 a 2016.2, 01 ultrapassou o prazo de integralização 

curricular, 01 estava com trancamento total e 01 solicitou transferência externa. 

Salientamos que estes dados nos foram passados pela Secretaria Setorial de Cursos 

no ano de 2017 e refere-se ao período compreendido entre os anos de 2009 e 2017. 

 Abaixo, apresentamos a síntese da tabela que nos foi disponibilizada pela 

Secretaria Setorial de Cursos. Nela, utilizamos as seguintes abreviações, de acordo 

com o tipo de deficiência do Estudante: Deficiência Visual (DV); Deficiência Física 

(DF); Deficiência Auditiva (DA); Deficiência Intelectual (DI); e Deficiência Mental 

(DM)7. 

 

Tabela 2 - Cursos da UESB (Campus Jequié) com a quantidade de estudantes com 
deficiência e a especificação dos tipos de deficiência que ingressaram na 
instituição entre 2009.2 e 2016.2 

Curso Tipo de  
Deficiência 

Total de Estudantes 

DV DF DI DM DA 

Ciências Biológicas 00 07 01 00 02 10 

Educação Física 00 00 00 00 02 02 

Enfermagem 00 01 00 00 02 03 

Farmácia 00 01 01 00 00 02 

Fisioterapia 02 02 00 00 00 04 

Letras 01 02 00 00 03 06 

Matemática 00 01 00 00 01 02 

Medicina 06 01 03 00 01 11 

Odontologia 00 04 00 00 00 04 

                                                             
7 Para (Fonte: http://www.todosnos.unicamp.br:8080/lab/links-uteis/acessibilidade-e-
inclusao/textos/deficiencia-mental-ou-deficiencia-intelectual/). 
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Pedagogia 02 01 00 01 02 06 

Química 01 01 00 00 00 02 

Sistemas de Informação 01 00 00 00 00 01 

Teatro 01 00 00 00 00 01 
Total de estudantes com deficiência 54 

Fonte: Síntese da tabela que nos foi disponibilizada pala Secretaria Setorial de Cursos (UESB - Jequié) 
 
 

 Acreditamos ser importante colocar que a tabela disponibilizada pela 

Secretaria Setorial de Cursos da UESB (campus de Jequié) conta com as 

nomenclaturas "Deficiência Mental" e "Deficiência Intelectual". Contudo, para 

teóricos da Educação Especial, como Sassaki (2005), o termo correto a se utilizar é 

Transtorno Mental, ao invés de Doença Mental. Além disso, o referido autor 

esclarece que a expressão Deficiência Mental deve ser substituída por Deficiência 

Intelectual. Como no documento que recebemos da Secretaria Setorial de Cursos 

(UESB - CampusJequié) foi utilizada a expressão "Deficiência Mental", conservamos a 

nomenclatura utilizada. 

 Atualmente, é consenso entre os estudiosos da área que para que possamos 

entender a diferença entre doença mental/transtorno mental e deficiência intelectual 

(DI) se faz necessária a compreensão dos seguintes aspectos: a doença mental/o 

transtorno mental refere-se a um conjunto de comportamentos e atitudes capazes de 

produzir danos no desempenho global do indivíduo, causando impactos na sua vida 

social, ocupacional, familiar e pessoal. Esses danos acontecem na mente da pessoa e 

provocam alterações na maneira como ela percebe a realidade, referindo-se, portanto, 

a um transtorno psiquiátrico. Como exemplos, podemos citar a Esquizofrenia, o 

Transtorno Bipolar, a Depressão, o Transtorno do Pânico etc. 

 Em 1995, a Organização das Nações Unidas – ONU altera o termo deficiência 

mental para deficiência intelectual, com o objetivo de diferenciá-la da doença 

mental/transtorno mental. Nesse sentido, a pessoa com deficiência intelectual 

caracteriza-se por ter um funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, acompanhado de limitações expressivas no funcionamento adaptativo em 

pelo menos duas áreas de habilidades, como: habilidades acadêmicas, trabalho, 

comunicação, autocuidados, habilidades sociais/interpessoais, entre outros. Nesses 

casos existe, sobretudo, um problema cognitivo, que aparece antes da fase adulta, 

podendo ser representado por pessoas com Autismo, Síndrome de Down etc. 
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 Julgamos oportuno esclarecer ainda que, para efeito deste trabalho, 

consideramos apenas os discentes com deficiência do curso de Ciências Biológicas, 

devido à área de concentração do programa de pós-graduação stricto sensu, em nível 

de mestrado, ao qual estamos vinculados. Do total de 10 (dez) pessoas com 

deficiência que ingressaram no curso de Biologia no período discriminado 

anteriormente, 07 (sete) estavam matriculados regularmente, 01 (um) encontrava-se 

evadido, 01 (um) com formatura prevista para o semestre 2016.1 e 01 (um) havia 

ultrapassado o prazo de integralização curricular, ou seja, havia sido desligado do 

curso.  

 Minayo (2007, p. 48) defende que uma seleção adequada para fazer parte do 

estudo “é aquela que possibilita abranger a totalidade dos problemas investigados 

em suas múltiplas dimensões”. Logo, como nosso trabalho se propôs a investigar as 

ações inclusivas para a permanência e aprendizagem de estudantes com deficiência 

no curso de Biologia (UESB - Campus de Jequié), buscamos estabelecer contato e 

convidar os 07 (sete) universitários que se encontravam na situação de 

"matriculados", para serem colaboradores desta pesquisa. 

 Contudo, só conseguimos contar com a participação de 05 (cinco) desses 

estudantes, visto que um deles se encontrava temporariamente afastado da 

universidade por problemas de saúde e não conseguimos estabelecer contato com 

outro por telefone e nem nas tentativas de ir ao seu encontro em sala de aula. A 

seguir, apresentamos o perfil dos estudantes participantes da pesquisa. Ressaltamos 

que para preservarmos a identidade deles, utilizamos nomes fictícios: 

 

Tabela 3 - Dados dos estudantes participantes da pesquisa 

Estudante Ingresso Deficiência Modalidade do Curso Turno Semestre 

Maria 2011.1 DF (Paralisia 
Cerebral) 

Licenciatura Noturno VIII 

Rute 2012.1 DF (Artrite 
Reumatóide Juvenil 

Sistêmica) 

Bacharelado - Genética Diurno VIII 

José 2014.1 DF (Infecção na 
Medula)  

Licenciatura Noturno IV 

Lucas 2015.1 DF (Paralisia 

Cerebral) 

Bacharelado - Ecologia 

de Águas Continentais 

Diurno IV 

Tiago 2015.1 DA (Surdez 
completa) 

Licenciatura Noturno IV 
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Fonte: Síntese da tabela que nos foi disponibilizada pala Secretaria Setorial de Cursos (UESB - Jequié) 
 

 Além dos estudantes, julgamos como indispensável a participação na pesquisa 

de professores do curso de Ciências Biológicas, de um representante do Colegiado do 

Curso e de um representante do Núcleo de Ações Inclusivas para Pessoas com 

Deficiência (NAIPD) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).   

 Inicialmente pensamos em contar com a participação de 08 (oito) 

representantes docentes do curso de Ciências Biológicas que já tivessem ministrado 

aula para estudantes com deficiência. Vale ressaltar que a quantidade acima foi 

cogitada por nós, visto que o curso em questão é constituído por 08 (oito) áreas, 

sendo elas: Biologia; Botânica; Educação; Ecologia; Fisiologia; Biofísica; Genética; e 

Zoologia (BAHIA, 2011). Porém, ao realizarmos a quantidade de 05 (cinco) 

entrevistas com professores, notamos uma saturação de dados para análise. Nesse 

sentido, entendemos que a realização de entrevistas com esse número de professores 

já havia nos fornecido informações significativas para a pesquisa. 

 Dessa forma, ressaltamos que os docentes foram selecionados mediante o 

critério de já terem desfrutado da experiência de haver ministrado aulas para 

graduandos com deficiência, bem como de, após o contato telefônico, demonstrarem 

interesse em colaborarem com esta pesquisa. Segue abaixo uma tabela síntese com 

alguns dados do perfil dos docentes participantes da pesquisa, tendo sido utilizado 

nomes fictícios para nos referirmos aos mesmos: 

 

Tabela 4 - Dados dos professores participantes da pesquisa 

Professor(a) Faixa Etária Ano de 
Conclusão 
do Ensino 
Superior 

Curso de Pós-
graduação de maior 

titulação 

Tempo de serviço 
no Ensino 
Superior 

Rebeca 40 a 49 anos 1996 Doutorado 16 anos e 11 meses 
Sara 40 a 49 anos 1987 Doutorado 18 anos 

Isabel 40 a 49 anos 1992 Especialização 04 anos 
Pedro 55 anos ou 

mais 
1989 Doutorado 17 anos 

Marta 50 a 54 anos 1988 Doutorado 15 anos 

Fonte: Dados coletados através do instrumento de pesquisa (entrevista semiestruturada) 
 

 

 Os outros dois colaboradores desta investigação, como colocado acima foram: 

um representante do Colegiado de Ciência Biológicas da UESB (Campus de Jequié) e 
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um representante do NAIPD que, nesse caso, também são docentes da instituição. 

Por fim, ressaltamos que a coleta de dados desta pesquisa ocorreu entre outubro do 

ano de 2016 e abril de 2017. 

 

3.2 - A coleta de dados 

 

 A obtenção de dados é uma importante etapa que compõe o processo 

investigativo, especialmente por proporcionar maior aproximação da realidade social 

com o fenômeno em estudo. Nesse sentido, a coleta de dados foi realizada através de 

uma entrevista semiestruturada8, que conforme Santana (2010, p.104) “não pode 

representar uma simples conversa, uma conversa descomprometida, mas está 

orientada para buscar respostas para os objetivos da pesquisa”. 

 A entrevista semiestruturada é uma conversa intencional, realizada entre o 

pesquisador e o sujeito, visando apresentar a visão, as compreensões e as 

incompreensões dos colaboradores da pesquisa acerca do seu olhar (único e 

particular) sobre o fenômeno estudado.  

 

 3.3 - Análise dos dados 

   

 Utilizamos como método de análise a técnica de análise de conteúdo, proposta 

por Laurence Bardin, e compreendida como “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações” (BARDIN, 2011), que consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa 

para o objetivo analítico visado (BARDIN, 2011). Entendemos, portanto, que a partir 

desta técnica seria possível interpretar e compreender os resultados das informações 

coletadas. 

 A autora Maria Laura P. B. Franco em seu livro intitulado "Análise do 

Conteúdo" (2008) ressalta que: 

 

O ponto de partida da Análise de Conteúdo é a mensagem, seja ela verbal 

                                                             
8 Os roteiros das entrevistas realizadas com os participantes da pesquisa encontram-se nos apêndices 
deste trabalho.  
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(oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente 
provocada (...). As mensagens expressam as representações sociais na 
qualidade de elaborações mentais construídas socialmente, a partir da 
dinâmica que se estabelece entre atividade psíquica do sujeito e o objeto do 
conhecimento (FRANCO, 2008, p. 12). 

 

 Embasados em Franco (2008), o objetivo dessa análise é a busca da 

compreensão consistente das palavras, mas também do que não é dito claramente, no 

entanto encontra-se presente no conteúdo das mensagens transmitidas a partir das 

crenças, das emoções e dos valores dos colaboradores da pesquisa. 

 A autora acrescenta que estabelecer encadeamento de ideias e determinar 

hipóteses a partir do conteúdo a ser analisado pressupõem comparar dados entre as 

informações obtidas nos discursos, sendo elas explícitas ou não, com os 

"pressupostos teóricos de diferentes concepções de mundo, de indivíduo e de 

sociedade" (FRANCO, 2008, p. 31). 

 Bogdan e Biklen (1994) esclarecem que a tarefa de interpretar as mensagens 

obtidas através dos materiais analisados parece ser uma tarefa gigantesca, sobretudo, 

para os pesquisadores menos experientes, ou iniciantes. Contudo, os autores 

afirmam que se esta atividade "for encarada como uma série de decisões e tarefas, em 

vez de ser vista como um imenso esforço de interpretação, a análise dos dados surge 

como algo mais agradável" (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 205). 

 Cabe colocar ainda que a análise de conteúdo, cronologicamente, abrange três 

fases no trabalho de esclarecimento da mensagem, pela identificação das unidades de 

registro e das unidades de contexto, sendo elas: a pré-análise, a exploração do 

material e tratamento dos resultados obtidos e a interpretação (MINAYO, 2007). 

 Na primeira fase, da pré-análise, o pesquisador organiza o material a ser 

analisado. “Nesse momento, deixamo-nos impregnar pelo conteúdo do material", 

buscando estabelecer relação com os objetivos e as questões da pesquisa. Para tanto, 

são delineadas as unidades de registro, as unidades de contexto, os trechos 

significativos e as categorias (MINAYO, 2007, p.91).  

 Na segunda fase, da exploração do material, dá-se a aplicação do que foi 

definido na etapa da pré-análise. Constitui-se a fase mais longa do processo de 
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análise de conteúdo, sendo que o pesquisador poderá ter que fazer várias leituras do 

mesmo material (MINAYO, 2007). 

 Minayo (2007, p. 92) esclarece que nesse momento da pesquisa o investigador 

procura: 

 

a) distribuir trechos, frases ou fragmentos de cada texto de análise pelo 
esquema de classificação inicial [...]; b) fazer uma leitura dialogando com as 
partes dos textos da análise, em cada classe [...]; c) identificar, através de 
inferências, os núcleos de sentido apontados pelas partes dos textos em cada 
classe do esquema de classificação; d) dialogar os núcleos de sentido com os 
pressupostos iniciais e, se necessário, realizar outros pressupostos; e) 
analisar os diferentes núcleos de sentido presentes nas várias classes do 
esquema de classificação para buscarmos temáticas mais amplas ou eixos em 
torno dos quais podem ser discutidas as diferentes partes dos textos 
analisados; f) reagrupar as partes dos textos por temas encontrados; g) 
elaborar uma redação por tema de modo a dar conta dos sentidos dos textos 
e de sua articulação com o(s) conceito(s) teórico(s) que orienta(m) a análise. 
 

 A terceira e última fase, tratamento dos resultados obtidos e a interpretação, 

dá-se a tentativa de desvelar o conteúdo que está por detrás do que o entrevistado 

manifestou durante a conversa. É um momento de grande esforço para o 

pesquisador, que ao invés de se contentar com que o sujeito manifestou, vai à busca 

do que foi silenciado, do não-dito (MINAYO, 2007). 

 Do exposto, notamos que a técnica da análise de conteúdo se constituiu em 

forte aliada em nossa empreitada de pesquisa, no sentido de capturarmos os sentidos 

que envolvem o objeto de estudo proposto.    

 

3.4 - Questões éticas da/na pesquisa 

  

 Para Minayo (2007), o trabalho científico tem como compromissos éticos tanto 

o cuidado em referenciar as palavras e expressões dos autores utilizados em suas 

pesquisas, quanto deve ter a preocupação em não causar qualquer tipo de 

desconforto ou prejuízo aos participantes da pesquisa, "preservando sua autonomia 

em participar ou não do estudo e garantindo seu anonimato" (p. 55-6). 

 Para tanto, ressaltamos que esta investigação utilizou nomes fictícios para 

identificar os participantes da pesquisa, com o intuito de que a identidade deles 

pudesse ser preservada. Salientamos para todos os colaboradores que, caso não se 
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sentissem confortáveis para responder alguma pergunta, ou mesmo em participar da 

pesquisa, que poderiam retirar seu consentimento a qualquer momento da 

investigação, sem que a desistência pudesse oferecer algum prejuízo a eles.   

 Assim, por se tratar de um estudo qualitativo que envolve seres humanos, este 

estudo atendeu todas as recomendações da Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 

2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS)9. Inicialmente, o projeto de pesquisa foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB) e, somente após sua aprovação, mediante parecer 

consubstanciado, demos início à coleta de dados, assegurando a todos os 

participantes total sigilo no momento da realização da entrevista e entrega do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)10 devidamente assinado pelos 

responsáveis pela pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 Salientamos que após a submissão do nosso projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
UESB, estando o mesmo pautado na Resolução nº 466/2012, foi implementada a Resolução nº 510 de 07 de 
abril de 2016, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais.  
10 Uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi colocada no apêndice deste trabalho. 
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CAPÍTULO 4 
AÇÕES INCLUSIVAS PARA A PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES 
COM DEFICIÊNCIA NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 

UESB/CAMPUS DE JEQUIÉ 
 

 

 Concluída a etapa de revisão da literatura e da legislação nacional e 

internacional atinente a este objeto de estudo, passamos a trabalhar com os dados 

produzidos no nosso encontro com o campo empírico, por meio do diálogo com os 

sujeitos colaboradores desta pesquisa. Depois de realizadas as entrevistas 

semiestruturadas com os sujeitos, procedemos a transcrição dos áudios e a análise 

das falas. De posse das transcrições, procedemos uma leitura recorrente e extenuante 

do material, de maneira que pudéssemos identificar elementos comuns nas falas dos 

depoentes para, assim, apontarmos as categorias, conforme preceituado na técnica da 

análise de conteúdo, desenvolvida por Bardin (2011). 

 Feito esse trabalho de análise do conteúdo das falas dos depoentes da 

pesquisa, identificamos as seguintes categorias: acesso e permanência de estudantes 

com deficiência no ensino superior; o que professores e estudantes pensam sobre 

inclusão; práticas educativas voltadas para o desenvolvimento de ações inclusivas; e 

avanços e obstáculos da inclusão no ensino superior.  

 Na primeira categoria discorremos acerca das ações institucionais adotadas 

visando garantir e salvaguardar o acesso e a permanência de pessoas com deficiência 

à educação superior. Já na segunda categoria, versamos sobre as percepções dos 

sujeitos envolvidos nos processos educativos realizados na universidade, que 

envolvem educandos com deficiência e docentes universitários. Na terceira categoria, 

intitulada "práticas educativas voltadas para o desenvolvimento de ações inclusivas", 

analisamos experiências desenvolvidas por professores universitários, considerando 

a necessidade de garantir o pleno desenvolvimento das pessoas com deficiência, no 

tocante aos seus processos formativos. Por último, na quarta categoria, discorremos 

sobre os avanços e obstáculos que têm caracterizado o processo de inclusão de 

pessoas com deficiência na universidade. A seguir, trataremos de cada uma delas. 
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4.1 - Acesso e permanência de estudantes com deficiência no ensino superior 

 

 Quando perguntamos aos participantes da pesquisa sobre as ações 

desenvolvidas pela universidade, visando o acesso e a permanência dos estudantes 

com deficiência na educação superior, uma depoente nos revelou que: 

 

[...] logo quando eu entrei foi muito difícil, questão de adaptação, a questão 
como aqui funciona, porque eu acho que a gente é tão mal orientado. [...] até 
eu descobrir o NAIPD, foi depois de um bom tempo, no IV semestre e eu 
nem sabia e houve uma resistência [...] (Maria, estudante com paralisia 
cerebral, 2017). 

 

 A fala da depoente nos aponta as dificuldades que os estudantes com 

deficiência enfrentam para darem continuidade aos seus estudos nos cursos de 

graduação. Segundo Maria, ela só ficou sabendo da existência do setor responsável 

pelo acompanhamento dos estudantes com deficiência (NAIPD) no IV semestre do 

seu curso. Ela alega que a falta de comunicação interna e a não divulgação da 

existência e do serviço prestado por este setor da universidade acabaram por 

comprometer o acompanhamento da sua trajetória acadêmica, no tocante ao 

atendimento educacional especializado.  

 Outro depoente acrescenta: 

 

Uma coisa que nesses quatro semestres que eu estou aqui, [...] eu não tenho 
sequer uma prancheta para fazer uma prova. Aí a pergunta é: de quem é a 
culpa? Minha que não reivindico, ou da UESB, da instituição que não 
observou que eu preciso de uma prancheta uma espécie de mesa adaptada, 
alguma coisa. Eu sinto que falta essa interação entre a instituição e eu como 
aluno (José, estudante com deficiência física causada por infecção na 
medula, 2017). 

 

 O depoente informa que já está na universidade há quatro semestres e que, até 

o momento, não conta com algumas condições essenciais para o seu atendimento 

pleno na condição de estudante da universidade. José alega que não teve acesso 

sequer a uma prancheta para realizar as atividades avaliativas individuais, o quê, do 

seu ponto de vista, resolveria a sua dificuldade, uma vez que o uso desse dispositivo 

lhe colocaria na condição de fazer a avaliação de maneira mais confortável, junto com 

os seus colegas.  
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 Um ponto crucial da fala de José diz respeito ao fato dele relatar que nunca foi 

procurado por um representante da instituição para saber quais equipamentos ou 

adaptações de materiais seriam necessários para sua participação efetiva nas 

atividades propostas. Por outro lado, ele mesmo afirma não ter reivindicado seus 

direitos, talvez por não conhecê-los. O estudante coloca: “Aí a pergunta é: de quem é 

a culpa?”. Nesse caso, pensamos que não se trata de apontar os culpados, mas 

compreendermos que no processo de inclusão todos devem se envolver, assumir 

responsabilidades.  

 Concordando com esse pensamento, a Professora Joana colocou: 

 

[...] quando Lucas chegou aqui não tinha ninguém esperando [...]. Ele ficou 
sem saber para onde ir, porque o próprio colegiado na época não percebeu 
essa questão. A gente às pressas conseguiu mudar os alunos para o 
anfiteatro, porque já havia rampa. Porque as salas do curso de Biologia são 
salas do primeiro andar, [...] a gente não tinha o elevador. Então tudo isso foi 
muito ruim, [...] para ele, para a família dele. No primeiro dia, ele ficar sem 
saber para onde ir (Profª. Joana, docente e representante do Colegiado do 

curso de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 A representante do Colegiado de Biologia, a professora Joana, relata que 

quando o estudante cadeirante Lucas chegou à universidade, em seu primeiro dia de 

aula, tanto ele quanto sua família ficaram surpresos com o fato dele não ter como 

acessar a sala, onde sua aula aconteceria. De maneira improvisada, ao tomarem 

conhecimento de que o estudante encontrava-se impossibilitado de acessar o espaço 

da sala de aula, os responsáveis pelo colegiado solicitaram que a turma fosse assistir 

aula no anfiteatro da instituição.  

 Salientamos que a escolha das salas de aula para o funcionamento das turmas, 

o cuidado em aguardar os estudantes em seu primeiro dia de aula, fornecendo-lhes 

as informações necessárias sobre a rotina acadêmica, bem como a prestação de 

esclarecimentos necessários a esses discentes são atribuições do colegiado dos cursos. 

E tais atribuições ficam mais evidentes se pensarmos na recepção de estudantes 

recém-chegados à universidade, que necessitam se adaptar a tantas mudanças em 

suas rotinas acadêmicas. 

 Ademais, a depoente declara que todas as turmas do curso de Ciências 

Biológicas tinham aula no primeiro andar de um dos módulos da instituição. Na 
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época, a IES não contava com as estações elevatórias, nem com rampas para que as 

pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida tivessem acesso a todos os 

espaços da universidade. Sendo assim, fica evidente a falta de planejamento do 

colegiado de Ciências Biológicas no que se refere a pensar e colocar em prática ações 

que favoreçam a acessibilidade arquitetônica dos estudantes com deficiência 

matriculados no curso, que mesmo tendo conhecimento que receberia um estudante 

cadeirante, não se empenhou em evitar prejuízos à permanência de tais graduandos 

na IES.  

 Neste sentido, sobre a dificuldade de a universidade possibilitar uma 

formação de qualidade para todos (as), Carvalho (2007, p. 16) esclarece que: 

 

A proposta - que vai muito além da inserção, nas turmas do ensino regular, de 

pessoas com deficiências por causas e manifestações diversas, além das 

superdotadas -, se não for implementada com a referida cautela, corre o risco de 

comprometer, uma vez mais, a trajetória desses seres humanos, aprisionando-os em 

uma rede de significados... que tentam mascarar ou negar suas diferenças, numa 

construção discursiva sobre igualdade. 

 

 Outrossim, nas palavras de Carvalho, a universidade necessita estar atenta e 

preparada para ir além da inserção de jovens na educação superior, deixando de lhes 

fornecer as condições necessárias para que possam usufruir das atividades propostas 

pela academia aos demais graduandos. Para a autora, as diferenças não devem ser 

negadas, e sim promover o reconhecimento e respeito às individualidades de todos 

os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.   

 Em outra vertente, a participante da pesquisa Rute colocou: 

 

Na época, quando foi ficando mais difícil para mim, eu pedi um relatório 
médico e apresentava, só que aí não dava em nada. Eu apresentava, os 

professores viam, não sei como eles interpretavam. Alguns deixavam as faltas, 
outros nem colocavam falta. Só que eu perdia muita atividade de qualquer 
jeito, perdia as aulas e com isso, perdia muita coisa. No dia das provas eu 
ficava um pouco perdida porque faltava às aulas e tinha que estar lá, perdi 
muita coisa por conta disso. Eu poderia ter tido mais assistência. Mas eu 
reconheço que foi por falta de informação minha, não foi só da universidade 
(Rute, estudante com Artrite Reumatóide Juvenil Sistêmica11, 2017). 
 

                                                             
11O Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu Art. 3º, parágrafo IX, ratifica que é considerada 
"pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 
movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, 
da coordenação motora ou da percepção [...]" (BRASIL, 2015, p.22). 
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 A estudante relata que, ao iniciar o seu processo de graduação, ela foi 

tentando participar das atividades, como os demais estudantes. Contudo, à medida 

que o curso foi avançando, relata que passou a ter dificuldades, e daí, optou por 

procurar um profissional da área de Medicina, a fim de que o mesmo relatasse as 

suas condições em laudo médico. A estudante continua afirmando que, por conta de 

algumas limitações suas, deixou de participar de atividades promovidas pelo curso, 

sendo que a mesma considera que foi prejudicada por isto.  

 Ao final do seu relato, a depoente declara que gostaria de ter tido mais 

assistência da parte da universidade, porém acredita que essa situação se deu, em 

alguma medida, por desinformação de sua parte. Causa-nos espanto ter acesso a 

depoimentos como este, de estudantes com deficiência que estão matriculados na 

universidade, quando relatam que não têm conhecimento da existência do Núcleo de 

Ações Inclusivas da universidade, e, ainda, se responsabilizam por tal situação. Ou 

seja, para esse grupo de estudantes o fato de não terem conhecimento da existência 

do NAIPD e de possíveis barreiras encontradas em seu processo formativo durante a 

graduação, é uma responsabilidade individual sua, eximindo assim a instituição de 

qualquer prejuízo causado à sua formação acadêmica. 

 O depoimento da estudante Rute nos revela um misto de dúvidas e 

sentimento de culpa, sendo em parte compreendido quando, 

 

[...] partimos do pressuposto de que a proposta que prega a escola para 
todos, inquestionável do ponto de vista da justiça social e direitos humanos, 
é perpassada por avatares de ordem psicológica, que só são desvelados 
quando são dadas vez e voz aos atores sociais a quem foi atribuído 
colocarem-na em prática. É evidente que o projeto que parte de premissas 
políticas (direito à educação), filosóficas (respeito às diferenças) e educativas 
(abordagem sociointerecionista) será confrontado, necessariamente, com os 
sentimentos, os valores e a história de vida dos sujeitos responsáveis por sua 
implantação (SAMPAIO; SAMPAIO, 2009, p. 31). 
 

 Os depoimentos acima, tanto dos discentes quanto da representante do 

colegiado, anunciam e denunciam: negligência da IES; falta de conhecimento dos 

seus direitos, por parte das pessoas com deficiência; atitudes de conformismo dos 

estudantes, ou até mesmo de medo de se expor, o que nos leva a refletir que toda a 

comunidade acadêmica é responsável pelo processo de inclusão no qual cada um 

precisa fazer a sua parte.  
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 Além disso, a Universidade precisa criar mecanismos para identificar quais 

são os discentes com deficiências matriculados nos cursos de graduação por meio da 

Secretaria de Cursos, no ato da matrícula, que por sua vez precisa repassar tal 

informação aos Colegiados de Cursos e ao NAIPD, para a tomada de providências 

necessárias, como destinar sala de aula adequada, apresentar-lhes, ainda no primeiro 

semestre, os serviços e setores disponibilizados pela UESB, buscando conhecer as 

necessidades e potencialidades de cada aluno. O graduando, por sua vez, precisa 

buscar conhecer seus direitos, assumir atitudes autônomas, além de informar a IES 

sobre o que necessita para garantir a sua acessibilidade, permanência e 

aprendizagem na educação superior. Logo, juntos estaremos construindo os 

caminhos para a inclusão na universidade.  

 O estudante Tiago defende que a ausência de formação adequada de 

professores e a falta de conhecimento dos intérpretes de LIBRAS dos termos técnicos 

próprios do curso de Ciências Biológicas dificultam seu percurso e bom desempenho 

como estudante universitário. Sobre esse aspecto, Tiago colocou: 

 

Minha trajetória enquanto estudante do curso de Ciências Biológicas da 
UESB campus de Jequié, tem sido delicada, principalmente [...], porque os 
professores sentem dificuldade em explicar a aula, apresentar o curso. Até 
respondo as perguntas por escrito, mas na sala de aula fica muito difícil, 
porque eu preciso da tradutora. A tradutora, mesmo assim, ainda é 
deficiente, porque tem as dificuldades em conhecer e se acostumar com as 
palavras da área de Ciências Biológicas (Tiago, estudante com surdez 
profunda, 2017). 

 

 O estudante Tiago retrata a sua trajetória na universidade, na condição de 

estudante do curso de Ciências Biológicas e faz uma avaliação da sua permanência 

na instituição até o momento. Ele pontua a questão do despreparo dos professores 

para lidar com a pessoa com deficiência nos espaços formais da universidade. Tiago 

acrescenta, ainda, que outra barreira identificada por ele durante sua trajetória 

acadêmica refere-se ao fato de que alguns termos técnicos da área da Biologia ainda 

não possuem sinal em LIBRAS, o que acaba por comprometer a atuação do 

intérprete, e, por conseguinte, a sua aprendizagem. 

 Sobre a indispensável adaptação didática e metodológica que a instituição, 

através dos seus professores e demais profissionais responsáveis pelo 
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acompanhamento dos graduandos com deficiência necessitam fazer para dar a esses 

discentes a condição de usufruírem de uma formação de excelência, Carneiro (2015, 

p. 36) coloca: 

 

[...] o desenvolvimento e a aprendizagem são processos únicos, vivenciados 
por todo ser humano, que em condições formais e informais desenvolve 
mecanismos de apropriação do conhecimento disponível. Ao desconsiderar 
as capacidades do deficiente e conceber os processos de ensino e 
aprendizagem como homogêneos, a escola não oferece as mesmas condições 
de ensino e aprendizagem ao aluno deficiente, uma vez que não prioriza 
adaptações, estabelecendo uma desvantagem em relação aos não deficientes.
  
 

 O estudante Tiago apresenta outro aspecto relevante que dificulta a 

permanência dos graduandos com deficiência auditiva na IES, referente à presença 

do intérprete e o uso da LIBRAS. Conquanto, a universidade tenha disponibilizado 

um intérprete para acompanhá-lo, porém a dificuldade consistia nos termos técnicos 

da Biologia que não possuem sinais de LIBRAS. Tal situação demonstra a 

necessidade dos surdos reunirem especialistas nas diversas áreas do conhecimento 

para criarem glossários específicos, com termos técnico-científicos, considerando as 

possibilidades dos surdos ingressarem em diversos cursos do ensino superior. 

 A docente Rebeca, por sua vez, acredita que o sucesso, no que tange à 

permanência de estudantes com deficiência na universidade, está relacionado 

também ao acompanhamento familiar e às adaptações realizadas pela IES, no sentido 

de melhor atender esses estudantes em suas individualidades. Segundo ela: 

 

Eu me lembro que um primeiro aluno falou com a gente e solicitou à 
universidade adaptação de bancada ou uma mesa, mas ele já estava no 
terceiro semestre e nada tinha sido feito. Já com um segundo aluno foi 
diferente. A universidade tomou providências mais rápido, talvez porque já 
está num caminhar da inclusão mais adiantado, e talvez também, por conta 
da pressão da família, [...]. E de ameaçar mesmo. Se não fizer, a gente vai 
entrar na justiça, porque é um direito dele. Eu acho que a participação da 
família desse aluno foi muito importante (Profª. Rebeca, docente do curso de 
Ciências Biológicas, 2017). 

 

 Em seu depoimento, a Profª. Rebeca aborda que a universidade tem buscado 

realizar adaptações na estrutura física e no mobiliário para atender aos estudantes 

com deficiência. Contudo, salienta que, no caso de dois estudantes cadeirantes para 
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quem ministrou aula, acredita que o primeiro tenha sido penalizado, não dispondo 

de adaptações simples, como uma bancada para apoiar seu material didático. 

 A professora continuou afirmando que o segundo estudante com deficiência 

encontrou um ambiente mais acessível e dotado de melhores condições para que o 

mesmo pudesse estudar e frequentar os diferentes espaços do campus. A docente 

acredita que o avanço alcançado pelo segundo estudante se deve ao 

acompanhamento e às reivindicações dos familiares desse graduando, que quando 

notavam que tal estudante estava sendo prejudicado no seu direito de vivenciar o 

ambiente acadêmico em sua plenitude, buscavam até mesmo os meios legais para 

exigir as adaptações necessárias. 

 No livro "Educação Inclusiva: o professor mediando a vida", as autoras 

Sampaio e Sampaio (2009, p. 24), compartilham da mesma opinião da professora 

Rebeca e relatam ainda: 

 

[...] no trabalho com adultos ficou evidente a diferença de posicionamento diante da 

vida daqueles que, desde cedo, tiveram apoio de uma família que proporcionou 

oportunidades de maior convívio social e incentivo para que se tornassem mais 

autônomos e independentes. O acesso a um ensino de qualidade, etapa fundamental 

da socialização e aprendizagem, abre caminho para a descoberta de potencialidades 

e, posteriormente, pode facilitar o acesso ao mercado de trabalho. 

 

 As autoras anteriormente citadas destacam a importância do 

acompanhamento feito pelas famílias aos estudantes com deficiência na fase escolar, 

de maneira que esses sujeitos sejam estimulados e participem de vivências que 

promovam a sua autonomia e independência. Além disso, o acompanhamento 

familiar e o acesso a uma educação de qualidade podem contribuir para que as 

pessoas com deficiência se percebam como sujeitos de direitos, de maneira a exigir 

do Estado que as condições lhe sejam asseguradas para uma vida social mais 

equânime. 

 Já o relato da docente Marta foi marcado por elogios feitos à IES, no que se 

refere à contratação de técnicos responsáveis pelo AEE e às adaptações arquitetônicas 

realizadas pela instituição nos últimos anos, visando a permanência dos estudantes 

com deficiência na universidade. Segundo ela:  
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A UESB tem se preocupado muito com isso, tanto com a perspectiva de 
adaptação arquitetônica que a gente vê, de rampas, marcação para pessoas 
com deficiência visual, o elevador. [...] o Núcleo que existe para 
atendimento, tem se preocupado tanto com os alunos, quanto, por exemplo, 
em caso de eventos, têm intérpretes de Libras. [...] a própria legislação que 
obriga a existência da Libras na grade curricular do curso de licenciatura. E 
que aqui na UESB esse aspecto é cumprido (Profª. Marta, docente do curso 
de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 A professora Marta inicia seu depoimento afirmando que a instituição se 

ocupou, inicialmente, em garantir a adaptação arquitetônica dos prédios físicos, com 

a construção de rampas, a sinalização horizontal, o alargamento de portas, dentre 

outros, visando tornar os espaços acessíveis a todas as pessoas.  

 Em seguida, a professora destaca a contribuição do Núcleo de Ações 

Inclusivas para Pessoas com Deficiência (NAIPD) da universidade, e o serviço 

prestado por ele a esses estudantes, como a garantia da presença de intérpretes de 

Libras na sala de aula. A professora ressalta que a IES também assegurou, nas 

matrizes curriculares dos cursos de licenciatura, a oferta da disciplina LIBRAS, de 

maneira a preparar os futuros professores para atuarem em contextos de diversidade 

na Educação Básica, aspecto que é determinado pela legislação educacional brasileira 

que versa sobre a formação de docentes. 

 Assim, diante do relato da referida professora, podemos perceber o empenho 

da instituição, no tocante a fazer do ambiente universitário em questão o mais 

inclusivo possível. Contudo,  

 

[...] é exatamente a presença de todos na escola que faz emergir as 
inconsistências e incongruências do paradigma educacional hegemônico. É 
exatamente a característica in processum da inclusão que faz com que as bases 
e modelos do paradigma ora posto comecem a entrar em crise aguda diante 
do acúmulo de anomalias. A crise aguda, uma vez instalada, movimenta a 
lógica instalada reclamando rupturas e, consequentemente, o 
estabelecimento de novas visões de mundo pautadas na necessidade de 
valorização e heterogeneidade. Ademais, os desafios da inclusão são 
multifacetados e exigem uma atuação reflexiva, crítica, interdisciplinar e 
contínua. Logo, é o próprio convívio com os alunos com necessidades 
educacionais especiais que irá iniciar o processo de construção de novas 
alternativas de ensino, de novos percursos formativos, de novos recursos 
didáticos e de novas abordagens epistemológicas e didáticas (VIVEIRO e 
BEGO, 2015, p. 14-5). 
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 Conforme relatado pelos autores Viveiro e Bego (2015), a chegada de pessoas 

com deficiência na escola comum contribui para se colocar em suspensão o 

paradigma da homogeneização das práticas educativas. Considerando que a marca 

da condição humana é a diferença, as instituições educativas necessitam transitar do 

paradigma da homogeneização para o paradigma da heterogeneidade, quando cada 

sujeito será considerado conforme a sua singularidade. O convívio com estudantes 

com deficiência nas rotinas escolares é o que vai direcionar os caminhos a serem 

percorridos para a efetivação da inclusão de todos na escola. 

 Outros depoimentos reforçaram que o êxito na permanência dos estudantes 

com deficiência na universidade se deve, em parte, aos esforços empreendidos pela 

instituição, no sentido de realizar adaptações necessárias, além de destacarem a 

persistência dos estudantes com deficiência, buscando a garantia de seus direitos. 

Foram citados outros aspectos que contribuem com a permanência desse grupo de 

graduandos na universidade como: a colaboração de colegas de turma e o 

acompanhamento realizado pela equipe técnica do NAIPD, tanto aos graduandos, 

quanto aos professores. Neste sentido, uma docente da instituição narra que:  

 

[...] tenho observado que a trajetória dos alunos tem sido boa, apesar das 
dificuldades, deles geralmente passarem mais tempo no curso do que os 
demais colegas, mas eles procuram sanar essas dificuldades. Tem o apoio 

também dos colegas de graduação, auxiliando-os nas dificuldades do dia-a-
dia. Quando há também a questão dos intérpretes para ajudar, também isso 
tem melhorado. [...] Nós temos desistências sim, mas os que permaneceram 
tiveram êxito na conclusão do curso de graduação (Profª. Sara, docente do 
curso de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 A professora Sara inicia o seu relato afirmando que apesar de os estudantes 

com deficiência encontrarem dificuldades durante sua trajetória na universidade, 

eles têm criado estratégias para vencer tais obstáculos. A docente afirma que esses 

estudantes passam mais tempo para concluir a graduação, do que um discente que 

não tem deficiência e segue regularmente o seu curso. Acreditamos que tal fato não 

pode ser considerado como uma regra, uma vez que ocorre de estudantes sem 

deficiência retardarem o tempo de conclusão do seu curso. 

 A docente destaca, ainda, a colaboração dos colegas de sala, auxiliando os 

graduandos com deficiência a sanarem as dificuldades enfrentadas durante as suas 
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respectivas trajetórias acadêmicas. Por fim, a colaboradora da pesquisa esclarece que 

tem conhecimento de casos de estudantes com deficiência que desistiram de dar 

segmento à graduação em Biologia. Mas, salienta que aqueles que persistem, logram 

êxito e concluem seus cursos, mesmo tendo que utilizar de um tempo maior para 

findarem a graduação. 

 Outro depoimento de uma docente da instituição também ratifica o empenho 

da universidade em se constituir como uma instituição inclusiva: 

 

Eu vejo que o acesso tem sido positivo. Porque desde o vestibular, quando 
essas pessoas procuram a COPEVE para que elas possam fazer as provas, 
[...] tem sido atendidas. E o fato da UESB ter um Núcleo de Inclusão faz com 
que [...] o número de pessoas com deficiência que têm feito o vestibular para 
a UESB tem aumentado ao longo dos anos. Acredito que se deva à presença 
do Núcleo, da estrutura que o Núcleo tem, dos profissionais que ali existem 
e a atuação deles junto a esses alunos com deficiência (Profª. Isabel, docente 
do curso de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 A professora Isabel revela em seu depoimento que avalia como “bem 

sucedido” o acesso das pessoas com deficiência à universidade. Acrescenta que a 

Comissão Permanente de Vestibular (COPEVE) da instituição tem conseguido 

atender às necessidades dos candidatos com deficiência durante a realização da 

prova do concurso vestibular, fornecendo-lhes suporte no que se refere à 

disponibilização de ledores, intérpretes, cuidadores ou acompanhantes, de acordo 

com as limitações advindas da deficiência dos vestibulandos.  

 Ademais, a docente destaca que, de acordo com a sua percepção, o número de 

estudantes que procuram ingressar na referida IES tem aumentado, devido à 

assistência que estes estudantes recebem por parte do Núcleo de Ações Inclusivas 

para Pessoas com Deficiência (NAIPD), após ingresso na universidade. De acordo 

com a professora Isabel, isso se deve ao envolvimento dos profissionais que lá atuam, 

além da qualidade do trabalho desenvolvido por esses técnicos do AEE. 

 O professor Pedro também percebe como exitoso o trabalho desenvolvido pela 

IES, no tocante à permanência dos estudantes com deficiência: 

 

Eu acho que a universidade está oferecendo, está tentando tornar esse 
processo cada vez mais digno do que se espera de uma universidade pública 
que tenha que atender todo mundo, em todas as condições sociais, inclusive 



105 

 

condições também físicas, intelectuais e tudo mais (Prof. Pedro, docente do 
curso de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 Nesse sentido, o professor Pedro coloca que acredita que a universidade está 

buscando se empenhar para alcançar as condições de equidade, no que se refere ao 

processo de seleção a que precisam se submeter todos os estudantes que desejam 

ingressar em instituições públicas de ensino superior. Para ele, essas IES devem estar 

abertas para receber públicos com diferentes condições culturais, sociais, econômicas, 

étnicas, físicas, sensoriais e intelectuais. Dessarte, corroborando tais depoimentos, os 

pesquisadores Viveiro e Bego (2015, p. 13) ressaltam que: 

 

[...] o movimento da Educação Inclusiva vem apontando necessidade da 
construção de um novo paradigma educacional. Paradigma este pautado na 
seguinte premissa imperativa: a valorização da diferença é fundamental 
para a emancipação social e humana. Logo, uma sociedade que se quer justa 
e fraterna deve, em detrimento de uma postura de mera aceitação ou 
tentativa de normalização dos indivíduos, lutar para a valorização da 
heterogeneidade como riqueza indispensável. O que implica garantir o 
respeito às diferenças mediante o tratamento equânime à diversidade de 
cidadãos que compõem nossa sociedade. 
 

 

 Os autores Viveiro e Bego (2015) se referem a um novo paradigma que 

emergiu no contexto escolar a partir da chegada das pessoas com deficiência nas 

instituições educativas. Nesse sentido, a valorização da diferença é condição 

precípua para a emancipação social e humana. Logo, o que se espera é que a 

sociedade evolua de uma postura de mera aceitação da diferença, para a valorização 

da heterogeneidade como riqueza. Assim, o maior desafio para a vida em sociedade 

é o tratamento equânime das diferenças. 

 A professora da IES, representante do NAIPD, ressaltou em seu depoimento 

que, de acordo com sua percepção: 

 

Todo esse aumento de quantidade de alunos com deficiência no ensino 
superior, tanto aqui, como no Brasil inteiro, se dá por eles. Por uma luta 
deles, pelo direito de cidadania, pelo anseio assim como todos os outros, 
poderiam estudar e ter acesso ao mercado de trabalho. [...] esse ingresso se 
dá por pressão externa deles para cá, de certa forma, forçando a 
universidade num certo momento a se modificar (Profª. Teresa, docente e 
representante do NAIPD, 2017). 
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 A docente inicia seu relato ratificando que o aumento considerável no número 

de matrículas de pessoas com deficiência na educação superior está acontecendo pelo 

desejo e pela luta dessas pessoas em adentrarem nesses espaços educacionais. Para a 

professora Teresa, as mobilizações e as reivindicações dessas pessoas e de seus 

familiares vêm ganhando força, fazendo com que esses estudantes desejem muito 

mais do que concluir a Educação Básica. Eles lutam por espaço nas universidades e, 

consequentemente, no mercado de trabalho. 

 Viveiro e Bego (2015, p. 15) coadunam com o pensamento da representante do 

NAIPD e acrescentam: 

 

Dentre as ações que precisam ser levadas a cabo com maior frequência está a 
realização de eventos acadêmico-científicos específicos que busquem 
discutir e refletir sobre a problemática da educação escolar na perspectiva 
inclusiva. Outro passo importante consiste em buscar mecanismos de 
socialização dos avanços, desafios e perspectivas resultantes desses eventos 
de modo a gerar ações que possam impactar sobre as práticas educativas 
realizadas nas diversas unidades escolares distribuídas em todo o país. 

 

 Nessa perspectiva, diante do relato da professora Teresa, acrescido às 

contribuições trazidas por Viveiro e Bego (2015), o ingresso e a permanência de 

estudantes com deficiência na educação superior têm se dado pela luta para a 

garantia de direitos dessas próprias pessoas e de seus familiares. Contudo, é 

imprescindível que eventos acadêmicos aconteçam por todo o Brasil, com o intuito 

de serem disseminados pensamentos e práticas consideradas como avanços no que 

se refere à inclusão da pessoa com deficiência na educação superior, bem como 

analisar e compartilhar possíveis entraves e alternativas eficazes e viáveis no que 

tange à educação superior na perspectiva inclusiva. 

 Portanto, como achados significativos desta pesquisa no que se refere ao 

acesso e à permanência de estudantes com deficiência no curso de Ciências 

Biológicas da UESB/Jequié, os colaboradores reconhecem os progressos da 

instituição quanto à realização de adaptações arquitetônicas que garantem o acesso 

desses estudantes aos espaços da universidade, além de elogiarem a existência do 

NAIPD como mediador eficaz da aprendizagem e das relações estabelecidas entre 

colegiado, professores e estudantes com deficiência. 
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 No entanto, esses mesmos achados apontam também para o fato de a IES 

ainda ser carente de mudanças de posicionamentos que estão além das adaptações 

arquitetônicas, tendo a formação de professores como um grande dilema a ser 

superado. Por fim, os relatos ratificam o importante papel do acompanhamento 

familiar desses estudantes, possibilitando aos mesmos a descoberta de suas 

potencialidades e facilitando seu acesso às atividades propostas pelo curso.   

 

4.2 - O que os professores e os estudantes com deficiência pensam sobre inclusão 
 

 Ao solicitarmos que os participantes da pesquisa definissem inclusão, 

obtivemos respostas com posicionamentos variados. Dentre esses depoimentos, 

apresentamos trecho do relato de Maria: 

 

Inclusão é você incluir o diferente. Porque a gente vive numa sociedade que 
rege o padrão. Igual é o padrão, professor padrão. Então, eles não são 
treinados digamos assim, para atender esse tipo de pessoa. Digo até por 
mim, que curso uma licenciatura. Eles abordam, estão abordando agora um 
pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque acho que está em alta, [...]está na 
mídia. E também porque eles encontraram uma pessoa deficiente no curso. 
Mas, se eu parar para analisar, eu não sou treinada para atender esse tipo de 
pessoa (Maria, estudante com paralisia cerebral, 2017). 

 
 

 Em seu depoimento, Maria afirma que a sociedade não sabe lidar com a 

diferença, sempre esperando dos indivíduos que atendam aos padrões. Segundo ela, 

qualquer comportamento desviante não é aceito. Outro aspecto abordado pela 

depoente refere-se à falta de formação dos professores das instituições de educação 

superior para atenderem aos estudantes com deficiência. Segundo Maria, essas 

temáticas só passam a ser abordadas na universidade, a partir do momento que a 

instituição recebe um estudante com deficiência.  

 Por último, a depoente retrata a situação dos cursos de licenciatura, voltados 

para a formação inicial dos futuros professores que atuarão na Educação Básica, 

afirmando que esses licenciandos não estão recebendo uma formação que lhes dê 

condição de atender aos estudantes com deficiência, quando estiverem em efetiva 

regência. Maria declara que, mesmo estando em um curso de formação de 
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professores para atuar em instituições da Educação Básica, a mesma não se sente 

preparada para trabalhar com estudantes com deficiência. 

 A fala de Maria coaduna com o depoimento do professor Pedro, quando o 

mesmo afirma que: 

 

As ações inclusivas, para mim, são todas aquelas que permitem a ele ter uma 
condição mais próxima possível da normalidade. Então, desde questões de 
deslocamento, questões de temporalidade, quer dizer: às vezes o aluno não 
pode ficar sentado tanto tempo numa cadeira e você tem que dar um 
intervalo na sala, ele tem que se alimentar, às vezes, na sala. Tem essa parte, 
digo assim, da questão física e fisiológica (Prof. Pedro, docente do curso de 
Ciências Biológicas, 2017).  

 

 O professor Pedro acredita que as ações inclusivas têm por função principal 

garantir aos estudantes com deficiência um estado mais próximo possível do que se 

acredita ser o de um sujeito tido como "normal", ou neurotípico, como se refere à 

literatura da área. Para ele, é fundamental que esses graduandos com deficiência 

tenham respeitadas as suas condições físicas, fisiológicas, dentre outras. 

 Vale ressaltar que segundo Skliar (2006, p. 19), "'normalizar' significa escolher 

arbitrariamente uma identidade e fazer dela 'a identidade', a única identidade 

possível, a única identidade 'verdadeira'". Partindo do pensamento deste autor, 

precisamos como educadores nos posicionar quanto às tentativas de caracterização 

de determinados perfis de indivíduos como "normais", e, portanto, superiores aos 

outros, reconhecendo a importância das diferenças na construção de um ambiente 

acolhedor e equânime.  

 Para Carneiro (2015, p. 34) essa tentativa de aproximar os sujeitos da condição 

de "normalidade" ainda está presente nos dias de hoje, porque: 

 

[...] o indivíduo com deficiência era treinado a maior parte do tempo para se 
parecer com o não deficiente e suas oportunidades de desenvolvimento 
global eram diminuídas. A normalização não era atingida, pois a deficiência 
é uma condição inerente ao sujeito que precisa ser educado a partir dela e 
não de sua negação. Desta forma, a escola reafirmava um estereótipo de 
incapacidade e de incompetência creditado ao deficiente ao longo do tempo. 
 
 

 Em outras palavras, como apontado por Skliar (2006) e Carneiro (2015), 

enquanto as instituições educacionais estiverem ocupadas somente em educar os 
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estudantes que se encontram em um perfil de "normalidade", continuarão 

contribuindo para a perpetuação da exclusão e da injustiça social. Isso porque as 

diferenças são, na maioria das vezes, pouco valorizadas, fazendo com que estudantes 

que se encontram fora do perfil esperado pelos docentes sintam-se incapazes de 

aprender e ter sucesso em suas vidas acadêmicas.  

 Um ponto importante foi levantado por Rute, estudante com deficiência, 

quando esta relatou que: 

 

[...] a inclusão é maior para as necessidades que são mais vistas. Tipo um 
cadeirante, tem rampa em todos os lugares, elevadores. Quando a 
necessidade é menos perceptiva, acaba não tendo essa inclusão. Porque as 
pessoas não sabem, acabam relevando muito, achando que é mania (Rute, 
estudante com Artrite Reumatóide Juvenil Sistêmica, 2017). 

 

 Rute afirma que o processo de inclusão de pessoas com deficiência na 

universidade é mais eficaz "para as necessidades que são mais vistas" (estudantes 

cadeirantes, cegos ou surdos). A depoente declara que quando a pessoa com 

deficiência não está nesse grupo, o seu atendimento deixa a desejar, uma vez que 

para ela, muitos sujeitos da comunidade acadêmica consideram essa situação, de 

pessoas com deficiências menos perceptíveis, como "mania". 

 Nesse sentido, ressaltamos a compreensão de Diniz (2007), quando afirma que 

a "deficiência" como uma variante do "normal" foi uma construção discursiva 

ocorrida no século XVIII, sendo que desde então, a pessoa com deficiência é 

compreendida como aquela que foge da norma, sendo a anormalidade uma 

concepção estética. Partindo desse mesmo pressuposto, Carvalho (2007, p.60) 

acrescenta que: 

 

Negar a deficiência (sensorial, mental, física, motora, múltipla ou decorrente 
de transtornos invasivos do desenvolvimento) de inúmeras pessoas é tão 
perverso quanto lhes negar a possibilidade de acesso, ingresso e 
permanência bem sucedida no processo educacional escolar, recebendo a 
educação escolar que melhor lhes permita a remoção de barreiras para a sua 
aprendizagem e participação. 
 

 Assim, diante do apontado por Diniz (2007) e Carvalho (2007), tão cruel 

quanto não permitir à pessoa com deficiência o acesso e a permanência nas 
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instituições educacionais, é não priorizar a remoção de barreiras para que todos 

possam aprender, mesmo que de maneiras e em tempos diferentes uns dos outros. 

Nessa direção, tanto o ingresso como as condições de aprendizagem e participação 

nas atividades propostas caracterizam-se como direitos a serem perseguidos pelas 

IES e por seus integrantes, sendo eles reitores, coordenadores, professores e demais 

membros da comunidade universitária.    

 De igual maneira a inclusão foi apontada no depoimento da professora Marta 

como um direito. Para ela:  

[...] ninguém está fazendo favor; a pessoa tem o direito de entrar aqui, então 
é a instituição e são as pessoas daqui que precisam se adequar a situação 
para que a pessoa realmente exerça mesmo um direito de cidadania. [...] me 
parece que quem se ocupa mais com a questão do desempenho acadêmico 
dos estudantes com deficiência é o pessoal do Núcleo que tem dado um 
apoio nesse sentido. Mas a gente procura entender inclusão de um sentido 
mais amplo, acho que o Programa de Assistência Estudantil (PRAE) tem 
feito a parte dele (Profª. Marta, docente do curso de Ciências Biológicas, 
2017).  

 

 A professora Marta afirma que a inclusão da pessoa com deficiência na 

educação superior constitui-se como um direito, cabendo à instituição criar as 

condições para que essas pessoas exerçam o seu direito de cidadania. A professora 

destaca, ainda, o papel exercido pelo NAIPD, no tocante ao acompanhamento do 

desempenho acadêmico dos estudantes com deficiência. Por último, a docente se 

contradiz ao afirmar que o Programa de Assistência Estudantil (PRAE) é quem mais 

tem se dedicado ao trabalho de acompanhamento dos estudantes com deficiência, o 

que revela que a mesma não conhece a função do PRAE e do NAIPD na 

universidade. 

 A colocação da professora Marta sobre a inclusão na UESB será comentada 

por nós a partir de dois aspectos: no primeiro momento, quando ela direciona 

também ao PRAE o atendimento à pessoa com deficiência; e no segundo momento, 

quando a colaboradora da pesquisa concebe a inclusão como um direito.  

 As informações colhidas no sítio da UESB12 dão conta de que o PRAE foi 

instituído através da Resolução do CONCEPE nº 36/2008 e tem como principais 

atribuições: sistema de reserva de vagas combinadas com quotas adicionais para o 

                                                             
12 Site da UESB: http://www2.uesb.br/prae/ 
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vestibular da instituição (acesso); assistência estudantil (permanência); e integração 

com a comunidade e fortalecimento de ações externas de assuntos comunitários. As 

ações compreendidas pelo subprograma permanência são formadas pelos seguintes 

tipos de auxílio ou subsídios: moradia; alimentação; transporte urbano; transporte 

intermunicipal; residência universitária; e permanência. 

 Nesse sentido, a participação de estudantes com deficiência no PRAE 

dependerá diretamente de suas condições socioeconômicas, e não necessariamente à 

sua condição de pessoa com deficiência. Em outras palavras, a existência da 

deficiência não assegura que este estudante será contemplado com um ou mais 

subsídios do referido programa.  

 O NAIPD, por sua vez, é constituído como um setor da universidade a quê 

tem acesso livre todas as pessoas com deficiência matriculadas na instituição. Ele se 

ocupa diretamente das questões relacionadas à aprendizagem do graduando com 

deficiência, buscando também atender às necessidades apresentadas pelos 

professores no que tange à adaptação de metodologias de ensino e avaliação da 

aprendizagem desses estudantes.  

 Já no que se refere à compreensão que a professora Marta tem da inclusão 

como um direito, essa concepção é trazida por Diniz (2007), sendo colocada ainda 

como uma construção histórica. Para esta autora: 

 

De um corpo estritamente biomédico confinado aos saberes médicos, 
psicológicos e de reabilitação, a deficiência passou a ser também um campo 
das humanidades. Nessa guinada acadêmica, deficiência não é mais uma 
simples expressão de uma lesão que impõe restrições à participação social de 
uma pessoa. Deficiência é um conceito complexo que reconhece o corpo com 
lesão, mas que também denuncia a estrutura social que oprime a pessoa 
deficiente (DINIZ, 2007, p.09). 

 

 Assim, como colocado por Diniz (2007), a condição de deficiência na 

atualidade admite a "lesão", mas luta contra todo o tipo de imposição de limites, de 

cerceio, de restrição da participação da pessoa com deficiência nos lugares ou 

instituições em que ela deseja estar. Contudo, as barreiras estão presentes 

cotidianamente, inclusive nas universidades, e tentam impedir que as diferenças 
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sejam reconhecidas e respeitadas, denunciando uma educação de base opressora, 

alheia às necessidades e individualidades de seus membros.  

 Para a professora Sara, a universidade deve desenvolver ações articuladas, 

com o intuito de tornar a instituição, de fato, inclusiva. Segundo a docente: 

 

[...] ações inclusivas, são ações que devam ser desenvolvidas na 
universidade para facilitar a integração desse aluno no curso de graduação. 
Essas ações inclusivas devem ser uma ação conjunta por parte do colegiado, 
envolvendo os professores que vão ministrar as disciplinas, com apoio de 
possíveis monitores ou guias para poder melhorar essas ações (Profª. Sara, 
docente do curso de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 Ao discorrer sobre as ações inclusivas, a professora Sara trata dos 

investimentos e das atividades que devem ser realizadas pelas IES, na perspectiva do 

atendimento à pessoa com deficiência. A professora se refere às atividades e aos 

esforços conjuntos que devem ser realizados pelas instâncias da universidade, 

incluindo setores administrativos, acadêmicos, pedagógicos, de maneira a garantir o 

pleno atendimento do estudante com deficiência.  

 A docente também aborda o apoio que deve ser assegurado pela universidade, 

por meio da salvaguarda de profissionais que realizem o atendimento educacional 

especializado desses estudantes, bem como a presença de acadêmicos e professores 

para fazerem a orientação aos discentes com deficiência, por meio de monitorias, 

tutorias, dentre outros. Por último, a professora Sara destaca que essas ações estão 

sendo desenvolvidas paulatinamente, à medida que a universidade recebe os 

estudantes com deficiência e necessita garantir as condições especiais de 

aprendizagem desses sujeitos.  

 Pensamos ser importante destacar que algumas ações relacionadas a trabalho 

em conjunto entres colegiados, professores, equipe do AEE do NAIPD e acadêmicos 

de diferentes cursos já vêm acontecendo na IES. Essas iniciativas têm possibilitado 

ações planejadas com o intuito de viabilizar o sucesso dos estudantes com 

deficiência, no tocante às suas aprendizagens. Atualmente, por exemplo, tanto os 

professores podem solicitar monitores para as suas disciplinas, quanto a coordenação 

do NAIPD busca a parceria de acadêmicos da instituição que tenham interesse no 
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trabalho voluntário como monitores, para auxiliar os estudantes com deficiência em 

atividades de leitura, elaboração de trabalhos científicos, entre outras tarefas. 

 A partir desse pressuposto, Carvalho (2007, p. 68) aborda que as instituições 

de ensino precisam:  

[...] ressignificar suas funções políticas, sociais e pedagógicas, adequando 
seus espaços físicos, melhorando as condições materiais de trabalho de todos 
os que nela atuam, estimulando neles a motivação, a atualização dos 
conhecimentos, a capacidade crítica e reflexiva, enfim, aprimorando suas 
ações para garantir a aprendizagem e a participação de todos, em busca de 
atender às necessidades de qualquer aprendiz, sem discriminações. 
 

 Para Carvalho (2007), a ressignificação das funcionalidades "políticas, sociais e 

pedagógicas" das instituições de ensino superior para melhor atender à diversidade 

está intimamente ligada à participação ativa de todos os envolvidos, e em especial, 

dos professores. Para a autora, o desenvolvimento profissional desses especialistas, 

corrobora o sucesso na aprendizagem dos estudantes com deficiência e, porque não 

dizer, dos próprios professores, através da reflexão, da socialização e das mudanças 

de suas práticas.  

 Nesse sentido, a professora Joana, representante do colegiado, defende que a 

inclusão refere-se à integração da pessoa com deficiência, possibilitando às mesmas 

não somente o convívio com outras pessoas, como também, sua participação nas 

diferentes atividades propostas pela universidade aos demais estudantes do curso de 

Ciências Biológicas. Em seu relato, a docente colocou: 

 

Eu acho que é integração mesmo dos diferentes, a gente está falando da 
pessoa com deficiência, especificamente das pessoas no curso. Que é 
diferente de assistencialismo. E quando a gente discute a inclusão de fato é, 
cada curso tem, digamos assim, ele ocorre cotidianamente, já tem uma 
rotina. A Biologia a gente tem uma rotina, é isso do campo, do laboratório e 
o aluno, ele precisa se sentir inserido nessa rotina. [...] Quando a gente lida 
com bancada, ele tem que conseguir visualizar o que o outro visualizou ali. 
Tem que saber que ele pode fazer um corte, então que essa formação para a 
gente é extremamente importante que ele consiga fazer, que não seja faz de 
conta (Profª. Joana, docente e representante do Colegiado do curso de 
Ciências Biológicas, 2017). 

 

 Seguindo essa linha de raciocínio, a professora acredita que é importante que 

o curso de Biologia se preocupe em inserir os graduandos com deficiência nas 

atividades que são peculiares aos demais estudantes, tais como as aulas que 
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acontecem fora do campus (atividades/viagens de campo), além de se garantir o 

acesso desses discentes às práticas desenvolvidas nos diferentes laboratórios do 

curso, com a garantia de equipamentos e mobiliários acessíveis. Contudo, deve-se 

levar em consideração os limites e as possibilidades de cada um e o grau de 

dificuldade apresentado pelas atividades específicas da Biologia, para não cairmos na 

tentação de confundir “todos são iguais” com “igualdade de oportunidade". 

 Comungando do mesmo pensamento da professora e representante do 

colegiado, Carvalho (2007, p. 63) coloca: 

 

A grande questão é como transformar o cotidiano da escola, que defende o 
mito de igualdade de oportunidades e a traduz como o oferecimento da 
educação idêntica para todos, desconsiderando-lhes a diversidade e a 
complexidade [...].  
Embora seja sofrido, precisamos admitir que a escola tem legitimado a 
exclusão, principalmente dos grupos em desvantagem, mesmo quando 
procura inserir alunos nas classes regulares, mas sem os apoios necessários. 
 

  

 Contribuindo com o pensamento de Carvalho (2007) destacado acima, a 

professora Teresa chama a atenção para o fato de que o principal objetivo da inclusão 

no contexto universitário consiste em respeitarmos as individualidades e atendermos 

as necessidades de todos os participantes do contexto educacional. Para ela,  

 

[...] a gente não pode continuar assim, aceitando que ao invés de ver alunos, 
vejam a cegueira, a surdez, a invalidez. Esses termos inclusive estão em 
desuso. Entender a deficiência como uma condição humana, assim como é 
com gênero, sexo, raça, etnia e idade. É uma questão de modificações para 
entender as necessidades, as singularidades e as particularidades de cada 
aluno, inclusive daqueles com deficiência (Profª. Teresa, docente e 
representante do NAIPD, 2017). 

 

 Dessarte, em seu depoimento, a professora Teresa salienta que é 

imprescindível que a sociedade como um todo possa enxergar nas pessoas com 

deficiência muito mais do que a limitação física, sensorial ou intelectual. Para a 

docente, a deficiência deve ser compreendida como uma condição humana, assim 

como sexo, etnia, idade, entre outras condições. Acrescenta a professora e integrante 

do NAIPD, que a sociedade como um todo precisa estar atenta às modificações que 

necessitam ser realizadas nos diversos espaços e nas relações, com o intuito de que as 



115 

 

singularidades de todas as pessoas possam ser levadas em consideração, quer elas 

tenham deficiência, ou não. 

 Atestando o pensamento da professora Teresa, Mantoan (2006) afirma que se 

as instituições de ensino têm como objetivo serem inclusivas, é imprescindível que: 

 

[...] seus planos se redefinam para uma educação voltada à cidadania global, 
plena, livre de preconceitos e disposta a reconhecer as diferenças entre as 
pessoas e a emancipação intelectual. Porque não basta uma educação 
na/para a cidadania. É preciso que se eduque para a liberdade, e, nesse 
sentido, nenhuma forma de subordinação intelectual pode ser admitida 
(MANTOAN, 2006, p. 206). 
 

 Portanto, a partir desta perspectiva, a dimensão humana e as individualidades 

dos sujeitos é que merecem destaque. Concordando com o pensamento de Mantoan 

(2006) e da professora Teresa, Freitas (2006) defende que a sociedade deve se 

modificar, para que a inclusão possa de fato acontecer. Segundo esta autora: 

 

A pedagogia da exclusão tem origens remotas, condizentes com o modo 
como são construídas as condições de existência da humanidade em 
determinado momento histórico. Um longo caminho tem sido percorrido 
entre a exclusão e a inclusão escolar/social. É evidente que as orientações 
que se apresentam sobre o paradigma de inclusão devem ser baseadas na 
evolução de conceitos anteriores e nos progressos científicos e tecnológicos, 
pertinentes à educação geral. Neste contexto, devemos priorizar a 
valorização da dimensão humana de cada sujeito, do sujeito cidadão, com 
seus direitos fundamentais e deveres garantidos (FREITAS, 2006, p. 162). 

 

 Aqui temos a retomada da discussão acerca da importante "valorização da 

dimensão humana", considerando suas individualidades e necessidades, 

independentemente se essa pessoa tem ou não deficiência. Dessa forma, ao 

almejarmos uma política educacional transformadora e inclusiva, não podemos 

perder de vista que o ser humano é único, e que ele é formado socialmente. De modo 

igual, nas palavras de Freitas (2006, p. 177), "quanto maior a diversidade dos 

componentes em uma interação social, mais rica a formação do pensamento 

produzido por essas pessoas". 

 Buscando sintetizar os dados obtidos nesta seção da pesquisa, inferimos que a 

inclusão é apontada pelos colaboradores como um direito da pessoa com deficiência. 

Contudo, o que se tem feito em muitos momentos é oferecer uma educação idêntica 
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para todos, sem levar em consideração as individualidades e necessidades dos 

sujeitos envolvidos no processo educacional. Nesse sentido, é marcante ainda, por 

parte do professor, a idealização do estudante que se espera encontrar, e por parte do 

graduando com deficiência, a busca pelo estado mais próximo do que se acredita ser 

o sujeito "normal". 

 Os participantes da pesquisa apontaram para a necessidade da sociedade 

reconhecer a pessoa com deficiência para além da limitação, do que lhe falta. No que 

se refere à universidade, foi destacada a primordialidade de inclusão dos estudantes 

com deficiência em todas as atividades propostas pelo curso, além da importância do 

desenvolvimento de um trabalho conjunto entre colegiado, professores, monitores, 

técnicos do AEE e estudantes, visando o pleno desenvolvimento das potencialidades 

desses graduandos e o sucesso na formação profissional dos mesmos.   

  

 

4.3 - Práticas educativas voltadas para o desenvolvimento de ações inclusivas 
 

 Um dos questionamentos que levantamos junto aos participantes deste relato 

de pesquisa referia-se à ocorrência de adaptações didáticas e metodológicas na 

prática dos professores, com o intuito de possibilitar a aprendizagem dos estudantes 

com deficiência. Outrossim, nos preocupamos em saber sobre quais as estratégias 

têm sido adotadas pela instituição, pelo colegiado e pelo corpo docente, visando a 

efetivação de ações inclusivas nos cursos de Biologia da UESB.  

 Entre as diferentes respostas obtidas, destacamos aquelas que compreendemos 

como relevantes para elucidar nosso problema de pesquisa. Segue abaixo um dos 

trechos do relato da estudante Rute: 

 

Já tive monitoria. Só que nem sempre. Porque assim, na minha turma não 
tem ninguém com dificuldades. Então, a própria monitora perguntava quem 
tinha dificuldade. Ninguém tinha, só eu, eu era a única. [...] E, às vezes, até 
eu ficava com vergonha, a sala toda entendia, porque a sala toda estava 
presente nas aulas e só eu ficava tomando tempo do monitor ali (Rute, 
estudante com Artrite Reumatóide Juvenil Sistêmica, 2017). 
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 Como exposto acima, ao ser questionada sobre a existência de práticas 

educativas voltadas para a efetivação de ações inclusivas na IES, a estudante Rute 

relatou algo que provocou a nossa reflexão. Por quais motivos estudantes 

universitários com deficiência tornam-se invisíveis para a instituição? Por que, 

mesmo em se tratando de um ambiente acadêmico, o medo do estigma acompanha 

esses estudantes, ao ponto de recusarem atendimentos que lhe possibilitem equidade 

de oportunidades?  

 A depoente afirmou que encontra algumas dificuldades em seu processo de 

inclusão, a exemplo do acesso à monitoria. Segundo ela, a instituição oferecia 

orientação aos discentes por meio de monitores, contudo, Rute não costumava 

participar desse serviço. A estudante disse que como os demais colegas não assistiam 

as aulas de monitoria, por declararem não ter dificuldade no processo de 

aprendizagem, então a discente optava por não frequentar esse atendimento, pois se 

sentia constrangida por fazer isso sozinha. 

 Vê-se aqui uma demonstração de medo do preconceito e da discriminação 

construídos historicamente e certamente vivenciados pela discente na sua trajetória 

de vida. Entretanto, este sentimento e esta atitude precisam ser superados e 

enfrentados, a fim de que tal situação não seja legitimada. Por outro lado, devemos 

compreender que tal superação também dependerá não só do apoio institucional, 

mas da acolhida dos colegas e professores. 

 Infelizmente o medo do estigma acompanha as pessoas com deficiência. 

Ademais, essas "diferenças" são autorizadas pela sociedade como um todo, e seus 

reflexos ecoam também dentro da universidade. Nesse sentido, qualquer 

manifestação de diversidade é subjugada, sendo adjetivada como inferior, ou 

incapaz. Nas palavras de Carvalho (2007, p. 44): 

 

O verdadeiro outro não está na sua manifestação externa e sim em seu 
potencial (interno) de construir-se e reconstruir-se na medida em que nós, 
intencionalmente, desejarmos ou não, viabilizar-lhe o processo. O que se 
constata, lamentavelmente, é que, nem sempre, são oferecidas as condições 
necessárias para o desenvolvimento das potencialidades, o que seria a 
melhor forma de autorizarmos a diferença do nosso convívio cotidiano. 
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 Diante da fala de Carvalho (2007) e dos demais pesquisadores com os quais 

dialogamos ao longo dessa pesquisa, a grande diferença entre os estudantes que 

alcançam sucesso na aprendizagem reside na garantia das condições necessárias para 

que as potencialidades desses sujeitos sejam desenvolvidas. A exemplo, o relato a 

seguir constitui-se de um recorte da fala de Tiago, estudante surdo matriculado no 

curso de Ciências Biológicas, e vai ao encontro do que é proposto por Carvalho 

(2007): 

 

A minha prova na maioria das vezes foi diferenciada; apenas as provas de 
Matemática, Ecologia e outras poucas matérias que ainda assim consegui 
passar, não foram... As disciplinas que não consegui passar foi igual, porque 
não tinha como adaptar (Tiago, estudante com surdez profunda, 2017).  

 

 O depoente coloca que nas disciplinas em que as avaliações escritas não foram 

adaptadas, ele foi reprovado. Além disso, o estudante sustenta que em algumas 

disciplinas os exames não são passíveis de adaptação. Constatamos que o próprio 

estudante é reprodutor da lógica de que existem padrões que precisam ser 

rigorosamente seguidos para que a avaliação da aprendizagem possa ser considerada 

válida. Todavia, vale ressaltar que o objetivo de se adaptar um instrumento de 

avaliação, ou qualquer outra estratégia pedagógica, é de que as oportunidades de 

aprendizagem possam ser equiparadas (CARVALHO, 2007).  

 Corroborando o pensamento de diversos estudiosos da área da Educação 

Inclusiva, dentre eles: Rodrigues (2006), Denari (2006) e Ferreira (2006), Carvalho 

(2007), Viveiro e Bego (2015), Moreira (2003, p. 89-90) afirma que: 

 

Os alunos com necessidades educativas especiais na universidade também 

precisam de apoio e complementos educativos, isto é, de um conjunto de 
procedimentos que visam a igualdade de oportunidades. Isso não significa 
especializar as necessidades atribuídas a esses alunos, mas ultrapassar o 
modelo de aluno considerado normal e esperado pela instituição escolar. 
Enfrentar essa questão passa pela mudança de conceitos e paradigmas, 
implicando, logicamente, em orçamento e vontade política. 
 
 

 A igualdade de oportunidades apontada por Moreira (2003) não é 

compreendida em sua plenitude pela professora Isabel. Prova disso é que, como 

apontado no relato abaixo, a docente afirmou que as adaptações que realizava em 
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sua prática docente ficavam restritas à adequação de atividades avaliativas, quando o 

estudante lhe fazia tal solicitação. Caso contrário, suas estratégias de ensino seguiam 

a mesma "norma" que a utilizada com os demais estudantes. Segundo a referida 

professora:  

 

A dificuldade maior deles era a questão das avaliações, quando eram 
escritas. Nesse momento eles me pediram para fazer uma prova 
diferenciada, e assim eu fiz. [...] Mas uma metodologia específica, não vou 
dizer que fiz, porque realmente não fiz. [...] Mas a gente também não tem 
preparo para isso. A gente tem que ir aprendendo com eles (Profª. Isabel, 
docente do curso de Ciências Biológicas, 2017). 

  

 Como colocado acima, quando foi perguntado à professora Isabel quais 

adaptações didáticas e metodológicas ela já havia empreendido para melhor atender 

aos estudantes com deficiência, a docente respondeu que realizava adaptação das 

avaliações, quando lhe era solicitado. De acordo com ela, a maior dificuldade desses 

discentes está relacionada à realização de atividades avaliativas escritas.  

 No entanto, no que se refere à metodologia e às estratégias de ensino, a 

docente admite que nunca realizou nenhum tipo de adaptação objetivando o sucesso 

na aprendizagem dos graduandos com deficiência. A professora Isabel justifica seu 

posicionamento, deixando claro que não foi preparada pela universidade para 

realizar tais modificações na sua maneira de ministrar as aulas, nem mesmo no 

sentido de que determinadas práticas pedagógicas necessitam ser ajustadas para 

atender às necessidades e individualidades dos estudantes com deficiência. 

 Por último, a professora Isabel destaca que no processo de adaptação de 

material didático-pedagógico e no desenvolvimento de uma prática docente 

inclusiva, os estudantes com deficiência têm um papel primordial, uma vez que 

serão esses sujeitos que fornecerão elementos para que os docentes revisitem as suas 

práticas, considerando o paradigma da heterogeneidade e as diferenças que marcam 

a condição humana.  

 Alguns estudantes participantes da pesquisa relataram a ocorrência de 

adaptações metodológicas e didáticas, realizadas por alguns professores do curso de 

Ciências Biológicas. Ao se referir a uma professora que já havia ministrado aula para 

a sua turma, Maria relatou: 
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[...] ela sempre passava a monitoria para mim. E eu senti também assim que 
ela começou a fazer mais atividades e eu acho que foi para me ajudar 
também e ajudar a turma, entendeu? Ela começou a adaptar as atividades, 
não sei se o termo está certo, mas assim, ela começou a usar muita imagem 
que eu falei com ela, filme para entender melhor, filme do assunto (Maria, 
estudante com paralisia cerebral, 2017). 

 

 A participante da pesquisa relata algumas estratégias adotadas por uma 

professora, visando eliminar barreiras, de maneira que ela pudesse superar as 

dificuldades encontradas no processo de aprendizagem da disciplina. Maria coloca 

que a referida professora fez questão de contar com o auxílio de um monitor na 

disciplina, a fim de garantir a orientação e o atendimento dos estudantes que 

apresentavam dificuldade na aprendizagem e, no caso particular da depoente, 

estudantes com deficiência.  

 Outro aspecto mencionado pela estudante Maria foram as adaptações das 

estratégias de ensino e da organização didática adotadas pela professora, visando 

assegurar a aprendizagem efetiva de Maria. A licencianda relatou que a docente, ao 

notar a sua dificuldade em acompanhar as estratégias adotadas por ela para lecionar, 

passou a utilizar metodologias que diversificassem a forma de ensinar, dentre elas: 

vídeos e imagens e atividades. 

 Freitas (2006) defende que a maneira como os professores são formados 

durante sua trajetória na educação escolar repercute nas percepções, nas idealizações 

e nas suas atuações como docentes. Para essa autora, a qualidade pretendida na 

educação pode ser alcançada através da "boa formação profissional", do "trabalho em 

equipe" e das "boas condições de trabalho". Segundo ela: 

 

Essa linha de pensamento, na qual o professor, diante da reflexão na e sobre 
a ação em sala de aula, refaz sua prática, demonstra uma significativa 
competência à escola inclusiva, pois a reflexão é o elemento desencadeador 
para um trabalho eficaz no ambiente de sala de aula, mediante o qual o 
professor promove experiências em que os alunos demonstram-se 
participativos e ativos (FREITAS, 2006, p. 175). 

 

 Essa reflexão, seguida da ressignificação das práticas e dos pensamentos, 

promove o bem-estar e a aprendizagem de todos. O depoimento a seguir demonstra 
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a importância do cuidado por parte do professor de Lucas, que buscou ter uma 

atitude aberta para uma situação nova, e que resultou em uma experiência que, vista 

pelo olhar do próprio educador, foi exitosa: 

 

Um professor me disse: Eu não sabia como lidar com você, depois eu fui 
aprendendo e foi bom. Esse professor falou que não tinha tido experiência 
nenhuma com aluno especial [...]. Então, quando eu entrei, ficou todo cheio 
de reserva. Ele falando: [...] Será que ele me entende? Depois ele falou que 
durante as aulas ele foi percebendo que eu prestava atenção, que eu queria 
responder alguma coisa que ele perguntava. E ele foi vendo que eu 
raciocinava direitinho, ia pegando os assuntos (Lucas, estudante com 
paralisia cerebral, 2017). 

 

 Em seu depoimento, Lucas relatou a vivência com um professor, que mesmo 

se sentindo despreparado para lidar com um estudante com deficiência em sala de 

aula, buscou vencer seus medos e se aproximou do graduando. Segundo Lucas, com 

o passar dos dias, o docente foi se dando conta do desejo do estudante em responder 

aos questionamentos feitos pelo professor em sala de aula, demonstrando que tinha 

compreensão e domínio sobre os conteúdos trabalhados. Consequentemente, os 

temores do mestre cederam lugar para a percepção de que o que Lucas desejava era 

aprender e ter a condição de estar junto com seus colegas, superando seus limites. 

 Para Ferreira (2006), é evidente que a diversidade que compõe as instituições 

educacionais na atualidade não permite a postura de professores com uma "rigidez" 

em suas "ações docentes", sobretudo, em metodologias que atendam às necessidades 

e à conveniência do próprio docente. Nesse sentido, "o reconhecimento do valor e do 

poder que residem no corpo docente deve estar no centro de qualquer projeto cujas 

ações estejam voltadas para o desenvolvimento de escolas inclusivas" (FERREIRA, 

2006, p. 230). 

 A docente Rebeca descreveu também as adaptações metodológicas que 

costuma realizar quando recebe estudantes com deficiência em suas turmas: 

 

Eu uso multimídia, eu uso vídeos, utilizo o projetor. Eu tento enriquecer da 
forma que eu posso, não só pensando nos alunos portadores de necessidades 
especiais, mas nos alunos como um todo. [...] Eu acho que o aprendizado é 
nosso quando a gente recebe esses alunos, e o crescimento é deles, mas eu 
acho que é mais de nós, que lidamos com eles, que temos que nos adaptar 
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para fornecer, para permitir que eles tenham uma educação de qualidade 
(Profª. Rebeca, docente do curso de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 A professora Rebeca afirma que realiza adaptações metodológicas e didáticas 

em sua prática profissional, no intuito de garantir a qualidade na formação dos 

graduandos para quem ministra aulas. No entanto, a mesma reforça que ela, 

enquanto educadora, aprende muito também, visto que o fato de repensar e 

reestruturar a sua prática lhe proporciona crescimento profissional e pessoal. A 

docente ressalta, ainda, que essa reflexão, acompanhada da ação de adotar 

estratégias diversificadas, contempla a todos os estudantes, não somente àqueles 

graduandos com deficiência. 

 Nesse sentido, além de atender aos estudantes com deficiência e seus colegas 

de turma, as modificações de práticas apresentam-se como ricas possibilidades dos 

professores terem a oportunidade de lidarem com situações novas, que 

proporcionem a ressignificação de suas próprias subjetividades, além da revisão de 

suas práticas profissionais. Em outras palavras: 

 

Não se trata apenas de "macropolíticas", mas também de mudanças que 
remetem à realidade de cada escola e, em última instância, à postura pessoal 
do professor.  
Portanto, na medida em que a educação inclusiva considera a singularidade 
do aluno, deve também considerar a do professor, não para eximí-lo de sua 
função de trabalhar com a diversidade, e sim para acolhê-lo e criar espaços 
para que ele se dê conta destes efeitos subjetivos, prepare-se para lidar com 
eles e possa crescer pessoal e profissionalmente com essa experiência 
(SAMPAIO e SAMPAIO, 2009, p. 150). 

 

 Para tanto, as individualidades e necessidades dos sujeitos envolvidos no 

processo educacional necessitam ser consideradas. Ademais, como afirmam Sampaio 

e Sampaio (2009), levando em consideração as peculiaridades de cada comunidade e 

instituição, as singularidades do corpo docente também necessitam ser respeitadas, 

apoiando-os em suas inquietações, através da formação continuada, possibilitando 

não somente o seu desenvolvimento profissional, mas também o seu crescimento 

pessoal frente ao trabalho com as diferenças. Dessa maneira, a percepção e 

compreensão das necessidades do outro produziram na professora Sara uma 

mudança de postura. Segundo ela: 
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A partir de um trabalho individualizado, eu notei a necessidade de estar 
mais perto do aluno, [...] e procurar perceber se ele estava aprendendo, ver o 
retorno e a partir dessas necessidades tentar trabalhar em conjunto com um 
monitor ou a pessoa que está acompanhando, para poder sanar as 
dificuldades. Então, seria mais uma comunicação mais próxima, [...] para ver 
realmente: será que ele está aprendendo? [...] Também adaptar questões, 
termos, materiais para atender à necessidade do aluno (Profª. Sara, docente 
do curso de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 A educadora Sara afirma, em seu depoimento, que a partir de um trabalho 

individualizado com os estudantes com deficiência percebeu-se a necessidade de 

buscar estar mais próximo, de acompanhar as dificuldades, as necessidades e os 

avanços desses graduandos. Para isso, a docente declara que se empenha em 

trabalhar em parceria com monitores, intérpretes e acompanhantes dos estudantes 

com deficiência.  

 De acordo com a sua percepção, a aproximação melhora a comunicação e 

direciona as ações voltadas para sanar as dificuldades de aprendizagem 

apresentadas por tais discentes. Aliado a isso, a Professora Sara coloca que essa 

aproximação favorece também a adaptação de materiais didáticos, de termos 

utilizados na Biologia e de atividades e avaliações, visando o atendimento às 

individualidades e necessidades de cada estudante com deficiência. 

 Nas palavras de Sampaio e Sampaio (2009, p. 44): 

 

Essa atenção à diversidade, visando a melhoria da qualidade de ensino e 
aprendizagem para todos, é coerente com a teoria histórico-cultural de 
Vygotsky, na qual a heterogeneidade, característica presente em qualquer 
grupo, é vista como fator imprescindível para as interações na sala de aula. 
Os diferentes ritmos, comportamentos, experiências imprimem ao cotidiano 
escolar a possibilidade de troca de repertórios, de visões de mundo, 

confrontos, ajuda mútua e consequente ampliação das capacidades 
individuais. 
 

 

 Contrários à perspectiva de atendimento à diversidade, os relatos 

evidenciaram que alguns docentes são, por vezes, mais resistentes à ressignificação 

de suas práticas. Entretanto, como aponta o trecho da fala da representante do 

Colegiado de Ciências Biológicas: 
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[...] às vezes, até tem um professor que tem uma posição meio refratária, ele 
resiste muito, mas quando começa a dialogar com o outro, ele percebe que 
não é assim, a coisa do preconceito mesmo, a ideia já está ali formada. A 
gente consegue nesse diálogo facilitar também a ação do professor, eu acho 
que é isso que é importante. Que ele fique mais tranquilo, que saiba que tem 
o apoio do Núcleo (Profª. Joana, docente e representante do Colegiado do 
curso de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 A colaboradora da pesquisa afirma que, como representante do colegiado, às 

vezes se depara com atitudes de resistência por parte de alguns docentes. Após a 

realização de reuniões entre os professores do curso e a equipe técnica do NAIPD, 

em que são expostos relatos de docentes que já tiveram experiência com os 

estudantes com deficiência e são fornecidas informações e apoio dos técnicos do 

AEE, o preconceito cede lugar para abertura, para o desejo de experienciar o novo, o 

desconhecido. 

 Sobre a necessidade de discussão da temática inclusão nos espaços 

acadêmicos, Moreira (2003, p. 92) ratifica: 

 

[...] ainda há na universidade uma grande carência de reflexões e 
proposições sobre temáticas referentes ao fracasso escolar, às necessidades 
especiais e às inúmeras formas de exclusão social. Portanto, implementar 
espaços de ensino, pesquisa e extensão que se atenham a essas problemáticas 
é comprometer-se com a educação emancipatória.  

 

 Nesse sentido, o relato da professora e representante do Colegiado de Ciências 

Biológicas confirma o exposto por Moreira (2003), quando ambas se referem à 

necessidade de implementação de espaços de formação e trocas de experiências para 

a constituição de universidades inclusivas. 

 A professora Joana atribui, ainda, importância ao apoio institucional que deve 

ser fornecido aos professores, para que a universidade possa se tornar um ambiente 

de fato inclusivo. Acrescenta que quando esses professores se sentem qualificados e 

respaldados para desenvolver suas práticas dentro e fora de sala de aula, tanto com 

os estudantes com deficiência, quanto com os demais graduandos, a apreensão frente 

ao novo cede lugar para a abertura, para o desejo de experienciar e de possibilitar a 

esses estudantes uma formação de qualidade. 
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 Por outro lado, Ferreira (2006) ressalta a necessidade de esses docentes se 

sentirem também responsáveis por seu desenvolvimento profissional. Para a autora, 

o conhecimento prático dos professores deve servir como ponto de partida para que 

outros conhecimentos possam ser incorporados ao saber docente. Nas palavras dessa 

pesquisadora:  

 

A concepção unilateral de que docentes precisam de formação não permite 
que professoras sejam compreendidas como o principal recurso da própria 
ação de formação. Em outras palavras, tais cursos deveriam se caracterizar 
como ações de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional do docente, 
cujos conteúdos programáticos adotassem o repertório de conhecimentos e 
habilidades do docente como ponto de partida e reta de chegada. Qualquer 
professora com experiência em sala de aula - de longa ou curta duração - já 
possui este repertório e é somente com base nele que sua prática pode ser 
revisitada e aperfeiçoada! (FERREIRA, 2006, p. 229). 

 

 Nesse sentido, Ferreira (2006) faz questão de valorizar o saber docente, 

salientando que, por mais que os sistemas de ensino tenham responsabilidade em 

propor e subsidiar o desenvolvimento profissional desses trabalhadores, tais 

profissionais se constituem como sujeitos centrais para a reflexão e a mudança de 

postura de suas próprias práticas. 

 Então, diante da análise dos dados obtidos através do questionamento acerca 

da ocorrência de práticas educativas voltadas para o desenvolvimento de ações 

inclusivas, evidenciamos que muitas vezes os estudantes com deficiência são 

considerados invisíveis em sala de aula e na própria universidade. Além disso, em 

alguns casos, eles não solicitam adaptações em estratégias de ensino ou mesmo em 

avaliações, com receio de serem estigmatizados, ou por acreditarem que atividades 

de determinadas disciplinas não são passíveis de serem adaptadas para possibilitar-

lhes equidade de oportunidade em relação aos demais colegas. 

 Por outro lado, mesmo que o reconhecimento da necessidade de espaços de 

formação docente seja marcante, constatamos através dos relatos que o sucesso na 

aprendizagem dos estudantes com deficiência se deve à garantia das condições 

necessárias para que suas potencialidades sejam desenvolvidas. Tal afirmação pode 

ser confirmada através da análise dos depoimentos, ao expressarem que a partir da 

realização de adaptações didáticas e metodológicas, e com o apoio fornecido pelo 
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NAIPD, tanto os professores, quantos seus graduandos, descobriram novas 

possibilidades de ensinar e aprender.  

 

4.4 - Avanços e obstáculos da inclusão no ensino superior 

 

 Quando perguntados sobre quais têm sido os avanços e as dificuldades que os 

participantes da pesquisa têm vivenciado na universidade, no intuito de construir 

um ambiente acadêmico inclusivo, obtivemos como respostas, tanto relatos de 

vivências de experiências exitosas, quanto depoimentos que merecem a avaliação e a 

mudança de postura dos gestores e autores do processo educacional, no intuito de 

serem alcançados progressos na construção de um ambiente atento à diversidade. 

 Para tornarmos a exposição desses avanços e obstáculos mais didática e 

organizada, apresentaremos em primeiro lugar a subseção "Dificuldades encontradas 

na inclusão de pessoas com deficiência na universidade" e, em seguida, exporemos 

ações que, de acordo com os participantes da pesquisa, são considerados "Avanços 

na direção de uma prática inclusiva na universidade" no que se refere à constituição 

de uma universidade inclusiva. 

 

4.4.1 – Dificuldades encontradas na inclusão de pessoas com deficiência na 

universidade 

 

 No que se refere às dificuldades enfrentadas por professores, estudantes, 

colegiado do curso de Ciências Biológicas e equipe técnica do NAIPD quanto à 

constituição de uma universidade inclusiva, foram destacados trechos de falas dos 

colaboradores da pesquisa, que serão abaixo discutidos. 

 Ao expressar a sua opinião acerca das ações ou omissões que têm limitado o 

caminhar do Curso de Ciências Biológicas, e da própria universidade, no que se 

refere à inclusão de estudantes com deficiência, a representante do Colegiado 

colocou:  

 
[...] acho que a gente precisa agora é olhar a própria política da instituição, 
toda nossa legislação à luz dessa política de permanência da acessibilidade. 
[...] Então, começa a permear o debate, acho que isso é muito bom, mesmo 
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que nem todos percebam, mas quando alguém coloca em discussão, o 
coletivo começa a dialogar, isso é formação também [...]. Mas tem questões 
que a gente só vai começar a perceber a necessidade, quando elas surgem 
mesmo, a gente não tem como prever tudo (Profª. Joana, docente e 
representante do Colegiado do curso de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 A professora Joana, que nesta investigação colaborou como representante do 

colegiado do curso, comenta que os documentos da instituição ainda não 

contemplam o atendimento à pessoa com deficiência em suas normativas. A 

depoente sinaliza a necessidade de criação de uma política institucional de 

atendimento às pessoas com deficiências, de maneira a orientar aos setores da 

universidade e aos sujeitos envolvidos nos processos de atendimento daquelas, para 

que efetivamente a universidade garanta não apenas matrícula, mas também 

permanência, progressão e conclusão dos estudos para esses graduandos.  

 A depoente Joana explicita a necessidade de se fomentar o debate sobre o 

atendimento à pessoa com deficiência na universidade. Ela sugere que a instituição 

promova processos de formação para os sujeitos implicados nos processos de 

aprendizagem e de atendimento à pessoa com deficiência, desde os profissionais 

ligados ao ato de ensinar propriamente dito, até os trabalhadores responsáveis pelos 

demais atendimentos na IES. A professora coloca, também, que existem alguns 

aspectos relacionados ao atendimento à pessoa com deficiência que só serão 

analisados à medida que os estudantes com deficiência começarem a chegar à 

universidade e as condições específicas para o seu atendimento sejam 

providenciadas a partir disso. 

 Contar com uma política institucional que contemple a inclusão (acesso e 

permanência) na universidade constitui condição imprescindível para o 

desenvolvimento de normativas, programas e serviços institucionais que atribuam 

responsabilidades e adaptações necessárias para a constituição de uma IES atenta à 

diversidade. Em outras palavras: 

 
É preciso que a universidade, como uma instituição de reflexão e 
investigação, inclua com qualidade e responsabilidade os alunos com 
necessidades especiais. Para tanto, é importante haver uma política 
institucional séria, que não veja o acesso e a permanência de forma 
assistencialista ou protecionista, pois, visto dessa maneira, passa-se a 
considerar esses alunos incapazes de cumprir suas responsabilidades ou 
diferentes a ponto de contemplá-los com benefícios. Daí a importância de 
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organizar no ensino superior, serviços e/ou programas institucionais que 
colaborem na troca de experiências e na viabilização, sempre que necessário, 
de estratégias educativas adequadas a essa demanda. Isso, sem dúvida, é 
uma forma de reforçar a organização institucional, visto que, ao despertar 
para novas formas metodológicas de ensino, o ambiente educacional se 
tornará mais rico e com possibilidades de avançar e aperfeiçoar-se na sua 
totalidade (MOREIRA, 2003, p. 92). 

   

 Para José, a falta de formação e humanização dos professores é um desafio a 

ser superado pela instituição de educação superior na qual estuda. Em suas palavras: 

 

Eu acho que os professores em minha opinião [...] fazem aquilo que sabem 
fazer, que é ministrar a aula deles, da disciplina deles. No que diz respeito às 
pessoas com deficiência, eu acho que eles precisariam ser humanizados ou 
serem tocados para essa questão. Não quero dizer com isso que o professor 
deva ser "paparicador", seja facilitador, não é nada disso. É que o professor 
saiba que pessoas com deficiência precisam de um suporte, precisam que 
eles tenham um olhar diferenciado, a palavra seria essa, que tenham um 
olhar diferenciado para essas pessoas (José, estudante com deficiência física 
causada por infecção na medula, 2017). 

 

 O depoente afirma que, em se tratando dos obstáculos para a inclusão da 

pessoa com deficiência na educação superior, uma das questões mais evidentes que 

precisam ser trabalhadas é a formação de professores para atuarem em contextos de 

diversidade. José afirma que não espera que os professores os "papariquem" ou 

bajulem, mas que conheçam e ofereçam as diferenciações que os estudantes com 

deficiência necessitam para estarem em condição de equidade para aprender, como 

os demais colegas. 

 De acordo com José, os professores necessitam desenvolver um olhar 

diferenciado com relação aos estudantes com deficiência visando, desta maneira, que 

os mesmos possam participar efetivamente e ativamente das atividades 

desenvolvidas pela universidade. Então, entendemos a formação continuada e atenta 

à diversidade como condição para o manejo de situações que, por vezes, escapam do 

que foi previamente planejado ou idealizado pelos docentes. Nas palavras de 

Rodrigues (2006, p. 307), 

[...] uma aquisição de competências para a gestão inclusiva de uma classe só 
poderá ser adquirida por meio de uma prática continuada, reflexiva e 
coletiva. [...] O desenvolvimento de competências para a EI, ainda que possa 
ter uma fase de sensibilização na formação inicial, só poderá ser plenamente 
assumido ao longo de uma prática em serviço - isso também porque em EI o 
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comprometimento com a educação de todos os alunos é de toda a escola. 
 

 Contudo, tendo a consciência de que o professor, como profissional, é fruto de 

sua formação inicial e de experiências construídas ao longo de sua vida, torna-se 

salutar que o docente seja também compreendido em suas necessidades e seus 

medos. Para tanto, recomenda-se o trabalho em equipe, a fim de que os docentes 

encontrem possíveis soluções para os seus dilemas. Em outras palavras: 

 

Reduzir a qualificação do professor a essa formação específica pode ser uma 
armadilha, no sentido de tirar o foco da proposta de uma formação 
continuada, que implica rever preconceitos, concepções sobre o lugar da 
escola e da educação e, consequentemente, analisar a própria prática 
docente. Assim, enquanto os professores falam de um despreparo de ordem 
pedagógica, salientamos que também está em jogo um despreparo psíquico 
para lidar com a realidade, às vezes tão difícil de aceitar, que a deficiência 
traz, justamente, por denunciar os limites do corpo a que todos nós estamos 
sujeitos, como também, no caso da prática docente, apontar os limites de 
uma prática pedagógica voltada, prioritariamente, para as aquisições 
cognitivas (SAMPAIO e SAMPAIO, 2009, p. 149). 
 
 

 Prova disso, é o que é relatado pelo estudante Lucas durante sua colaboração 

como participante desta pesquisa: 

 

Eu fui para a sala, eu pensava que ia fazer a prova. Chegou lá, ela não 
deixou eu fazer a avaliação. Porque ela pensou que era a minha 
acompanhante que fazia a prova, e mandou eu voltar de noite, que ela iria 
preparar uma outra avaliação para mim. [...] ela já marcou o dia, que ela 
podia estar à noite, que ela queria estar presente me vendo fazer a prova, 
[...]. Nessa eu tirei 8,0 (oito). Ficou eu, ela e o rapaz do NAIPD, que 
trabalhava à noite e minha mãe. [...] depois dessa prova teve outra, a da 
terceira unidade, que ela também não deixou eu fazer junto com os colegas. 
[...] na hora que a minha acompanhante foi pegar a avaliação, ela disse: Ah, 
não! Eu esqueci de preparar a prova dele. Ele não vai fazer hoje. Eu vou 
marcar outra data para fazer a prova com ele, [...] para eu testar ele. [...] Aí 
ela veio ao NAIPD, e aplicou a avaliação. Ela não deixou a acompanhante 
ler, porque ela disse que até a maneira de ler poderia facilitar para mim. Ela 
quem aplicou, e eu tirei 10,0 (dez) na prova com ela. Eu fiquei chateado 
(Lucas, estudante com paralisia cerebral, 2017). 

 

 O depoente relata durante a sua fala que enfrentou dificuldades, sobretudo, 

com a desconfiança de uma docente que acreditava que o mesmo contava com a 

ajuda da acompanhante ao realizar as suas avaliações escritas individuais. Lucas 

conta que a referida professora organizou uma situação para que ele e a referida 
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professora ficassem sozinhos, de maneira que ela pudesse acompanhá-lo durante o 

período de realização da avaliação. 

 Todavia, ficou evidente que o depoente realizava suas provas e seus exames a 

partir do repertório de conhecimentos que foi acumulando ao longo da graduação, 

não necessitando, assim, da interferência de outros sujeitos, neste particular, os 

profissionais responsáveis pelo AEE. A impressão que tivemos ao termos acesso ao 

relato do graduando é que a professora questionava a fidedignidade das respostas de 

Lucas. 

 Em outra vertente, durante a realização das entrevistas, tanto a docente Marta, 

quanto a professora Rebeca revelaram a necessidade de formação continuada para os 

docentes: 

 

[...] do dia para noite você pode receber um aluno com um problema, aí 
amanhã você recebe outro com outro, e como é que você vai sendo 
preparada para essas coisas? [...] eu acho que essa visão de deficiência, não é 
querendo ser preconceituosa, mas acho que isso precisaria caminhar mais 
claro para a gente. Por exemplo, dislexia: o que é que essa pessoa pode? 
(Profª. Marta, docente do curso de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 A professora Marta, em seu depoimento, revela sua inquietação com relação 

ao fato de a universidade estar recebendo pessoas com deficiência e transtornos 

funcionais específicos13 de tipos variados. A preocupação da docente diz respeito à 

falta de preparação dos professores para atuarem em contextos de inclusão. Ela 

revela, ainda, que sente falta de maiores esclarecimentos sobre as deficiências e seus 

desdobramentos no âmbito do acompanhamento acadêmico dos estudantes. A 

preocupação da professora é saber o que deve ser feito por ela para acompanhar 

estudantes com deficiência. 

 Como já foi dito anteriormente ao longo desta pesquisa, a educação especial 

necessita perpassar a organização pedagógica das instituições de educação (sejam 

elas da Educação Básica ou da Educação Superior), garantindo o acesso ao ensino 

                                                             
13 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) 
prevê que entre os transtornos funcionais específicos estão: a Dislexia (transtorno de leitura); a 
Disgrafia/Disortografia (transtorno de escrita); a Discalculia (inabilidades matemáticas) e o TDAH 
(Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade).  
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regular e ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação.  

 Da mesma forma, a partir da fala da professora Marta e de inquietações 

nossas, oriundas das relações estabelecidas com os representantes do NAIPD, o 

Colegiado de Ciências Biológicas, os professores e os estudantes, questionamo-nos 

como fica a situação dos estudantes com transtornos funcionais específicos14 

(Dislexia, Discalculia, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, 

entre outros) que também se encontram matriculados na universidade?  

 O que ocorre é a falta de orientação e normativas quanto ao atendimento que 

deve ser dispensado aos estudantes com transtornos funcionais específicos. Como 

consequência, tais sujeitos dependam de iniciativas pedagógicas pontuais dos 

profissionais técnicos do AEE e do corpo docente das universidades em que esses 

estudantes se encontram matriculados. Ou seja, esses sujeitos contam com a boa 

vontade e iniciativa dos profissionais do magistério superior, no sentido de serem 

realizadas adaptações didáticas e metodológicas que possibilitem o sucesso na 

aprendizagem dos mesmos, ainda que essa iniciativa não lhes seja garantida pela 

legislação institucional. 

 A professora Rebeca também destaca a importância do desenvolvimento 

profissional acontecer também para os professores da educação superior: 

 

[...] eu acho que a universidade precisa urgentemente, já que está recebendo 
esses alunos, preparar o corpo docente. E como nós já somos formados, 
vamos dizer que a culpa foi do nosso curso de formação. Pode ter sido uma 
falha da nossa graduação, mas nós nos graduamos numa época em que as 
ações inclusivas não aconteciam. Se aconteciam, eram muito pontuais. [...] 

Agora está diferente e nós não temos como voltar para o nosso curso de 
graduação. Então, eu acho que a capacitação tem que ser feita com os 
professores que já estão e que não tiveram essa capacitação no curso deles 
(Profª. Rebeca, docente do curso de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 No momento de sua fala, a professora Rebeca declara a sua preocupação em 

                                                             
14

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a proposta pedagógica da escola 

regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam 

em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, 

orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos (BRASIL, 2008, s.p.) 
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relação ao desenvolvimento profissional dos professores universitários, com relação 

ao exercício da docência em contextos de diversidade. Ela continua dizendo que 

durante o período em que estudava não usufruiu da companhia de pessoas com 

deficiência como colegas de sala.  

 A docente salienta que a universidade necessita se preocupar e priorizar a 

formação dos professores para atuarem a partir da visão de uma educação inclusiva, 

visto que, segundo ela, os professores não discutiram tal temática em seus cursos de 

formação. Para a professora Rebeca, se a universidade tem cumprido o seu papel de 

garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso à educação superior, ela 

precisa assegurar também que o corpo docente esteja qualificado para atuar, 

atendendo essas pessoas, levando em consideração suas necessidades e 

individualidades. 

 Os depoimentos acima coadunam com o pensamento de Salgado (2008), 

quando ela afirma que o processo de inclusão conta com os professores enquanto 

importantes atores. Para a autora: 

 

[...] o papel ativo dos professores é um dos elementos principais para que o 
processo de inclusão em educação realmente ocorra. Este profissional, 
enquanto sujeito em permanente construção, forma sua subjetividade e seus 
modos de atuação pedagógica em plena interação, em vários momentos e ao 
longo de diversos processos de constituição de si próprio, ao longo de sua 
história de vida (SALGADO, 2008, p. 60). 

  

 A professora Sara, por sua vez, sinaliza para a necessidade de melhorias na 

comunicação entre os setores da universidade. Ela exemplifica essa situação, 

relatando: 

 

Tive dois alunos, [...] que não fui informada que eles tinham algum tipo de 
dificuldade na aprendizagem, deficiência, nada. E fui percebendo que eles 
eram mais lentos e não se saiam tão bem na prova; na aula teórica até 
argumentavam, mas na hora de escrever e de se expressar não tinham 
resultado satisfatório e eu ficava me questionando: “meu Deus, por que 
será”? Eles terminaram a disciplina, eu percebi que eles tinham alguma 
necessidade, mas só fiquei sabendo mesmo do diagnóstico, o que eles 
tinham, depois do semestre (Profª. Sara, docente do curso de Ciências 
Biológicas, 2017). 

 

 A professora chama a atenção para o fato de ter recebido, em sua turma, dois 
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estudantes com deficiência pouco aparente, em que as dificuldades na aprendizagem 

eram marcantes. Entretanto, ela alega que não foi comunicada, pelo setor responsável 

pelo acompanhamento dos estudantes com deficiência da instituição, acerca dessa 

condição dos graduandos. 

 A docente Sara afirma que considera estranho o fato dos estudantes 

conseguirem participar das aulas, mas apresentarem um baixo desempenho nas 

atividades e avaliações escritas, fato observado no desempenho acadêmico tanto de 

estudantes com ou sem deficiência. A docente afirma que só foi informada do tipo de 

deficiência e dificuldade na aprendizagem que esses graduandos tinham ao final do 

semestre. Nesse sentido, a professora Sara chama à atenção para a necessidade de os 

docentes serem comunicados antes do início do semestre da existência de estudantes 

com deficiência em suas salas de aula, para que possam planejar a disciplina e as 

estratégias de ensin, levando em consideração as dificuldades e potencialidades de 

tais estudantes. 

 Diante da fala da professora Sara, no deparamos com a necessidade de os 

diversos setores da instituição trabalharem em conjunto, trocando informações e 

compartilhando responsabilidades. Mesmo porque os professores não são os únicos 

responsáveis pela inclusão nas instituições de ensino. Para Rodrigues (2006, p. 312), 

 

Quando se aborda a necessidade de diferenciação curricular, é comum 
atribuir essa responsabilidade ao professor. Os professores "inclusivos" 
fazem-na e os professores "tradicionais" mantêm-se em modelos não 
diferenciados. Mas será que uma responsabilidade tão decisiva pode ser 
exclusivamente atribuída a um professor individual? Parece-nos que não, 
por dias razões: 
Em primeiro lugar, a escola é uma estrutura com uma inércia organizacional 
de dimensão considerável. [...] 
Em segundo lugar, a diferenciação do currículo é uma tarefa da escola. 

 

 Nesse sentido, para além da "diferenciação curricular" proposta por Rodrigues 

(2006), entendemos que a "adaptação curricular" precisa acontecer no ambiente 

acadêmico, visto que compreendemos que muito mais do que diferenciar para 

segregar, separar, excluir, é preciso adequar, ajustar, para incluir. 

 Apontando para a necessidade de a universidade prestar suporte e orientação 
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aos professores, Pedro chama a atenção para o fato das reuniões de colegiado se 

resumirem à discussão de assuntos burocráticos, ficando as questões pedagógicas 

excluídas das pautas desses encontros: 

 

[...] a gente não senta para discutir a forma com que os outros alunos estão 
tendo um desenvolvimento, se eles estão indo bem, estão acompanhando, 
estão com algum problema pessoal. E é uma coisa que o curso faz pouco, a 
nossa vida é muito burocrática (Prof. Pedro, docente do curso de Ciências 
Biológicas, 2017). 

 

 O docente afirma que os professores universitários, na instituição em questão, 

se ocupam muito mais de funções burocráticas, tais como o preenchimento de 

cadernetas e relatórios, durante o seu exercício profissional. Para o professor Pedro, a 

vida acadêmica dos estudantes que não apresentam deficiência também precisa ser 

melhor acompanhada pela universidade. Segundo ele, não se discute as dificuldades, 

as limitações e os progressos durante a permanência dos estudantes na educação 

superior, o que para o professor Pedro é um grande equívoco do sistema 

educacional. 

 A professora, coordenadora do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, 

concorda com o Professor Pedro, e acrescenta: 

 

A gente tem as semanas pedagógicas, que de pedagógicas não tem nada. 
Precisava sim, de uma ação institucional nessas semanas pedagógicas que a 
gente tivesse pelo menos esse diálogo, poderia ser o momento de pensar os 
cursos. [...] A parte pedagógica está ficando relegada a segundo plano o tempo 
inteiro. Acho que a gente precisa ter um direcionamento. Porque não basta ter 
a resolução, você tem que ter mecanismo para que a resolução tenha vida 
(Profª. Joana, docente e representante do Colegiado do curso de Ciências 
Biológicas, 2017). 

 

 A professora e coordenadora do colegiado do Curso de Ciências Biológicas 

informa em seu depoimento que as semanas pedagógicas da referida IES não contam 

com momentos de formação profissional, em que as questões pedagógicas dos 

cursos, a exemplo da implementação de ações inclusivas na instituição, sejam 

debatidas, pensadas e reformuladas por todos os participantes do processo.  

 A depoente coloca, ainda, que a equipe docente carece de orientações 
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didáticas e pedagógicas, sendo que somente as resoluções e os documentos 

institucionais não são suficientes para que os professores da universidade coloquem 

em prática essas determinações legais que nem sempre são oriundas de um desejo de 

mudança das práticas cristalizadas na IES.  

 Nesse sentido, aproveitando o relato da própria professora, questionamos: 

entre as tarefas que competem à universidade, não estaria a função de promover o 

desenvolvimento profissional do seu corpo docente?  

 Respondendo a esse questionamento, Salgado (2008, p. 62) ratifica que: 

 

Construir e cultivar políticas de inclusão pressupõe planejar novas formas 
de atuação, com intencionalidade e ousadia, a fim de que os aspectos 
criativos do trabalho docente possibilitem novas formas de intervenção que 
garantam a participação de todos em diferentes campos de atuação e em 
diferentes espaços. Aqui, mais uma vez, o sujeito professor entra em cena, na 
medida em que planejar é pensar e criar estratégias. O pensar é um ato 
individual, mas não é solitário. Afinal, não podemos esquecer que ninguém 
pensa sozinho. Pensar envolve ouvir e ser ouvido pelos outros. É no pensar 
com o outro e para o outro que o professor pode encontrar as estratégias 
adequadas a cada tipo de situação e problema enfrentado. 

  

 Nesse caso, a universidade e, em particular, o Colegiado do Curso de Ciências 

Biológicas, tem como importante atributo pensar e executar ações junto ao seu corpo 

docente, a fim de considerar novas estratégias de ensino que possibilitem a 

participação de todos os educandos nas atividades propostas pelo curso, sendo elas 

ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Para tanto, Salgado (2008) esclarece que a 

ação de pensar, apesar de se caracterizar como um feito individual, é enriquecida 

através da partilha, da escuta e da fala. Ou seja, a autora defende que em se tratando 

do fazer docente, os momentos de encontro e formação constituem-se como 

oportunidades de aprendizagem e ressignificação da prática do professor, 

beneficiando a todos.   

 Ainda nas palavras da professora Joana, quando os professores e a própria 

instituição se propõem a repensar a maneira como concebem a inclusão da pessoa 

com deficiência na educação superior, todos se beneficiam. Para ela: 

 

O que a gente precisa entender é que essas nossas ações são educativas. 
Quando a gente faz isso, a gente está se educando e educando o coletivo da 
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universidade, demonstrando que a gente está aqui se formando o tempo 
inteiro. Quantas coisas eu aprendi estudando essas questões, vendo como é 
o problema de cada um e como é que a gente pode ajudar a melhorar. Mas 
precisa que a instituição possibilite isso também. Porque, senão, a gente fica 
aqui arrotando os títulos de doutorado e a nossa prática não é aquela prática 
tão adequada (Profª. Joana, docente e representante do Colegiado do curso 
de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 Portanto, a professora Joana afirma que o processo inclusivo nas instituições 

de educação superior promove a aprendizagem de todos os envolvidos, sejam eles 

membros do colegiado, do departamento, professores ou estudantes. Ela enfatiza que 

tem agregado conhecimento, nas oportunidades que vêm encontrando, de pensar 

sobre os melhores caminhos e as adequações para favorecer a aprendizagem e a 

acessibilidade dos estudantes com deficiência às atividades propostas pelo curso de 

Ciências Biológicas. 

 Contudo, Salgado (2008) afirma que as IES e, particularmente, os Colegiados, 

necessitam cuidar do desenvolvimento profissional dos seus docentes, propondo 

seminários, oficinas e trocas de experiências exitosas entre docentes, no intuito de 

instrumentalizar os professores quanto a reformulações de práticas e abordagens. 

Segundo esta autora: 

 

Enfatizamos a importância de construir e cultivar culturas, políticas e 
práticas de inclusão durante o processo de formação de professores. 
Compreendemos esta formação como um processo permanente, ou seja, 
ocorre antes, durante e após a formação acadêmica específica, sendo 
permeada por valores que são construídos ao longo da vida do sujeito e de 
acordo com o contexto de sua formação enquanto pessoa e profissional 
(SALGADO, 2008, p. 66). 

  

 A professora Teresa, que participou desta pesquisa como representante do 

NAIPD, considera como impedimento para o sucesso da inclusão de estudantes com 

deficiência na universidade a barreira da comunicação. Segundo ela, 

[...] um dia desses me peguei dizendo numa reunião [...] que o problema dos 
alunos surdos, não é em si ser surdo, mas a ausência de comunicação. [...] 
não basta pegar e [...] providenciar aquilo que aquele indivíduo precisa. O 
maior obstáculo, não é o fato de eles terem um impedimento, mas as 
barreiras que são impostas pela sociedade (Profª. Teresa, docente e 
representante do NAIPD, 2017). 
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 Nesse trecho de sua fala, a professora Teresa chama a atenção para a barreira 

comunicacional que se estabelece, por exemplo, entre a pessoa surda, os professores e 

seus colegas de sala. Toda a comunicação é estabelecida entre o intérprete e os 

indivíduos com as quais a pessoa surda se relaciona. Ademais, a língua portuguesa 

não é o idioma oficial dos surdos, mas, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).  

 Segundo a depoente, o estabelecimento da comunicação oral e escrita acaba 

sendo bastante comprometido, visto que os outros atores do processo educacional 

não se comunicam com a pessoa surda com fluência, nem a pessoa surda domina o 

português. A professora Teresa conclui, afirmando que a principal barreira com a 

qual a pessoa com deficiência se depara é a barreira atitudinal, imposta pela 

sociedade. 

 Para Freitas (2006), a sociedade como um todo necessita estar envolvida no 

processo de inclusão, visto que o mesmo não se restringe ao espaço acadêmico. Em 

suas palavras: 

 

Há na educação inclusiva a introdução de outro olhar. Uma maneira nova 
de se ver, ver os outros e ver a educação. Para incluir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada com base no entendimento de que é ela que 
precisa ser capaz de atender as necessidades de seus membros. Assim sendo, 
a inclusão significa a modificação da sociedade como pré-requisito para a 
pessoa com necessidades especiais buscar seu desenvolvimento e exercer 
sua cidadania (FREITAS, 2006, p. 167). 

 

 Segundo Freitas (2006), assim como para a professora Teresa, a sociedade 

necessita estar atenta para o fato de que a pessoa com deficiência faz parte da dela e 

como tal, tem o direito de participar de diferentes grupos, acessar espaços e de poder 

se comunicar livremente.  

 E mesmo diante dos percalços que tanto os estudantes quanto os demais 

participantes do processo educativo destacaram na formação acadêmica de 

graduandos com deficiência, os relatos trouxeram informações de experiências 

exitosas que vêm ocorrendo no Curso de Ciências Biológicas da UESB/ Jequié. 

Relataremos algumas dessas experiências a seguir.  
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4.4.2 - Avanços na direção de uma prática inclusiva na universidade 

 

 Ao apresentarmos alguns avanços que a universidade tem demonstrado no 

tocante à inclusão da pessoa com deficiência na educação superior, destacamos que 

muitas ações dos atores que compõem o ambiente acadêmico evidenciam o desejo de 

contribuir para que este ambiente seja, de fato, acolhedor e atento às necessidades de 

todos.    

 Isto posto, no que se refere aos avanços quanto à inclusão de estudantes com 

deficiência na IES investigada, iniciamos destacando a fala da estudante Maria: 

 

A comunicação entre eu, NAIPD, colegiado e professores melhorou muito. 
Claro que eu sei que é interna essa comunicação. Mas falando aqui no 
NAIPD, eu sei que vai chegar até os professores. Então melhorou 100%! Eles 
têm mais atenção comigo e eu acho que eles têm o cuidado de eu estar 
aprendendo, para eu poder tirar nota boa. Será que aquela prova está 
acessível para ela? Será que aquele conteúdo está acessível para ela? (Maria, 
estudante com paralisia cerebral, 2017). 

 

 Ao avaliar as condições institucionais que favorecem a inclusão da pessoa com 

deficiência na educação superior, a estudante Maria aponta alguns aspectos como 

positivos. Primeiro Maria destaca o trabalho realizado pelo Núcleo de Inclusão da 

universidade, através do atendimento educacional especializado que lhe é oferecido, 

visando garantir as condições para que a depoente aprenda.  

 Em seguida, a estudante se refere à articulação entre os setores da 

universidade (departamento, colegiado e núcleo de inclusão), para que as condições 

institucionais sejam planejadas e garantidas, visando a aprendizagem da referida 

estudante. E, por último, Maria destaca a diversificação nas estratégias de ensino, 

adotadas por alguns professores do seu curso, com o intuito de ampliar as 

possibilidades de aprendizagem da depoente, por meio da diversificação da 

metodologia e da organização didática adotadas pelos referidos docentes. 

 Portanto, notamos que a universidade em questão tem envidado esforços no 

intuito de superar barreiras que impeçam os estudantes universitários de usufruírem 

de seus direitos, enquanto pessoas em formação e cidadãos. Assim, 
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Da percepção do defeito, de como conhecê-lo e compensá-lo, a construção 
do saber (poder) da educação tem se afastado dos modelos centrados no 
sujeito e nas limitações que a deficiência lhe impõe, para um modelo social. 
Sob este enfoque, a sociedade e suas instituições é que precisam ser 
analisadas em suas crenças, em suas ações discriminadoras, opressivas e 
impeditivas.  
As críticas atuais dirigem-se ao foco centrado no "defeito", ampliando-o para 
uma visão mais compreensiva dos fatores que geram ou mantém barreiras 
para a aprendizagem e para a participação de qualquer aprendiz 
(CARVALHO, 2007, p. 35). 

 

 Concordando com Maria, o estudante Lucas acredita que houve um 

significativo avanço da instituição no tocante à inclusão, observado por meio da 

abertura de alguns docentes para trabalhar com estudantes com deficiência, da 

ressignificação de suas práticas profissionais para melhor atender a todos, dentre 

outros aspectos. O estudante relatou: 

 

[...] quando eu viajei. A gente foi para Serra do Conduru, foi com o professor 
Carlos. Ele foi lá (no NAIPD) saber como é que ele podia facilitar, organizar 
para que eu fosse, porque ele queria que eu participasse. E lá, ele fez de tudo 
[...], pegou trilhas em que a cadeira de roda podia passar, pediu aos colegas 
que ajudassem a empurrar a cadeira, [...]. Me deu tarefas que não 
precisassem entrar muito dentro da mata, [...]. A gente notou que ele teve 
uma preocupação em querer que eu participasse da aula de campo (Lucas, 
estudante com paralisia cerebral, 2017).  

 

 O discente Lucas apresentou-nos um depoimento que ilustra alguns avanços 

que as IES têm demonstrado na direção de melhor atender às pessoas com 

deficiência. O estudante está matriculado em um curso que oferece muitas atividades 

práticas fora do campus da universidade, sendo que um número considerável dessas 

aulas de campo acontece em outras cidades. Dada a sua condição de pessoa com 

deficiência, Lucas estaria impossibilitado de participar dessas atividades, tendo em 

vista as necessidades que lhe são peculiares.  

 Nesse sentido, o depoente relatou uma situação em que o professor Carlos fez 

um esforço institucional e pessoal, a fim de garantir a participação do referido 

estudante na atividade de campo. Para o graduando, essa atitude do professor e da 

instituição revelou um compromisso com a sua formação acadêmica, bem como na 

garantia de sua plena participação nas mais diversas atividades acadêmicas, como os 

outros discentes do curso. 
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 Em outras palavras, fazendo uso da analogia adotada por Salgado (2008, p. 

66), "como um equilibrista, o professor tece seu fio em plena interação". No caso de 

Lucas, em especial, o docente reestruturou a proposta que adotava há vários anos, 

com turmas anteriores, foi em busca do apoio do NAIPD e da prefeitura de campus, 

no intuito de solicitar acompanhamento e suporte para a atividade de campo.  

 E então, foi na saída da zona de conforto que o professor foi construindo e 

ressignificando a sua prática. Nesse sentido, Salgado salienta que pensar sobre o 

desenvolvimento profissional docente atento à inclusão, remete ao fato de que "este 

processo é permanente e que só difundindo essas concepções poderemos reiterar 

princípios mais humanos, democráticos e comprometidos com uma sociedade mais 

justa e menos desigual" (SALGADO, 2008, p. 66). 

 Contudo, como relatado abaixo no trecho do depoimento da professora 

Rebeca, o medo do novo se fez presente na realidade dos docentes. No entanto, a 

educadora discorre que buscou enfrentar essa situação, ressaltando que tal 

experiência também lhe proporcionou aprendizagens. 

 

No início eu fiquei apreensiva, eu te confesso que eu tive uma crise de 
ansiedade no primeiro dia de aula, porque eu não sabia como eu ia agir. E 
me deu um desespero, no sentido de não querer que eles se percebessem 
diferentes, mas ao mesmo tempo, não sabendo como lidar com essa situação. 
[...] Eu pensei assim: vai ser um desafio, mas eu estava disposta a enfrentar 
esse desafio (Profª. Rebeca, docente do curso de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 Durante o seu relato, a professora Rebeca faz um desabafo, abordando que 

antes de trabalhar com dois estudantes com deficiência, para quem ministrou aula no 

semestre anterior, vivenciou uma crise de ansiedade. Segundo ela, a mesma tinha 

receio de não conseguir ser compreendida por eles e de não conseguir perceber as 

necessidades desses estudantes.  

 Ademais, a docente tinha a preocupação de que alguma atitude ou omissão 

sua provocasse nesses graduandos com deficiência a sensação de exclusão. A 

professora Rebeca concluiu sua fala colocando que mesmo se tratando de uma 

situação desafiadora, ela estava decidida a aprender e a colaborar com a formação 

dos estudantes com deficiência, mesmo não se sentindo preparada para tal. 

 Experiência parecida foi vivenciada pelo professor Pedro, tendo o mesmo 
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relatado:  

No primeiro dia de aula [...] esse aluno sentou e falou assim: eu quero 
desenvolver pesquisa com ecologia de águas. Aquilo já me sensibilizou 
muito. E eu passei quase que o curso inteiro pensando nisso, e à medida que 
eu fui conhecendo o Lucas, eu fui pensando o que ele poderia fazer. É uma 
coisa que eu tenho que explorar. Mas, eu sei das limitações dele para leitura 
e para escrita. Então, eu pensei numa coisa que pudesse, que motivasse ele. 
Eu nem fechei o assunto ainda, eu quero que ele também se coloque mais em 
relação a isso (Prof. Pedro, docente do curso de Ciências Biológicas, 2017). 

 

 O professor Pedro menciona uma experiência vivida no primeiro dia de aula 

com um estudante com deficiência. Na situação, o estudante se dirigiu ao educador, 

e com a ajuda da técnica do AEE, falou para o docente sobre o seu interesse em 

desenvolver sua pesquisa de conclusão do curso na área da "ecologia de águas".  

 De acordo com o Professor Pedro, essa solicitação do discente o sensibilizou 

bastante, a ponto de provocar no educador o desejo de empreender, junto com esse 

estudante, uma pesquisa que realmente brotasse do desejo do mesmo, e que se 

tratasse de um objeto de estudo que contasse com informações que o estudante 

pudesse, de fato, ter acesso. O professor concluiu afirmando que os dois ainda estão 

discutindo a proposta de investigação, mas que é imprescindível ouvir mais o 

discente, para caminharem com a proposta da pesquisa. 

 Nessa direção, como ressalta Salgado (2008, p. 61): 

A ação pedagógica dos professores se configura historicamente, ao longo 
das experiências obtidas em diferentes contextos. Nestes contextos eles 
vivenciam diferentes emoções, criam representações, resolvem conflitos, 
tomam decisões. Essas construções de sentidos delineiam sua prática 
pedagógica, bem como a forma de olhar os desafios e as diversidades. 
A partir desta concepção podemos dizer que, em parte, a relação pedagógica 
dos professores está relacionada à sua constituição histórica enquanto sujeito 
e, por outro lado, às características dos diferentes espaços onde suas ações 
têm algum significado e sentido. 
 
 

 Partindo desse pressuposto, e analisando a iniciativa do professor Pedro ao 

demonstrar abertura para desenvolver um trabalho de pesquisa junto a um 

estudante com paralisia cerebral e sedento por conhecer e enveredar no universo da 

pesquisa, fica evidente que o docente está aberto para enfrentar os desafios de uma 

prática construída a partir da concepção de que todos têm direito a aprender. 

Outrossim, como afirma Salgado (2008), sua constituição histórica enquanto sujeito 
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fez o professor acreditar que é possível, e que o graduando necessita ter o seu direito 

de usufruir do ambiente acadêmico de maneira plena.  

 Para tanto, Salgado (2008) ressalta também que a prática pedagógica docente 

tem relação direta com as condições e características dos espaços onde os educadores 

encontram-se inseridos, ou seja: de suas condições de trabalho, das relações 

estabelecidas nesse espaço, do desenvolvimento profissional a que tem acesso, entre 

outros pontos. Dessa forma, além das condições intrínsecas a cada professor, a 

abertura ao novo e a maneira como cada docente lida com as diferenças estão 

também relacionadas às características do universo em que esse educador atua. 

 No caso específico da UESB, como foi relatado anteriormente, faltam 

normativas que assegurem uma política institucional voltada para a constituição de 

um ambiente acadêmico inclusivo de fato. No entanto, entre as intervenções ou 

propostas apontadas pelos participantes desta pesquisa, que contribuem para que 

esta IES possa avançar rumo ao desenvolvimento de uma universidade atenta à 

diversidade, está o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência 

(NAIPD). 

 Ao discorrer sobre as atribuições do mesmo, a representante do NAIPD e 

também professora Teresa coloca: 

 

[...] o Núcleo funciona dessa forma, além dos serviços que são desenvolvidos 
por técnicos especializados, é papel do Núcleo orientar os professores, tanto 
no que tange a metodologia, processos de avaliação, mediação mesmo no 
diálogo, já quando o aluno ingressa na universidade. Também de ser um 
porta-voz dos gestores da universidade, realizarem mudanças 
arquitetônicas, nas resoluções, na mentalidade, tanto dos técnicos, quanto 
dos gestores, pró-reitores no tocante à essa concepção da deficiência como 
produto social. Também é responsável por realizar eventos que possam 
atender não só a comunidade interna, mas a comunidade externa. Manter 
parcerias com as instituições não-governamentais e governamentais, já que, 
a universidade tem um papel social muito grande e realizar ações de 
pesquisa (Profª. Teresa, docente e representante do NAIPD, 2017). 

 

 Em linhas gerais, a professora Teresa comenta sobre quais são os principais 

objetivos do NAIPD. Segundo ela, o mesmo tem entre suas atribuições: o 

acompanhamento dos estudantes com deficiência por técnicos do AEE; a orientação 

aos professores, desde o ingresso do estudante na universidade, até os aspectos de 
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adaptação metodológica e pedagógica; a opinião quanto às adaptações que 

necessitam ser realizadas para melhor atender às pessoas com deficiência; e a 

realização de eventos e o estabelecimento de parcerias com instituições 

governamentais e não-governamentais que privilegiem o atendimento às pessoas 

com deficiência, tanto aqueles que fazem parte da comunidade acadêmica, quanto os 

que podem estar envolvidos com projetos de pesquisa desenvolvidos pela IES, por 

exemplo. 

 De acordo com as informações obtidas no sítio da UESB15, o Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência (NAIPD) é parte integrante da 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), que responde pelo Ensino de Graduação. 

Como caracterização e atribuições conferidas a este setor, são elencados: 

 

Deve ser considerado como um espaço que gesta, administra, implementa 
ações que promovem o acompanhamento dos alunos de graduação com 
necessidade de Educação Especializada. Desta maneira o NAIPD hoje é um 
braço administrativo da PROGRAD. Atualmente este núcleo propicia a 
seleção de ledores, tradutores, transcritores, intérpretes para alunos cegos e 
surdos, bem como apóia a realização da inscrição do vestibular melhorando 
a forma de inscrição de tais candidatos através de nosso sistema, bem como 
recruta e constitui banco de profissionais ligados a área para desempenhar 
atividades no exame vestibular de nossos candidatos. Fora essas atividades, 
o Núcleo vem auxiliando todos os colegiados que necessitam de maiores 
detalhamentos sobre cada caso de deficiência que nossa casa abriga. A UESB 
neste aspecto tem sido uma das pioneiras a assegurar que a estrutura 
institucional é para uma universidade livre de barreiras físicas e sociais. 
 

 Diante do exposto, notamos a importância que este setor tem dentro da UESB, 

contribuindo não somente com a formação dos graduandos, como também dos seus 

professores e demais membros da comunidade acadêmica. O referido Núcleo é 

responsável por oferecer aos estudantes com deficiência o atendimento educacional 

especializado, conforme previsto da Constituição Federal (BRASIL, 1988), e constitui-

se como uma estratégia primordial para que as barreiras de acesso ao currículo sejam 

eliminadas, garantindo desse modo o acesso a uma formação acadêmica sólida para 

este grupo de estudantes. Fica evidente que o NAIPD, além de se responsabilizar 

pelo acesso dos estudantes com deficiência à universidade (exame vestibular), se 

                                                             
15http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/wp-content/uploads/estrutura_prograd_detalhada.pdf 
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ocupa de assegurar a permanência e a progressão nos estudos dos referidos 

graduandos.  

 A respeito das atribuições do NAIPD no que se refere à conscientização das 

pessoas com deficiência inseridas no universo acadêmico, a Profª Teresa ratifica que: 

 

[...] a ação mais importante que a gente tem que desenvolver é o 
empoderamento delas. É justamente um trabalho, que as façam ver que elas 
têm sim, que exigir o cumprimento da lei. Independente disso, é uma 
questão de humanidade, de humanização. Eu não posso ignorar o outro, eu 
não posso olhar o outro como inferior (Profª. Teresa, docente e representante 
do NAIPD, 2017). 

 Nesse trecho do seu relato, a professora e representante do NAIPD aborda que 

a tarefa mais significativa que a equipe de trabalho desse núcleo tem a cumprir é o 

empoderamento das pessoas com deficiência. Para ela, essa é uma ação que visa fazer 

com que esses estudantes com deficiência busquem se firmar no seu lugar na 

sociedade, que não aceitem serem colocados como inferiores. Para tanto, a docente 

ressalta a importância de que essas pessoas busquem respaldo na legislação, visando 

a garantia dos seus direitos. 

 Análogo ao pensamento da professora Teresa, Rodrigues (2006) ressalta no 

capítulo do livro "Inclusão e Educação: Doze olhares sobre a educação inclusiva" 

intitulado "Dez ideias (mal)feitas sobre educação inclusiva" que promover a inclusão 

é "criar serviços de qualidade e não democratizar as carências". No olhar deste 

pesquisador, se a educação de qualidade constitui-se como melhor caminho para que 

possamos lidar com questões de ordem social de maneira ética e sensível, a educação 

especial permite que esses estudantes e os demais envolvidos tenham acesso a esse 

repertório de experiências. Nas palavras do autor: 

 

Talvez o mais adequado seja pensarmos que as ideias bem-feitas deverão provir de 
práticas corajosas, refletidas e apoiadas. Talvez estas ideias e práticas, por bem 
mais pensadas e feitas que sejam, não nos conduzam inexoravelmente a uma EI. 
Mas por certo nos vão ajudar a vê-la cada vez mais perto, e dessa forma promover 
desde já a justiça e os direitos para todos os alunos (RODRIGUES, 2006, p. 317). 

 
 Portanto, o pensamento de Rodrigues (2006) aliado ao relato da professora 

Teresa atestam para a importância de uma educação que atenda a todos, 

indiscriminadamente. Todavia, para ambos, a mudança de fato irá acontecer, quando 
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as práticas individuais e coletivas desenvolvidas no ambiente acadêmico estiverem 

aliadas à reflexão e à mudança de atitudes que promovam a aprendizagem, a 

conscientização e a emancipação de todos os envolvidos, sejam eles professores, 

técnicos ou estudantes. 

 Por conseguinte, ao concluirmos esta seção do texto, destacamos ações que 

promoveram avanços no que tange à constituição de uma universidade inclusiva. 

Como pontos destacados pelos participantes da pesquisa podemos citar a articulação 

entre estudantes, NAIPD, colegiado e professores, visando a reestruturação de 

estratégias de ensino, com o intuito de ampliar a participação e aprendizagem dos 

estudantes com deficiência nas atividades propostas. 

 Como outro avanço, no que se refere à constituição de uma universidade 

inclusiva, foi dado destaque à receptividade de alguns docentes do curso de Ciências 

Biológicas, não medindo esforços para ressignificarem suas práticas e concepções. O 

medo e a resistência inicial para lidarem com estudantes com deficiência foram 

colocados como reais, contudo, os professores ressaltaram que, ao buscarem se abrir 

para o novo, puderam também aprender e construir novas perspectivas para a sua 

prática. 

 Por fim, a existência do NAIPD como parte integrante da política de inclusão 

efetivada pela universidade foi bastante elogiada. Tanto no discurso dos professores, 

quanto na fala dos estudantes. Logo, a implementação de ações voltadas para a 

garantia de acesso e participação dos graduandos com deficiência nas atividades 

propostas pelo curso constitui-se como tarefa exitosa desenvolvida por este setor da 

universidade.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O direito à educação é um princípio constitucional, mas, sobretudo, é um 

direito de todo ser humano, independente de sua condição social, étnica, religiosa, 

sexual, etária ou de deficiência. Esse direito deve ser assegurado em qualquer nível 

ou etapa de escolaridade que essas pessoas desejem participar.   

 Assim, em consonância com a legislação vigente, é dever do poder público 

garantir à pessoa com deficiência não somente o acesso à educação, como também 

possibilitar a aprendizagem e permanência das mesmas em instituições educacionais, 

visando uma formação de qualidade. 

Ademais, reconhecemos o aumento significativo do número de matrículas de 

pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento na educação superior como um fator relevante e condizente com o 

desejo de milhares de pessoas de alcançarem diferentes níveis educacionais, de se 

apropriarem da condição de estarem presentes em diversos espaços.  

Julgamos oportuno retomar aspectos desta investigação, para melhor 

compreendermos os achados da pesquisa. Esta investigação teve como objetivo geral 

analisar as ações inclusivas para permanência de estudantes com deficiência no curso 

de Biologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)/Campus de 

Jequié. Como objetivos específicos, intentamos identificar a concepção de docentes e 

discentes sobre a inclusão no curso de Ciências Biológicas; verificar as metodologias 

de ensino (estratégias e recursos) e as formas de avaliação adotadas pelo corpo 

docente do curso de graduação em Ciências Biológicas, visando o atendimento à 

diversidade; analisar os avanços e obstáculos vivenciados por estudantes com 

deficiência e por seus professores, com vistas à implantação de ações inclusivas no 

Curso de Ciências Biológicas. 

Em se tratando do problema de pesquisa, lançamo-nos ao desafio de 

responder o seguinte questionamento: quais as ações inclusivas desenvolvidas no 

curso de Biologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, visando a 

permanência de estudantes com deficiência? 

Do que vimos e ouvimos podemos afirmar que a instituição de educação 

superior que recebeu esta pesquisa tem demonstrado alguns avanços, no que se 
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refere ao atendimento dos estudantes com deficiência em cursos de graduação. Os 

graduandos relatam, em seus depoimentos, que alguns professores vêm conseguindo 

desenvolver uma nova prática docente, mais comprometida com a aprendizagem de 

todos. Os profissionais do magistério superior que atuam na referida instituição, em 

seus relatos, discorrem acerca de algumas experiências que eles têm vivenciado, ao 

trabalharem com estudantes com deficiência, como adaptação do plano de aula de 

campo, oferecimento de monitorias e demais atividades de orientação dos discentes, 

incentivo à participação em grupos de pesquisa, dentre outros. 

Quanto às questões de pesquisa, tomaremos uma por vez, para analisarmos as 

etapas vivenciadas ao longo desta investigação, e refletirmos acerca das conclusões 

provisórias a que chegamos. A respeito das trajetórias de estudantes com deficiência 

no curso de Ciências Biológicas da UESB/Campus de Jequié, verificamos que alguns 

deles têm o tempo de permanência na graduação aumentado, em função das 

barreiras de acesso ao currículo com os quais os mesmos se deparam durante a 

graduação. Contudo, cumpre-nos evidenciar que fatos como este não se restringem 

aos estudantes com deficiência, podendo ser observado na trajetória dos demais 

graduandos. 

Quando questionados sobre as suas percepções a respeito das ações inclusivas, 

e da permanência de estudantes com deficiência no curso investigado, notamos que 

alguns depoentes, ao fazerem o esforço de conceituarem ações inclusivas, acabam 

por elencar as atividades realizadas pela IES, sem, portanto, conceituar uma prática 

pedagógica inclusiva. Outro aspecto relevante que diz respeito a esta questão de 

pesquisa refere-se ao fato de alguns estudantes com deficiência declararam que por 

não terem uma deficiência sensorial ou física evidente, são rotulados pelos membros 

da comunidade acadêmica como "pouco esforçados" e "sem iniciativa". 

Outrossim, ao solicitarmos que os participantes da pesquisa relatassem as 

estratégias adotadas pelo corpo docente do curso de graduação em Ciências 

Biológicas para a efetivação de ações inclusivas em suas práticas, os informantes 

evidenciaram práticas que conseguiram fazer rupturas, de maneira a promover e 

assegurar a aprendizagem dos estudantes. Eles também citaram performances de 

profissionais do ensino superior que resistem às mudanças. 
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Por último, ao perguntarmos aos colaboradores da pesquisa acerca da maneira 

como a instituição contribui para a formação continuada dos seus professores no que 

diz respeito à Educação Especial, ouvimos depoimentos que revelam a inexistência 

de atividades de desenvolvimento profissional de professores voltadas para o 

atendimento de estudantes em um contexto de diversidade. 

Em se tratando da categoria intitulada acesso e permanência de estudantes 

com deficiência no ensino superior, verificamos que os colaboradores reconhecem 

os progressos da instituição quanto à realização de adaptações arquitetônicas que 

garantem o acesso desses estudantes aos espaços da universidade, além de elogiarem 

a existência do NAIPD como mediador eficaz da aprendizagem e das relações 

estabelecidas entre colegiado, professores e estudantes com deficiência. 

 No entanto, esses mesmos achados apontam também para o fato de a IES 

ainda ser carente de mudanças de posicionamentos que estão além das adaptações 

arquitetônicas, tendo a formação de professores como um grande dilema a ser 

superado, visto que se apresenta como insatisfatória. Por fim, os relatos ratificam o 

importante papel do acompanhamento familiar desses estudantes, possibilitando aos 

mesmos a descoberta de suas potencialidades.   

 A segunda categoria identificada nesta investigação trata do que os 

professores e estudantes pensam sobre inclusão. Inferimos que a inclusão é 

apontada pelos colaboradores como um direito da pessoa com deficiência. Todavia, o 

que se tem feito em muitos momentos é oferecer uma educação idêntica para todos, 

sem levar em consideração as individualidades e necessidades dos sujeitos 

envolvidos no processo educacional. Nesse sentido, é marcante ainda, por parte do 

professor, a idealização do estudante que se espera encontrar e, por parte do 

graduando com deficiência, a busca pelo estado mais próximo do que se acredita ser 

o sujeito "normal". 

 Além disso, os participantes da pesquisa apontaram para a necessidade da 

sociedade reconhecer a pessoa com deficiência para além da limitação, do que lhe 

falta. No que se refere à universidade, foi destacada a primordialidade de inclusão 

dos estudantes com deficiência em todas as atividades propostas pelo curso, além da 

importância do desenvolvimento de um trabalho conjunto entre colegiado, 
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professores, monitores, técnicos do AEE e estudantes, visando o pleno 

desenvolvimento das potencialidades desses graduandos e o sucesso na formação 

profissional dos mesmos.   

 Já a terceira categoria intitulada práticas educativas voltadas para o 

desenvolvimento de ações inclusivas, revelou-nos que muitas vezes os estudantes 

com deficiência são considerados invisíveis em sala de aula e na própria 

universidade. Ademais, em alguns casos, eles não solicitam adaptações em 

estratégias de ensino ou mesmo em avaliações, com receio de serem estigmatizados, 

ou por acreditarem que atividades de determinadas disciplinas não são passíveis de 

serem adaptadas para possibilitar-lhes equidade de oportunidade em relação aos 

demais colegas. 

 Por outro lado, mesmo que o reconhecimento da necessidade de espaços de 

formação docente seja marcante, constatamos, através dos relatos, que o sucesso na 

aprendizagem dos estudantes com deficiência se deve à garantia das condições 

necessárias para que suas potencialidades sejam desenvolvidas. Tal afirmação pode 

ser confirmada por intermédio da análise dos depoimentos que expressaram que a 

partir da realização de adaptações didáticas e metodológicas, e com o apoio 

fornecido pelo NAIPD, tanto os professores, quanto seus graduandos, descobriram 

novas possibilidades de ensinar e aprender.  

 Por último, na categoria quatro, que teve por título avanços e obstáculos da 

inclusão no ensino superior, destacamos ações que promoveram avanços no que 

tange à constituição de uma universidade inclusiva, visto que as dificuldades já 

foram anteriormente relatadas. Como aspectos positivos destacados pelos 

participantes da pesquisa podemos citar a articulação entre estudantes, NAIPD, 

colegiado e professores, visando a reestruturação de estratégias de ensino, com o 

intuito de ampliar a participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência nas 

atividades propostas. 

 Outro avanço, no que se refere à constituição de uma universidade inclusiva, 

foi dado destaque à receptividade de alguns docentes do curso de Ciências 

Biológicas, não medindo esforços para ressignificarem suas práticas e concepções. O 

medo e a resistência inicial para lidarem com estudantes com deficiência foram 
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colocados como reais, entretanto, os professores ressaltaram que ao buscarem se abrir 

para o novo, puderam também aprender e construir novas perspectivas para a sua 

prática. 

 Por fim, a existência do NAIPD como parte integrante da política de inclusão 

efetivada pela universidade foi bastante elogiada. Tanto no discurso dos professores, 

quanto na fala dos estudantes, a implementação de ações voltadas para a garantia de 

acesso e participação dos graduandos com deficiência nas atividades propostas pelo 

curso constitui-se como tarefa exitosa desenvolvida por este setor da universidade.   

Diante dos aspectos anteriormente mencionados, percebemos alguns desafios 

enfrentados pelos estudantes com deficiência matriculados na educação superior. No 

que se refere aos graduandos dos cursos de Ciências Biológicas da IES investigada, 

ressaltamos as dificuldades enfrentadas com a falta de adaptação de metodologias e 

estratégias de ensino; a ausência de adequação de laboratórios e outros espaços de 

uso comum; e a inexistência de um programa institucional de desenvolvimento 

profissional para os professores do curso, no intuito de garantir a inclusão 

educacional de tais estudantes. 

 Sobre a utilização dos termos "Deficiência Mental" e "Deficiência Intelectual" 

colocados na tabela disponibilizada pela Secretaria Setorial de Cursos do Campus de 

Jequié, pensamos ser necessário que a instituição elabore um formulário específico, 

mais detalhado, para ser preenchido pelos estudantes com deficiência no período da 

matrícula. Entre outros esclarecimentos, esse formulário pode auxiliar na 

identificação de graduandos com deficiência que não ingressaram na instituição 

através da política de reserva de vagas, e que, muitas vezes, acabam não sendo 

assistidos pelo NAIPD. 

 Ademais, sugerimos que as normativas da instituição passem a contar com 

itens que regulamentem a possibilidade de estudantes com deficiência disporem de 

maior tempo de permanência no curso, caso os mesmos necessitem. 

Entre os avanços importantes para a implementação de ações inclusivas na 

universidade que conseguimos inferir estão: a inquietação dos estudantes em busca 

da garantia de direitos, a postura cuidadosa e colaborativa de alguns docentes, a 

adaptação de atividades avaliativas, as práticas supervisionadas e as aulas de campo, 



151 

 

a existência das monitorias, a adaptação arquitetônica a que a instituição tem se 

empenhado em realizar e, especialmente, a existência e qualidade do trabalho 

desenvolvido pelo Núcleo de Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência 

(NAIPD) da referida instituição. 

 Por fim, consideramos pertinente apontar uma lacuna observada na legislação 

educacional brasileira, que não prevê o atendimento educacional especializado para 

os estudantes com transtornos funcionais específicos, a exemplo do Transtorno do 

Déficit de Atenção e/com Hiperatividade (TDAH), Dislexia, Discalculia, 

Disortografia, entre outros. Como a legislação brasileira não prevê o atendimento 

desse grupo de estudantes no AEE, as instituições de ensino acabam por se 

desresponsabilizar desse atendimento, ou ainda, as que pretendem fazê-lo, não 

encontram respaldo para isso.  
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista - Representante do Colegiado. 
[ 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - REPRESENTANTE DO COLEGIADO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 –Relate como tem se dado o acesso de estudantes com deficiência ao curso de Biologia da 

UESB/Campus de Jequié?  

2 – Como se dá a trajetória destes estudantes no curso de graduação em Biologia da UESB/Campus de 

Jequié?  

3 - Você tem conhecimento de políticas de ações inclusivas implantadas na UESB, visando à 

permanência e aprendizagem de estudantes com deficiência? Caso tenha conhecimento, fale sobre 

elas. 

4 - Em sua percepção, qual o papel de um coordenador do curso, no assessoramento de estudantes 

com deficiência matriculados nos cursos de Biologia?  

5 - O que você entende por ações inclusivas dentro de instituições de ensino superior? 

6 - O curso de Biologia da UESB/Campus de Jequié traz em seu Projeto Político-pedagógico 

orientações/regulamentações/diretrizes acerca da inclusão de pessoas com deficiência? O que você 

pensa a respeito? 

7 - Quais estratégias têm sido adotadas pela instituição, colegiado e corpo docente, visando 

aefetivação de ações inclusivas nos cursos de Biologia da UESB? 

8 - Em sua opinião, a UESB tem implementado programas de formação continuada para os 

professores, voltados ao atendimento às pessoas com deficiência?  

LEVANTAMENTO SÓCIOCULTURAL 

Estado Civil: _______________________Sexo: ( ) F    ( ) M 

Você pode informar a sua faixa etária? 

( ) de 25 a 29 anos    ( ) de 30 a 39    ( ) de 40 a 49    ( ) de 50 a 54    ( ) 55 anos ou mais 

Ano em que concluiu o 3º grau? ___________ 

Curso(s) de graduação: ___________________________________________________ 

( ) Bacharelado    ( ) Licenciatura    ( ) Licenciatura e Bacharelado 

Curso de pós-graduação de maior titulação:  

( ) Especialização   ( ) Mestrado   ( ) Doutorado   ( ) Pós-Doutorado 

Tempo de serviço no ensino superior: _______________ 

Experiências profissionais anteriores:  

___________________________________________________________________________________ 

Já ministrou aula ou teve experiências profissionais junto a pessoas com deficiência? Em caso de 

resposta afirmativa, onde teve tal experiência, quando e qual(is) era(m) o(s) tipo(s) de deficiência 

dessa(s) pessoa(s)? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



161 

 

[APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista - Representante do NAIPD. 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - REPRESENTANTE DO NAIPD 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Relate a história, estrutura, equipe técnica e atribuições do Núcleo de Ações Inclusivas para 

Pessoas com Deficiência (NAIPD), na UESB.  

2- A partir do seu conhecimento acerca da história dos estudantes com deficiência que passaram e os 

que encontram-se ainda matriculados nos cursos de graduação da UESB, como vem se constituindo as 

trajetórias dos graduandos no curso de Biologia da UESB/ Campus de Jequié? 

3 - Você acredita que os estudantes matriculados no curso de Biologia da UESB/Campus de Jequié 

tenham compreensão dos seus direitos e o que vem a ser ações inclusivas, de permanência e 

aprendizagem? 

4 - Enquanto coordenadora do Núcleo de Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência (NAIPD), 

como você caracteriza a política de ações inclusivas para a permanência e aprendizagem de estudantes 

com deficiência na UESB/Campus de Jequié? 

5 - Analisando os depoimentos dos estudantes que procuram o Núcleo de Ações Inclusivas para 

Pessoas com Deficiência (NAIPD), a partir de sua percepção e dos técnicos que prestam atendimento 

educacional especializado aos referidos discentes, quais estratégias têm sido adotadas pelo corpo 

docente, visando à permanência e a progressão nos estudos dos acadêmicos com deficiência 

matriculados nos cursos de Biologia da UESB? 

6 - Você nota que a UESB tem implementado programas de formação continuada para os professores, 

voltados ao atendimento às pessoas com deficiência? 

LEVANTAMENTO SÓCIOCULTURAL 

Estado Civil: _______________________Sexo: ( ) F    ( ) M 

Você pode informar a sua faixa etária? 

( ) de 25 a 29 anos    ( ) de 30 a 39    ( ) de 40 a 49    ( ) de 50 a 54    ( ) 55 anos ou mais 

Ano em que concluiu o 3º grau? ___________ 

Curso(s) de graduação: ___________________________________________________ 

( ) Bacharelado    ( ) Licenciatura    ( ) Licenciatura e Bacharelado 

Curso de pós-graduação de maior titulação:  

( ) Especialização   ( ) Mestrado   ( ) Doutorado   ( ) Pós-Doutorado 

Tempo de serviço no ensino superior: _______________ 

Experiências profissionais anteriores:  

___________________________________________________________________________________ 

Já ministrou aula ou teve experiências profissionais junto a pessoas com deficiência? Em caso de 

resposta afirmativa, onde teve tal experiência, quando e qual(is) era(m) o(s) tipo(s) de deficiência 

dessa(s) pessoa(s)? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista - Professores. 
[ 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – PROFESSORES 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Relate como tem se dado o acesso de estudantes com deficiência ao curso de Biologia da 

UESB/Campus de Jequié?  

2 – Como se dá a trajetória destes estudantes no curso de graduação em Biologia da UESB/Campus de 

Jequié?    

3 - O que você entende por ações inclusivas, visando o atendimento de estudantes com deficiência na 

universidade? 

4 - Em sua prática junto às turmas que leciona, quais adaptações didáticas e metodológicas você tem 

lançado mão, como intuito de buscar garantir a permanência e aprendizagem de estudantes com 

deficiência? 

5 - O curso de Biologia da UESB/Campus de Jequié traz em seu Projeto Político-pedagógico 

orientações/regulamentações/diretrizes acerca da inclusão de pessoas com deficiência? O que você 

pensa a respeito? 

6 - Quais estratégias têm sido adotadas pela instituição, colegiado e corpo docente, visando a 

efetivação de ações inclusivas nos cursos de Biologia da UESB? 

7 - Em sua opinião, a UESB tem implementado programas de formação continuada para os 

professores, voltados ao atendimento às pessoas com deficiência? 

 

LEVANTAMENTO SÓCIOCULTURAL 

Estado Civil: _______________________Sexo: ( ) F    ( ) M 

Você pode informar a sua faixa etária? 

( ) de 25 a 29 anos    ( ) de 30 a 39    ( ) de 40 a 49    ( ) de 50 a 54    ( ) 55 anos ou mais 

Ano em que concluiu o 3º grau? ___________ 

Curso(s) de graduação: ___________________________________________________ 

( ) Bacharelado    ( ) Licenciatura    ( ) Licenciatura e Bacharelado 

Curso de pós-graduação de maior titulação:  

( ) Especialização   ( ) Mestrado   ( ) Doutorado   ( ) Pós-Doutorado 

Tempo de serviço no ensino superior: _______________ 

Experiências profissionais anteriores:  

___________________________________________________________________________________ 

Já ministrou aula ou teve experiências profissionais junto a pessoas com deficiência? Em caso de 

resposta afirmativa, onde teve tal experiência, quando e qual(is) era(m) o(s) tipo(s) de deficiência 

dessa(s) pessoa(s)? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista - Estudantes com Deficiência. 
[ 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

 

1 - Fale um pouco sobre a sua trajetória enquanto estudante do curso de Biologia da 

UESB/Campus de Jequié, pontuando quais têm sido as barreiras para o seu pleno 

atendimento enquanto pessoa com deficiência. 

2 - Você considera que tem encontrado condições de acessar todos os espaços e 

participar integralmente das propostas de intervenção que o curso de Biologia 

propõe aos demais estudantes que não apresentam nenhum tipo de deficiência?  

3 - O que você entende por inclusão? E sobre atendimento educacional 

especializado? 

4 - De acordo com suas percepções, quais condições são necessárias para que você 

possa ter uma formação de qualidade como graduando em Ciências Biológicas?  

5- Você considera que tem recebido da instituição o atendimento às suas 

necessidades e individualidades, a fim de poder alcançar sucesso na sua 

aprendizagem? 

6 - Como você percebe o preparo dos professores do curso de Ciências Biológicas 

para lidarem com a pessoa com deficiência? 

7 - A partir do contato que tem com os professores em sala, quais são as principais 

inquietações dos mesmos em relação à inclusão do estudante com deficiência?  

8 - Você sabe dizer se os seus professores solicitam apoio e orientações ao colegiado e 

ao NAIPD, no intuito de atendê-lo em suas necessidades e individualidades? 
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ANEXO A – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
 

 
 

 
 
 



165 

 

ANEXO B – Cópia do Termo de Assentimento. 
 
[ 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Jequié 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “AÇÕES INCLUSIVAS 
PARA A PERMANÊNCIA E APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO CURSO 
DE BIOLOGIA DA UESB/CAMPUS DE JEQUIÉ”. Neste estudo pretendemos analisar as ações inclusivas 
para permanência e aprendizagem de estudantes com deficiência no Curso de Ciências Biológicas da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)/Campus de Jequié. O motivo que nos leva a 
estudar esse assunto é de investigar sobre a trajetória dos estudantes com deficiência, que ingressam na 

educação superior, principalmente no que se refere às ações da universidade que garantem a 
permanência e a aprendizagem, favorecendo a qualidade da formação acadêmica e profissional dos 
estudantes. Para este estudo adotaremos como dispositivo de pesquisa, a entrevista semiestruturada.  

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de 
consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 
esclarecido(a) em todas as formas que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por você 
poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é 
voluntária e a recusa em participar não causará qualquer punição ou modificação na forma em que é atendido(a) 
pelo pesquisador que  irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado 
em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, que na verdade, se refere a um possível desconforto 
que você possa vir a sentir, ao responder a entrevista. No entanto, cuidaremos para que os questionamentos não 
lhe tragam desconfortos. Apesar disso, você tem assegurado o direito a compensação ou indenização no caso de 
quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Entre os benefícios deste estudo, podemos destacar a 

possibilidade de mapeamento dos possíveis fatores que limitam e potencializam a permanência e 
aprendizagem de estudantes com deficiência no curso de Biologia da UESB, campus de Jequié. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o material que indique sua 
participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na 
pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão 
destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada 
pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.  
 
Eu, __________________________________________________fui informado(a) dos objetivos do presente 
estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 
novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o 
consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma 
cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
 
 

Jequié, ____ de ______________ de2016. 
 
 
 
 
 
 
 
[ 

 

 
 
 

_____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

Impressão digital 
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ANEXO C – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Pais. 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Jequié 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Responsáveis  
 
TÍTULO DO PROJETO: “Ações inclusivas para permanência e aprendizagem de estudantes com deficiência no Curso de 

Biologia da UESB/Campus de Jequié” 
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Nayomara Souza Santos 
 
Prezado(a) Pai/Responsável  
 

Eu sou Nayomara Souza Santos, estudante do Programa de Mestrado em Educação Científica e Formação de 
Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e estou realizando o projeto de pesquisa intitulado “Ações 
inclusivas para permanência e aprendizagem de estudantes com deficiência no curso de Biologia da UESB/Campus de Jequié”. 
O objetivo geral deste projeto é analisar as ações inclusivas para permanência e aprendizagem de estudantes com deficiência no 
curso de Biologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)/Campus de Jequié.  

Solicito sua autorização para que o(a) seu(sua) filho(a) possa participar deste projeto, pois esta pesquisa colaborará 
para que o modelo da exclusão seja rompido, tendo como foco principal o Ensino Superior, favorecendo que essas Instituições 
de Educação fiquem mais atentas à questão do atendimento à diversidade, em especial dos estudantes com deficiência que estão 
inseridos nas referidas universidades.  

Saliento que a participação do estudante sob sua responsabilidade é voluntária e consistirá em responder uma 
entrevista, após o(a) Senhor(a) assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o referido discente, assinar o 
Termo de Assentimento. 

Os riscos e ou desconfortos apresentados pela pesquisa poderão surgir a partir dos questionamentos durante a 
aplicação dos instrumentos de coleta de dados. Entretanto, ele poderá deixar de responder à pergunta que lhe causar tal 
incômodo. Ao participar desta pesquisa, o(a) estudante não será identificado(a), permanecendo em anonimato e poderá retirar 
seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. Esta pesquisa também não lhes acarreta 
gastos financeiros, nem qualquer forma de ressarcimento ou indenização financeira, pela participação do(a) discente sob sua 
responsabilidade, como colaborador(a) com o estudo. Além disso, a colaboração do estudante nesta pesquisa não é obrigatória 
e, caso o mesmo não deseje participar, sua vontade será respeitada. 

 Os resultados deste estudo serão publicados de forma anônima em revistas especializadas, de tal forma que nem ele, 
nem nenhum outro participante, será identificado. Além disso, saliento que a gravação das entrevistas e a sua transcrição em 
papel serão arquivados pela pesquisadora por cinco anos. 

Vale ressaltar que vocês podem solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da participação do estudante na 
pesquisa. Tais esclarecimentos podem ser obtidos com Nayomara Souza Santos, através do e-mail nayomarass@hotmail.com ou 
pelo telefone (73)98809-8888. Em caso de dúvida, você também poderá entrar em contato na Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB) – Avenida José Moreira Sobrinho S/N – Jequiezinho – Jequié/BA, 45200-000 e telefone (73)3528-9616. 

Se você aceitar que o(a) estudante sob sua responsabilidade participe desta pesquisa, precisará assinar o TCLE em 
duas vidas (uma via ficará com você e a outra ficará sob a guarda de Nayomara Souza Santos). Além disso, o referido discente 
com deficiência assinará o Termo de Assentimento e responderá em forma de gravação, à uma entrevista. 

Em caso de dúvida, você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (CEP/UESB) pelo telefone (73)3528-9727, pelo e-mail cepuesb.jq@gmail.com ou no seguinte 
endereço: Av. José Moreira Sobrinho, S/N – Bairro: Jequiezinho, Jequié/BA. 

Desde já, agradeço sua atenção.   
 
 

Eu, __________________________________________________fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso modificar a decisão de o 

estudante sob minha responsabilidade participar, se assim o desejar. Declaro que concordo em que ele participe desse estudo. Recebi uma 

cópia deste termo de consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Jequié, ____ de ______________ de 2016 

_____________________________________ 
Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

_____________________________________ 
Assinatura do Pai/Responsável 
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