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A pesquisa aqui apresentada, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), teve como ponto de partida o seguinte questionamento: 
como se encontra o processo de inclusão escolar de acadêmicos com deficiência na 
Universidade? De caráter qualitativo, foi realizada com o objetivo de analisar, por meio dos 
dizeres dos acadêmicos com deficiência, de seus professores e colegas, as possibilidades e os 
desafios do processo de inclusão escolar na Universidade. Teve como sujeitos 5 acadêmicos 
com deficiência, 6 dos seus professores e 17 colegas e, como instrumento de coleta de dados, 
a entrevista semiestruturada. A análise dos dados teve como aporte teórico documentos e leis 
referentes ao tema, bem como estudos de autores como Mantoan (2003), Mittler (2003), 
Naujorks (2009), entre outros. Os resultados apontaram que a Universidade pesquisada está 
em processo inicial de inclusão escolar, e que muitas iniciativas para a inclusão escolar de 
acadêmicos com deficiência partem de ações individuais. Nesse contexto, torna-se essencial o 
apoio de todos os envolvidos no sistema educacional – pais, professores, acadêmicos e o 
Estado – para que a eficácia, no que se refere à inclusão escolar na Universidade, seja 
alcançada. 
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INTRODUÇÃO   

 

A Educação Inclusiva é a consequência de um movimento mundial que envolveu 

estudos teóricos e práticos. Organizações, líderes políticos, educadores e pessoas com 

deficiência tiveram participação efetiva nesse movimento, cujo principal objetivo era resgatar 

a educação como lugar do exercício da cidadania e da garantia de direitos.  

Como resultado do movimento mencionado, podemos destacar alguns dos mais 

importantes documentos referentes a essa temática: a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948; a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, de 1990; a 

Declaração de Salamanca, de 1994; e a Convenção Interamericana para a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência, de 1999. Desses 

documentos, a Declaração de Salamanca é o único que prevê o direito à educação para todos 

na rede regular de ensino.  

No Brasil, um modelo educacional de integração começou a ser pensado a partir da 

década de 1970, após reivindicações de grupos de pais, de profissionais e de pessoas com 

deficiência pelo direito e pela oportunidade educativa igual para todos. Diante dessas 

reivindicações, foi criado, em 1973, no Ministério da Educação, o Centro Nacional de 

Educação Especial (CENESP), que atuou até 1986, se transformando, posteriormente, em 

Secretaria da Educação Especial (SEESP), cujo objetivo principal era centralizar e coordenar 

as ações de política educacional voltadas para as pessoas com necessidades especiais.   

Os movimentos e reivindicações iniciados na década de 1970 foram intensificados nos 

anos de 1980, com a Constituição Federal de 1988 que, em seu art. 206, inciso I, determinou 

como um dos princípios para o ensino “a igualdade de condições de acesso e permanência na 

escola” (BRASIL, 1988). O termo “igualdade” refere-se a todos; portanto, a partir dessa lei, 

todos passaram a ter o direito de frequentar a escola. A mesma constituição também 

determinou , em seu art. 208, parágrafo III, que a pessoa com deficiência tem o direito de 

estudar, preferencialmente, na rede regular de ensino (BRASIL, 1988). Logo, Universidades 

fazem parte do sistema educativo, tendo o dever de oportunizar e incentivar uma educação 

para todos.  

No que se refere à inclusão escolar nas Universidades, a primeira iniciativa do 

Ministério da Educação e da Secretaria de Educação Especial (MEC/SEESP) foi a Portaria n° 

1.793/1994, que recomenda a inclusão da disciplina “Aspectos Ético-Político-Educacionais da 

Normalização e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais”, prioritariamente, 

nos cursos de Pedagogia, Psicologia e demais licenciaturas; a inclusão de conteúdos relativos 



 

a essa disciplina em cursos da saúde, de serviço social e nos demais cursos superiores; e a 

manutenção e expansão de cursos adicionais, de graduação e de especialização nas diversas 

áreas da Educação Especial (BRASIL, 1994).  

Em 1996, o Aviso Circular n° 277, do Ministério da Educação/Gabinete do Ministro 

(MEC/GM) sugeriu às Universidades encaminhamentos para o processo de ingresso do aluno 

com necessidades especiais no Ensino Superior, sobretudo no concurso vestibular, bem como 

as chama para desenvolverem ações que possibilitem a flexibilização dos serviços 

educacionais, de infraestrutura, de capacitação de recursos humanos, para fornecerem 

atendimento de qualidade a esses alunos (BRASIL, 1996). Além disso, há a Portaria n° 

1.679/1999 que discorre sobre os requisitos de acessibilidade a pessoas com deficiências para 

instruir processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de 

instituições (BRASIL, 1999).  

Muitas Universidades, então, começaram a se organizar no que se refere à inclusão 

escolar dos alunos com deficiência. Da mesma forma, a inclusão escolar na Universidade 

passou a significar um novo paradigma de pensamento e ação, no sentido de incluir todos os 

indivíduos em uma sociedade cuja diversidade está se tornando mais uma norma do que 

exceção.  

O exposto nos levou a questionar: como se encontra o processo de inclusão escolar de 

alunos com deficiência na Universidade? Para responder a esse questionamento, realizamos 

esta pesquisa que teve o objetivo de analisar, por meio dos dizeres dos acadêmicos com 

deficiência, de seus professores e colegas, as possibilidades e os desafios do processo de 

inclusão escolar na Universidade. Caracterizada como de abordagem qualitativa, esta pesquisa 

teve, em consonância com Bauer e Gaskell (2000, p. 68), a finalidade de “[...] explorar o 

espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão”.  

Os sujeitos eleitos para esta pesquisa foram selecionados a partir dos dados da 

matrícula na Universidade pesquisada: 5 acadêmicos com deficiência – um do curso de 

Educação Física, aqui denominado AEF; dois de Design, AD 1 e AD 2; um de Psicologia, 

AP; um de Pedagogia, APP. Cabe destacar que, dos cinco acadêmicos com deficiência 

participantes da pesquisa, dois apresentam deficiência auditiva (surdez); um, deficiência 

física; e dois, deficiência mental 

A partir desses 5 acadêmicos com deficiência, procuramos os seus professores e 

colegas de turma e os convidamos para participar da pesquisa. Aceitaram o convite, também 

se tornando sujeitos desta pesquisa, um professor de Design, aqui denominado PD; um 

professor de Engenharia de Telecomunicações, PET; quatro professores de Pedagogia, PPP 1, 



 

PPP 2, PPP 3 e PPP 4; 6 colegas do curso de Design, CD 1, CD 2 e assim sucessivamente; 2 

colegas de Psicologia, CPP 1 e CPP 2; 8 colegas de Pedagogia, CP 1, CP 2, CP3 e assim por 

diante; e um colega de Educação Física, CEF.  

Aos sujeitos aplicamos uma entrevista semiestruturada, com questões diferenciadas, 

para os acadêmicos com deficiência, para os professores e para os colegas, conforme veremos 

no decorrer deste artigo. Uma vez coletados os dados, os analisamos à luz dos estudos de 

Guaragna, Pick e Valentini (2005), Michels e Dellacave (2005), Domingues e Cavalli (2006), 

Mantoan (2003), Mittler (2003), Chauí (2001), Eidelwein (2005), Naujorks (2009) e Moreira 

(2009), como também de alguns documentos e leis referentes ao tema inclusão escolar. 

 

DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS A PARTIR DOS DIZERES DOS 

ACADÊMICOS COM DEFICIÊNCIA, SEUS PROFESSORES E COLEGAS SOBRE 

INCLUSÃO ESCOLAR NA UNIVERSIDADE  

 

 Neste capítulo, apresentamos os dados coletados e realizamos as discussões sobre os 

mesmos. Para tanto, seguiremos a mesma sequência dos itens utilizados para a realização das 

entrevistas. Aos acadêmicos com deficiência participantes da pesquisa solicitam 

os que relatassem quando e como foi o processo de seleção para o ingresso na Universidade, o 

que os levou a escolherem essa Universidade para fazer o curso e que comentassem sobre sua 

inclusão escolar na mesma. 

 AD 1 relatou que o seu ingresso na instituição se deu pelo “Vestibular de verão”, que 

essa Universidade “[...] é a única faculdade da região onde moro que tem o curso que 

pretendo me formar” e que a “minha inclusão por enquanto está sendo ótima.” 

 AD 2 explicou que “Foi pelo seletivo acadêmico”, que  essa Universidade “[...] tem 

mais material, os professores se empenham mais e o mercado de trabalho valoriza mais [essa 

Universidade]” e que “Tem certa matéria que estou bem, mas em algumas não.” 

 AEF respondeu que “Foi [...] no processo de currículo escolar”, que escolheu “a 

Universidade porque moro perto e sempre quis estudar [nessa Universidade]” e que “está 

tudo bem, tenho uma relação boa com os colegas e professores.” 

 AP 1 foi mais específico em sua resposta: “[essa Universidade] era, no momento, a 

mais próxima que fornece o curso de psicologia. [...] apesar de, em matéria de acessibilidade 

para cadeirantes ter muito a ser melhorado, é a universidade que mais está preparada. Desde 

o dia que comecei estudar [nessa Universidade] foram feitas algumas modificações, algumas 

adequações no ambiente pelas necessidades, e urgência da minha utilização. Com os colegas, 



 

na minha percepção, a inclusão foi acontecendo naturalmente, com a convivência, assim 

ocorreu com os professores. Sou cadeirante, então, as minhas necessidades se dão com a 

adequação do ambiente. A relação com os colegas e professores é normal, como outros 

acadêmicos.”  

 APP 1, a exemplo de AP1, nos contou detalhes: “Era estudante de outra instituição de 

ensino superior e não gostava; senti dificuldades para me adaptar. [...]Não passei por 

nenhuma seleção, pois já havia feito o vestibular na outra instituição. [...]Por [nessa 

Universidade] as aulas serem presenciais e os professores qualificados para trabalharem 

com surdos, a questão da metodologia. Acho bom, gosto, mais sinto dificuldade em atividades 

de grupo, pois as meninas falam bastante e eu me perco. [...]”  

 É possível, constatar, por meio dos dizeres apresentados, que os acadêmicos com 

deficiência física apresentam a Universidade em que estudam, em termos de estrutura física, 

como um espaço que ainda precisa ser melhorado para atender às suas necessidades de 

mobilidade. Quanto à aprendizagem, alguns acadêmicos apresentam dificuldades em entender 

determinadas matérias, bem como quando os trabalhos são feitos em grupos. As formas pelas 

quais esses acadêmicos ingressaram na Universidade foram diversas, sendo que nenhum deles 

passou por um processo especial para esse ingresso.  

 Quanto aos professores participantes da pesquisa, solicitamos que mencionassem o 

que entendem por inclusão escolar de pessoas com deficiência, as dificuldades em lidar com 

esses acadêmicos e como tentam solucioná-las.   

 PPP 4 mencionou que “[...] a inclusão significa o aluno estar no contexto, poder 

desenvolver todo o potencial de aprendizado com os demais, na interação com os demais, e 

poder, por meio das linguagens que ele dispõe e das suas capacidades,  expressar a 

compreensão e o aprendizado.”  

 PD entende que devemos “Inserir na sociedade e participar das atividades 

programadas como os demais ditos normais, para que possa haver uma socialização e 

integração entre todos.”  

 PPP 1 respondeu que inclusão é “Colocar o aluno a par das matérias, deixá-lo a par 

do que ele precisa saber [...] Fazê-lo acompanhar da melhor maneira para que ele aprenda 

da mesma forma que os demais”. 

Os dizeres desses professores denotam que a inclusão escolar está relacionada com a 

aprendizagem de conteúdos, que o acadêmico com deficiência deve aprender o mesmo que os 

demais acadêmicos e no mesmo ambiente escolar que eles. O entendimento desses 

professores nos remete a Guaragna, Pick e Valentini (2005), que mencionam a importância de 



 

o acadêmico estar inserido no ambiente de ensino, participando e interagindo com os demais, 

o que o ajudará a enfrentar desafios, buscar e conquistar novas habilidades. 

Para PPP 3, “Inclusão é [...] estabelecer um compromisso com as diferenças [...] não 

estou falando de ‘diferentes’, mas  de ‘diferenças’, porque se falo que tenho que aprender a 

lidar com os diferentes, eu sou referencial e os outros que têm que modificar, agora se  falo: 

tenho que aprender a lidar com as diferenças, eu me incluo.[...]”. Sobre as diferenças, 

Michels e Dellacave (2005, p. 479) afirmam que “são inerentes aos seres humanos e, para 

respeitar uma pessoa com necessidades especiais, é preciso, primeiramente, assumir que a 

deficiência existe, pois ignorar sua presença é uma forma de preconceito e descaso”. 

Entendemos que devemos, então, considerar as diferenças como algo natural e as 

desigualdades em torno delas como produções discursivas construídas histórica, social e 

culturalmente.  

Diante de nossa solicitação aos professores para que comentassem se tiveram ou têm 

alguma dificuldade em lidar com o acadêmico com deficiência, PPP1 relatou que tinha 

dificuldade em lidar com sua aluna deficiente auditiva e que não tinha conhecimento de 

material didático destinado ao ensino de uma pessoa com esse tipo de deficiência. No sentido 

apontado por esse professor, cabe registrar o que afirmam Domingues e Cavalli (2006, p. 6):  

  

O investimento na formação do professor é um fator importantíssimo. Esta 
formação precisa contemplar questões que busquem servir de auxílio para o 
docente modificar as concepções que possui a respeito do aprendizado e dos alunos. 
Outro item diz respeito ao conhecimento e treino no uso de técnicas e recursos, pois 
o professor necessita ter conhecimento sobre os mecanismos de relações 
interpessoais e sociais que estão presentes nas situações de ensino-aprendizagem e 
nas influências que estas podem sofrer. 

  

Outros professores também comentaram sobre suas dificuldades em lidar com 

acadêmicos com deficiência, PD, por exemplo,  revelou que tem “[...] dificuldade de 

entender a linguagem de sinais. A forma como procurei selecionar a situação foi através de 

interpretações e de perguntas aos colegas que convivem diretamente com a pessoa portadora 

de necessidades especiais.” 

 PET afirmou que “não tenho noção do grau de dificuldade do aluno em questão, por 

não ter sido informado pela universidade, e por trabalhar com uma turma grande( para uma 

disciplina laboratorial). [...] a instituição pecou gravemente ao incluir e não preparar o 

professor para isso, pois podemos estar deixando a desejar em algum momento, ou cometer 

injustiça ao julgar o esforço de seu aluno. Ao conferir o aluno em questão, após ter sido 

informado por esta pesquisa, tenho a clara convicção de que o mesmo está integrado ao 



 

grupo e não demonstra dificuldades que o coloque em posição de destaque.” Conforme 

apontam os dizeres de PET, este se surpreendeu quando se deparou com um aluno com 

deficiência em uma de suas turmas, pois não havia sido comunicado pela Universidade sobre 

a inserção desse  acadêmico. A esse respeito, concordamos com esse professor de que a 

Universidade “pecou”. Também concordamos que a Universidade precisa “preparar o 

professor para isso”. Porém, entendemos que os professores também possuem sua 

responsabilidade neste processo, conforme explicam Michels e Dellacave (2005, p. 481): 

[...] existem muitos educadores que esperam que a universidade os procure com 
informações e materiais prontos, que simplesmente possam repassar aos alunos. [...] 
É necessário que os professores se conscientizem da necessidade de buscarem, 
dentro e fora da instituição, subsídios que garantam a qualidade da sua prática de 
ensino para todos os alunos.  

PP1, por sua vez, nos respondeu que “Nunca tive dificuldade [...].” Já PPP 2 expôs 

que, diante da dificuldade do acadêmico com deficiência auditiva relacionada com a leitura, 

que é uma constante em sua aula, conversou “com a aluna e depois conversei com a 

intérprete dela [...] fiz uma síntese dos textos de difícil compreensão,[...]outra coisa que elas 

pediram que é pra colocar uns esquemas no quadro, então eu to usando isso em todas as 

aulas, colocando esquema no quadro daquilo que estamos discutindo, porque funciona como 

se fosse um mapa conceitual [...].” Sobre o exposto por PPP 2, encontramos na Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” (BRASIL, 2008, site) 

que “cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial, disponibilizar as funções 

de instrutor,  tradutor/intérprete de Libras e guia--intérprete [...]”  

Quanto à resposta de PPP 3 em relação à dificuldade que encontrou para trabalhar 

com o aluno com deficiência, este afirmou que “[...] me desafiei a aprender um monte de 

coisas, gostei, então eu não senti dificuldade não, eu acho que eu lucrei muito, porque a 

partir dessa oportunidade ... fiquei feliz em ver como que ela ficou feliz, em ver que eu ia dar 

aula pra ela de novo!”. A resposta desse professor vai ao encontro do entendimento de 

Domingues e Cavalli (2006), segundo os quais, se levarmos em consideração a sociedade 

como um todo, podemos ver a igualdade de direitos de cada ser humano, bem como as escolas 

devem ser constituídas também como tal, pois nelas coexistem pessoas (professores e 

educandos), que têm, neste sentido, a oportunidade de reconhecer e valorizar as diferenças e a 

heterogeneidade dos grupos formados, bem como a diversidade dos processos de construção 

coletiva e individual do conhecimento. 

Quanto ao significado que atribuem a uma escola inclusiva, alguns dos colegas dos 

acadêmicos com deficiência se expressaram de forma semelhante e outros, de diferentes 



 

formas. Para CD 3, inclusão escolar significa “dar oportunidade a pessoas com deficiências 

físicas”; para  CEF, é “Uma escola que inclui pessoas com deficiência física”; e para CPP 2, 

é “dar oportunidade à pessoa com deficiência física frequentar a escola”.  

Os dizeres de CD 3, CEF e CPP 2 apontam que a educação inclusiva ainda é muito 

relacionada com as pessoas que possuem alguma deficiência física, o que mostra a existência 

de uma concepção fragmentada. Cabe destacar que a educação inclusiva vai muito além do 

que entendem esses alunos. Conforme explica a Declaração de Salamanca (ONU, 1994), a 

inclusão escolar engloba todas as pessoas que, de alguma forma e por algum motivo, estão 

sendo deixadas de fora das instituições regulares de ensino: pessoas deficientes, superdotadas, 

sindrômicas, marginalizadas, seja por suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas, culturais, etc.  

 Para CP 1, a escola inclusiva é “Uma escola preparada com estrutura e treinamento 

de Recursos Humanos  para receber alunos com algum tipo de deficiência”. O colega CPP 1, 

por sua vez, tem o entendimento de que é “Um escola que saiba receber o aluno com 

deficiência [...] que saiba como ensinar e prepará-lo. Que os professores sejam capacitados. 

Que a estrutura física seja planejada”. CP 1 e CPP 1 compreendem, conforme apontam seus 

dizeres que a escola inclusiva é aquela que está preparada para receber o aluno com 

deficiência, tanto na estrutura física, em seu espaço físico, quanto à “preparação” e à 

“capacitação” dos professores. Os dizeres de CP 1 e CPP 1 também revelam uma concepção 

fragmentada de escola inclusiva, pois nela se fazem presentes apenas alguns aspectos 

referentes à inclusão escolar: o aluno com deficiência, a estrutura física, a “preparação” e 

“capacitação” dos professores. 

Ainda sobre a escola inclusiva, CP 5 destacou que “abrange o acesso à educação 

pelas pessoas com todas as limitações”. De forma similar, CD 5 enfatizou a escola inclusiva 

como aquela que “qualquer tipo de pessoa, tanto de padrões de baixa à alta renda”. O 

mesmo ocorre com o colega CD 1, para quem a escola inclusiva é um lugar “onde nem 

existem diferenças. Que dá oportunidade para várias etnias”.  

Quanto às concepções sobre escola inclusiva expressas por CP 5, CD 5 e CD 1, 

consideramos que essas concepções também se mostram incompletas. Conforme Mantoan 

(2003, p. 24), a inclusão escolar “implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não 

atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades em aprender, mas 

todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral” A autora tanto 

defende a permanência de todos os alunos nas escolas, como sugere uma re-elaboração das 

filosofias educacionais. Também encontramos em Mittler (2003, p. 25) que, 



 

no campo da educação, a inclusão envolve um processo de reforma e de 
reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que todos os 
alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais 
oferecidas pela escola. Isto inclui o currículo corrente, a avaliação, os registros e os 
relatórios de aquisições acadêmicas dos alunos, as decisões que estão sendo 
tomadas sobre o agrupamento dos alunos nas escolas ou nas salas de aula, a 
pedagogia e as práticas de sala de aula, bem como as oportunidades de esporte, 
lazer e recreação.  

 

Mittler (2003) nos ajuda a compreender um pouco mais o que os colegas dos 

acadêmicos com deficiência disseram sobre escola inclusiva, no sentido de que esta deve, 

além da estrutura física adequada, assegurar que todos tenham acesso às diversas 

possibilidades educacionais. Essas oportunidades educacionais não devem estar separadas das 

oportunidades sociais que devem acompanhar a educação inclusiva. Nesse mesmo sentido, 

Chauí (2001, p. 123) elucida que a escola e/ou a Universidade é uma instituição social e, 

como tal, exprime a sociedade de que faz parte, não sendo “uma sociedade separada, e sim 

uma expressão historicamente determinada de uma sociedade determinada”.   

Diferente dos colegas acadêmicos com deficiência que manifestaram seu 

entendimento sobre educação inclusiva, outros colegas responderam “não sei” ou 

relacionaram com outras discussões, como étnicas e econômicas. Sugeriram, com suas 

respostas, que não tinham uma opinião formada.  

Ainda em relação à universidade pesquisada ser ou não uma escola inclusiva, cabe 

esclarecer que a instituição mantém um serviço de apoio ao estudante, disponibilizado em seu 

site, no qual menciona a existência de Programas de Apoio Sócio-Pedagógicos, os quais 

incluem: “Orientações sobre assuntos relacionados à vida acadêmica, profissional e 

financeira; Atenção às pessoas com deficiência (física, mental ou sensorial), síndromes, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; Encaminhamento 

aos serviços especializados de atendimento na área da saúde, jurídica e assistência social” 

(UNIVERSIDADE PESQUISADA, 2009, site, grifo nosso). Ressalta-se, porém, que a 

Universidade não especifica os serviços oferecidos, bem como não estão esclarecidos quais 

são os serviços que oferece para os professores efetivarem em sala de aula a educação 

inclusiva. 

Na sequência da entrevista, solicitamos aos colegas dos acadêmicos com deficiência 

que nos dissessem se consideram que essa Universidade é inclusiva e por quê. CPP 1 nos 

disse: “Sim e não, em determinadas ocasiões. Estrutura física não, pois para deficientes 

físicos não tem a estrutura adequada. No caso dos acadêmicos com dificuldades auditivas, se 

torna complicado a questão de textos; os professores não possuem tempo nem muitas vezes 



 

conhecimento para trazer os textos adequados para eles”. CP 4 nos afirmou que “[Essa 

Universidade]  integra e não inclui, pois não há acesso aos cadeirantes a todas as áreas da 

[Universidade] . Principalmente acesso a ônibus onde os cadeirantes precisam atravessar o 

estacionamento, sujeitando-se a atropelamento”.  

Com base nos dizeres de CPP 1 e CP 4, podemos inferir que a Universidade não está 

preparada para, em sua plenitude, atender aos acadêmicos com deficiência. Concordamos com 

esses dois acadêmicos, já que a Universidade pesquisada não permite, por exemplo, 

mobilidade dos acadêmicos com deficiência física em todos os seus espaços, visto que apenas 

os espaços acessados com mais frequência recebem alguma adequação. Isso limita o acesso 

dos acadêmicos com deficiência física a poucos espaços dentro da Universidade.  

CP 7 nos disse algo semelhante ao que disseram CPP 1 e CP 4: “Dependendo da 

deficiência. Se, por exemplo, é cadeirante é inclusiva, mas não posso afirmar se tem acesso a 

todos os espaços da instituição. Para CP 1, “Não, porque oferece acesso aos deficientes 

físicos, porém não há pessoal treinado para trabalhar com alunos com outros tipos de 

deficiências”. Os dizeres desses colegas apontam apenas para a mobilidade dos acadêmicos 

com deficiência na Universidade, estando a atenção muito relacionada com as dificuldades 

físicas dos acadêmicos.  

Os dizeres também apontam para a atuação dos professores, como é o caso do colega 

CPP 1 que observou que no “caso dos acadêmicos com dificuldades auditivas, se torna 

complicada a questão de textos, os professores não possuem tempo nem muitas vezes 

conhecimento” e de CP 4, segundo o qual “não há pessoal treinado para trabalhar com 

alunos com outros tipos de deficiências”. Notamos que chama a atenção dos colegas dos 

acadêmicos com deficiência a maneira como os professores lidam com a situação, pois 

mencionaram a preparação dos professores. Com isso, nos levam ao entendimento de que é 

responsabilidade da Universidade preparar os professores para trabalharem com a inclusão 

escolar em sala de aula e que acreditam que a instituição ainda não está preparando seus 

professores para trabalharem adequadamente com esses alunos.  

Aqui, cabe mencionar que as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) estão 

sendo incentivadas pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretária de Educação 

Superior, que publicou o Edital INCLUIR 04/2008 (BRASIL, 2008). Por meio deste edital, as 

IFES, estão sendo motivadas a criarem propostas de estruturação, núcleos de acessibilidades 

em suas instituições. Isto para que atuem na implementação de espaços, de materiais 

pedagógicos, de ambientes, de ações e de processos que integrem os acadêmicos com 

deficiência nas Universidades, além de articular as demais atividades das instituições para 



 

efetivar a educação inclusiva. Apesar de ser uma iniciativa que visa à educação inclusiva e à 

autonomia das Instituições Federais de Ensino Superior – visto que os projetos aprovados por 

esse programa foram elaborados pelas Universidades, atendendo, assim, as suas necessidades 

e as de seus acadêmicos com deficiência –, o programa INCLUIR, do governo federal, se 

limita às IFES. Entretanto, tem por objetivo eliminar as barreiras pedagógicas, uma das 

primeiras iniciativas didático-pedagógicas sobre o viés da formação docente na educação 

inclusiva. 

 Também perguntamos aos colegas como são realizadas as atividades, as avaliações e 

as apresentações de trabalhos em sala de aula.  CPP 1 assim se manifestou: “São sempre 

normais, sem metodologia específica para a acadêmica com deficiência. Apresentação 

normal, apenas falam mais devagar para que a intérprete consiga acompanhar, não há 

nenhuma metodologia especial”. Nesse caso, CPP 1 está se referindo aos acadêmicos com 

deficiência auditiva. A resposta desse colega vai ao encontro do que disse o acadêmico com 

deficiência física, para o qual não existem dificuldades, pois não se trata de dificuldades de 

compreensão da matéria. Porém, em se tratado dos acadêmicos com deficiência mental, 

muitos dos colegas desconhecem as reais dificuldades dos acadêmicos. 

CP 6 afirmou que “as atividades tendem a ser seguidas conforme as disciplinas que 

compõem o plano pedagógico”, ou seja, se não tiver um planejamento inicial para a matéria 

atender aos possíveis alunos com deficiência, as adequações da disciplina ficam a cargo das 

vontades individuais de cada professor.  

Compreendemos, então, que muito do que podemos considerar sobre educação 

inclusiva parte de atitudes particulares. Assim, não sendo o professor preparado na temática 

inclusão escolar, os possíveis acadêmicos com deficiência certamente não terão uma educação 

apropriada, não se efetivando a educação inclusiva. 

No que se refere às atividades, indagamos os colegas dos acadêmicos com deficiência 

se eles consideravam que as atividades realizadas em sala de aula eram possíveis de serem 

realizadas por todos. CD 4 considera que “Sim, mas talvez pessoas com dificuldades para 

ouvir ou falar seria complicado”, e CD 6 que “depende da necessidade física de cada um”. 

CD 1, porém, entende “que ainda falta um pouco de investimento na estrutura” e o colega CP 

6 que “Não necessariamente, pois depende da estrutura da sala de aula possibilita ou 

impossibilita o ensino”.  

Muitos colegas responderam que todas as atividades são possíveis de serem realizadas 

por todos e outros mencionaram que não é possível serem realizadas por todos os alunos. 

Destacam a estrutura física e os materiais disponíveis para que todos possam realizar as 



 

atividades em sala de aula. Constatamos que os colegas destacaram que, em sala de aula, sim, 

é possível, mas, fora do ambiente escolar, muitos têm dificuldades e, possivelmente, não 

conseguem resolvê-las sozinhos.  

 Para finalizar a entrevista com os colegas, solicitamos que mencionassem as 

características dos professores que eles consideram que incluem todos os alunos e as que não 

incluem. Para CP 3, “os professores que incluem realizam atividades conforme as 

deficiências de todos”. Uma das questões da educação inclusiva é justamente os educadores 

respeitarem os limites de cada aluno e desenvolverem o processo educacional de acordo com 

as dificuldades de cada um.  

CP 2 destacou que “o professor que inclui é aquele que respeita o tempo e a 

necessidade de cada aluno e percebe o que necessita ou adapta a sua matéria para a turma. 

Os professores que não incluem são aqueles que seguem um cronograma e não são flexíveis 

às necessidades dos alunos da turma”. CP 8 afirmou que “os professores num geral até 

incluem um aluno deficiente, mas a própria instituição não colabora e não ajuda. O 

departamento do curso também não ajuda muito”.  

CD 4 observou que os professores que incluem são aqueles que fazem “atividades, 

apresentações e dinâmicas que incluem os alunos”. Na mesma linha, CD 2 afirmou que 

“depende do professor. As aulas podem ser mais dinâmicas”. Notamos que CD 4 e CD 2 

chamam a atenção para aulas dinâmicas. CP 6 expôs que “propostas inclusivas tendem a 

contemplar de forma igualitária todos os acadêmicos, implicando que o educador crie 

estratégias que possibilitem o ensino; quer dizer muitas vezes o próprio processo de 

formação dos educadores não é dirigido para uma política educativa de inclusão, não 

fornecendo a estes, subsídios para criar tais estratégias”. Criar estratégias de ensino que 

possibilitem acesso de todos aos conteúdos desenvolvidos nas aulas é uma das preocupações  

de CP 6. Porém, para o professor que não teve formação para a inclusão escolar, torna-se 

difícil desenvolver algum trabalho nesse sentido. Todavia, é essencial, para a efetivação da 

proposta inclusiva, a assessoria aos acadêmicos com deficiência e aos seus professores por 

equipes constituídas por profissionais especializados (EIDELWEIN, 2005). 

Quanto ao trabalho dos professores com acadêmicos com deficiência, Naujorks (2009, 

site) identificou queixas frequentes de docentes que “evidenciam [...] a quase inexistência de 

projetos de formação continuada que os capacite para enfrentar essa ‘nova’ demanda 

educacional [...]”. Em consonância com o que Naujorks concebe, os dizeres de CP 6 destacam 

algo importante que é o compromisso de as instituições prepararem seus professores para a 

inclusão escolar. 



 

Trouxe para cá o último parágrafo e fiz alterações... 

No sentido apontado por Naujorks (2009) e CP 6, consideramos que seja fundamental 

possibilitar uma formação contínua para os docentes universitários e acadêmicos, não só das 

licenciaturas, mas de todos os cursos e que essas modificações são urgentes, pois o Brasil 

caminha a passos lentos para uma sociedade inclusiva, seja na educação ou na vida 

profissional. Nesse sentido, também compreendemos que, hoje, as pessoas com deficiência 

veem na Universidade uma forma de buscar uma formação mais especializada a fim de terem 

garantido o seu direito de acesso ao mercado de trabalho. 

Além do exposto, “uma boa organização administrativa e didática que busque 

contemplar a inclusão desse alunado deve e pode ser buscado por toda e qualquer instituição 

de ensino superior” (MOREIRA, 2009, p. 05), independente das políticas governamentais. A 

Universidade deve está comprometida com a educação inclusiva, uma vez que é inegável o 

seu papel social. Segundo Eidelwein (2005, p. 05), 

Pensar em uma sociedade inclusiva implica, inicialmente, pensar em educação 
inclusiva [...] que deve ser foco de reflexão desde a formação dos seus profissionais, 
de forma a constituir a cultura do respeito às diferenças, para que, assim, seja 
possível também educar de forma diferenciada, de acordo com a necessidade dos 
educandos. 

Conforme Moreira (2009) e Eidelwein (2005), a educação inclusiva está em um 

contexto amplo de debates que implica modificações arquitetônicas, materiais didáticos, 

políticas públicas e criação de núcleos e/ou conselhos que possibilitem aos professores, aos 

alunos, aos técnicos administrativos e aos membros da comunidade universitária discutirem 

possibilidades e efetuarem ações para garantir uma educação inclusiva na Universidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa procurou desenvolver um estudo sobre educação inclusiva na 

Universidade, com o objetivo de analisar, por meio dos dizeres dos acadêmicos com 

deficiência, de seus professores e colegas, as possibilidades e os desafios do processo de 

inclusão escolar na Universidade da região. 

No que tange aos possíveis serviços de apoio aos professores, aos acadêmicos com 

deficiência e colegas, os entrevistados destacaram a intérprete e algumas adequações na 

estrutura física, porém não em todos os espaços da Universidade. Igualmente não 

mencionaram a existência, na Universidade, de algum setor que dê orientação pedagógica aos 

seus professores e acadêmicos, sobretudo em relação aos acadêmicos com deficiência mental.  



 

Nesse contexto, muitas das iniciativas para a inclusão escolar de pessoas com 

deficiência na Universidade partem de ações individuais, o que torna a temática da inclusão 

escolar ainda muito dependente das políticas públicas, de decretos e de editais do governo 

federal. Contudo, podemos afirmar que a Universidade onde realizamos a pesquisa está em 

processo inicial de inclusão escolar e que consideramos positivo que o professor busque 

soluções para suas dificuldades. 

Ainda quanto aos professores entrevistados, os seus dizeres deixam explícita uma 

preocupação em entender o processo de inclusão escolar de acadêmicos com deficiência na 

Universidade. Porém, compreendemos que será necessário que realmente continuem as 

discussões a respeito deste tema e que a eficiência será alcançada por meio do apoio de todos 

os envolvidos no sistema educacional: pais, professores, acadêmicos e o Estado, como 

facilitador das mudanças por meio da criação de políticas públicas.  

No que se refere aos colegas dos acadêmicos com deficiência, os seus dizeres 

denotaram que estão preocupados com a temática da educação inclusiva na Universidade, 

visto que convivem com esta realidade. Ouvi-los é de extrema importância para a 

Universidade que realmente queira efetivar a educação inclusiva e que sabe que conhecer as 

deficiências dos seus acadêmicos é um passo para tornar a instituição inclusiva.  

Em face do exposto, compreendemos que acadêmicos com deficiência constituem um 

desafio para a inclusão escolar nas Universidades. Por isso, é imperativo que a comunidade e 

os especialistas envolvidos enfrentem esse desafio. Somente, então, esse número substancial 

de pessoas receberá os benefícios aos quais têm direito, bem como serão oferecidos os meios 

por intermédio dos quais possam desenvolver o seu potencial e desempenhar o seu justo papel 

na sociedade. 
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