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RESUMO 

 

 

A universidade brasileira tem, nos últimos anos, promovido o acesso de alunos com 

deficiência para uma formação acadêmica profissional. Entretanto, como as relações entre 

os docentes/coordenadores e os discentes inclusos são estabelecidas cotidianamente na 

instituição universitária, para que se garanta um processo de inclusão e uma formação 

profissional de qualidade? Este estudo objetivou conhecer as condições pedagógicas e 

institucionais da inclusão educacional de acadêmicos com deficiência na educação superior 

e compreender como se organiza, institucionalmente, em uma IES pública, o apoio dos 

cursos de graduação aos docentes e alunos, diante do processo de ensino e aprendizagem.  

Para tanto, foi realizado um Estudo de Caso sobre a temática inclusão educacional, o qual 

teve como lócus de trabalho o Campus da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE, em Cascavel/PR. Foram realizadas entrevistas com desesseis (16) docentes 

coordenadores dos Cursos de Graduação e com quatro (4) acadêmicos com deficiência 

(matriculados e egressos). Apresentamos, como estrutura do texto da dissertação, 

discussões sobre a gênese da universidade brasileira e como o processo de inclusão foi 

inserido historicamente nesse nível de ensino. Buscamos analisar a docência universitária 

na perspectiva da educação inclusiva, visando compreender a diversidade em sala de aula e 

a necessidade dos docentes  ampliarem seus conhecimentos para o processo de inclusão. 

O estudo demonstrou que os conhecimentos sobre o processo de inclusão na universidade 

passam pela formação dos professores no que se refere às questões que envolvem o 

compromisso institucional, não somente para o acesso da pessoa com deficiência, mas, 

fundamentalmente, no que diz respeito às condições de permanência desse aluno na 

universidade. 

 

Palavras-chave: Docência universitária; Formação de professores; Inclusão; Alunos com 

deficiência. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The Brazilian university has, in recent years, promoted the access of students with 

disabilities for a professional academic training. However, how have the relations between 

teachers / coordinators and included students been established at the university, in order to 

guarantee a process of inclusion and quality career training? The objective of this study is to 

investigate the pedagogical and institutional conditions of educational inclusion of students 

with disabilities in higher education and understand how; they are institutionally organized in 

public HEIs, the support of graduate courses to teachers and students on the teaching and 

learning process. A case study was performed on the topic of educational inclusion, it was 

done in the locus campus of the Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE in 

Cascavel / PR. Sixteen (16) faculty coordinators of undergraduate programs and four (4) 

students with disabilities (registered and graduates) were interviewed. The dissertation text 

structure discusses about the Brazilian university genesis and how the process of inclusion 

was inserted historically at this education level. We analyzed university teaching from the 

perspective of inclusive education, aiming to understand the diversity in the classroom and 

the need for teachers to expand their knowledge about the inclusion process. The study 

showed that the inclusion process at the university includes not only teachers training but 

also issues regarding institutional commitment, not only for the access of the disabled 

student, but primarily regarding the conditions of permanence of this student in university. 

Key Words: University Teaching; Teacher training; Inclusion; Student with disabilities. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Em nossa caminhada como pesquisadoras na área da Educação Especial, 

condizente com o desenvolvimento deste estudo, ao trabalharmos, em 2008, como 

intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em uma Instituição de Educação 

Superior (IES) privada, na cidade de Toledo, nos deparamos com dificuldades e 

indiferenças relativas às pessoas com deficiências1. Então, foram iniciados estudos 

e pesquisas nessa área, com a intenção de aumentar a qualidade do trabalho 

realizado e contribuir para a diminuição dessas dificuldades.  

Esse é um assunto que nos instiga e, ao mesmo tempo, nos realiza. Sua 

abordagem teve início nas pesquisas realizadas durante a graduação, quando, na 

conclusão do Curso de Pedagogia, em 2011, realizamos uma conquista, expor no 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) as inquietações sobre o processo 

educacional da pessoa com deficiência na universidade – trabalho este denominado: 

―Inclusão educacional na universidade: estudo sobre a ação docente para alunos 

com necessidades especiais‖. Por meio dessa pesquisa, procuramos conhecer 

como a inclusão dos alunos com deficiência estava ocorrendo na UNIOESTE, 

Campus de Cascavel e Toledo, por meio de uma investigação analítica do trabalho 

realizado pelos docentes em sala de aula, os quais mediam o conhecimento 

científico, considerando as necessidades educacionais especiais desses alunos.  

Tal pesquisa nos incentivou a continuar no meio acadêmico e a ampliar 

nossos estudos na Pós-Graduação. Com os dados obtidos, consideramos 

necessário continuar nossa investigação, de modo a não culpabilizar os docentes, 

por compreender que estes são um dos agentes educacionais envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem. A partir das informações que obtivemos dos 

docentes percebemos a necessidade de continuar verificando como o processo de 

inclusão educacional de alunos com deficiência na universidade, em específico na 

UNIOESTE, está ocorrendo. Assim, esta pesquisa consistiu na ampliação do 

conhecimento produzido até 2011. Contudo, na Pós-Graduação o campus estudado 

foi o da cidade de Cascavel, por ter o maior número de Cursos de Graduação, 

                                                
1  Neste trabalho será utilizado o termo ―pessoa/alunos com deficiência‖ de acordo com o 

documento Políticas nacionais de educação especial na perspectiva da educação 
inclusiva (BRASIL, 2008). Mas no decorrer do texto aparecerão outros termos, devido à 
utilização de outros autores e documentos pesquisados. 
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contudo incluímos um acadêmico do Campus de Toledo, por conta da dificuldade de 

contato com os acadêmicos do Campus de Cascavel, considerando a relevância da 

participação dos alunos na pesquisa. 

Seguindo a premissa exposta por Moreira (2004, p. 68), de que ―[...] a 

universidade, em especial a pública, tem o compromisso social e acadêmico de 

renovar constantemente seu papel, no sentido de repensar um acesso mais 

democrático e de garantir permanência a todos os estudantes‖, verificamos serem 

necessárias mudanças na prática pedagógica e em relação às atitudes, a respeito 

às diferenças e ao pensar em como está sendo encaminhado o processo de 

inclusão na referida instituição. 

A condição problematizadora partiu das seguintes indagações: Como o 

processo de inclusão da pessoa com deficiência está sendo 

desenvolvido/mediatizado pelos colegiados dos cursos de graduação? Qual é a 

função dos coordenadores dos cursos em relação ao atendimento dos alunos e em 

relação aos encaminhamentos que devem ser realizados junto aos professores?  

Assim, a pesquisa buscou conhecer de que forma a Coordenação 

Pedagógica orienta os docentes para um trabalho de ensino e aprendizagem diante 

de necessidades educacionais especiais de pessoas com deficiência. Acreditamos 

que tais orientações podem auxiliar o professor universitário na mediação do 

processo de ensino e aprendizagem desses alunos. Nossa intenção ainda foi 

desvelar as condições didático-pedagógicas que auxiliam efetivamente na formação 

acadêmica dos alunos com deficiência. 

Portanto, no primeiro capítulo, contextualizamos o processo de inclusão na 

educação superior no Brasil. Apresentamos, brevemente, a gênese da universidade 

no País e, nessa discussão, abordamos, de acordo com autores estudados, tais 

como Fávero (2006), Pimenta e Anastasiou (2010) e Cunha (2007), um sistema 

organizacional historicamente elitista, que visava o atendimento dos filhos das 

famílias abastadas do País. Interessou-nos entender de que forma essa organização 

pode contribuir ou não para o acesso das pessoas com deficiência na educação 

superior.  

Ao considerar que as pessoas com deficiência têm direitos constitucionais 

assegurados à educação de qualidade, em qualquer nível de ensino, desde a 

publicação da Constituição Federal de 1988, apresentamos, também, o seu contexto 

histórico, destacando como essa educação vem se desenvolvendo ao longo da 
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história e quais foram as conquistas por meio da legislação. Ao abordar essas 

questões, destacamos os aspectos legislativos que buscam garantir o acesso e a 

permanência da pessoa com necessidades educacionais especiais na educação 

superior. Nessa perspectiva, analisamos se as determinações advindas das leis 

estão de fato presentes na universidade. 

No segundo capítulo, apresentamos uma discussão sobre a formação do 

docente para atuar com alunos com deficiência e, nesta abordagem, ressaltamos as 

condições pedagógicas disponíveis ao professor universitário para atender aos 

alunos, visando trabalhar frente às necessidades educacionais especiais de 

aprendizagem. Como já evidenciado em pesquisas realizadas por Rossetto (2009), 

Brito (2008) e Pin (2011), o professor universitário afirma estar despreparado para 

lidar com a inclusão em sala de aula, por ainda não conhecer estratégias de ensino 

que auxiliem o aluno na aquisição do conhecimento científico. Assim, discutimos, em 

um subitem do referido capítulo, a necessidade de uma formação continuada aos 

docentes universitários, na perspectiva de adquirirem condições didáticas para 

ministrarem aulas mais inclusivas, considerando a possibilidade de encontrarem 

presentes em sala de aula alunos com diversas necessidades educacionais 

especiais. 

No terceiro capítulo apresentamos a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa, que perpassou por momentos de estudos 

bibliográficos acerca do histórico da atividade universitária no Brasil, do processo de 

inclusão neste nível de ensino, estudos sobre a formação docente e sua atuação no 

processo de inclusão educacional. Posteriormente, da apreciação e aprovação pelo 

Comitê de Ética para a realização das entrevistas com quinze (15) coordenadores 

dos cursos de Graduação, com a coordenadora do Programa Institucional de Ações 

Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais (PEE) e quatro (4) discentes2 

com Deficiência, da Unioeste, campus de Cascavel. A abordagem metodológica 

utilizada para a realização da coleta e análise dos dados foi própria de um estudo de 

caso, ou seja, a coleta sistemática de informações sobre um determinado contexto, 

                                                
2 Por ter sido muito complicada a aproximação e a coleta de dados com os discentes com 

deficiência específicos do Campus de Cascavel, incluímos na pesquisa um acadêmico do 

curso de Química (bacharel) do Campus de Toledo, por entender que as dificuldades 

enfrentadas por esses acadêmicos são semelhantes e pela importância de eles serem 

sujeitos ativos e participativos na coleta de dados. 
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que em nosso trabalho delimitou-se no campus de Cascavel. Para uma melhor 

contextualização do campo de pesquisa, trouxemos um breve histórico da Unioeste, 

universidade estadual multicampi, que abrange as regiões oeste e sudoeste do 

Paraná. 

No quarto capítulo estão as análises e interpretações dos dados coletados, 

que permitiram conhecer como está ocorrendo o processo de inclusão, quais ações 

estão sendo realizadas para contribuir para a efetivação de tal processo e em sua 

qualidade na instituição pesquisada.  

No capítulo das Considerações Finais apresentamos os principais resultados 

dos dados obtidos junto aos coordenadores dos cursos de Graduação, à 

coordenação do PEE e aos discentes, bem como tratamos de possíveis sugestões 

para proporcionar um processo de inclusão educacional com melhor qualidade na 

Instituição de Ensino Superior. 



 
 

2 CAPÍTULO I – A UNIVERSIDADE NO BRASIL E AS IMPLICAÇÕES PARA A 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

Neste capítulo, abordamos a constituição organizacional e conceitual da 

universidade no território brasileiro, a origem da educação especial, suas 

concepções e as políticas públicas deste segmento, que visam garantir uma 

educação de qualidade às pessoas com deficiência. Apresentamos, ainda, a 

legislação da educação especial que regulamenta o acesso e a permanência da 

pessoa com deficiência na educação superior.  

A garantia de uma educação de qualidade a qualquer pessoa já está 

prevista na Constituição Federal de 1988, a qual determina no artigo 205 que: 

 

[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada, com a colaboração da sociedade, visando o 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, s/p.). 

 

O artigo 206 da Constituição estabelece, ainda, como princípio base a 

―igualdade de condições para o acesso e permanência na escola‖ (BRASIL, 1988, 

Não paginado). Nessa perspectiva, entendemos que discutir a inclusão da pessoa 

com deficiência na educação superior requer, também, pensar nos docentes que 

atuarão no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem desses alunos. 

Portanto, a questão da formação de professores é abordada de forma mais 

detalhada no segundo capítulo, buscando relações com a educação especial e as 

diferentes especificidades das áreas de deficiência. 

 

 

2.1 GÊNESE DA UNIVERSIDADE NO BRASIL 

 

A universidade está presente em todo o mundo e, conforme Wanderley 

(1999, p. 11),  

 

[...] a universidade é um lugar privilegiado para conhecer a cultura 
universal e as várias ciências, para criar e divulgar o saber, mas deve 
buscar uma identidade própria e uma adequação à realidade 
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nacional. Suas finalidades básicas são o ensino, a pesquisa e 
extensão.  

 

Já as Escolas de Educação Superior se diferem, pois são voltadas à 

formação profissional, não têm como finalidade a pesquisa e a extensão. 

O surgimento da universidade no Brasil foi tardio (século XIX) em 

decorrência de muitas dificuldades e contrapondo-se a interesses ―seja da parte de 

Portugal, como reflexo de sua política de colonização, seja da parte de brasileiros, 

que não viam justificativa para a criação de uma instituição desse gênero na colônia‖ 

(FÁVERO, 2006, p. 20), pois a elite considerava mais adequado enviar seus filhos 

para buscarem formação em universidades europeias. Em decorrência disso, Orso 

(2011, s/ p.) afirma que ―[...] além do Brasil ser o último país das Américas a criar o 

ensino superior de tipo universitário, quando a universidade foi criada já existiam 

mais de cem instituições desse tipo no restante da América‖. É nessa perspectiva e 

nesse jogo de interesses que vamos desvelando a gênese da universidade e de que 

forma isso reflete na sua organização na atualidade. 

A instituição universitária no contexto brasileiro foi criada para atender a uma 

minoria, que anteriormente não tinha interesse para sua criação, ressaltando ainda 

que naquele tempo ainda não havia discussões referentes à inclusão da pessoa com 

deficiência. Almejava-se para as instituições as funções de investigação científica e 

de produção do conhecimento, com vistas a atender às necessidades sociais, assim 

como formação tecnoburocrática para funções/cargo do governo brasileiro. Essas 

necessidades foram pensadas para satisfazer uma elite, em detrimento da 

população marginalizada e das pessoas com deficiência. Com isso, a construção 

das instituições não ocorreu de forma harmônica. 

Para a criação de uma universidade brasileira, fez-se necessário considerar 

a realidade e o contexto histórico do País, ou seja, pensar em um modelo de 

universidade que suprisse as necessidades econômicas, políticas e sociais.  

O país conseguiu abrir escolas superiores, com uma educação 

profissionalizante, sendo estas escolas de interesses voltados a servir ao Estado. 

Foi no ano de 1808 em que a Família Real transmigrou para o Brasil, e por meio de 

Decreto, de 18 de fevereiro do mesmo ano, que se criou o Curso Médico de Cirurgia 

na Bahia e o Hospital Militar do Rio de Janeiro.  

A trajetória histórica da universidade no Brasil, de acordo com Pimenta e 
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Anastasiou (2010), foi lenta e teve como modelos de instituições as universidades 

europeias do século XIX. Os modelos identificados foram: o jesuítico; o francês; e o 

alemão – sendo que cada um predominou em diferentes períodos da história da 

universidade/educação superior no nosso País. 

As primeiras instituições educacionais no Brasil implantadas pelos jesuítas 

apresentavam uma escolarização voltada ao cristianismo, organizadas desde o 

ensino das primeiras letras até as escolas superiores. Tal modelo educacional 

utilizava-se da escolástica, método de ensino predominante no século XII em 

diversos países europeus, em que o conhecimento consistia em ―algo posto, 

indiscutível, pronto e acabado, deveria ser assim repassado, e a memorização era 

concebida como operação essencial e recurso básico de ensino e aprendizagem‖ 

(PIMENTA; ANASTASIOU, 2010, p. 146). 

O segundo modelo a influenciar a educação superior no Brasil consistiu no 

modelo franco-napoleônico. Este teve início em faculdades isoladas, caracterizando-

as como instituições profissionalizantes, e tinha como prioridade atender a elite, da 

qual as pessoas com deficiência não faziam parte. Ou seja, mesmo quando se 

tratava de filhos de famílias da elite, não havia uma proposta de inclusão. Assim, 

essas pessoas eram marginalizadas. A escolarização dentro desse modelo não se 

difere do modelo jesuítico, pois o conhecimento deveria ser transmitido pelo 

professor e ao aluno cabia a obrigação de memorizar o conteúdo repassado, que 

seria cobrado em uma avaliação, servindo de classificação dos melhores. 

Por fim, outro modelo que influenciou as instituições de educação superior 

no Brasil, conforme Pimenta e Anastasiou (2010), foi o modelo alemão, criado no 

final do século XIX. Seu objetivo era buscar a resolução de problemas nacionais, por 

meio de investigação científica, com a união de professores e alunos pela pesquisa. 

Sua atuação se dava em dois espaços: ―os institutos, visando à formação 

profissional, e os centros de pesquisa‖ (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010, p. 151), 

com autonomia universitária e a busca desinteressada pelo conhecimento científico. 

A forma de organização da universidade alemã foi o modelo que buscaram 

constituir ao longo dos anos no Brasil. Segundo Fávero (2006), esse modelo possuía 

estruturas universitárias baseadas no centro de pesquisa, na construção do 

conhecimento científico e na formação de profissionais, e constituía-se ao longo de 

sua história por meio de muitas lutas e contratempos.  

Consideramos necessário destacar que foi somente em 1920 que o então 
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presidente, Epitácio Pessoa, instituiu a Universidade do Rio de Janeiro, ou seja, a 

primeira instituição universitária brasileira legalmente criada pelo Governo Federal. 

Com a universidade do Rio de Janeiro, além de problemas relacionados à sua 

criação, instauraram-se debates sobre os aspectos referentes à função, concepção 

e modelo da universidade brasileira.  

Em relação aos aspectos relacionados acima, Fávero (2006) apresenta duas 

concepções correspondentes às funções da instituição universitária. A primeira 

consistia em uma defensiva a um modelo de universidade que visasse o 

desenvolvimento de pesquisas científicas e a formação de profissionais. A segunda 

caracterizava-se como uma IES que priorizasse a formação profissional, sem o 

incentivo à produção e às pesquisas científicas. 

Em 14 de novembro de 1930, foi criado o Ministério da Educação e da 

Saúde, com o objetivo de elaborar e ampliar reformas no ensino, para a 

consequente modernização do País. Com essa preocupação, seria necessária a 

formação da elite e o preparo da população para o mercado de trabalho.  

Mesmo com a necessidade de formação em evidência, a universidade ainda 

passou por problemas e incongruências, pois muito se debatia sobre sua autonomia 

e função, que para o então ministro, Francisco Campos, deveria ser de transcender 

o ato de ensinar, ou seja, ter uma preocupação com a produção da ciência e de uma 

cultura desinteressada.  

Em 1935, foi instituída a Universidade do Distrito Federal (UDF). Essa 

instituição existiu pouco menos de quatro anos, porém deixou para a história 

universitária do Brasil sua forma inovadora e criadora de desenvolver as produções 

científicas. 

Desde a criação da universidade, por volta do Século XII (período em que as 

primeiras instituições consideradas universidades foram datadas) até o período 

posterior a 1945, de redemocratização do País, tais instituições não dispunham de 

autonomia para desenvolver suas funções. Com o fim do Estado Novo, foi 

sancionado o Decreto-Lei nº 8.393, de 1945, que concedia autonomia à 

Universidade no Brasil. Contudo, a autonomia proposta no Decreto não se fez 

presente nas universidades brasileiras, ficando somente nas linhas da Lei. Dessa 

forma, muitas tentativas e lutas que visavam o pleno desenvolvimento da 

universidade no Brasil, realizadas para consolidar uma IES autônoma, com a 

finalidade de produzir conhecimentos científicos e cultura de forma desinteressada, 
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não apresentaram avanços significativos.  

Foi nesse período de 1945 que a modernização da universidade foi pensada 

por meio da reforma universitária, a qual veio a ocorrer em 1968, promovida pela 

necessidade de formação da classe média para atender ao mercado de trabalho e a 

crescente produção industrial. Segundo Cunha (2007), o período de 1945 a 1964 

(referente à queda do Estado Novo), em que ocorreu o Golpe de Estado, com a 

implementação do regime autoritário no País, constitui um momento de grandes 

mudanças no sistema escolar, em especial na educação superior. 

A classe dominante era favorável ao Estado Novo, pois a política de Vargas 

manipulava a classe trabalhadora, que por meio da burocracia sindical legitimava um 

governo paternalista, utilizando-se da ideologia de que o trabalho dignifica o homem 

(CUNHA, 2007, p. 25). Contudo, a classe média, percebendo que o autoritarismo 

atingia seus interesses, buscou a substituição do regime autoritário pelo liberal-

democrático.  

Em 1945, Vargas renunciou ao poder, o Estado Novo foi derrocado, e o 

regime liberal-democrático passou a se legitimar no País.  Em setembro de 1946, foi 

convocada uma reunião da Assembleia Constituinte, que buscava revogar o 

autoritarismo. A ―Nova Constituição resultou de uma colagem de partes autoritárias 

com partes liberais‖ (CUNHA, 2007, p. 30). Como reflexo disso na educação, foram 

revogados aspectos autoritários da Constituição, como o ensino da educação moral 

e cívica e a instrução pré-militar nas escolas. Assim, na educação superior, o direito 

à liberdade da cátedra foi restituído.  

Outro fator que influenciou no desenvolvimento da educação superior no 

Brasil foi a industrialização e a monopolização da economia. Na medida em que as 

empresas internacionais implementavam suas indústrias no País, o Estado buscava 

a unificação das diversas regiões do Brasil, com a construção de estradas e o 

escoamento de produtos no interior. O monopólio de algumas empresas fez com 

que os trabalhadores desempregados buscassem na cidade o trabalho na produção 

industrial. 

À medida que os pequenos negócios não conseguiam mais se desenvolver 

e a abertura de novos estava mais difícil, a acumulação do capital, necessária para a 

ascensão à classe dominante, passou a ser definida pelo grau de escolaridade, 

―requisitos de admissão e promoção aos diversos níveis de poder, remuneração e 

prestígio, houve uma demanda de escolarização em todos os graus‖ (CUNHA, 2007, 
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p.43). O ensino superior, por ser menos frequente, teve um aumento de demanda, 

em uma dimensão maior que os outros níveis de ensino. 

Nesse contexto, retomamos a história que marca o início de 1950, auge do 

desenvolvimento ocasionado pela industrialização e pelo crescimento econômico no 

Brasil, e que, de acordo com Fávero (2006), ficou em destaque a força do 

movimento para a modernização da educação superior no País, o qual fomentou a 

criação da Universidade de Brasília, como a instituição mais moderna na época, por 

suas finalidades e organização.  

O aumento da demanda para o ingresso na educação superior promoveu a 

sua expansão e integração. Contudo, a política educacional vigente no Estado Novo 

não permitia que todos tivessem condições de ingressar nesse nível de ensino, visto 

que as pessoas que tinham diplomas de cursos profissionais não poderiam entrar no 

ensino universitário. Essa barreira foi desfeita com a Lei 1.076, de 1950, chamada 

―Lei de equivalência‖3, a qual garantia que os alunos de qualquer curso do primeiro 

ciclo se matriculassem em cursos do segundo ciclo, ou seja, na educação superior. 

Outra proposta da Lei consistia em que os alunos com diplomas de cursos 

profissionais (os quais, anteriormente, somente poderiam se candidatar a cursos 

relacionados ao ensino comercial4) poderiam agora realizar a prova do vestibular. A 

aprovação nesta, dar-lhes-ia direito de ingressar em diferentes áreas do curso 

secundário. Porém, as ―chances eram menores para o egresso das escolas 

comerciais‖ (CUNHA, 2007, p. 71). Posteriormente, em 1961, o exame do vestibular 

passou a ser um atributo de classificação dos candidatos, conforme a nota obtida e 

o preenchimento das vagas de cada curso. 

O movimento estudantil, por meio da União Nacional de Estudantes (UNE), 

elucidou sua decepção quanto à decisão tomada por João Goulart, então Presidente 

da República, o qual sancionou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

                                                
3  ―[...] assim chamada porque assegurava o direito de matrícula nos cursos clássicos e 

científicos (segundo ciclo do ensino secundário) aos egressos dos cursos comercial, 
industrial e agrícola do primeiro ciclo, estabelecendo, entretanto, como restrição, a 
aprovação em exames das disciplinas do ginásio não estudadas naqueles cursos. Os 
concluintes do primeiro ciclo do ensino normal continuavam podendo se candidatar 
apenas ao segundo ciclo do mesmo ramo. A lei ia mais além e determinava a 
‗equivalência‘ do diploma de conclusão dos cursos técnicos comerciais ao segundo ciclo 
secundário‖ (CUNHA, 2007, p. 67-68). 

4  Ensino comercial consistiu em ―[...] cursos das faculdades de Ciências Econômicas, 
Direito, Jornalismo, Geografia, História e Ciências Sociais das faculdades de Filosofia‖ 
(CUNHA, 2007, p.69). 
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(LDB), de acordo com a qual, contra os interesses populares defendidos pela UNE, 

a educação permaneceria ainda privatista.  

Houve nesse momento, também, uma grande participação estudantil, que 

caracterizou um dos movimentos constituintes da Reforma Universitária no Brasil, os 

quais procuravam por meio de debates e discussões ―combater o caráter arcaico e 

elitista das instituições universitárias‖ (FÁVERO, 2006, p. 29). 

Fávero (2006) aponta que, em 1968, 

 

[...] a mobilização estudantil, caracterizada por intensos debates 
dentro das universidades e pelas manifestações de rua, vai exigir do 
Governo medidas no sentido de buscar ―soluções para os problemas 
educacionais mais agudos, principalmente dos excedentes‖ 
(FÁVERO, 2006, p. 32). 

 

O movimento estudantil foi referenciado no relatório final do Grupo de 

Trabalho (GT)5 que estudava medidas para sanar a crise da universidade, o qual 

aponta o movimento estudantil como um ato de tomada de consciência para se ater 

aos problemas e despertar a responsabilidade nacional. O Grupo de Trabalho teve 

como objetivo estudar a reforma da universidade brasileira, sua finalidade e 

modernização, para alcançar um desenvolvimento do País. Nesse movimento de 

lutas e reivindicações, foram adotadas várias medidas para a reestruturação das 

universidades no Brasil. Tais medidas foram estabelecidas nos Decretos-Leis nº 

53/666 e nº 252/677. No entanto, ―[...] somente a partir de 1968, como resultado dos 

trabalhos do GT e como desdobramento da ação iniciada em 1966, acrescida de 

outros atos, é que ganha sentido falar-se de uma legislação básica da Reforma 

Universitária‖ (FÁVERO, 2006, p. 34). 

O GT concluiu que as universidades brasileiras ainda estavam baseadas em 

uma estrutura tradicional e que, apesar de alguns progressos, ainda havia a 

necessidade delas se adequarem às necessidades decorrentes do desenvolvimento 

                                                
5  Esse Grupo de trabalho foi criado por meio do Decreto nº 62.937/68, designado pelo 

então Presidente da República, General Arthur da Costa e Silva, e deveria "estudar a 
reforma da Universidade Brasileira, visando à sua eficiência, modernização, flexibilidade 
administrativa e formação de recursos humanos de alto nível para o desenvolvimento do 
País" (BRASIL, 1983, p. 03). Foram nomeados 13 integrantes para realização desse 
estudo no prazo de 30 dias. 

6  Decreto-Lei nº 53, de 18 de novembro de 1966. Fixa princípios e normas de organização 
para as universidades federais e dá outras providências. 

7  Decreto-Lei nº 252, de 28 de Fevereiro de 1967. Estabelece normas complementares ao 
Decreto-Lei nº 53, de 18 de novembro de 1966, e dá outras providências. 
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populacional, pois apesar da expansão das instituições universitárias, a estrutura 

ainda continuava rígida, com um sistema tradicional de ensino.  

Pereira (2009) afirma que a universidade brasileira precisou romper com tal 

concepção tradicional de ensino. Para isso, fez-se necessário que as instituições 

universitárias almejassem uma ―[...] formação através da pesquisa; a unidade entre 

ensino e pesquisa; a interdisciplinaridade; a autonomia e a liberdade da 

administração da instituição e da ciência que ela produz‖ (PEREIRA, 2009, p. 31).  

 

 

2.2 A UNIVERSIDADE NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Para analisar como a universidade foi se modernizando no contexto 

brasileiro, Pereira (2009) aborda reflexões sobre a concepção de universidade 

moderna apresentada por Humboldt (1997), em seu texto intitulado Sobre a 

organização interna e externa das instituições científicas superiores em Berlim, o 

precursor do modelo alemão de universidade, descrito anteriormente.  

Humboldt apresenta um projeto de universidade para atender a uma nova 

estrutura social que estava se desenvolvendo com o advento da Revolução 

Industrial, na Inglaterra, e que, por consequência, proporcionava um novo 

direcionamento para o mundo, tornando necessário refletir sobre questões do 

desenvolvimento científico.  

O projeto de Humboldt concebe como princípios fundamentais para uma 

universidade a formação por meio da pesquisa, ou seja, uma formação intelectual e 

moral do indivíduo e, consequentemente, da nação. Ele também alerta para a 

necessidade da unidade entre ensino e pesquisa, assim como considera princípios 

essenciais a autonomia e a liberdade. Nessa perspectiva, as instituições 

universitárias não poderiam sofrer influências externas, ou seja, não se sujeitariam 

aos interesses do Estado e da religião ou a interesses políticos e econômicos 

vigentes, pois ―[...] só uma universidade livre e autônoma poderia, para ele 

[Humboldt], ser capaz de dar as contribuições que a ciências pode prestar para o 

desenvolvimento da nação e de seus cidadãos‖ (PEREIRA, 2009, p. 32). 

Outro princípio característico desse modelo de universidade consiste na 
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interdisciplinaridade, ou seja, a inter-relação das diferentes áreas do conhecimento 

científico, sendo esta um elemento constitutivo, que objetiva ―[...] estimular a própria 

atividade de pesquisa; por isso deve ser uma colaboração livre, isto é, sem ter que 

obedecer a uma finalidade prévia ou externa‖ (PEREIRA, 2009, p. 36). 

Pereira (2009) afirma que a universidade moderna é caracterizada pela 

―associação pragmática entre o ensino e pesquisa‖ (PEREIRA, 2009, p.31). 

Posteriormente, com a universidade norte-americana, surgiu o terceiro elemento 

essencial para a formação da universidade moderna, a extensão. No Brasil, a partir 

da Reforma Universitária de 1968, com a Lei nº 5.540/68, a caracterização de uma 

IES como universidade era possível em decorrência da unidade do tripé: ensino, 

pesquisa e extensão. 

No entanto, alguns aspectos propostos pelo modelo humboldiano, como o 

desenvolvimento moral do indivíduo e a pesquisa desinteressada, passaram a ser 

desvalorizados, em detrimentos de valores políticos e econômicos da nação. Nessa 

perspectiva, Pereira (2009) relata que nos países ―em desenvolvimento‖ o aspecto 

de constituição moral do povo foi substituído pela defesa da necessidade de 

desenvolvimento tecnológico e científico. A autora diz que se pode relacionar esse 

contexto com o do Brasil, pois na maioria das instituições universitárias brasileiras 

não houve a vinculação entre educação e pesquisa, ou seja, está em vigência uma 

universidade de ensino, voltada para a profissionalização e desvinculada da 

pesquisa.  

A autora ainda descreve que, em instituições brasileiras em que há 

pesquisa, esta fica restrita a algumas áreas ou determinados professores, por vários 

motivos, entre os quais se encontra: o atendimento a interesses de desenvolvimento 

científico e tecnológico do País; facilidade de pleitear financiamentos; valorização de 

áreas específicas do conhecimento; melhor infraestrutura para realização e 

desenvolvimento da pesquisa.  

Relacionado a isso, Pereira (2009) apresenta que no Brasil a 

 

[...] autonomia esteve presente nos textos legais como letra e direito, 
mas a estruturação da nossa universidade sempre teve uma 
organização centralizada nas instâncias governamentais, 
particularmente em relação aos aspectos financeiro, administrativo e 
curricular (PEREIRA, 2009, p. 35). 

 

Esses e outros aspectos postos pela contemporaneidade nos fazem 
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questionar se a universidade possui ainda os princípios pensados por Humboldt, 

pois as instituições universitárias não estão desempenhando o papel que lhes foi 

designado, isto é, a unidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Assim sendo, 

conforme Pereira (2009), ―sempre que uma instituição deixa de atender a algumas 

das expectativas, é reconhecido o seu estado de crise‖ (PEREIRA, 2009, p. 38). 

Santos (2010) afirma que a crise da universidade se evidenciou no início da 

década de 1990, quando o Estado reduziu seu compromisso com a universidade 

pública, privando-lhe de verbas e investimentos. Nos países que passaram pela 

ditadura, Santos (2010) destaca duas finalidades subjacentes à crise da 

universidade: reduzir a autonomia da universidade, eliminando a ―produção e 

divulgação livre de conhecimento crítico‖ (SANTOS, 2010, p. 17) e provocar 

dependência das universidades públicas em relação ao setor privado, de modo a 

fazê-las ―competir em condições de concorrência desleal no emergente mercado de 

serviços universitários‖ (SANTOS, 2010, p. 17). 

As universidades, mesmo voltadas para atender as necessidades do 

mercado de trabalho, ou seja, formação de mão de obra, buscavam a seleção dos 

melhores, por meio dos concursos vestibulares, não possibilitando que as pessoas 

com necessidades especiais adentrassem em cursos superiores. Cunha (2007) 

evidencia tal disparidade ao apresentar que em 1963 o Conselho Federal de 

Educação aprovou um parecer que afirmava que ―a escola média não é seletiva, é 

uma escola para todos‖8, contudo, nem todas possuíam os mesmos currículos, nem 

a mesma qualidade de ensino, por isso, mesmo que tais alunos pudessem concorrer 

a concurso vestibular, nem todos teriam as mesmas oportunidades de aprovação. 

Tal disparidade se evidencia na seleção das pessoas com deficiência, pois nem 

todas possuem um processo de ensino de qualidade e as mesmas condições. 

Situação esta que está modificando-se aos poucos com o processo de inclusão 

adequado. 

As pessoas com deficiência começaram a ganhar espaço no ambiente social 

educacional, como profissionais graduados por meio de suas lutas. Tais conquistas 

se deram por meio de políticas educacionais da educação especial, implantadas a 

partir da Constituição Federal de 1988, que garante educação para todos, e por 

meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, assim como declarações 

                                                
8  Segundo Parecer nº 121/63 (CUNHA, 2007, p. 71). 
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provenientes de discussões internacionais criadas pela UNESCO.  

Rossetto (2009) apresenta que a partir de 1990 ocorreram mudanças 

significativas na educação superior, e além de sua organização acadêmica, dos 

processos de avaliação, das diretrizes curriculares, começaram discussões 

relacionadas à educação como direito de todos, à educação do ser humano, ―[...] o 

que implica reconhecer o direito à igualdade e à diferença. Neste sentido, à 

Universidade é dado também o desafio de implementar políticas públicas e práticas 

educativas que trabalhem com as desigualdades sociais‖ (ROSSETTO, 2009, p. 95). 

Ou seja, a igualdade de oportunidades de acesso a uma educação de qualidade na 

educação superior, respeitando as diferenças de cada sujeito. Nesse contexto, de 

igualdade de oportunidades, apresentaremos a seguir o desenvolvimento, as 

conquistas e os entraves que a educação especial percorreu no âmbito da educação 

superior. 

 

 

2.3 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

Para a abordagem da constituição da educação especial, apresentamos de 

forma breve como esta surge no contexto internacional e, posteriormente, como 

ocorreu sua implantação no Brasil. Para tais discussões utilizamos as obras dos 

autores Karagiannis et al. (1999) e Mazzotta (2011). A contextualização da história 

da educação especial nos permitirá pensar e discutir como ela está se constituindo 

no ambiente universitário.  

Nos Estados Unidos, por volta dos anos 1800, as escolas públicas e 

privadas acreditavam que as crianças com alguma deficiência não deveriam receber 

uma educação formal, mesmo sendo consideradas participantes da comunidade. 

Segundo Karagiannis et al. (1999), o desenvolvimento da educação naquele país 

ocorreu no século XIX e em parte do século XX, com vistas a uma educação 

inclusiva, contudo vale salientar que esse processo foi lento.  

Como as pessoas com deficiência eram um grupo minoritário, e havia uma 

dificuldade no acesso ao ambiente educacional, Thomas Jefferson, no ano de 1779, 

desenvolveu um projeto para que a educação das pessoas com deficiência fosse 
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financiada pelo Estado. Em 1783, foram criados estabelecimentos filantrópicos 

voltados ao atendimento das pessoas segregadas, para que a República e os 

valores norte-americanos não fossem comprometidos (KARAGIANNIS et al., 1999). 

As instituições para as pessoas com deficiência funcionavam como asilos, com 

características militares e o ensino não era muito desenvolvido. Ainda no século XX, 

conforme Karagiannis et al. (1999), as crianças com deficiência não tinham a 

oportunidade de frequentar as escolas comuns. Elas eram colocadas em alas 

separadas de instituições do Estado, e não se buscava o seu desenvolvimento 

motor, social e educacional, o que ocasionava a segregação. 

Conforme Mazzotta (2011), na Europa, o atendimento às pessoas que 

tinham necessidades especiais, e até mesmo sua educação, eram realizados em 

sentidos diversos: abrigo; assistência; terapia etc. Segundo o autor, a primeira obra 

sobre pessoas com deficiência, editada em 1960, intitula-se Redação das letras e 

arte de ensinar os mudos a falar, e tem por autor Jean-Paulo Bonte. A primeira 

instituição especializada em atender as pessoas com deficiência foi instituída em 

1770, em Paris, por Abade Eppée9, responsável por criar o método de comunicar-se 

com surdos por meio dos sinais. 

Em 1784, Valentin Haüy fundou em Paris o Instituto Nacional dos jovens 

cegos, onde se utilizavam letras em relevo como método para ensinar os alunos 

cegos. O braile10, um sistema de escrita codificada desenvolvido por Charles 

Barbier, em 1829, para a utilização em campos de batalha, foi adaptado pelo jovem 

francês Louis Braille, que era cego e estudava no Instituto supracitado.  

Outro movimento que teve início em 1832, na cidade de Munique na 

Alemanha, foi a criação de uma instituição para a educação das pessoas com 

deficiência física. Já o atendimento de pessoas com deficiência intelectual foi 

iniciado no século XIX, pelo médico Jean Marc Itard, que utilizava 

 

[...] métodos sistematizados para o ensino de deficientes ou 
retardados mentais, Itard trabalhou durante cinco anos com Vítor, 
uma criança de doze anos, menino selvagem capturado na floresta 
de Aveyron, no sul da França, por volta de 1800 (MAZZOTTA, 2011, 
p. 21).  

                                                
9  Como se trata de um nome estrangeiro há algumas variações, assim será utilizado à 

versão apresentada por Mazzotta (2011). 
10  Sistema de escrita ―baseado em seis pontos salientes na célula braile, este ‗código‘ 

possibilita sessenta e três combinações‖, sendo considerado o ―meio de leitura e escrita, 
mais eficiente e útil para o uso das pessoas cegas‖ (MAZZOTTA, 2011, p. 20). 
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Posteriormente, Itard registrou suas tentativas de ensino em um livro 

intitulado De l´éducation d´um hommesauvage11.  

Outros profissionais da medicina, como Edward Seguin (1812-1880) e Maria 

Montessori (1870-1956), aprimoraram os métodos desenvolvidos por Itard. 

Conforme Mazzotta (2011), Montessori trabalhou com a autoeducação, ou seja, o 

uso de materiais didáticos como ―blocos, encaixes, recortes, objetos coloridos e 

letras em relevo‖ (MAZZOTTA, 2011, p. 23), assim como com a definição de regras 

de educação adequadas às crianças com ou sem deficiência. 

A educação especial no Brasil foi regulamentada ―no final dos anos 1950 e 

início da década de 1960 do século XX‖ (MAZZOTTA, 2011, p. 27). A educação 

especial teve seu desenvolvimento marcado por duas etapas.  

A primeira compreende o período de 1845 a 1956, composta por iniciativas 

oficiais e particulares isoladas. Foi nesse período que o atendimento educacional 

para pessoas com deficiência se iniciou, quando D. Pedro II, na data de 12 de 

setembro de 1854, por meio de um Decreto Imperial, fundou no Rio de Janeiro o 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que em 1891 passou a ser denominado 

Instituto Benjamin Constant (IBC). Ainda, em 26 de setembro de 1857, D. Pedro II 

criou por meio da Lei nº 83, também no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos 

Surdos-Mudos. Essa escola foi criada em razão dos esforços do professor francês 

Ernesto Hüet, e passou a ser chamada, conforme a Lei nº 3.198, de 6 de julho de 

1957, de Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Essa instituição teve por 

objetivo ―a educação literária e o ensino profissionalizante de meninos ‗surdos-

mudos‘, com idade entre 7 e 14 anos‖ (MAZZOTTA, 2011, p. 29). 

Foi com a criação desses dois institutos que as discussões acerca da 

educação das pessoas com deficiência começaram a tomar força no Brasil. No 1º 

Congresso de Instrução Pública de 1883, temas como ―sugestão de currículo e 

formação de professores para cegos e surdos‖ (MAZZOTTA, 2011, p. 30) 

começaram a ser debatidos.  

A segunda etapa compreende período de 1957 a 1993, marcado por 

iniciativas oficiais de âmbito nacional. Trata-se de um momento em que o governo 

federal brasileiro passou a realizar campanhas voltadas à educação das pessoas 

                                                
11  Mazzotta (2011, p. 21).  
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com deficiência. A primeira campanha, lançada em 1957, denominada Campanha 

para a Educação do Surdo Brasileiro (CESB), teve como finalidade buscar medidas 

necessárias para educação dos alunos surdos. Contudo, alguns anos depois, essa 

iniciativa teve fim devido a questões orçamentárias. 

Posteriormente, no ano de 1958, a Campanha Nacional de Educação e 

Reabilitação de Deficientes da Visão foi criada. Dois anos depois, em 1960, foi 

criada a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais 

(CADEME), tendo como finalidade disponibilizar assistência educacional às crianças 

com deficiência mental12.  

Mazzotta (2011), a partir de discussões e estudos do grupo de trabalho13 de 

educação especial, apresentou um relatório de planejamento cujos ―resultados 

contribuíram para a criação, no Ministério da Educação e Cultura (MEC), de um 

órgão central responsável pelo atendimento aos excepcionais no Brasil, o Centro 

Nacional de Educação Especial (CENESP)‖ (MAZZOTTA, 2011, p. 59), estabelecido 

pelo Decreto nº 72.425, em 3 de julho de 1973. O objetivo desse centro foi atender 

às pessoas com deficiência em todo o território nacional, bem como promover o 

desenvolvimento da educação especial em todos os níveis de ensino, visando o 

atendimento das diversas áreas de deficiência (surdos, cegos, deficientes físicos, 

deficientes intelectuais, pessoas com deficiências múltiplas ou desvios de conduta e 

superdotados).  

A CENESP passou por diversas modificações, sendo que, em 1986, por 

meio do Decreto nº 93.613, seu nome foi alterado para Secretaria de Educação 

Especial (SEESP). Contudo, em 1990, as atribuições dessa secretaria passaram a 

fazer parte da Secretaria de Educação Básica (SENEB), sendo designada uma 

coordenação de educação especial, responsável pela continuação dos trabalhos até 

então realizados. Diante dessa integração, a Coordenação de Educação Especial foi 

desabilitada no ano de 1991. 

Mazzotta (2011) afirma ainda que, no final do ano de 1992, com a queda do 

então presidente Fernando Collor de Mello, a SEESP foi restabelecida e passou a 

fazer parte do Ministério da Educação e do Desporto. Dessa forma, o autor ainda 

relata que tais iniciativas governamentais referentes à educação especial foram 

                                                
12  Essa nomenclatura está em desuso. Atualmente, utiliza-se deficiência intelectual. 
13  ―Grupo-Tarefa de Educação Especial constituído por Portaria de 25 d maio de 1972. 

Gerenciado por Nise Pires, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP)‖ 
(MAZZOTTA, 2011, p. 58). 
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tomadas ―[...] em um momento político tipicamente populista (1955-1964)‖ 

(MAZZOTTA, 2011, p. 67), em que os chefes aproveitaram-se das ideias dos 

movimentos populares em benefício próprio.  

A diretriz dos chefes populistas consistia no não enfrentamento aos 

movimentos populares – não se declaravam favoráveis, nem contrários a tais 

movimentos –, contudo, as ideias que surgiam do povo eram usadas em benefício 

político-pessoal e o povo muitas vezes se posicionava adepto às falsas propostas. 

Outra questão importante que o autor destaca consiste no fato de que, no 

Brasil (diferentemente da Inglaterra, em que as pesquisas apontam que os recursos 

para o atendimento da educação especial eram vinculados às escolas regulares), a 

busca pelo espaço da educação especial ocorreu por meio da criação de instituições 

especializadas gerenciadas pelos pais das pessoas com deficiência. Dessa forma, a 

educação especial no Brasil se desenvolveu, na sua maioria, por meio de iniciativas 

particulares, ou seja, pais de crianças com deficiência eram os gestores de 

instituições especializadas para o atendimento de seus filhos. Tais iniciativas foram 

reconhecidas pelas políticas públicas, sendo que podemos citar como exemplo as 

associações de pais, as Sociedades Pestalozzi e as APAE, associações de/e para 

pessoas com deficiência, que desempenharam um papel significativo na luta para as 

conquistas no processo de inclusão educacional. Nesse processo de inclusão a 

elaboração da LDB de 1996 foi fundamental, assim será discutido o momento 

histórico desta lei e sua importância para educação especial. 

As instituições educacionais citadas, que atendiam os alunos com 

deficiência no Brasil, desenvolveram-se mostrando a necessidade de uma educação 

de qualidade para esses alunos e romperam com o estigma de incapacidade que a 

sociedade construiu ao longo dos anos. O trabalho realizado por tais instituições 

também oportunizou a criação de políticas públicas para a melhoria da educação 

especial. 

A principal legislação referente à educação nacional consiste no anteprojeto 

da LDB, encaminhado em 1948 ao presidente da República, o anteprojeto de lei 

afirmava ser ―a educação direito de todos, assegurado pela escola pública 

obrigatória e gratuita‖ (CUNHA, 2007, p.94). Em relação à universidade, o 

anteprojeto visava mudar o rigorismo de seus Estatutos referentes a 1931. Cunha 

(2007) também destaca que um ponto importante do anteprojeto consiste em propor 

―autonomia universitária, em termos didáticos, administrativos e financeiros‖ 



34 
 

(CUNHA, 2007, p. 96).  

As propostas contidas nesse documento foram duramente atacadas por 

defensores do Estado Novo e por dirigentes de instituições privadas, que 

discordavam do papel designado ao Estado, ou seja, o principal responsável por 

prover as oportunidades de acesso à educação, viabilizando o direito de educação a 

todos. Devido aos posicionamentos contrários ao anteprojeto, ele foi esquecido e 

arquivado. 

Em 1950, a proposta foi retomada, devido ao fato de que o Estado somente 

custeava a educação primária e a educação superior, sendo que o ensino médio não 

recebia recursos necessários para atender muitas crianças, e as escolas privadas 

começaram a entrar em crise. Foi nesse contexto que novamente as discussões 

referentes às diretrizes e bases da educação nacional foram retomadas.  

A lei somente foi sancionada em dezembro de 1961. Seu texto previu que a 

educação superior deveria acontecer ―[...] em escolas isoladas ou em universidades, 

integradas, cada um destas, por cinco ou mais escolas‖ (CUNHA, 2007, p.113) e 

assegurou a participação de estudantes no governo dessas instituições. Tal lei 

poderia ser alterada conforme as necessidades de cada estado. A LDB foi motivo de 

muitos debates, sendo que entre os pontos mais polêmicos destacavam-se a 

aprovação do concurso vestibular e a representação dos estudantes nas instituições 

de educação superior. Outras modificações foram realizadas até a data de 

promulgação da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, a qual dispõe também 

sobre a modalidade de educação especial. 

A educação especial começou a fazer parte dos diferentes níveis de ensino 

no Brasil somente na metade do século XX, período em que ela passa a ser ―[...] 

incorporada pelas políticas públicas e tornada obrigatória, tanto para as 

preocupações dos cursos de formação de professores, quanto para a educação 

geral e a educação especial‖ (FREITAS, 2006, p. 164).  

A Constituição Federal de 1988 foi uma das primeiras políticas nacionais que 

incorporaram o atendimento das pessoas com deficiência. Ela estabelece, no artigo 

208, a necessidade de ―atendimento educacional especializado para alunos 

portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino‖ (BRASIL, 

1988, s/p.). Juntamente com a Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei nº 9.394/96) passa a considerar a educação especial como 

modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e demais modalidades. Esta Lei 
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dispõe também sobre a modalidade de educação especial, no seu Capítulo V, artigo 

58. ―Entende-se por educação especial, para os efeitos da Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais‖ (BRASIL, 1996, s/p.). 

Foram também considerados alguns documentos internacionais anteriores a 

Constituição, como a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, criada pela 

Organização das Nações Unidas, em 1975. 

Outra legislação que propiciou que as universidades brasileiras 

incorporassem a educação especial na grade curricular de cursos de graduação foi a 

promulgação da Lei nº 5.692/71 que, segundo Bueno (2002), definiu sobre a 

formação de professores que atuariam no então 1º e 2º graus de ensino14. O autor 

considera que ―foi a incorporação pelas IES da formação de professores, da 

educação especial que permitiu uma disseminação de ações de forma mais 

sistemática e contínua‖ (BUENO, 2002, p. 25). 

A partir desse marco legal a educação especial foi integrada à educação 

superior, que desde seus primórdios foi um espaço seletivo e de privilégio da elite, 

responsável pela formação das classes dominantes e de uma mentalidade política 

do império (FÁVERO, 2006). Buscamos esclarecer esse feito no exposto nas seções 

anteriores, o qual contribui para vislumbrar uma universidade ―[...] criada não para 

atender às necessidades fundamentais da realidade da qual era e é parte, mas 

pensada e aceita como um bem cultural oferecido a minorias‖ (FÁVERO, 2006, p. 

19).  

A universidade se modernizou e, em 1968, com a Reforma Universitária, 

surgiu a necessidade de se realizarem concursos vestibulares, uma forma mais 

específica de qualificação dos mais aptos, racionalização da distribuição das vagas 

em determinadas áreas do conhecimento.  

Rossetto (2009) evidencia que desde a sua criação, a educação superior 

tem um caráter elitista, caracterizando-se como espaço a que uma parcela da 

população não tem acesso, isto é, excludente. A autora pondera que tais 

características se apresentam pelo distanciamento entre a lei e o que realmente é 

realizado na prática, em que a educação superior brasileira ainda é impérvia a uma 

numerosa parcela da população. 

                                                
14 Atual Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano) e Ensino Médio. 
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Em contribuição, Ristoff (2008, p. 41) apresenta que a educação superior 

―continua excludente e inacessível a uma parcela significativa da população 

brasileira‖. A parcela mais segregada, segundo o autor, são os jovens da classe 

trabalhadora. Oliveira et al. (2008, p. 73) salienta que apesar de o acesso à 

educação superior ser emergente, ―o sistema nacional de educação ainda não está 

aberto às amplas camadas populacionais no Brasil‖. 

Pelas difíceis e escassas condições, há um número reduzido de pessoas 

com deficiência que ingressam na universidade. Nesse sentido, observamos a 

escassez de políticas públicas específicas de inclusão em nível superior. Apontamos 

como um dos documentos específicos sobre o tema o Decreto nº 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.859, a qual estabelece, em seu 

artigo 27, 

 

[...] as instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações 
de provas e os apoios necessários, previamente solicitados pelo 
aluno portador de deficiência, inclusive tempo adicional para 
realização das provas, conforme as características da deficiência 
(BRASIL, 1999, s/p.). 

 

Também o Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, regulamenta as 

Leis nº 10.048 e nº 10.098, estabelecendo, em seu artigo 24, que 

 

[...] estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou 
modalidade, públicos ou privados, proporcionarão condições de 
acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos 
para pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida 
inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações 
desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários (BRASIL, 2004, 
s/p.). 

 

Rossetto (2009) corrobora ao elucidar que a Educação Especial 

 

[...] embora considerada um direito e assegurada em muitos 
documentos legais, apresenta ainda inúmeras barreiras que 
dificultam a implementação de uma política mais efetiva de 
oportunidades. Diversos fatores têm contribuído para essa restrição, 
como por exemplo: insuficiência de recursos financeiros e 
tecnológicos destinados a este nível de ensino, limitação de recursos 
humanos, falta de adaptações arquitetônicas e respeito às 
diversidades, precariedade nos métodos de ensino, baixo número de 
vagas etc. (ROSSETTO, 2009, p. 98). 
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São essas condições mínimas para oportunizar o ingresso e a permanência 

à universidade. Contudo, como apresentado pela autora, há ―precariedade nos 

métodos de ensino‖ (ROSSETTO, 2009, p. 98), um fator que notoriamente é 

essencial para formação acadêmico-crítico de qualidade. Para isso faz-se 

necessária mediação pedagógica, posta pelo professor, entre o aluno e o 

conhecimento científico, que o processo de ensino e aprendizagem se tornará 

efetivo.  

Esse panorama motiva indagações tais como: Que informações sobre a 

educação especial os docentes que atuam na universidade obtiveram em sua 

formação docente? Essa indagação é relevante a partir da constatação de que a 

graduação específica não visa preparar o docente universitário para o 

desenvolvimento de uma metodologia diferenciada que atenda os alunos com 

necessidades educacionais especiais. Pimenta e Anastasiou (2005) corroboram 

essa afirmação ao afirmarem que mesmo na Pós-Graduação, momento de 

aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos na Graduação, não se tem a oportunidade 

de trabalhar aspectos da docência. Essa preparação não ocorre devido à ―ênfase na 

formação técnica de pesquisadores‖ (BASTOS, 2007, p. 106), desconsiderando-se o 

aperfeiçoamento pedagógico em que tais questões seriam ou deveriam ser 

discutidas. 

O levantamento bibliográfico, realizado com autores abaixo citados, mostra 

que os docentes desconhecem a questão das necessidades educacionais especiais 

e, em consequência, não criam estratégias que auxiliem os alunos com deficiência. 

Notamos, assim, que há um despreparo para lidar com a diversidade, com as 

diferenças em sala de aula. Autores como Brito (2008), Carvalho (2010), Oliveira 

(2009), Freitas (2006) e Moreira (2010) acreditam na importância de uma 

qualificação dos docentes na área da educação especial para que haja uma 

equiparação de oportunidades e defendem que a qualidade do processo de ensino 

oferecido aos acadêmicos, também da educação superior, na área da educação 

especial, seja primordial para o conhecimento dos fundamentos metodológicos 

adequados ao atendimento do estudante com deficiência. Esse atendimento 

pedagógico proporcionará aos estudantes os conhecimentos necessários para sua 

formação acadêmica e ingresso no mercado de trabalho, de modo a superar o 

estigma de que a pessoa com deficiência não é apta para desenvolver determinadas 

funções e propiciar a inclusão plena na sociedade e no mundo do trabalho. 
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2.3.1 Políticas da educação especial relacionadas à educação superior  
 
 
 

Os direitos à educação das pessoas com deficiência, da educação infantil 

até a educação superior, estão contidos na legislação oficial brasileira e em 

normativas educacionais, assim como em documentos internacionais. Para tanto, 

apresentamos os aspectos legais da educação especial, expondo as principais 

legislações internacionais e nacionais que garantem uma educação inclusiva para as 

pessoas com deficiência, nos diferentes níveis de ensino. Posteriormente, 

abordamos os aspectos legais da educação especial, especificamente no âmbito da 

educação superior. 

Um dos primeiros documentos internacionais concernentes à educação 

especial foi a Declaração dos direitos das pessoas deficientes, de 09 de dezembro 

de 1975, aprovada em assembleia geral realizada pela Organização das Nações 

Unidas. Esse documento definiu o início do desenvolvimento da educação inclusiva, 

de modo a ―prestar assistência às pessoas deficientes para que elas possam 

desenvolver suas habilidades nos mais variados campos de atividades‖ (UNESCO, 

1975, s/p.). Ele assegurou também que ―as pessoas deficientes têm direito a 

medidas que visem capacitá-las a tornarem-se tão autoconfiantes quanto possível‖ 

(UNESCO, 1975, s/p.). 

Nessa declaração, não percebemos a menção a uma educação formal para 

as pessoas com deficiência. No período em que ela foi apresentada, conforme 

Karagiannis et al. (1999) aponta, havia um movimento de segregação das pessoas 

com deficiência nos Estados Unidos, pois entendia-se que, ao mesmo tempo em 

que eram vistas como participantes da comunidade, não precisariam ter uma 

educação formal (algumas crianças ainda eram vistas como criminosas, uma 

ameaça aos valores daquela sociedade). 

Outro documento internacional, a Declaração Mundial sobre Educação para 

todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem foi escrito na 

Tailândia, em março de 1990. Este descrevia a educação como ―um direito 

fundamental de todos, mulheres, homens, de todas as idades, no mundo inteiro‖ 

(UNESCO, 1990, s/p.) e apresentava em seu artigo 3º a necessidade de 

universalizar o acesso à educação e promover a equidade. Damos ênfase ainda ao 
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exposto no parágrafo 5º, no qual fica claro que 

 

[...] as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas 
portadoras de deficiência requerem atenção especial. É preciso 
tomar medidas que 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.). 

  

Posteriormente, em junho de 1994, na cidade de Salamanca, na Espanha, 

Delegados da Conferência Mundial de Educação Especial deliberaram a Declaração 

de Salamanca: sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades 

educativas especiais. Entre as determinações desse documento, encontram-se a 

inclusão das pessoas com deficiência nas escolas regulares e a necessidade de 

treinamento dos professores, durante e após sua formação, para prover a inclusão 

educacional. 

Conforme consta na Declaração de Salamanca, a universidade é essencial 

para o desenvolvimento da educação especial, ―[...] especialmente no que diz 

respeito à pesquisa, avaliação, preparação de formadores de professores e 

desenvolvimento de programas e materiais de treinamento‖ (DECLARAÇÃO DE 

SALAMANCA, 1994, s/p.). 

A educação de qualidade no Brasil é prevista pela Constituição Federal de 

1988, a qual determina, no artigo 205, que a educação é um direito de todos e sua 

promoção é de responsabilidade do Estado e da família, com vistas ao 

desenvolvimento íntegro da pessoa, além de prepará-la para o mercado de trabalho. 

Além disso, o artigo 206 do mesmo documento estabelece como princípio-base a 

―igualdade de condições para o acesso e permanência na escola‖ (BRASIL, 1988, 

s/p.). 

Em decorrência do aumento da procura pelo ingresso à educação superior e 

pela formação profissional, entre as pessoas com deficiência, foi criado, pelo 

Ministério da Educação (MEC), em 08 de maio de 1996, o Aviso Circular nº 

277/MEC/GM, o qual estabelece o dever de as Instituições de Educação Superior se 

adequar estruturalmente, de modo a criar condições e possibilitar o acesso de 

acadêmicos com deficiência em tais estabelecimentos. 

Para o acesso das pessoas com deficiência, o Aviso Circular apresenta que 

o concurso vestibular deve dispor de banca especial, composta por três momentos, 

sendo eles: 1º. A elaboração do edital, com informações claras e específicas 
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referentes aos recursos que o candidato poderá utilizar; 2º. No momento do 

concurso vestibular, a disponibilidade de salas especiais para a realização da prova; 

e 3º. A correção das provas, sendo necessário considerar as diferenças de cada 

deficiência. Tal aviso prevê, ainda, a presença de um especialista de cada área de 

deficiência para acompanhar o candidato durante a realização desta.  

As universidades, por meio de banca especial, garantem, ou espera-se que 

garantam, uma equiparação nas condições de acesso dos alunos com deficiência, 

sendo necessário, também, possibilitar as condições para a permanência desses 

acadêmicos na educação superior, durante sua formação. As condições necessárias 

para a equiparação do acesso e da permanência da pessoa com deficiência no seu 

processo educacional são apresentadas pela LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que enfatiza, em seu artigo 2º, a ―igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola‖ (BRASIL, 1996, s/p.) e, em especial no capítulo V – da 

educação especial –, estabelece, no artigo 59, a necessidade de ―currículos, 

métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às 

suas necessidades‖ (BRASIL, 1996, s/p.), bem como a importância de professores 

formados para atender e incluir as pessoas com deficiência no ensino regular de 

educação. Apesar de haver uma ampla legislação que ampare o acesso e a 

permanência, tal amparo não ocorre em relação ao processo educacional e à 

aquisição do conhecimento dos alunos com deficiência. 

O Decreto nº 3.298, de dezembro de 1999, que ―dispõe sobre a política 

nacional para a integração15 da pessoa portadora de deficiência, consolida as 

normas de proteção, e dá outras providências‖ (BRASIL, 1999, s/p.), de modo a 

―garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de 

deficiência, sem o cunho assistencialista‖ (BRASIL, 1999, s/p.). Em relação ao 

acesso à educação, no artigo 27, dispõe-se sobre as instituições de educação 

superior, as quais ―[...] deverão oferecer adaptações de provas e os apoios 

necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive 

tempo adicional para a realização das provas, conforme características da 

deficiência‖ (BRASIL, 1999, s/p.). É necessária também a inclusão, em currículos e 

                                                
15  Integrar – fazer parte de um todo; associar-se; incorporar-se. Assim como, conforme 

Carvalho (2010, p. 45) ―ação entre pessoas que se entrosam, que participam em 
conjunto, que interagem [...] no Brasil, adotou-se a expressão educação inclusiva para 
traduzir a orientação política proposta e que acarreta inúmeras mudanças nas atitudes 
das pessoas e nas práticas educacionais das organizações de ensino-aprendizagem‖. 
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conteúdos, de itens ou disciplinas referentes às pessoas com deficiência. 

Em 2000 foi promulgada a Lei nº 10.089, conhecida como Lei da 

Acessibilidade, que estabelece em seu artigo 1º 

 

[...] normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de 
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de 
comunicação (BRASIL, 2000, Não paginado).  

 

Em 2001 foi criada a Convenção Internacional para a eliminação de todas as 

formas de discriminação para com as pessoas com deficiência, conforme Lei nº 

3.956, para garantir que as pessoas com deficiência desfrutem dos mesmos direitos 

humanos que outras pessoas e não sejam submetidas a discriminações por conta 

de sua deficiência. 

Outra conquista na legislação da educação especial, especialmente para a 

educação dos surdos, está na Lei nº 10.436, de abril de 2002, que reconhece a 

Libras, oficializando-a como um meio de comunicação e expressão, bem como 

estabelecendo a sua inclusão nos cursos de formação de professores das 

instituições estaduais, municipais e do Distrito Federal. A oficialização da Libras 

como uma língua oficial, e como forma de comunicação, possibilita maior 

acessibilidade aos surdos, principalmente no ambiente universitário, visto que estes 

terão acesso aos conteúdos ministrados em sala de aula por meio de sua língua 

materna, o que facilita seu processo de ensino e aprendizagem. 

Com a utilização da Libras oficializada, está sendo assegurado que os 

surdos tenham acesso a diversas informações em diversos espaços. Ao considerar 

a necessidade de possibilitar condições para o acesso das pessoas com deficiência, 

o MEC criou a Portaria nº 3.284, em novembro de 2003, a qual estabelece 

condições de acesso e permanências das pessoas com deficiência na educação 

superior. 

Outro importante documento é o Decreto nº 5.296, de dezembro de 2004, 

que regulamenta a Lei nº 10.048/00, que dá prioridade de atendimento às pessoas 

com deficiência, e a Lei nº 10.098/00, que estabelece normas de acessibilidade, 

considerando a segurança e autonomia em espaços, mobiliários, em edificações, 

transportes, meios de comunicação e informação para as pessoas com deficiência. 
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Em 2005, a comunidade surda conquistou, por meio do Decreto nº 5.626, a 

inclusão da Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de licenciatura, 

nível médio e superior, e nos cursos de fonoaudiologia, bem como a sua inclusão 

como disciplina optativa nos demais cursos, em instituições públicas e privadas. O 

mesmo documento tornou obrigatória a presença de tradutores intérpretes de 

Libras/Português – Português/Libras em todos os níveis de ensino. 

A Portaria nº 976, de 2006, publicada pelo MEC, estabeleceu critérios de 

acessibilidade aos eventos promovidos pelo MEC e por instituições vinculadas, 

instituindo a disponibilização de tradutores e intérpretes de Libras, guia-intérpretes e 

pessoas capacitadas para atender pessoas com deficiência visual, bem como a 

disponibilização de tecnologias, acessibilidade no local do evento e orientações 

quanto às inscrições claras e acessíveis às pessoas com deficiência. As 

universidades também precisam dispor dos critérios estabelecidos pela Portaria nº 

976/06. Além disso, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, de 2007, 

conferiu às instituições de educação superior, referente às ações programáticas 

deste nível de ensino,  

 

18. Desenvolver políticas estratégicas de ações afirmativas nas IES 
que possibilitem a inclusão, o acesso e a permanência de pessoas 
com deficiência e aqueles alvo de discriminação por motivo de 
gênero, de orientação sexual e religiosa, entre outros e seguimentos 
geracionais e ético-raciais (UNESCO, 2007, p. 41). 

 

O Decreto Legislativo nº 186, de julho de 2008, aprovou o texto da 

Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, assinado em Nova 

Iorque, em março de 2007. Estabeleceu, assim, a necessidade de os Estados Pares 

assegurarem o ―acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional de 

acordo com sua vocação, educação para adultos e formação continuada, sem 

discriminação e em igualdade de condições‖ (BRASIL, 2008, s/p.). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, de 2008, primeiro documento norteador para orientar as ações referentes 

ao acesso e à permanência de pessoas com deficiência na educação superior. Tais 

ações são referentes ao planejamento, aos recursos, à acessibilidade, à 

comunicação, aos materiais didáticos e pedagógicos, disponibilizados desde o 

concurso vestibular, até o ―desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o 

ensino, a pesquisa e a extensão‖ (MEC/SEESP, 2008, s/p.).  
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Por fim, o Decreto nº 6.571, de 2008, revogado pelo Decreto nº 7.611, de 

novembro de 2011, dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 

especializado, com a garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis de ensino.  Conforme disposto em seu artigo 5º, parágrafo 5º, ―[...] os núcleos 

de acessibilidade nas instituições federais de educação superior visam eliminar 

barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação e o 

desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência‖ (BRASIL, 2011, 

s/p.). 

Contamos, assim, com uma vasta legislação para o atendimento da pessoa 

com deficiência. Tal legislação prevê a acessibilidade em ambientes públicos e 

privados, acesso às informações, combate ao preconceito e à discriminação, entre 

outros fatores importantes para a educação especial. Nesse sentido, voltamos nossa 

atenção e preocupação para o atendimento realizado nas diversas instituições de 

educação superior, quanto à formação profissional desses sujeitos e seu processo 

de inclusão. 

Assim, buscamos continuar nossa discussão, agora dando ênfase às 

políticas de educação especial para a educação superior e visando apontar a 

necessidade de efetivar a inclusão da pessoa com deficiência, por meio do 

rompimento de barreiras atitudinais presentes na sociedade. 

Conforme abordado anteriormente em relação às legislações da educação 

especial, estas definem ser necessário o que deliberam sobre a necessidade de um 

atendimento de qualidade às pessoas com deficiência na educação superior. 

Exemplo disso é o Aviso Circular nº 277/MEC/GM, de 1996, criado pelo MEC, o qual 

estabeleceu a necessidade de as Instituições de Educação Superior se adequar 

estruturalmente, de modo a criar condições e possibilitar o acesso de acadêmicos 

com eficiência em tais estabelecimentos. Ainda, a Portaria nº 3284, de novembro de 

2003, estabeleceu condições de acesso e permanência das pessoas com deficiência 

na educação superior. 

Apresentamos aqui as ações das universidades em detrimento à inclusão 

educacional. Para isso, analisamos a Declaração mundial sobre a educação superior 

no século XXI: visão e ação, elaborada pela UNESCO, em 1998. Esse documento 

trata, em seu artigo 3º, sobre a igualdade de acesso, afirmando, com base na 

Declaração Universal de Direitos Humanos, que 
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[...] a admissão à educação superior deve ser baseada no mérito, 
capacidade, esforços, perseverança e determinação mostradas por 
aqueles que buscam o acesso à educação [...] para o acesso à 
educação superior não será possível admitir qualquer discriminação 
com base em raça, sexo, idioma, religião ou em consideração 
econômicas, culturais e sociais, e tampouco em incapacidades 
físicas (UNESCO, 1998, s/p.). 

 

Destacamos o pouco espaço que a educação especial possui nas 

universidades, pois não há nenhuma especificação sobre as condições de acesso 

das pessoas com deficiência no concurso vestibular e quanto a sua permanência no 

ambiente universitário, como estratégias educacionais que visem o processo 

educacional da pessoa com deficiência e a utilização de metodologias que podem 

possibilitar a inclusão na educação superior.  

Segundo Bueno (2002, p. 19),  

 

As características dos Estados do Sul/Sudeste, que, se comparados 
com os das demais Regiões, apresentam áreas geográficas menores 
e estão cobertos por rede de transporte e de estradas de bom 
padrão, parecem ter permitido uma maior disseminação e 
intercâmbio do interesse de professores/pesquisadores da educação 
especial, o que favoreceu a incorporação da educação especial por 
bom número de universidades da região (BUENO, 2002, p. 19). 

 
 Ainda em relação às universidades o autor diz que ―quase 30 anos após a 

determinação de obrigatoriedade de formação desse professor em nível superior, a 

participação da universidade brasileira, como um todo, no que se refere às políticas 

de educação especial, parece exercer pequeno papel‖ (BUENO, 2002, p. 25). 

A Declaração mundial sobre a educação superior no século XXI apresenta a 

necessidade de ―facilitar ativamente o acesso à educação superior dos membros de 

alguns grupos específicos‖ (UNESCO, 1998, s/p.), entre os quais aponta as pessoas 

com deficiência. Além disso, afirma que uma ―assistência material especial e 

soluções educacionais podem contribuir para superar os obstáculos com os quais 

estes grupos se defrontam, tanto para o acesso como para a continuidade dos 

estudos na educação superior‖ (UNESCO, 1998, s/p.). 

Em outros dois documentos da educação superior, o artigo Desafios da 

universidade na sociedade do conhecimento: cinco anos depois da conferência 

mundial sobre educação superior, elaborado em 2008, e a Conferência mundial 

sobre ensino superior 2009: as novas dinâmicas do ensino superior e pesquisa para 
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a mudança e o desenvolvimento, de 2009, elaborados pela UNESCO, faz referência 

à necessidade de inclusão. Nos referidos documentos são destacadas as 

desigualdades sociais e comunidades pobres e marginalizadas. Contudo, não há 

nada de específico sobre a inclusão das pessoas com deficiência, considerando 

também suas especificidades. 



 
 

3 CAPITULO II – FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR E A CONDIÇÃO PEDAGÓGICA PARA ATENDER 

AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

Este capítulo objetiva evidenciar a necessidade de preparar os docentes 

universitários para atuarem com a diversidade e diferenças presentes em sala de 

aula, possibilitando conhecimentos referentes ao processo de escolarização da 

pessoa com deficiência. Partimos da premissa que a universidade deve proporcionar 

condições necessárias para que, por intermédio do apoio institucional, os docentes 

possam dispor de estratégias junto aos alunos com necessidades especiais. Esse 

fator é relevante quando se pensa a inclusão educacional, em evidência nas 

discussões acadêmicas e sociais. Contudo, nesta pesquisa, procuramos ressaltar as 

condições de que dispõem os docentes na sua atuação em sala de aula.  

A educação como ―um processo de humanização‖ (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2010, p. 97) permite a inserção do homem na sociedade, a qual é 

constituída historicamente, com a aquisição de conhecimentos necessários para 

pensar e construir soluções para os diferentes contextos políticos e sociais. 

Nessa perspectiva, Masetto (2012) afirma que a educação superior se 

estruturou de forma a valorizar os conhecimentos advindos de experiências 

profissionais, com a finalidade de formar profissionais que atuariam em 

determinadas profissões. Nesse modelo de ensino, eram utilizados currículos 

seriados e fechados, com conteúdos específicos de cada profissão.  

De acordo com o mesmo autor, na década de 1970, bacharéis com 

experiência profissional eram convidados para ministrar aulas nas instituições de 

educação superior. Na década de 1980, exigia-se, além da formação e da 

experiência, a especialização. Atualmente, é necessária a titulação de mestre ou 

doutor, domínio em determinada área e a experiência profissional continua vigente. 

Masetto (2012) relata que alguns docentes estão conscientes de que, para 

atuarem na educação superior, há a necessidade de uma ―[...] capacitação própria e 

específica que não se restringe a ter um diploma de bacharel, de mestre ou doutor, 

ou apenas o exercício de uma profissão. Exige isso tudo e competência pedagógica‖ 

(MASETTO, 2012, p. 15). Para tal competência, é preciso ter uma formação 

pedagógica capaz de transformar o docente em um educador, o qual colabore para 
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que seus alunos aprendam. 

Ainda há professores que atuam somente como transmissores de 

informações, pois não estão preocupados em envolver os alunos com os 

conhecimentos estudados, buscando mediar os conhecimentos científicos 

necessários para sua formação. Para isso, o docente pode trabalhar com o 

desenvolvimento de pesquisas e projetos, que, conforme Masetto (2012, p. 28), ―[...] 

são caminhos interessantes que incentivam a pesquisa ao mesmo tempo em que 

facilitam o desenvolvimento da parceria e a coparticipação entre professor e aluno‖. 

Nesse contexto, surgem as discussões sobre a pesquisa. Esta nem sempre 

esteve presente na formação dos professores universitários. A necessidade de se 

adquirir conhecimento específico em uma determinada área acaba não 

desenvolvendo a pesquisa, mas esta é indispensável em qualquer nível de ensino, 

assim como na Pós-Graduação. Sua importância reflete no ensino, pois os 

conhecimentos produzidos por meio das pesquisas são incorporados à docência. 

Entretanto, a visão de que os docentes deveriam ter domínio em determinado 

conteúdo não se modificou no decorrer do processo.  

Segundo Bastos (2007), além dos conhecimentos específicos em 

determinadas áreas, os docentes na educação superior devem saber conciliar a 

produção de conhecimento/pesquisa com a dimensão pedagógica da sua formação. 

A autora ainda comenta que há 

 

[...] ausência de uma preocupação, naqueles programas de pós-
graduação, de uma preparação do pós-graduando nas questões 
inerentes ao ato pedagógico como uma dimensão significativa para a 
superação de alguns problemas no âmbito das relações de 
ensino/aprendizagem (BASTOS, 2007, p. 108). 

 

Os docentes da educação superior que necessitam de uma formação 

pedagógica precisam ter conhecimentos sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, sobre a concepção de currículo, compreender a relação professor-

aluno e aluno-aluno, a concepção do processo avaliativo, o planejamento das 

atividades e as políticas educacionais. 

O que acontece com a maior parte dos cursos universitários é que os 

docentes são pesquisadores oriundos de diferentes campos do conhecimento e 

caracterizam-se como profissionais atuantes nessas áreas. Muitos desses 

profissionais acabam, por diversos motivos, tornando-se professores universitários. 
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De acordo com Pimenta e Anastasiou (2010, p. 104), ―sua passagem para a 

docência ocorre ‗naturalmente‘; dormem profissionais pesquisadores e acordam 

professores!‖. Desconhecem, assim, conhecimentos relacionados ao processo de 

ensino e aprendizagem, o que pode ocasionar danos na formação dos discentes. 

Alguns professores universitários, portanto, não tiveram uma formação que 

contemplasse conhecimentos sobre o processo de ensino e aprendizagem, e os 

elementos que constituem essa profissão, como o projeto político pedagógico do 

curso, as metodologias de ensino, a avaliação, o planejamento de suas aulas e a 

relação docente-discente.  

Entendemos que esses profissionais, quando ingressam na docência 

universitária, precisam compreender que 

 

[...] o ensino é uma atividade que requer conhecimentos específicos, 
consolidados por meio de formação voltada especialmente para esse 
fim, bem como atualização constante das abordagens dos conteúdos 
e das novas maneiras didáticas de ensiná-los. A mediação da prática 
coloca-se como indispensável, porém, em estreita articulação com a 
teoria e ancorada na reflexão, enquanto processo que busca atribuir 
sentido aquilo que se pratica (PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p. 27-28). 

 

Ensinar não consiste na transmissão do conhecimento, mas compreende 

buscar que o aluno consiga transformar e refletir sobre os conteúdos e relacioná-los 

aos demais conhecimentos e ao seu contexto social. A docência precisa deixar de 

ser concebida como desdobramento de uma experiência profissional, como é o caso 

da formação do bacharel.  

As pesquisas referentes ao ensino se voltam à questão da aprendizagem, do 

conhecimento, da pesquisa, da didática, sem considerar o profissional docente, seu 

tempo de trabalho, as condições para a sua realização, suas dificuldades, a 

diversidade presente em sala de aula, entre outros contratempos enfrentados pelos 

professores. Nessa perspectiva, faz-se necessário que as instituições educacionais, 

aqui representadas pela educação superior, propiciem condições tanto estruturais 

físicas, quanto pedagógicas, para que esse profissional possa desempenhar sua 

função ou seu trabalho da melhor forma possível, desenvolvendo, assim, um ensino 

de qualidade. 

É necessário que os futuros profissionais levem em consideração as 

necessidades dos alunos com deficiência e busquem uma renovação e 
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transformação do modo de ensinar, visando ao contexto da sala de aula e às 

metodologias aplicadas ao ensino, o que traz a necessidade de reflexão das práticas 

formativas. 

 

 

3.1 DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 

A mudança do fazer docente em relação ao processo de inclusão deveria 

partir da própria concepção de processo de inclusão dos professores, os quais 

devem abandonar o estigma de que os alunos com deficiência possuem dificuldade 

de aprender ocasionadas por suas limitações orgânicas. Se os docentes 

trabalhassem no sentido de proporcionarem aos discentes discussões em relação à 

diversidade em sala de aula e na sociedade, provendo estratégias de ensino, 

desenvolveriam e ampliariam a experiência profissional de seus alunos. Assim, 

nossas discussões estão permeadas pela fala de autores que trabalham com o 

processo de inclusão da pessoa com deficiência e autores que não trabalham nessa 

área, entretanto, que contribuem de forma significativa para a questão da formação 

docente e diversidade. 

Nesse sentido, Oliveira (2006, p. 63) salienta que a constituição de uma 

identidade docente inclusiva não se alcança somente pela ação de ―[...] inserção de 

novas disciplinas relacionadas à inclusão das pessoas com deficiência, mas está 

muito relacionada com novas posturas e novos objetivos que vem informar os 

conteúdos selecionados em todas as áreas do conhecimento‖.  

Um olhar diferenciado para a inclusão das pessoas com deficiência, com 

propostas diferenciadas de atividades, deve permear a construção dos saberes 

docentes, ponderando as condições sociais e culturais de seus alunos. Tal 

construção de uma perspectiva inclusiva está relacionada às questões trabalhadas 

nos cursos de formação em relação à diferença. O desenvolvimento de identidade 

docente inclusiva deve ser permeado pela instituição educacional. 

Conforme Oliveira (2006, p. 63), se apresentarmos o outro [...] ―de uma 

maneira estigmatizante, despertando apenas sentimentos de ‗piedade‘ e ‗culpa‘, em 

nada contribui para a construção de uma identidade docente inclusiva‖. Por isso, a 
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diferença e a questão do processo de inclusão da pessoa com deficiência devem ser 

trabalhadas na formação docente, visando reflexões que proporcionem o 

entendimento das diferenças que abstraem os indivíduos entre si, bem como o 

respeito. 

Em consonância com a concepção apresentada por Tardif e Lessard (2012), 

que a escola está diretamente ligada à história da sociedade industrial, está a 

história da universidade, isto é, também voltada à formação de mão de obra. Desse 

modo, consideramos que ambas são ―instituições típicas das sociedades do 

trabalho‖ (TARDIF; LESSARD, 2012, p. 24). Outro fator apresentado pelos autores é 

o fato de a escola tratar todos de forma homogênea, para obter comportamentos e 

resultados semelhantes. Ao partir do pressuposto de uniformidade, sem considerar 

as diferenças entre os alunos, podemos considerar a escola como um ambiente de 

exclusão. As universidades precisam proporcionar aos futuros docentes reflexões 

acerca da diversidade e do processo de inclusão da pessoa com deficiência. 

Ao trabalhar com seres humanos, os docentes precisam lidar com várias 

questões que muitas vezes não estão previstas no espaço escolar. Em relação a tal 

diversidade, Tardif e Lessard (2012) identificam o ato de ensinar como um trabalho 

composto, ou seja, há uma dualidade de funções. A primeira função apresentada é o 

―trabalho codificado‖, ou seja, o trabalho realizado segundo ―rotinas e tradições: os 

professores entram nas classes, tomam a palavra, apresenta a lição do dia, etc.‖ 

(TARDIF; LESSARD, 2012, p. 42). Mas, o trabalho docente também apresenta certa 

flexibilidade, apontada pelos autores como ―trabalho não codificado ou flexível‖, pois 

é o professor quem vai ter que conduzir as atividades de aprendizagem nas turmas 

em que irá atuar e, assim, determinar quais metodologias pedagógicas convém 

utilizar, pois ―nunca se pode controlar perfeitamente uma classe na medida em que a 

interação em andamento com os alunos é portadora de acontecimentos e intenções 

que surgem da atividade ela mesma‖ (TARDIF; LESSARD, 2012, p. 43).  

Em consonância com os autores supracitados, Brabo (2013) apresenta que  

 

[...] a formação docente inicial não se restringe apenas a meras 
transmissões de técnicas pedagógicas ou informações acerca de leis 
e políticas que apoiam a inclusão escolar do aluno com deficiência, 
mas envolve mudanças culturais, transformações de formas de 
pensar a educação, o homem, o mundo, as relações. Além disso, 
estimula a troca de ideias, o debate, a reflexão (BRABO, 2013, p. 3). 
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Tardif e Lessard (2012) analisam a atividade docente em três dimensões. A 

primeira trata-se do trabalho como atividade, o qual relaciona o ato do trabalho, que 

possui um objetivo determinado por um contexto, utilizando-se diferentes métodos e 

materiais. A segunda dimensão apresenta o trabalho como status, refere-se à 

identidade do docente ―tanto dentro da organização do trabalho quanto na 

organização social, na medida e que essas funcionam de acordo com uma 

imposição de normas e regras que definem os papéis e as posições dos atores‖ 

(TARDIF; LESSARD, 2012, p. 50). A identidade docente está sendo constituída de 

forma individual e coletiva, com alunos, agentes educacionais e outros indivíduos 

pertencentes ao ambiente educacional. A terceira dimensão do trabalho docente é a 

experiência, entendida pelos professores como o conhecimento adquirido por conta 

da repetição de acontecimentos ao longo da profissão, para a solução de problemas 

escolares.  

De acordo com Tardif e Lessard (2012), muitas vezes, ao serem 

interrogados, os professores colocam a experiência profissional como algo distante 

da formação que obtiveram na universidade e dos conhecimentos científicos. Assim 

sendo, podemos perceber que há uma valorização dos saberes cotidianos sem uma 

ligação com os conhecimentos teóricos necessários para o desenvolvimento da 

aprendizagem.  

Aqui podemos apontar outra situação, referente à educação especial, pois 

pouco se tem de experiência nesta área no ambiente universitário, ou seja, os 

docentes do ensino superior não possuem metodologias adequadas para 

trabalharem com alunos com deficiências neste nível de ensino. Isso se evidencia 

em uma pesquisa realizada por Brito (2008), quando observou que os professores 

se percebem como despreparados para atuarem junto a alunos com necessidades 

especiais, devido ao fato de não conhecerem sobre a educação especial e os 

conteúdos relacionados a ela. Nesse sentido, tais docentes apontam a necessidade 

de uma formação continuada na área. 

Contudo, questionamos porque esses professores se dizem ainda 

despreparados, se as políticas de inclusão da pessoa com deficiência estão 

presentes na educação desde a década de 1990. Com isso, indagamo-nos sobre o 

que está faltando para que o processo de formação de professores possibilite 

conhecimentos sobre a educação especial. Os demais profissionais não irão 

precisar de tais conhecimentos para atuar no mercado de trabalho?  
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Em 2011, a pesquisa de Pin (2011), intitulada Inclusão educacional na 

universidade: estudo sobre a ação docente para alunos com necessidades 

especiais16, corroborou com essa evidência, ao apresentar que alguns docentes, 

mesmo tendo experiências em ministrar aulas para alunos com deficiência, não 

utilizavam de recursos ou metodologias voltadas para atender, de forma específica, 

às necessidades desses alunos, porque muitas vezes os docentes desconheciam 

tais possibilidades. 

Cunha (2010) afirma que a prática docente tem uma estrutura de saberes 

próprios, que se relaciona com o campo pedagógico. Um dos saberes consiste no 

docente conhecer as condições culturais e sociais dos seus discentes, para assim 

estimular suas capacidades de raciocínio, em que o processo de ensinar e aprender 

sejam interligados socialmente. Nesse sentido, devemos pensar também a 

educação especial, as condições culturais das pessoas com deficiência, que se 

diferenciam nas especificidades de cada área do conhecimento. 

É neste processo que os docentes precisam ter conhecimento dos diferentes 

processos culturais. Por exemplo, as pessoas surdas possuem como artefatos 

culturais a experiência visual. Segundo Strobel (2008), ―com a sua ausência de 

audição e do som, percebem o mundo através de seus olhos e de tudo o que ocorre 

ao redor deles‖ (STROBEL, 2008, p. 39). No aspecto linguístico, a Língua de Sinais, 

utilizada na comunicação, é que levará ―o surdo a transmitir e proporcionar-lhe a 

aquisição de conhecimento universal‖ (STROBEL, 2008, p. 44). Dessa forma, é 

necessário considerar as diferentes especificidades dos alunos no momento da 

aquisição do conhecimento, levando em consideração suas necessidades e 

experiências socialmente constituídas. 

Masetto (2012) afirma ser necessário o professor participar de formação 

continuada e capacitações para poder se adaptar ao novo e à diversidade, de forma 

autônoma e criativa. Isso possibilitaria que o processo de ensino e aprendizagem 

dos acadêmicos com deficiência se desse de uma maneira que visasse suas 

necessidades. Além disso, com esses conhecimentos os docentes estariam mais 

amparados para trabalharem com tais questões em sala de aula. 

Com o trabalho desenvolvido no cotidiano, o docente constrói o saber 

                                                
16  Essa pesquisa consiste em um Trabalho de Conclusão de Curso realizado em 2011, na 

Unioeste. O trabalho objetivou conhecer como os docentes da Instituição lotados nos 
campi de Toledo e Cascavel, percebem a educação especial e quais estratégias utilizam 
para o processo de ensino do aluno com deficiência. 
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pedagógico e desenvolve ações que possibilitam interagir e se comunicar com seus 

alunos, no contexto da sala de aula. Para Pimenta (2012), o saber, diferente do 

conhecimento, é algo que precisa ser construído, consiste em uma fase em que o 

homem organiza seus conhecimentos para atender às necessidades do cotidiano. 

Contudo, não tem clareza de como chegou a tal conhecimento. Assim, a autora 

apresenta que é dessa forma que o docente age no processo da prática de ensino: 

―ao defrontar com os problemas da sala aula, que são bastante complexos, lança 

mão dos conhecimentos que possui, de uma maneira original e, muitas vezes, 

criativa, elaborando sua própria forma de intervenção na sala de aula‖ (PIMENTA, 

2012, p. 50). 

Reiteramos a importância da universidade cumprir com sua função social e 

possibilitar as condições necessárias para a permanência da pessoa com 

deficiência, bem como uma formação de qualidade aos futuros docentes de sua 

instituição. Devem proporcionar além das disciplinas curriculares do processo de 

inclusão da pessoa com deficiência, discussões e reflexões acerca da diferença, da 

necessidade de mudança de atitude inclusiva. O docente ao pensar e organizar sua 

aula no/e para o coletivo, para que todos os sujeitos do processo educacional 

participem, estará constituindo uma identidade docente inclusiva. 

 

 

3.2 DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA E A DIVERSIDADE EM SALA DE AULA: 

NECESSIDADE DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

Conforme aponta Tardif (2012), a docência é uma das mais antigas 

profissões e, dessa forma, precisa acompanhar as mudanças e as necessidades 

dadas nos diversos contextos sociais e históricos. Essas mudanças, segundo 

Masetto (2012), interferem nas competências básicas e na atuação do docente 

universitário. Ao considerar tais reformulações, podemos citar que a inclusão dos 

alunos com deficiência 

 

[...] tem provocado rupturas na atuação profissional dos professores, 
levando-os à busca de novas estratégias de ensino. Isso aponta para 
a necessidade de uma formação continuada dos profissionais da 
educação, em que conhecer e aceitar as diferenças, conviver e 
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aprender a lidar, pedagogicamente, com elas, é um dos itens que as 
novas exigências educacionais propõem aos profissionais envolvidos 
no processo de educar (OLIVEIRA, 2009, p. 27). 

 

Para que as mudanças propostas ocorram é preciso o apoio pedagógico 

institucional ao processo educacional. Como abordado anteriormente, os docentes 

precisam mudar suas atitudes e postura em relação às diferenças, que aqui 

relacionamos ao processo de inclusão da pessoa com deficiência, neste sentido 

discussões e reflexões realizadas por meio de uma formação continuada podem 

promover a melhoria do ensino.  

Conforme Oliveira (2009), o coordenador é o profissional responsável pelo 

apoio pedagógico aos docentes na formação continuada. A pesquisadora diz que 

autores como Christov (2002), Garrido (2002), Fusari (2002), Garcia e Yáñez (1997), 

Alonso (2002) e Alarcão (2004) têm a mesma concepção, de que a tarefa primordial 

do coordenador pedagógico consiste em dar assessoramento de forma mais direta 

aos docentes e realizar, supervisionar e dinamizar a formação continuada dos 

mesmos. 

A autora comenta, ainda, que a instituição educacional é responsável pela 

formação continuada e que cabe ao coordenador pedagógico mediar as discussões 

estabelecidas. Conforme Zabalza (2004), ao ser alerta do quanto há necessidade de 

uma formação contínua, o docente se torna consciente da importância de tal 

formação para lidar com as complexidades da prática docente e, a partir desse 

momento, passa a fazer os cursos de formação pelo seu próprio valor. É preciso 

criar cursos em que os professores percebam que podem estar se qualificando e 

tornando isso um instrumento para a mudança de atitude. Para isso é necessário 

que a instituição invista na formação continuada, um exemplo é a proposta 

apresentada a seguir. 

O papel do coordenador pedagógico na Unioeste é definido pelo Estatuto, 

Resolução nº 017 de 1999 em seu Art. 40 ―os coordenadores de curso são 

responsáveis pelo acompanhamento de todas as atividades pertinentes ao ensino 

do respectivo curso ou programa‖ (UNIOESTE, 1999, p. 21). E no Art. 41, inciso XIV 

– ―exercer outras atribuições de acordo com a natureza de suas funções ou que lhe 

sejam delegadas pelas instâncias superiores‖ (UNIOESTE, 1999, p. 22).  

Anastasiou (2011) apresentou uma proposta de formação continuada para 

docentes e coordenadores de curso, de setores e departamentos, da Universidade 
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de São Paulo (USP). Foram formados grupos de trabalho, de modo a experimentar 

diferentes formas de 

 

[...] organização curricular, de ensino na graduação nos quais os 
tradicionais modelos pedagógicos baseados em aula exclusivamente 
expositiva pudessem ser repensados e reavaliados, visando à 
melhoria da qualidade do ensino de graduação, apoio às comissões 
de revisão ao desenvolvimento profissional e acadêmico de docentes 
(ANASTASIOU, 2011, p. 46). 

 

Essas discussões são necessárias para que as estruturas de cada curso, 

currículo e metodologias atendam às necessidades presentes em sala de aula. 

Também é primordial trabalhar conhecimentos relacionados com a educação 

especial, para que as necessidades dos alunos com deficiência sejam atendidas. 

Masetto (2012) discute a docência universitária no processo de ensino e 

aprendizagem, conceitos estes que são muitas vezes entendidos separadamente. O 

professor deve se preocupar com o que, e de que forma, irá ensinar os alunos, 

assim como de que forma seu aluno irá aprender o que está sendo ensinado. Nesse 

sentido, ensino e aprendizagem são indissociáveis.  

Zabalza (2004) aponta que o professor deve ter outros conhecimentos, além 

dos conhecimentos científicos, para que o ensino se desenvolva de forma interativa, 

em uma sala de aula em que os alunos possuem características diferentes, o 

professor deve ter algumas competências para lidar com a diversidade. Tal 

afirmação faz referência à necessidade de mudança de postura do docente, em 

respeitar as diferenças, em propor reflexões sobre elas, o que implica em uma 

transformação no processo de formação dos docentes universitários, que aqui 

propusemos a formação continuada. 

A partir de tais reflexões os docentes poderão adquirir conhecimentos 

referentes ao processo de inclusão da pessoa com deficiência e sobre a postura, a 

atitude para ministrar aula para discentes inclusos. Tais competências seriam 

 

- saber identificar o que o aluno já sabe (e o que não sabe e 
necessitaria saber); 
- saber estabelecer uma boa comunicação com seus alunos 
(individual e coletivamente): dar explicações claras, manter uma 
relação cordial com eles; 
- saber agir de acordo com as condições e características 
apresentadas pelo grupo de estudantes com que se tenha de 
trabalhar (jovens do ensino médio, estudantes adultos, etc.); ser 



56 
 

capaz de estimulá-los a aprender, a pensar e a trabalhar em grupo; 
transmitir-lhes a paixão pelo conhecimento, pelo rigor científico, pela 
atualização, etc. (ZABALZA, 2004, p. 111). 

 

Entretanto, sempre precisamos trabalhar com a resistência e o 

desconhecimento de alguns professores no que diz respeito às mudanças, pois, 

segundo Oliveira (2009), há uma apreensão em se expor ao novo, ainda mais 

quando se trata de um novo intrínseco ao diferente, ou seja, ao aluno com 

deficiência. Mas é somente no coletivo que conseguimos propor e realizar 

mudanças. Então, cabe ao coordenador pedagógico mediar tais reflexões para que 

todos tomem consciência do seu papel e sua importância no processo educacional 

dos alunos. 

Mesmo se tratando de uma profissão ―tão antiga quanto a medicina e o 

direito‖ (TARDIF, 2012), somente após a década de 1970 estudos e análises sobre a 

formação continuada e atitude docente começaram a ser desenvolvidos. Tais 

estudos levaram em consideração a importância da participação dos docentes nos 

planejamentos realizados, visto que por meio da sua participação as relações de 

autoritarismo, classicistas, uniformizadoras e seletivas, começaram a se transformar, 

alterando também a instituição educacional. 

Na década de 1970, o processo de formação continuada se dava de forma 

individualizada, ―os mesmos professores ‗se planejavam‘ e seguiam as atividades de 

formação que acreditavam que lhes poderiam facilitar algum aprendizado‖ 

(IMBERNÓN, 2010, p. 17).  

Em 1980 houve a criação de programas para formação continuada nas 

universidades. Esses programas eram voltados para ―treinamentos e prática 

dirigente próprias do modelo de observação/avaliação‖ (IMBERNÓN, 2010, p.17). 

Nessa década, houve o predomínio da racionalidade e da técnica, assim como o 

avanço do autoritarismo, procurava-se o bom professor, suas competências 

advindas de uma formação ―eficaz‖. 

Na década de 1990, a formação continuada se institucionalizou nas escolas, 

com o objetivo de ―adequar‖ os professores aos tempos atuais, na busca do 

aperfeiçoamento profissional e da prática educativa, de modo a solucionar os 

problemas que estavam surgindo decorrentes da época. Contudo, ainda reinava a 

consciência da racionalidade técnica, aspecto negativo da formação permanente de 

docentes. 
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A pessoa responsável pela condução da formação continuada organizava as 

atividades formadoras, assumindo a função que aqui atribuímos aos coordenadores 

pedagógicos dos cursos de graduação, os quais ajudariam os docentes a 

alcançarem os resultados almejados. Contudo, a responsabilidade do planejamento 

e das discussões deve ser dividida entre docentes e Coordenação Pedagógica. Ao 

auxiliar no planejamento, os docentes têm uma maior participação, o que propicia 

um maior engajamento, ficando a cargo do coordenador o assessoramento e a 

mediação das discussões.  

É importante que os docentes tragam para a discussão coletiva as 

dificuldades enfrentadas em sala de aula, para que haja uma troca de experiências e 

se construam estratégias de ensino. Contudo, Oliveira (2009) tece uma crítica, de 

que formações permanentes estão acontecendo, no entanto, ―[...] pouco dessa 

formação tem se revertido na mudança do processo de ensino, com o objetivo de 

melhorar a qualidade educacional oferecida a todos os alunos‖ (OLIVEIRA, 2009, p. 

40). Os docentes, em busca de uma formação permanente, precisam se adequar 

também a alguns instrumentos tecnológicos que auxiliam os alunos com deficiência 

no processo de ensino e aprendizagem. 

As universidades brasileiras estão despreparadas para trabalharem com a 

questão do processo de inclusão da pessoa com deficiência na formação docente 

inicial e na formação docente continuada. Conforme pesquisa realizada por Brabo 

(2013) na formação inicial o que se tem nos cursos de licenciatura são disciplinas 

generalistas. Em algumas universidades a Disciplina de Educação Especial é 

ofertada em somente um curso de Licenciatura. Esse é o caso da Unioeste, a 

instituição possui oito (08) cursos de licenciatura e somente os Cursos de Pedagogia 

apresenta em sua grade curricular a disciplina ―Fundamentos da Educação 

Especial‖. Brabo (2013, p. 09) corrobora ao afirmar que ―[...] ao não oferecer em 

todos os cursos de licenciatura disciplinas de educação especial, as universidades 

deixam uma lacuna significativa na formação docente‖.  

No exercício da função, os docentes se deparam com mudanças, entre elas 

a necessidade de trabalharem com o processo de inclusão. Para isso, Rodrigues 

(2006) alerta para 

 

[...] à necessidade de uma formação em serviço. A gestão de uma 
classe (necessariamente) heterogênea exige que esta gestão seja 
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feita com base numa permanente avaliação e reflexão em grupo 
sobre as melhores estratégias a serem desenvolvidas. Assim, uma 
aquisição de competências para a gestão inclusiva de uma classe só 
poderá ser adquirida por meio de uma prática continuada, reflexiva e 
coletiva. (RODRIGUES, 2006, p. 307).  

 

Mesmo que inicialmente se caracterize mais como uma sensibilização do 

que como uma formação contínua, ao longo dessa prática de reflexões e avaliações, 

os decentes poderão assumir o compromisso com o processo de inclusão da pessoa 

com deficiência. Nesse sentido, vale ressaltar o exposto,  

 

[...] a aula inclusiva visa responder à diversidade de estilos de 
aprendizagem na sala de aula; então, qualquer ação de 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de práticas de ensino e 
aprendizagem de professoras para a inclusão deve ajudá-las a 
refletir sobre formas de levantamento de informações sobre seu 
(sua)s aluno (a)s e planejamento de diversas atividades que 
abranjam os estilos de aprendizagem individual. (FERREIRA, 2006, 
p. 230). 

 

A autora descreve ser ideal que o docente fosse capaz de compreender a 

diversidade em sua sala de aula, com a utilização de práticas inovadoras. 

 

 



 
 

4 CAPITULO III – ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 

O desenvolvimento deste estudo transcorreu numa dinâmica que 

configuramos como abordagem metodológica própria de um Estudo de Caso. 

Chizzotti (2013, p.135) conceitua o estudo de caso como um evento que envolve a 

coleta sistemática de informações sobre ―[...] um conjunto de relações ou processo 

social para melhor conhecer como são ou como operam em um contexto real [...]‖. A 

complementar, o estudo de caso, conforme seu objetivo, pode ser definido como 

intrínseco, pois, 

 

Procura conhecer melhor um caso particular em si, mesmo porque 
em sua singularidade ordinária e específica torna interessante esse 
caso mesmo que não seja representativo ou ilustrativo de outros 
casos. O objetivo da pesquisa não é construir teorias ou elaborar 
construções abstratas, mas compreender os aspectos intrínsecos 
de um caso em particular, seja uma criança, um paciente, um 
currículo ou uma organização. (STAKE apud CHIZZOTTI, 2013, p. 
137, grifo nosso). 

 

Nessa perspectiva teórico-metodológica entendemos que o trabalho que foi 

realizado na Unioeste, tendo como interesse a situação específica da educação 

inclusiva de alunos com deficiência na instituição, configurou-se como um estudo de 

caso sobre esta temática, ainda, na especificidade do campus de Cascavel. 

O objetivo central do nosso estudo de caso foi conhecer as condições 

pedagógicas e institucionais da inclusão educacional de alunos com deficiência na 

educação superior e compreender como se organiza, institucionalmente, em uma 

IES pública, o apoio dos cursos de graduação aos docentes e alunos da Unioeste, 

diante do processo de ensino e aprendizagem. 

Para dar conta da dinâmica deste estudo, elaboramos alguns objetivos 

específicos que foram desenvolvidos no processo de organização das informações 

coletadas:  

 Identificar, por meio de entrevista com a Coordenação de Cursos, quais 

os encaminhamentos didático-pedagógicos aos docentes, referentes à 

inclusão educacional da pessoa com deficiência em cursos de graduação 

da Unioeste; 

 Entrevistar os alunos com deficiência – egressos, matriculados e 
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desistentes da IES; 

 Compreender como o aluno com deficiência se percebe inserido/incluso 

no processo de formação, em relação à instituição de ensino superior; 

 Conhecer como se dá/deu a relação discente-docente na dinâmica 

pedagógica do curso universitário; 

 Descrever a operacionalização do Programa de Educação Especial 

(PEE), que auxilia na situação de inclusão educacional na instituição, os 

alunos e professores envolvidos com as necessidades de atendimentos 

especializado. 

 

Trata-se de um estudo teórico analítico com a intenção de compreender o 

fenômeno da inclusão na Unioeste. Uma pergunta norteadora nos motivou à 

organização das ações investigativas: Qual o suporte ou apoio dado pela instituição 

aos cursos de graduação do campus de Cascavel, aos docentes e alunos da 

Unioeste diante do processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência? 

Para a pesquisa bibliográfica, isto é, ―[...] o apanhado geral sobre os 

principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de 

fornecer dados atuais e relevantes relacionados ao tema‖ (LAKATOS; MARCONI, 

1991, p. 158), utilizamos fontes secundárias, de autores que abordam sobre 

educação superior, educação especial/inclusiva, documentos internacionais e 

legislação nacional que subsidiem a compreensão do fenômeno estudado. 

A coleta dos dados, de natureza qualitativa, foi definida a partir da 

construção de instrumento para as entrevistas. Trata-se de um roteiro semi-

estruturado17 (ANEXO B, C, D), pois conforme Lakatos e Marconi (1991), a 

entrevista consiste em um encontro entre duas pessoas para obtenção de dados 

referentes a um assunto por uma delas proposto. A entrevista é ―[...] umas das 

fontes mais importantes de informação para o estudo de caso‖ (YIN, 2010, p. 133). 

Yin (2010) afirma que se trata de uma conversa guiada, em que serão feitas 

questões fluídas e não de forma rígida. 

Por tratar-se de uma pesquisa que utilizou como instrumento de coleta de 

dados a entrevista e, portanto, apresenta dados acerca de seres humanos, o projeto 

                                                
17  As perguntas são previamente determinadas, de modo que os entrevistados respondam 

as mesmas perguntas, sendo possível a comparação e reflexão entre as mesmas, em 
relação a convergências e divergências (LAKATOS; MARCONI, 1991, p 197). 
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de pesquisa precisou passar pela análise técnica do Comitê de Ética da Unioeste e 

recebeu parecer favorável (Parecer 233/2012 – CEP, Ata 08/2012).  

 

 

4.1 OS SUJEITOS DO NOSSO ESTUDO DE CASO 

 

 

Os sujeitos do estudo de caso foram os docentes que naquele momento 

respondiam pela coordenação pedagógica dos cursos; os alunos com deficiência 

matriculados regularmente na instituição e o responsável pelo PEE da Unioeste. Os 

docentes/coordenadores foram em número de 15 sujeitos, 04 discentes e 01 

coordenador do PEE, perfazendo o total de 20 pessoas. 

As entrevistas constituíram-se por meio de roteiro semi-estruturado (ANEXO 

B, C, D) e foram realizadas após a entrega e assinatura do Termo de Conhecimento 

Livre Esclarecido (TCLE) (ANEXO A).  

As informações/dados foram coletadas diretamente com os sujeitos da 

pesquisa, com objetivo de oferecer uma visão geral para esclarecer o tema 

pesquisado. O número de docentes/coordenadores entrevistados foi de quinze (15) 

respondentes de todos os cursos de graduação do campus de Cascavel; quatro (4) 

alunos com deficiência, matriculados em cursos de graduação (Pedagogia, 

Administração, Química), entre 2011 e 2013. Três alunos estavam regularmente 

matriculados e um aluno entrevistado estava na situação de desistente. Inicialmente 

seriam entrevistados sete (7) alunos com o perfil do estudo. Contudo, tivemos 

dificuldades em contatar os entrevistados. Fizemos várias tentativas, pessoalmente, 

por meio de ligações telefônicas e mensagens via e-mail, mas não conseguimos 

agendamento com alguns entrevistados.  

Ao considerar a importância de conhecer o contexto institucional da 

educação inclusiva na Unioeste, decidimos também entrevistar o coordenador 

responsável pelo PEE. Este programa proporciona e busca garantir um atendimento 

às necessidades educacionais especiais aos alunos com deficiência desde o 

momento da inscrição em vestibular e concursos, até o término desses eventos, com 

bancas especiais, bem como os que estão na pós-graduação. O objetivo maior é 

facilitar a formação profissional com atendimento às especificidades dos alunos com 
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deficiência matriculados ou que procuram a universidade ainda em processo de 

seleção. 

As entrevistas com os doentes/coordenadores foram gravadas, para haver 

uma melhor consistência e fidedignidade dos dados. Posteriormente, foi realizada a 

transcrição das entrevistas, para que pudéssemos realizar a análise dos dados. 

Em relação aos discentes, obtivemos uma lista dos alunos que foram e são 

atendidos pelo PEE, para que pudéssemos entrevistá-los, com entrevistas gravadas 

em áudio e no caso das entrevistas com os sujeitos Surdos18 foram feitas filmagens, 

posteriormente ocorreu a transcrição. 

 

 

4.2 HISTÓRICO DA UNIOESTE – LÓCUS DO ESTUDO 

 

 

A História da Unioeste começou em 1971, com a criação da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da FUOP, posteriormente reconhecida como Fecivel. A 

Universidade passou a ser uma entidade com autonomia em relação ao estado do 

Paraná, por meio da Lei Estadual nº 9.663, de 1991, mas somente em 23 de 

dezembro de 1994, com a Portaria Ministerial nº 1.784-A, foi reconhecida. A 

instituição se estabeleceu como universidade por meio da incorporação da Facivel, 

autorizada pela Lei Estadual nº 12.235, de 1998, e com o Decreto Estadual nº 995, 

de 1999, que instituiu um campus na cidade de Francisco Beltrão. Assim sendo, a 

universidade se tornou regional, multicampi, e cinge as regiões Oeste e Sudoeste do 

estado do Paraná, objetivando o seu desenvolvimento regional e social.  

A universidade possui campi nas cidades de Cascavel, Toledo, Foz do 

Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão e Santa Helena. A instituição 

conta ainda com o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), desde 27 de 

dezembro de 2000, instituído pela Lei Estadual nº 13.029, do referido ano, e pelo 

Decreto nº 3.537, de 2001, localizado na cidade de Cascavel, local de sede também 

da reitoria.  

Conforme previsto no Estatuto, a estrutura da instituição está organizada da 

seguinte forma: 1. Conselho universitário (COU); 2. Conselho de Ensino, Pesquisa e 

                                                
18  As entrevistas com os alunos surdos puderam ser realizadas, pois sou Tradutora e 

Intérprete de Libras, com proficiência na área. 
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Extensão (CEPE); 3. Reitoria, assim compondo o nível administrativo superior, a 

reitoria órgão executivo superior situa-se no campus de Cascavel. E assim cada 

campus possui em sua organização, níveis de administração, entre eles, 

intermediário composto por: 1. Conselho de Campus; 2. Direção-Geral do Campus. 

O de administração Básica 1. Conselho de Centro; 2. Direção de Centro; 3. Órgãos 

de apoio e suplementares e, por fim, o nível de administração básica setorial, 

composto por: 1. Colegiado de Curso e 2. Coordenação de Curso.  

A Unioeste atende hoje a 9.210 alunos19, matriculados em 53 cursos de 

graduação, distribuídos nos cinco campi. Conta com 23 cursos de pós-graduação 

lato sensu e 31 cursos stricto sensu, sendo 27 mestrados e 4 doutorados. Para isso, 

a Unioeste dispõe de 1.285 professores, somados efetivos e temporários. 

Conforme previsto no Estatuto aprovado pela Resolução nº 17 de 1999, em 

seu ―Art. 2º A UNIOESTE é uma universidade multicampi, com centros de excelência 

na produção e socialização do conhecimento, atenta às características regionais‖ 

(UNIOESTE, 1999, p. 2). Por tais finalidades que a instituição, segundo Rossetto 

(2009), 

 

[...] empenhou-se em um movimento de conquistas pelo ensino 
superior no oeste do Paraná. Essa década foi fundamental para 
instituir as bases de uma Universidade regional na congregação das 
faculdades até então isoladas que se encontravam na região. Para 
tanto, esse movimento regional de reconhecimento da Universidade 
tinha como propósito transformar as faculdades já existentes de 
ensino pago em uma Universidade pública e de qualidade. 

(ROSSETTO, 2009, p. 118) 
 

Conforme deliberado em Estatuto a Unioeste deve promover a inovação de 

seus cursos e programas visando à difusão de conhecimentos científicos, 

tecnológicos, artísticos, das letras e da filosofia, e por meio do ensino formar 

cidadãos e profissionais críticos e criativos, assim estender as conquistas e os 

avanços advindos dos conhecimentos historicamente produzidos e dos resultados 

das pesquisas realizadas. 

Segundo o formulário de estatística20 de novembro de 2013 há 3.313 alunos 

matriculados, em 15 Cursos de Graduação, e 563 docentes.  

                                                
19  Estatística referente ao mês de novembro de 2013, cujos dados foram retirados do site 

da instituição. Disponível em: <www.unioeste.br/proplan/>. Acesso: 20/05/13. 
20  Estatística referente ao mês de novembro de 2013, cujos dados foram retirados do site 

da instituição. Disponível em: <www.unioeste.br/proplan/>. Acesso: 20/05/13. 
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É na cidade de Cascavel que se localiza o HUOP, o qual ―dispõe de 

atendimento especializado nas mais diversas áreas da medicina e funciona como 

local de estágio supervisionado para os cursos de medicina, fisioterapia e farmácia‖ 

(ROSSETTO, 2009, p 120). O campus de Cascavel também conta com a clínica de 

odontologia e um Centro de fisioterapia que também visam o atendimento à 

população, por meio de estágios-acadêmico. 

 

 

4.3 A DINÂMICA DO ESTUDO: COLETA E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Após organizar todo o material coletado, procedemos com a fase mais 

formal de análise dos dados. Consideramos ‗mais formal‘ porque em momentos 

anteriores do estudo houve reflexão sistemática sobre o assunto na medida em que 

procedíamos com o levantamento dos dados parciais e mesmo na fase exploratória 

do estudo, quando caracterizado em um caso de pesquisa. Desse modo, também 

consideramos como integrante da dinâmica do estudo as leituras realizadas para a 

primeira fase, leituras prévias sobre o tema pretendido, o que orientou na escolha do 

campo de pesquisa e que Chizzotti (2013) apresenta como unidade de ―caso‖.  

Outro passo importante apresentado pelo autor consiste em ―[...] imergir no seu 

contexto para colher as primeiras evidências‖ (CHIZZOTTI, 2013, p. 139), tal etapa é 

considerada o trabalho realizado com os alunos com deficiência, bem como o estudo 

que deu início a esta pesquisa.  

A terceira fase, portanto, consiste na organização dos dados coletados, o 

que se refere à transcrição das entrevistas. E, por fim, na quarta fase, foi composta 

por uma redação com  

 

[...] descrição detalhada e clara do caso estudado, situando-se no 
seu contexto, apresentando as informações recolhidas e os meios 
utilizados para as coletas, analisando as questões e temas, fazendo 
asseverações analíticas para chegar a uma interpretação 
compreensiva do caso. (CHIZZOTTI, 2013, p.141) 

 

O estudo que realizamos buscou entender como ocorre o processo de 

inclusão na Unioeste, campus Cascavel, sem o intuito de generalizar os achados 
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naquele contexto. Contudo, conforme Chizzotti, (2013, p. 138) ―um caso pode 

revelar realidades universais, porque, guardadas as peculiaridades, nenhum caso é 

um fato isolado, independente das relações sociais onde ocorre‖. 

O autor nos alerta também para a importância de que os pesquisadores não 

fiquem presos a singularidades do caso que está investigando e que a partir de tais 

singularidades façam generalizações possíveis, mas com rigor de análise para não 

promover equívocos. Para evitar tais deslizes utilizamos autores como Rossetto 

(2009), Mazzotta (2011), Brito (2008), Castro (2011), Moreira (2010), Oliveira (2009), 

Polydoro e Primi (2003) que trazem contribuições significativas e complementares ao 

nosso estudo. 

 

 

4.4 OS DADOS OBTIDOS JUNTO AOS DOCENTES/COORDENADORES 

 

 

Os dados obtidos junto aos docentes/coordenadores têm representatividade, 

pois foram entrevistados todos os coordenadores de cursos de graduação do 

campus de Cascavel, considerando-se que este é o campus com maior número de 

cursos de graduação na Unioeste.  

Na leitura e releitura das informações obtidas foi possível visualizar e 

identificar ideias convergentes dos sujeitos respondentes que buscamos agrupar no 

que chamamos de evidências do fenômeno estudado. Como se fossem categorias, 

porém, no nosso entendimento são marcas que significam uma tendência 

característica dos docentes/coordenadores do campus frente ao propósito do 

estudo. 

No quadro a seguir as evidências são apresentadas a partir da leitura 

sistematizada dos dados obtidos em entrevistas realizadas com os docentes e que, 

em primeiro momento, mostram-se agrupadas por meio do que constituímos como 

unidades de convergências, as quais configuram significativas ideias sobre a 

temática em estudo.  

Os dados encontrados se desdobram em subgrupos que as explicitam. 

Desse modo, mais adiante passamos a comentar sinteticamente cada uma das 

ênfases encontradas. 
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Quadro 1 -  Evidências encontradas nas falas dos docentes 

Agrupamentos Subagrupamentos 

 
 
 
Formação pedagógica para o docente 
da educação superior 
 
 
 

Importância para saber lidar com 
situações didático-pedagógicas em sala 
de aula que tem alunos com deficiências 

Conhecer, pois é uma exigência de 
órgãos superiores (MEC e INEP) 

Considerar o ensino e aprendizagem do 
aluno com deficiência 

Apoio institucional para questões 
pedagógicas no AE 

Necessidade de uma formação 
continuada 

Os professores não possuem formação 
para trabalhar junto a alunos com 
deficiência 

Disciplina relacionada à educação 
especial (obrigatória ou optativa) 

 
Papel da Coordenação Pedagógica 
diante da inclusão educacional na 
universidade 

Buscar informações para orientar 
didática e metodologicamente os 
docentes 

Acompanhar o desenvolvimento do 
aluno no curso (dificuldades e 
conquistas) 

 
 
Apoio técnico-institucional 

Divulgação do programa de apoio às 
pessoas com deficiência da instituição 
(interesse dos centros e divulgação do 
programa aos centros) 

Centro de apoio ao discente e ao 
docente 

Fonte: dados primários da autora 

 

O primeiro dado encontrado no estudo de caso refere-se à formação 

pedagógica para o docente da educação superior e aponta para a importância dos 

docentes obterem uma formação (inicial e/ou continuada) com conhecimentos sobre 

a educação especial, para trabalharem junto aos alunos com deficiência e, desse 

modo, atenderem com mais segurança pedagógica no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Por conseguinte, nas falas dos docentes/coordenadores é evidenciado o 

papel da Coordenação Pedagógica diante da inclusão educacional na universidade, 

indicando o papel do/a coordenador/a pedagógico no processo de inclusão 

educacional da pessoa com deficiência, tanto disponibilizando apoio e orientação 
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didática pedagógica aos docentes, quanto apoio aos discentes, em suas dificuldades 

e conquistas, durante sua permanência no curso, minimizando, assim, a segregação 

do estudante incluso. 

Por fim, mas não menos importante, evidenciamos o necessário apoio tanto 

aos discentes quanto aos docentes, instituído na universidade. Nesse caso, 

reportam-se ao PEE, que denominamos de ênfase ao Apoio técnico-institucional. Os 

docentes/coordenadores apresentam a necessidade de um maior vínculo do PEE 

com os cursos e uma maior divulgação do atendimento ali realizado. Contudo, não 

surge por parte dos cursos interesse em buscar maiores informações referentes ao 

programa da Unioeste. 

 

 

4.4.1 Perfil dos docentes coordenadores 
 

 

Os gráficos apresentados abaixo são referentes aos dados de identificação e 

ao perfil dos sujeitos entrevistados. Tais dados serão retomados para análise:  

 

 

Gráfico 1 -  Tempo de docência na universidade 
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Fonte: Dados primários da autora 

 

Gráfico 2 -  Tempo na coordenação 

Fonte: Dados primários da autora 

 

Na pesquisa de campo, como já mencionado anteriormente, foram 

realizadas entrevistas com os docentes coordenadores dos cursos de graduação e 

respectivos alunos com deficiência. Nessa primeira parte do texto, trazemos a 

análise dos dados obtidos junto aos coordenadores. 

O questionário semi-estruturado, que serviu como base para a realização 

das entrevistas, continha uma parte inicial para identificação dos sujeitos 

participantes da pesquisa. Essa parte requeria informações que demonstrassem 

características institucionais do docente frente ao cargo que ocupa na Unioeste. 

Em média, os coordenadores pertencem à faixa etária entre 30 e 45 anos. 

Dos 1521 docentes entrevistados, em relação ao tempo de magistério no ensino 

superior: 46,7% afirmaram haver atuado de 11 a 15 anos; 26,7%, de 5 a 10 anos; e 

20%, de 16 a 20 anos. Evidenciamos que a maioria tem expressiva experiência na 

educação superior.  

Destacamos ainda que os coordenadores atuam também como docentes em 

suas áreas de formação, nos cursos que coordenam. Em relação ao tempo de 

                                                
21 Aqui não está sendo analisada a entrevista com a coordenadora do Programa de 

Educação Especial. 
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experiência na função de coordenadores, usamos intervalos de tempo de dois anos 

de atuação na Coordenação Pedagógica. Assim sendo, dos respondentes, 80% 

atuaram como coordenadores no intervalo de tempo de um mês a dois anos; e 20% 

no intervalo de tempo entre 3 e 5 anos. Nesse caso, foram reconduzidos ao cargo, 

pois o período permitido para cada mandato é de dois anos, sendo possível uma 

reeleição. 

Os coordenadores entrevistados são formados em diferentes áreas. Um dos 

entrevistados é bacharel em Administração e possui pós-graduação (mestrado e 

doutorado) em Engenharia de Produção. Outro possui formação em Ciências da 

Computação e destacou que ministra aula de sistemas operacionais. Um terceiro é 

graduado e mestre em Enfermagem e possui doutorado em Educação. O 

coordenador de Pedagogia é mestre e doutor em Educação e ministra aula na 

graduação como docente da disciplina de Gestão Escolar. O coordenador de 

Engenharia Civil possui mestrado e doutorado em Construção Civil e ministra aula 

de Planejamento. O coordenador de Biologia é mestre e doutor em Biologia e 

ministra aula de Zoologia. No caso do curso de Engenharia Agrícola, o coordenador 

é mestre e doutor em Engenharia de Alimentos. Na coordenação de Fisioterapia, 

encontramos um mestre em Engenharia Biomédica e doutor em Estomatopatologia. 

Já no curso de Odontologia, o coordenador tem pós-graduação (mestrado e 

doutorado) em Endodontia. O coordenador de Economia possui mestrado em 

Economia e doutorado em Geografia, ambos na área de desenvolvimento regional e 

urbano. O curso de Medicina é coordenado por um professor de Cirurgia Geral. 

Ciências Contábeis dispõe de um especialista em Auditoria e Perícia e mestre em 

Qualidade e Produtividade, o qual ministra aula de Contabilidade Geral e atua como 

contador. O curso de Letras é coordenado por um docente pós-graduado (mestrado 

e doutorado) em Letras, que ministra aula de Literatura. Por último, também atuam 

como coordenadores/docentes formados em Farmácia, Bioquímica e Matemática. 

 

 

4.5 A SITUAÇÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA: O QUE DIZEM OS DADOS 

OBTIDOS NO CAMPUS DE CASCAVEL 

 

 

Para conhecer o cenário institucional universitário no que se refere à 
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educação inclusiva dos alunos com deficiência, seu processo de aprendizagem, 

além de entrevistar os docentes, também se fez necessário investigar o que dizem 

os próprios alunos que estão nessa condição na Unioeste, campus de Cascavel.  

Entrevistá-los foi singularmente importante. Suas percepções acerca da 

vivência acadêmica com os docentes, com os colegas e com a própria instituição 

foram os eixos que nortearam nossos diálogos com eles. 

Do mesmo modo que os dados dos docentes/coordenadores foram tratados, 

após leitura e releitura dos dados obtidos nas entrevistas com os discentes, 

buscamos evidenciar as principais convergências nas falas dos alunos. Assim, 

constituímos três grupos de dados que evidenciaram: dificuldades no curso; relação 

coordenação-aluno; e a acessibilidade. A maior evidência que pudemos perceber é 

que os alunos não possuem uma relação próxima com a coordenação, e que suas 

falas foram mais direcionadas ao relacionamento com seus professores e colegas. 

Apresentamos de forma breve os agrupamentos e subagrupamentos dos 

dados analisados no Quadro 2. O objetivo do Quadro é demonstrar como se 

configuraram as evidências das entrevistas realizadas com os alunos:  

 

Quadro 2 -  Evidências encontradas nos dados dos discentes 

Agrupamentos Subagrupamento 

Dificuldades no Curso Relação com os docentes 

Relação com os colegas 

Relação com a Coordenação  

Acessibilidade  Perante a instituição 

Questão do TILS 

Acesso a biblioteca 
Fonte: dados primários da autora 

 

Os dados relacionados na tabela têm muita relação entre si, pois os alunos 

com deficiência apontam algumas sugestões para melhorarem as condições de 

permanência na instituição. A maioria coloca que não possui muito contato com a 

coordenação, pois os impasses que ocorrem são resolvidos diretamente com os 

docentes ou com o PEE. 

As falas dos alunos deixaram transparecer no primeiro agrupamento as 

dificuldades no Curso em que estão matriculados, é relatada pelos surdos, os quais 

apontam que possuem dificuldade com as estratégias de algumas disciplinas, que 

não possuem vínculos com os colegas e a necessidade de os docentes conhecerem 

sobre a Educação Especial, deixando em evidência a necessidade de que busquem 
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estratégias para facilitar a mediação do conhecimento para os surdos.  

Por fim, nos dados analisados se enfatiza a dificuldade de acessibilidade, 

em que os acadêmicos apresentam algumas necessidades de melhoria perante a 

instituição: os surdos em relação ao profissional TILS e o acadêmico com deficiência 

visual em relação à maior acessibilidade ao acervo da Unioeste.  

 

 

4.5.1 Perfil dos discentes com deficiência 
 

 

As entrevistas com os discentes com deficiência de cursos de Graduação 

em que também foi aplicado um questionário semi-estruturado, com uma pequena 

identificação desses sujeitos, no que tange idade, sexo e área de deficiência. Vale 

observar que para os discentes surdos as entrevistas foram gravadas em áudio e 

vídeo. 

Os discentes têm em média entre 20 a 27 anos. Os alunos A2 e A4 

ingressaram na universidade em 2010. Porém, A1, em 2011, após ter cursado um 

mês da graduação desistiu do curso, e A4 em 2013 transferiu os estudos de uma 

universidade do Estado do Rio Grande do Sul à Unioeste, campus Cascavel.  

A seguir apresentamos o Quadro 3 com a ilustração das informações dos 

discentes, quanto ao curso e ano que está ou que cursou a graduação e a área de 

deficiência. 

 

Quadro 3 -  Discentes dos cursos de graduação entrevistados 
DISCENTE CURSO ANO IDADE SEXO** SITUAÇÃO ÁREA 

DEFICIÊNCIA 

A1 Administração 1º 27 M Egresso Surdez 

A2 Pedagogia 4º 27 M Matriculado Cegueira 

A3 Química* 2º 24 M Matriculado Surdez 

A4 Administração 1º 20 F Matriculado Surdez 

Fonte: dados primários da autora 
Nota: * Curso do campus de Toledo – Química Bacharel 
          ** Os gêneros são representados (M) para masculino e (F) para feminino. 

 

É necessário aqui apresentar que o número de discentes entrevistados não 

é o mesmo de alunos atendidos pelo PEE nos Cursos de Graduação, pois havia 
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outros dois (02) que não participaram da entrevista, pois não tiveram disponibilidade 

para responder aos questionários.  

O discente apresentado no Quadro como A3 cursa Química Bacharelado e é 

aluno do campus de Toledo, porém como o acompanho como TILS, tivemos grande 

interesse para que este participasse também das entrevistas para apresentar suas 

dificuldades e conquistas na graduação. 

Antes de iniciar a análise dos dados caracterizamos de forma breve as duas 

áreas da deficiência que este estudo apresenta. A deficiência auditiva22 é a perda 

total ou parcial da audição, mesmo que estes sujeitos utilizem aparelhos auditivos. 

Segundo Redondo (2001, p.11) a classificação dos limiares23 de audição é 

representada por 

 

Audição normal 0 a 15 dB  
Deficiência auditiva suave 16 a 25 dB  
Deficiência auditiva leve 26 a 40 dB  
Deficiência auditiva moderada 41 a 55 dB  
Deficiência auditiva moderadamente severa 56 a 70 dB  
Deficiência auditiva severa 71 a 90 dB  
Deficiência auditiva profunda acima de 91 dB 
 

Como deficiente auditivo geralmente se ―autodenominam muitos dos surdos 

adultos, principalmente aqueles que apresentam perda auditiva de leve a moderada, 

que não se consideram totalmente surdos‖ (REDONDO, 2001, p. 11), ―[...] entre os 

mais jovens, e particularmente entre aqueles que apresentam perdas auditivas 

severas e profundas, existe um movimento para que assumam a própria surdez‖ 

(REDONDO, 2001, p.14). 

Contudo, Strobel (2008, p. 24) apresenta que para o povo surdo ―[...] os 

sujeitos surdos não diferenciam um de outro de acordo com o grau de surdez, e sim 

o importante para eles é o pertencimento ao grupo usando a língua de sinais e 

cultura surda que ajudam a definir as suas identidades surdas‖. Outro grande 

artefato utilizado pelos surdos é a Libras, reconhecida como língua oficial da 

comunidade surda pela Lei nº 10.436/2002.  

Já a deficiência visual é caracterizada pela diminuição da resposta visual. 

                                                
22 Conforme o Art 2º do Decreto nº 5.626 de 2005 ―Considera-se deficiência auditiva a perda 
bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma 
nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz‖ (BRASIL, 2005, s/p.). 
23 Média dos limiares tonais em 500, 1.000 e 2.000 Hz (REDONDO, 2001, p.11). 
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Segundo Rossetto, Iacono e Zanetti (2006, p. 122) essa ocorre em ―[...] virtude de 

causas congênitas, hereditárias ou adquiridas‖. A deficiência visual é representada 

por cegueira ou pela visão reduzida. 

 

A primeira pode ser caracterizada pela impossibilidade da pessoa em 
perceber os estímulos visuais, no sentido de poder utilizá-los nas 
tarefas do cotidiano. Já a segunda, refere-se a uma significativa 
perda da capacidade de ver, que exige algumas adaptações para 
que a pessoa possa utilizar seu resíduo visual para dar conta de 
algumas tarefas (ROSSETTO; IACONO; ZANETTI, 2006, p. 122). 

 

A maioria das pessoas cegas possui boa noção espacial, garantindo assim 

sua autonomia, para isso eles utilizam também a bengala longa que possibilita a 

localização de obstáculos em seu caminho. 

 

 

4.6 A UNIOESTE E O ATENDIMENTO REALIZADO PELO PEE 

 

 

O PEE se configura em elemento importante para a discussão empreendida 

na pesquisa. O referido programa busca, por meio de apoio técnico-pedagógico à 

comunidade universitária, trabalhar com o acesso e a permanência do aluno com 

deficiência, desde o momento do concurso vestibular, por meio de bancas especiais 

até a conclusão, seja na graduação ou na pós-graduação, em vista a realizar a 

inclusão na Unioeste. Nossa intenção é destacar se esse apoio tem visibilidade 

dentro da instituição, principalmente, como referência aos alunos e aos docentes. 

A coordenadora do PEE apresenta um breve histórico do programa, que foi 

criado em 1997, para o atendimento às pessoas com deficiência na Unioeste. Há 

uma diferenciação em relação aos demais núcleos de atendimento apresentados 

anteriormente, pois o PEE surgiu da reivindicação dos próprios acadêmicos para 

que houvesse um atendimento especializado. O primeiro acadêmico que ingressou 

na instituição tinha baixa visão e necessitava de material ampliado. O segundo aluno 

era cego e se faziam necessárias outras formas de atendimento. A partir de então, 

outras pessoas com deficiência ingressaram na universidade.  

O PEE é um órgão, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, instituído pela 

Resolução nº 323, de 1997, e regulamentado pela Resolução nº 127, de 2002. O 
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objetivo do programa é promover o acesso e a permanência, bem como garantir o 

atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais, a partir do 

ingresso, da graduação à pós-graduação (Mestrado e Doutorado). Como também, 

estende o apoio aos alunos com deficiência que participam do projeto de extensão 

cursinho pré-vestibular. 

Assim são constituídos os objetivos do PEE, conforme a Resolução nº 

319/2005-CEPE, artigo 4º:  

 

I - promover as condições necessárias para o ingresso e 
permanência de alunos com necessidades especiais na Unioeste; 
II - propor e acompanhar ações de eliminação de barreiras 
arquitetônicas, possibilitando o acesso a todos os espaços físicos da 
Universidade, conforme as normas da NBR/9050 ou sua substituta;  
III - atuar junto aos colegiados dos cursos de graduação e pós-
graduação, oferecendo suporte no processo de ensino-aprendizagem 
dos alunos; 
IV - potencializar o processo ensino-aprendizagem por meio da 
utilização de novas tecnologias;  
V - constituir e manter um Fórum permanente de Educação Especial 
na Unioeste, em conjunto com instituições educacionais em todos os 
níveis de ensino e de organizações de e para pessoas com 
deficiência; 
VI - promover e participar de estudos e debates sobre Educação 
Especial; 
VII - contribuir para a inserção da pessoa com deficiência nos demais 
níveis de ensino, no mercado de trabalho e nos demais espaços 
sociais; 
VIII - assessorar a Comissão da UNIOESTE responsável pelo 
ingresso e permanência dos servidores com deficiência, na 
Universidade; 
IX - propor, quando necessário, alterações e regulamentações para 
ingresso e permanência de pessoas com necessidades especiais na 
Unioeste; 
X - incentivar a implantação de conteúdos, disciplinas permanentes 
e/ou optativas referentes à Educação Especial, nos cursos de 
graduação e pós-graduação da Unioeste;  
XI - integrar as atividades desenvolvidas pelo Programa com as 
ações de outras universidades e outras Instituições voltadas ao 
trabalho com pessoas com necessidades especiais 
(UNIOESTE/CEPE, 2005, Não paginado). 

 

Ao considerar as atribuições I e III, realizamos entrevistas com os 

coordenadores dos colegiados dos cursos de graduação na Unioeste/campus de 

Cascavel, com a intenção de conhecer como a inclusão da pessoa com deficiência 

está acontecendo. Para complementar o estudo, também entendemos ser 

necessário conhecer por parte dos discentes com deficiência, matriculados ou 
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egressos, se as condições pedagógicas estão sendo asseguradas. Portanto, nosso 

intuito foi conhecer em que condições o processo de ensino e aprendizagem 

aconteceu, mediado ou não pela Coordenação Pedagógica de Cursos. 

Para que a Coordenação Pedagógica saiba como proceder e quais as 

orientações necessárias a serem repassadas aos docentes, proporcionando que 

estes busquem estratégias, de modo a auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem dos discentes com deficiência, é necessário que o PEE repasse 

informações dos alunos com deficiência que ingressam na universidade.  

Em relação ao desenvolvimento das ações realizadas pelo programa ao 

ingresso da pessoa com deficiência, a Coordenadora esclarece que  

 

[...] quando o ingresso de acadêmicos na universidade nós fazemos 
um documento e encaminhamos para a Pró-Reitoria de Graduação 
para ter ciência dos alunos que estão necessitando de algum 
atendimento específico [...] isso é importante porque quando a gente 
precisa da Pró-Reitoria de Graduação, para fazer com que algum 
encaminhamento, por exemplo, contratação de intérprete pelo setor 
de recursos humanos. Então a gente sempre trabalha em conjunto 
com a Pró-Reitoria de Graduação, com o CECA ou com o Centro a 
qual aquele aluno está vinculado. Nós nunca fazemos os 
movimentos políticos isolados (Coordenadora do PEE). 

 

Esclarece também sobre as orientações feitas para os coordenadores e 

docentes em relação às necessidades educacionais dos alunos atendidos pelo PEE 

 

Orientação aos colegiados, aos professores em relação aquele aluno 
em sala de aula, é realizado por formação de professor continuada, 
que são projetos de extensão, curso de Libras que, desde 2003 
existe em parceria com a Prefeitura. Então, na verdade o PEE em 
todas as ações que ele faz, ele nunca faz isolado, ou ele faz com 
setores dentro da universidade, ou ele faz com instituições do 
município que atuam na área (Coordenadora do PEE). 

 

As atribuições do PEE estão contidas na Resolução nº 0127/2002-CEPE, 

que apresenta o Regulamento dos procedimentos necessários no concurso 

vestibular para ingresso de pessoas com necessidades especiais na Unioeste, bem 

como os procedimentos para a permanência desses discentes. O PEE deve 

 

[...] reunir os coordenadores dos colegiados dos cursos de 
graduação e/ou pós-graduação para os quais classificaram-se 
candidatos com necessidades especiais com o objetivo de: 
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I - verificar as condições já existentes na instituição para o 
atendimento a cada matriculado; 
II - efetuar levantamento das carências institucionais a serem objeto 
de investimento para o atendimento imediato aos acadêmicos 
(UNIOESTE/CEPE, 2002, Não paginado). 

 

Outras atribuições do PEE consistem na disponibilização de intérprete de 

Libras para acompanhar os discentes no ensino, na pesquisa e na extensão, e 

transposição de textos impressos, para que os discentes cegos e com visão 

reduzida possam utilizar de tecnologias para a leitura, como o programa Doxvox. O 

PEE é responsável também por atender outras necessidades educacionais 

especiais no ambiente universitário, que por não ser objeto de nossa pesquisa não 

nos deteremos. Na sequência apresentamos os dados do PEE. 

A coordenadora explica como são as atividades desenvolvidas pelo 

programa e por quem são desenvolvidas, pois muitas das atividades precisam de 

apoio de outros setores: 

 

[...] a única execução de ações que o PEE realmente faz que seja a 
atribuição direta dele, é a adaptação de material para pessoas cegas 
e com baixa visão, visão reduzida. Esse trabalho nós fazemos 
diretamente, os outros nós precisamos e dependemos dos outros 
setores, a gente depende da Pró-Reitoria de Graduação quando diz 
respeito à questão, por exemplo, de... por que o PEE trabalha a 
questão da política como um todo, em relação a Educação Especial 
dentro da universidade. (Coordenadora PEE) 

 

Uma das ações realizadas pelo PEE para minimizar as dificuldades entre 

discente, docentes e demais funcionários consiste no curso de Libras, em parceria 

com o município desde 2003. Porém, não há participação dos funcionários da 

instituição e dos docentes, o que poderia contribuir para a comunicação dos 

acadêmicos surdos com os professores e nos diferentes espaços da universidade, 

assim como para o acesso à informação.  

O PEE conseguiu avanços significativos em relação à inclusão da pessoa 

com deficiência na universidade, como a compreensão do que significa a inclusão 

dessas pessoas na sociedade. A coordenadora diz que uma das conquistas 

consistiu na criação do programa, que conta com funcionários, docentes e uma 

estrutura para proporcionar as condições de permanência necessárias aos 

acadêmicos com deficiência. Outra conquista apresentada pela Coordenadora com 

a fomentação da política da Educação Especial na universidade consistiu na 
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implantação da disciplina de Fundamentos da Educação, por meio da luta de 

professores do Centro de Educação, Comunicação e Artes, desde 1997, e da 

disciplina de Libras. Contudo, em relação à disciplina de Fundamentos de Educação 

Especial, a coordenadora apresenta que  

 

[...] até hoje só conseguiu implantar nos cursos de Pedagogia todos 
os outros cursos não tem essa disciplina, ou seja, a universidade 
está formando professores em Biologia, em História, em Matemática, 
em Química, em Língua portuguesa e esses futuros profissionais não 
têm nenhuma disciplina que discuta a questão da Educação Especial 
na educação básica e é algo que ainda está por vir, eu não sei 
quando, porque a fala é de que as grades curriculares estão lotadas 
não têm como acrescentar outra disciplina. (Coordenadora PEE) 

 

Está é uma das várias mudanças necessárias, assim como melhorias para 

as condições de acesso e permanência da pessoa com deficiência na universidade, 

entre elas a inclusão da disciplina de Fundamentos da Educação Especial nos 

cursos de licenciatura e alguns cursos de bacharéis (Medicina, Odontologia), pois o 

Curso de Pedagogia é o único que possui tal disciplina em sua grade curricular e em 

suas discussões.  

Destacamos também a necessidade da divulgação do PEE, de concurso 

público para o cargo de Tradutor e Intérprete de Libras24, do desenvolvimento de 

pesquisas na área da educação especial e da estruturação de uma equipe que 

consiga atender a todas as áreas da educação especial (autismo, dislexia, entre 

outras dificuldades), além da ampliação do quadro de funcionários efetivos, para 

possibilitar melhores condições na adaptação de materiais. 

 

                                                
24  Esse profissional é contratado por meio do Processo Seletivo Simplificado, o que pode 

acarretar em o acadêmico surdo ficar sem o acompanhamento por conta dos trâmites 
necessário para a contratação.  



 
 

5 CAPITULO IV – O CASO ESTUDADO NA UNIOESTE: INTERLOCUÇÃO DOS 

DADOS OBTIDOS E AUTORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

 

 

5.1 EM BUSCA DA COMPREENSÃO DOS DADOS OBTIDOS COM OS 

DOCENTES/COORDENADORES 

 

 

Para a análise dos dados obtidos por meio das entrevistas com os 

docentes/coordenadores, na modalidade de um estudo de caso, e conforme 

descrevemos anteriormente, obtivemos evidências a partir das convergências das 

ideais dos sujeitos, isto é, aquelas que constituíam uma unidade significativa para a 

perspectiva da pesquisa. Retomamos o resumo do Quadro 1, anteriormente 

apresentada, para melhor situar a discussão que faremos no presente capítulo. 

Sintetizamos em três agrupamentos obtidos com a análise dos dados 

coletados: o primeiro, que trata da formação pedagógica docente na educação 

superior com desdobramentos dos subgrupos com ideias referentes aos 

conhecimentos necessários aos docentes ministrarem aula para alunos com 

deficiência. 

O segundo agrupamento aborda o papel da coordenação pedagógica diante 

do processo de inclusão educacional na universidade, que diz respeito ao trabalho 

da coordenação pedagógica, tanto ao atendimento aos alunos com deficiência, 

quanto ao apoio necessário aos docentes do curso. 

E por fim o terceiro que diz respeito aos docentes/coordenadores e que 

apresenta a necessidade de um apoio técnico institucional, com uma maior 

interseção entre o PEE e os cursos de graduação, para oferecer um melhor 

atendimento aos discentes com deficiência. 

Conforme explicitado, os dados relacionados ao agrupamento formação 

pedagógica dos docentes se referem, neste caso, aos conhecimentos sobre a 

educação especial. Ao serem indagados sobre a importância de conhecimentos 

sobre a inclusão educacional e se consideram que os professores do seu curso são 

preparados para atuarem com alunos com necessidades especiais, os 

coordenadores produziram falas que apontam para a necessidade de uma formação 
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complementar no que se refere a esse aspecto em suas carreiras docentes. 

Entendemos que tais conhecimentos poderão interferir diretamente nas dificuldades 

encontradas pelos alunos com deficiência em sala de aula. É necessário que os 

docentes tenham conhecimento acerca da educação especial para poderem realizar 

adaptações curriculares necessárias ao desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem do acadêmico com deficiência. Tais informações são necessárias, 

visto que 

 

A ênfase no desenvolvimento, na aprendizagem e sua avaliação, 
bem como no processo de investigação documental, aliada à prática 
docente, poderia constituir a coluna vertebral de um plano de estudos 
que atenda a diversidade e permita a realização das adequações 
curriculares correspondentes para a atenção às necessidades 
educacionais especiais, sejam estas transitórias ou permanentes 
(DENARI, 2006, p. 37).  

 

O acesso e a permanência da pessoa com deficiência constituem direitos 

previstos em lei. Assim, na formação dos docentes que atuam junto a esses alunos, 

seria importante um preparo para lidar com a diversidade presente nas salas de 

aula, bem como a disponibilização de informações específicas da educação 

especial, a fim de que se oferte um apoio pedagógico a esses alunos. 

Denari (2006) afirma que a formação voltada à educação especial ocorre na 

pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), haja vista que as linhas de 

pesquisa estão geralmente associadas à educação e à psicologia. No âmbito da 

formação inicial, tem-se conhecimento da oferta de Curso de Licenciatura Plena em 

Educação Especial, na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 

na Universidade de Blumenau, na Unochapecó e na Universidade do Contestado25, 

localizadas no Estado de Santa Catarina.  

A formação profissional (graduação e/ou pós-graduação) na área da 

educação especial para atuação em centro de apoio aos alunos com necessidades 

educacionais especiais nas universidades é primordial. Assim, poderia ser 

possibilitado auxílio pedagógico aos discentes quando fosse necessário, bem como 

apoio didático aos docentes, com estratégias que viessem a diminuir as barreiras 

pedagógicas enfrentadas por alunos com deficiência.  

O primeiro item do subagrupamento do quadro 1 aponta para a necessidade 

                                                
25 Licenciatura pelo Parfor – Plano Nacional de Formação de Professores. 
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de formação de professores universitários que consigam lidar com situações 

didático-pedagógicas comuns de sala de aula, de modo a ―atuar em um paradigma 

de educação que busca a equiparação de oportunidades e a qualidade nos serviços 

oferecidos a todos os alunos‖ (FREITAS, 2006, p. 162). 

Nas entrevistas com os docentes/coordenadores, ao indagá-los em relação 

à importância de ter conhecimento sobre a educação especial, muitos responderam 

que 

 

[...] a gente busca solução quando tem o problema (Ciências da 
Computação); 
Sim! Até por que os alunos chegam no ambiente universitário 
(Enfermagem); 
[...] no momento a gente não tem alunos com alguma necessidade 
especial, mas se por ventura tiver, como lidar com essa situação? 
Então seria interessante saber como lidar (Matemática); 
[...] acho que eles deveriam ter uma formação, mas como o problema 
ainda não chegou ninguém procurou uma ação, um aperfeiçoamento 
(Engenharia Agrícola). 

 

As falas colhidas demonstram que alguns dos docentes percebem a 

necessidade de ter tais conhecimentos, visto que estes auxiliarão na permanência 

das pessoas com deficiência na educação superior e na qualidade de sua educação. 

Quando se aponta que muitos professores não possuem tais conhecimentos porque 

em alguns cursos ainda não tiveram alunos com deficiência matriculados, 

acreditamos que há indícios de que podem ocorrer dificuldades na interação entre 

docentes e alunos.  

Outro subgrupo representa a percepção dos docentes quanto a 

disponibilizar, nos cursos de graduação da universidade a disciplina de educação 

especial, para formar profissionais para atuar com pessoas com deficiência, até 

mesmo nos cursos de bacharelados, os quais terão, no decorrer de suas profissões, 

a necessidade de terem informações referentes à educação especial. 

O terceiro subgrupo criado a partir das respostas dos 

docentes/coordenadores refere-se à necessidade de os docentes conhecerem a 

educação especial, já que se trata de uma exigência do MEC e do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisa (INEP). Nesse subgrupo vale observar que os respondentes 

não apontaram uma necessidade para um apoio pedagógico aos alunos com 

deficiência.  

Como consta na legislação, os conhecimentos referentes à educação 
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especial e conhecimentos referentes às pessoas com necessidades especiais 

deveriam ser contemplados em todos os níveis de educação. Ou seja, desde a 

educação básica deve haver o desenvolvimento de ações que visem ao acesso e à 

permanência da pessoa com deficiência na educação superior, conforme apresenta 

o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, criado pela UNESCO em 

2006. 

O Plano Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, de 2007, diz que 

 

Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de 
ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos 
alunos. Estas ações envolvem o planejamento e a organização de 
recursos e serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, 
nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais 
didáticos e pedagógicos, que vem ser disponibilizados nos processos 
seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam 
o ensino, a pesquisa e a extensão (MEC/SEESP, 2007, s/p.). 

 

A legislação prevê, portanto, que a instituição deve fornecer as condições 

necessárias para o atendimento do discente com necessidades especiais na 

universidade, por meio do acesso aos seus diversos espaços, na sua comunicação 

e no acesso às informações. Constitui uma de nossas subcategorias o apoio 

institucional para questões pedagógicas. 

Os coordenadores apontaram haver a necessidade de um apoio aos 

docentes, pois muitos deles não possuem conhecimentos sobre temas como 

educação especial e necessidades especiais. É necessário que a Unioeste promova 

discussões e formações referentes ao tema. Nesse sentido, salientamos que ―a 

melhoria da docência universitária não depende unicamente da metodologia 

utilizada nas salas de aula das universidades, mas do envolvimento institucional das 

universidades e do coletivo docente‖ (IMBERNÓN, 2012, p. 115).  

Nessa perspectiva, não se pode obrigar o docente a construir uma formação, 

mas é necessário que este tenha consciência da ―necessidade didática de melhorar 

a relação com a transmissão da disciplina‖ (IMBERNÓN, 2012, p. 114) e que isso 

seja oportunizado aos alunos com deficiência. Podemos indagar: os professores, na 

IES pública pesquisada, estão dispostos e preparados a buscarem conhecimentos 

referentes à educação especial, ou a como incluir o aluno com deficiência no 

processo educacional? 
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Nesse aspecto, outra evidência diz respeito à necessidade de uma formação 

continuada, para que os docentes, que hoje atuam na educação superior, tenham 

esclarecimento em relação à importância de difundir conhecimentos sobre a 

educação especial. É imprescindível formar profissionais que atuem na perspectiva 

de incluir e minimizar a segregação das pessoas com deficiência.  

Contudo, precisamos estar cientes de que alguns professores serão 

resistentes a tais reflexões, pois a educação especial, no contexto universitário, é 

algo que está sendo construído recentemente. Oliveira (2009) aponta que muitos 

professores têm receio do novo, pois este traz incertezas. É necessária uma 

mediação do coordenador pedagógico para que os docentes se conscientizem 

acerca da importância de se buscar estratégias de ensino que visem a melhorar a 

educação das pessoas com deficiência. 

Assim, a formação continuada que defendemos abarcaria temáticas 

referentes à educação especial/educação inclusiva. Tais questões são necessárias 

para os docentes que em suas formações não tiveram (in)formação acerca delas, 

para que possam, no ambiente de educação superior, minimizar as barreiras frente 

aos alunos com deficiência.  

Lembramos aqui das palavras de Zabalza (2004), que apresenta a 

importância de motivar os docentes e valorizá-los por conta do desenvolvimento de 

sua formação para a docência, para a aquisição de novos conhecimentos, 

ressaltando a importância de se buscar novas informações. Nossa instituição precisa 

motivar e valorizar o desenvolvimento profissional de seus docentes.  

Os docentes/coordenadores entrevistados apontam que alguns docentes 

não são motivados a participarem de cursos de formação na área da educação 

especial e somente o fariam perante uma obrigatoriedade por parte da instituição. 

Mas alguns dos professores universitários poderiam estar dispostos a participarem 

de uma formação continuada na área da educação especial para aquisição de 

conhecimentos. A desmotivação dos professores é evidenciada na fala dos 

coordenadores:  

 

[...] fazer só por fazer, se não houvesse uma diretriz maior eu 
acredito que não (Ciências Biológicas). 
[...] se em curto prazo talvez se o professor não visse essa 
necessidade talvez ficasse assim meio, ah!! Preciso participar, tenho 
outras prioridades (Ciências da Computação). 
[...] os professores de uma forma geral acho que não se 



83 
 

interessariam (Enfermagem). 

 

Reafirmamos o que Zabalza (2004) apresenta, que somente a motivação 

intrínseca, motivação do próprio docente, sem a valorização por parte da instituição, 

não é suficiente para envolvê-lo no processo formativo. Porém, é claro que temos 

alguns coordenadores que acreditam ter uma participação efetiva dos docentes do 

curso para uma formação continuada com a temática de educação especial.  

 

[...] acho que alguns teriam interesse pelo fato de a gente formar 
professores [...] ensinar os futuros professores (Matemática). 
[...] acredito que a grande maioria sim [...] nós temos uma leva de 
professores muito jovens que têm uma cabeça diferente em relação 
a isso, a preconceitos (Medicina). 
[...] convidados sem ser convocados, haveria uma parcela que eu 
acho que não seria a maioria, mas seria significativa, estariam 
dispostos a participar voluntariamente (Engenharia Civil). 

 

Acreditamos que a necessidade de uma formação continuada deve estar 

ligada ao papel da Coordenação Pedagógica diante da inclusão educacional na 

universidade, como observamos na nossa segunda ênfase encontrada. Entendemos 

que o coordenador é o profissional responsável pelo desenvolvimento de práticas 

reflexivas no ambiente educacional da universidade. 

Conforme Aguiar (2010), o coordenador tem como atribuição de sua função 

na instituição educacional, neste caso, na universidade, acompanhar o processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos. O coordenador pedagógico deve, sobretudo, 

auxiliar os docentes na criação de planejamentos que visem ao atendimento das 

necessidades dos alunos com deficiência que ingressam na instituição. 

De acordo com Placco e Souza (2010), no nível básico de educação, o 

coordenador pedagógico desenvolve sua ação na busca de práticas educativas que 

melhorem o ensino e a aprendizagem dos alunos, e fazem a mediação dessas 

práticas. Ele tem como função, segundo as autoras, ―investigar os conhecimentos 

que os professores dominam e intervir para reorganizar tais conhecimentos, 

elevando-os a outros patamares‖ (PLACCO; SOUZA, 2010, p. 51). Essa 

preocupação deve permear também as práticas educativas inclusivas. 

Esses aspectos não têm a mesma indicação específica na educação 

superior. Nesse nível de ensino, os docentes têm uma autonomia didático-

pedagógica que, via de regra, acaba prejudicando uma mediação por parte da 
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Coordenação Pedagógica. Daí, apontamos para a importância do diálogo que 

sensibilize o corpo docente das IES em relação ao acolhimento de práticas 

pedagógicas voltadas para uma verdadeira inclusão educacional na universidade. 

Pode-se, por meio de atividades promovidas pelas pró-reitorias de graduação, 

promover a implantação de políticas de ensino mais próximas da realidade do corpo 

discente da instituição. 

Contudo, ao indagarmos aos coordenadores sobre quais seriam as 

orientações necessárias, estes afirmaram que não possuem conhecimento sobre a 

educação especial para uma devida orientação aos docentes, no que diz respeito à 

forma como atuar junto aos alunos com necessidades especiais em sala de aula. No 

entanto, alguns coordenadores buscariam medidas para, de alguma forma, 

possibilitar um esclarecimento aos docentes de seus cursos de graduação em 

relação à educação especial: 

 

[...] tentar verificar na universidade se tem algum programa, tentar 
conversar com algum coordenador de algum curso que já teve um 
caso parecido, consultar a pró-reitoria de graduação (Odontologia). 
[...] particularmente não tenho formação nessa área, então não 
saberia dizer (Enfermagem). 
[...] eu acho que a princípio a orientação deveria vir das instâncias 
superiores para a coordenação (Fisioterapia). 
[...] primeiro ia tentar me informar na universidade, por causa desse 
centro de apoio que tem com as pessoas com deficiência 
(Matemática). 

 

Verificamos que os docentes não conhecem o contexto da educação 

especial. Mas o questionamento também teve por objetivo perceber, sem dar 

informações, por meio das perguntas, se os entrevistados conheciam o PEE. Alguns 

docentes, que tiveram alunos com deficiência matriculados no curso em que atuam 

sabem que a instituição possui o PEE, responsável pelo atendimento aos 

acadêmicos com deficiência, mas esses docentes desconhecem questões 

referentes à área: 

 

[...] não, porque ninguém estava preparado. Ninguém sabia e 
também não fomos avisados que teríamos um aluno especial 
(Administração). 
[...] buscaria uma orientação do PEE que é o programa que nós 
temos aqui na Unioeste (Letras). 
[...] a primeira coisa, teria que saber qual o tipo de deficiência e aí 
baseado nisso buscar orientação do PEE, justamente o setor que 
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tem um maior número de abordagens ou de soluções para esses 
alunos (Ciências da Computação). 

 

Nesse sentido, indagamos aos coordenadores se conheciam o PEE e suas 

ações na universidade. Parte dos entrevistados (40%) disse ter informações muito 

superficiais acerca do programa, ou seja, evidenciaram que não conhecem o 

trabalho realizado na universidade. 

Destacamos algumas falas dos entrevistados: 

 

O PEE? Sei que ele existe, mas não conheço (Administração). 
Parece que já vi essa sigla em algum lugar, mas não conheço 
(Ciências Biológicas). 
Bem superficial! (Ciências Contábeis). 
Ouvi falar da existência, mas não conheço a fundo como é a atuação 
(Matemática). 

 

Outros (33,3%) disseram nunca ter recebido informações referentes ao 

programa. 

 

Não! Nunca nos foi passado [...] enquanto estou na coordenação 
nunca (Odontologia) 
Não! Não! Ele existe desde quando? (Ciências Econômicas). 
Não, nunca ouvi falar e nunca fomos informados sobre isso 
(Medicina). 

 

Uma pequena parcela (26,7%) conhece o programa e sabe de algumas 

atividades desenvolvidas por ele.  

 

Eu conheço o programa, mas todo o conteúdo dele não 
(Fisioterapia). 
Eu conheço o Programa de Educação Especial, porque eu já 
participei de algumas palestras e a convivência com as pessoas que 
participam de projetos (Engenharia Civil). 

 

Nesse ponto temos o cuidado de lembrar que a duração da coordenação é 

de dois anos, o que provoca uma rotatividade grande de professores, sendo que os 

entrevistados, em sua maioria, não atuaram na área da coordenação antes. Dessa 

forma, entendemos que esse desconhecimento pode ser relacionado ao fato de os 

coordenadores anteriores não lhes repassarem informações referentes ao programa.  
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No contexto da atual pesquisa26, a maioria dos sujeitos aponta a 

necessidade de o programa ser mais divulgado nas coordenações dos cursos e 

demais instâncias da Unioeste. Ressaltamos que o programa realiza uma vez ao 

ano um Seminário em que divulga os trabalhos e as especificidades da educação 

especial e é tido como referência na região. Entretanto, indagamos: como é possível 

que, em uma mesma instituição, docentes conheçam e outros desconheçam o 

programa? Qual é o (des)interesse dos centros e das coordenações em buscar 

informações sobre o programa para orientar os seus docentes? Ainda que 

sistemático, qual o trabalho que o PEE, ou a Proex (órgão superior ao qual o PEE 

está vinculado) realizam para divulgar o setor e conscientizar o universo acadêmico 

do seu papel? 

Na dinâmica do nosso estudo, e diante da situação vivenciada, decidimos 

incluir mais uma entrevista na nossa pesquisa, para fins de complementação dos 

dados. Desse modo, entramos em contato com a coordenação do referido programa 

para uma entrevista.  

O PEE27 da Unioeste caracteriza-se como um programa de extensão que, 

ligado à Pró-Reitoria de Extensão e à direção do campus, objetiva o atendimento 

aos acadêmicos com deficiência durante sua permanência na instituição. A equipe 

do PEE no campus de Cascavel é formada por um coordenador geral, um 

subcoordenador do campus, quatro intérpretes de Libras e seis acadêmicos 

estagiários. Conta também com professores e acadêmicos, membros que realizam 

ações indiretamente ligadas ao programa. 

O aluno, ao realizar a inscrição para o concurso vestibular deve optar pelo 

atendimento especial e deve também descrever quais são as necessidades para a 

realização da prova. Posteriormente, o PEE recebe uma relação com os nomes dos 

candidatos, e ao ingressar na universidade, o programa providencia para o aluno 

todas as adaptações necessárias. Contudo, o aluno com necessidade especial 

também deve procurar o PEE para solicitar o atendimento do programa, que 

encaminha uma relação de alunos que atende à Pró-Reitoria de Graduação, para 

                                                
26  Outra pesquisa que realizamos em 2011, com 45 docentes efetivos da Unioeste, nos 

campi de Cascavel e Toledo, apontou que 25% destes não tinham conhecimento de 
materiais e recursos disponibilizados pela Instituição para o processo educacional dos 
alunos com deficiência, ou seja, esses docentes desconheciam o PEE. 

27 O Programa é multicampi, sendo que em todos os campi da instituição há um 
subcoordenador responsável pelos atendimentos aos acadêmicos com deficiência. 
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que esta tenha conhecimento dos alunos com necessidades especiais da 

universidade. O atendimento que o PEE realiza diretamente é a adaptação de 

materiais para alunos cegos e com baixa visão. Outros trabalhos são realizados em 

parceria com outros setores da instituição, como, por exemplo, a contratação de 

Tradutores Intérpretes de Libras, que é feita pelo setor de Recursos Humanos. 

Frente à fala dos coordenadores entrevistados em relação à falta de 

informações sobre o programa, bem como ao desconhecimento dos docentes de 

cursos de graduação, indagamos a coordenadora em relação à divulgação do 

programa. A entrevistada afirmou que 

 

[...] em 2004, em 2005, nós tentamos fazer um trabalho na Semana 
Acadêmica28 com todos os alunos e colegiados, então, reunir os 
alunos daquele centro no auditório e fazer uma discussão, uma 
conversa a respeito, tanto do trabalho do PEE quanto a questão do 
convívio do dia a dia com a pessoa com deficiência (Coordenadora 
PEE). 

 

No entanto, tal iniciativa não atingiu o público que se propunha, visto que 

muitas pessoas e inclusive os docentes da instituição não compreendem a 

importância de tais informações referentes à educação especial e ao PEE. Por esse 

motivo e por conta de outras atividades do programa, não se deu andamento a essa 

proposta de divulgação e conscientização. 

Outra questão que destacamos consiste na realização de orientação 

metodológica aos coordenadores e aos docentes quando há alunos com deficiência 

matriculados nos cursos de graduação. A coordenadora do PEE apresenta que, de 

acordo com o surgimento das dificuldades decorrentes das necessidades especiais 

dos alunos, são realizadas tais orientações, porém os professores, com o transcorrer 

das aulas e, principalmente, das avaliações, apresentam muitas dúvidas. 

Quando surgem problemas relativos à avaliação ou ao próprio professor, a 

coordenadora do programa diz que são realizadas articulações e conversas com a 

coordenação do curso, para que sejam repassadas informações ao docente. Porém, 

alguns problemas não são resolvidos, pois ―[...] está muito articulado com a 

concepção da pessoa com deficiência que o próprio profissional tem‖ (Coordenadora 

PEE). Tais concepções podem ser aqui apresentadas como barreiras atitudinais, 

                                                
28 Aqui a coordenadora do PEE se refere à primeira semana de aula no ingresso à 

universidade, período que alguns cursos destinam para recepcionar os alunos novos. 
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―[...] oriundas das atitudes das pessoas diante da deficiência como consequência da 

falta de informação e do preconceito‖ (CASTRO, 2011, p. 192).  

Para que a questão da inclusão seja discutida na educação superior, é 

necessário que os docentes tenham conhecimento em relação ao assunto. A 

formação pedagógica necessária aos docentes universitários é discutida por 

Fernandes (1998) em uma reflexão sobre a responsabilidade dessa formação. A 

autora aborda uma iniciativa na cidade de Buenos Aires, em 1995, em que o 

coordenador desenvolveu institucionalmente ―uma proposta de trabalhar com 

inovações curriculares na melhoria da educação universitária‖ (FERNANDES, 1998, 

p. 112). 

As mudanças na prática educativa dos docentes em busca de melhorias 

podem ocorrer de duas formas: uma interna e subjetiva, ou seja, o professor toma 

consciência de sua prática e do fenômeno educativo; e outra externa e objetiva, por 

intermédio do coordenador na formação continuada.  

 

O coordenador, quando planeja suas ações, atribui um sentido a seu 
trabalho (dimensão ética) e destina-lhe uma finalidade (dimensão 
política) e, nesse processo de planejamento, explicita seus valores, 
organiza seus saberes para realizar suas intenções político-
educacionais (ORSOLON, 2010, p. 20). 

 

Assim, ele está formando uma nova consciência, que mostra diferentes 

necessidades e indagações levando a buscarem construir transformações da prática 

educativa na instituição de ensino. 

O autor apresenta importantes características referentes ao trabalho 

desempenhado pelo coordenador pedagógico, que serão descritas a seguir. Ações e 

atitudes realizadas pelo coordenador que visem um trabalho coletivo, com a 

participação dos demais docentes são relevantes, pois estes perceberão os 

movimentos de gestão escolar orientados para a mudança, sensibilizando-se assim 

para tais necessidades. 

Outra importante função do coordenador pedagógico consiste em mediar a 

competência técnico-pedagógica do docente. Para isso, questiona suas práticas 

educativas e oferece condições para modificá-las, respeitando o modo de trabalho, 

as experiências e os interesses de cada um. Na inclusão da pessoa com deficiência, 

uma das atribuições do coordenador consiste em 
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Refletir junto com o professor sobre o processo de inclusão de 
alunos com deficiência, considerando não apenas as questões 
legais, mas também as representações que o grupo tem acerca da 
deficiência e da permanência desses alunos no espaço escolar 
(AGUIAR, 2010, p. 149). 

 

Outro fator que pode facilitar e favorecer uma mudança, na qualidade da 

permanência do aluno com deficiência, consiste na formação continuada. Deve-se 

mostrar aos docentes a importância dessa prática no desenvolvimento da instituição, 

visto que ela propiciará a reflexão de suas próprias práticas educativas e as tornará 

objeto de pesquisa e problematização no decorrer das atividades cotidianas.  

Na formação continuada, o coordenador pode instigar os docentes na busca 

de práticas pedagógicas diferenciadas, com um trabalho que desenvolva a reflexão 

e a ação, de forma que os professores possam vivenciar uma forma diferenciada de 

ensinar e aprender. Vale lembrar que, ―neste processo, o professor assume a 

formação continuada, movido por uma necessidade interna, embora gerada por uma 

demanda externa, aprendendo a aprender e transformar-se‖ (ORSOLON, 2010, p. 

22). 

O coordenador deve estabelecer uma parceria com os docentes, criar 

situações em que possam compartilhar experiências e necessidades, posicionar-se 

como cidadão e profissional. Como coordenador precisa propiciar aos docentes 

situações que os desafiem, como a expectativa dos alunos em relação ao curso. 

Desse modo, apresentar novas propostas para realizar seu trabalho, com 

interrogações advindas de sua prática educativa, são fatores que motivarão os 

professores a refletirem. 

 

Desencadear um trabalho de acompanhamento da ação docente, 
que privilegie a reflexão crítica da prática do professor, movimenta-o 
para a mudança, enquanto pesquisador de sua própria prática, a 
partir dos interesses e interrogações nela/por ela suscitados 
(ORSOLON, 2010, p. 26). 

 

Conforme análise dos dados apresentados pelos respondentes é 

imprescindível que o coordenador esteja atento às necessidades do aluno, em 

especial, aqui, dos alunos com deficiência. Assim sendo, Orsolon (2010) defende 

que uma das ações desenvolvidas pelo coordenador é estabelecer uma relação com 

os alunos, isso é importante para o processo de mudança na prática docente.  

É essencial propor que os discentes participem com opiniões e sugestões 
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em relação ao planejamento da atividade docente, tornando o processo de ensino e 

aprendizagem algo significativo para ambos. Os alunos devem participar nas 

decisões em relação às disciplinas optativas e na construção dos planos de ensino, 

de modo a apontar as suas necessidades. São ações como estas que levarão o 

docente a perceber seu aluno e refletir sobre seu trabalho e sua prática em sala de 

aula. Contribuindo para isso, os alunos com deficiência devem expor suas 

dificuldades, o que ajudará o professor a buscar a melhor metodologia a ser 

utilizada, de modo a atender tal especificidade. 

É necessário que o acadêmico, com deficiência ou não, tenha um 

acompanhamento do seu desenvolvimento na educação superior. Os entrevistados 

apontaram que um dos papéis da Coordenação Pedagógica consiste em 

acompanhar o desenvolvimento do aluno no curso, suas dificuldades e conquistas. 

Almeida e Soares (2003) destacam que houve um aumento na demanda da 

população universitária devido a fatores, tais como: 

 

[...] a pressão social para uma maior formação acadêmica e técnica 
dos quadros intermediários e superiores de um país, a generalização 
do Ensino Superior à quase totalidade dos jovens e as dificuldades 
de emprego nestas faixas etárias, ou a abertura da Universidade a 
novos públicos (estudantes de idades mais avançadas, grupos 
étnicos minoritários e grupos sociais menos favorecidos, estudantes-
trabalhadores, portadores de deficiências sensoriais e motoras...) 
(ALMEIDA; SOARES, 2003, p. 16).  

 

As universidades precisam atender a essa totalidade de pessoas inseridas 

na educação superior de uma mesma forma, com os mesmos currículos e métodos 

que atendiam a pequena elite social. E, por assim ser, não atende às diversidades. 

As autoras relatam que ao ingressar na universidade o estudante passa por 

um período de ―adaptação/ajustamento‖, devido a fatores pessoais e sociais, tais 

como a transição do Ensino Médio para a universidade, em que os estudos exigem 

mais esforço, a relação com os demais pares (colegas e professores) da academia, 

a relação de autoridade, o desenvolvimento de uma identidade e do crescimento 

profissional e pessoal por meio do universo acadêmico. 

É necessário construir um ambiente acadêmico mais propenso à promoção 

da adaptação dos alunos no contexto acadêmico, de aprendizagem e seu 

desenvolvimento psicossocial.  
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[...] vários desafios colocados pela Universidade aos jovens que nela 
se inscrevem e frequentam. O volume de desafios difere de 
instituição para instituição, de curso para curso, de campus para 
campus, ou, inclusive, consoante a cidade onde as instituições 
universitárias se encontram instaladas (ALMEIDA; SOARES, 2003, 
p.27). 

 

É importante salientar que os desafios discutidos não são uniformes para 

todos os discentes, diferindo de aluno para aluno. Essa situação se agrava quando 

pensamos nos acadêmicos com deficiência, que ao longo de sua vida acadêmica 

enfrentam diversas dificuldades no seu processo de ensino e aprendizagem. 

Essas dificuldades podem ser apresentadas como barreiras pedagógicas. 

Para Castro (2011), a ação docente e suas práticas em sala de aula exigem a 

adaptação da metodologia de ensino e do material didático utilizado. Para evidenciar 

de que forma essa barreira influencia na dinâmica do processo de formação dos 

alunos com deficiência, a autora apresenta as falas dos alunos, por meio das quais 

se evidenciam suas dificuldades. 

Precisamos superar o estigma de que as características dos alunos com 

deficiência ―são interpretadas como distúrbios, patologias, incapacidades para 

aprender e para se adaptar ao meio escolar são consideradas como problemas 

unicamente do indivíduo‖ (PADILHA, 2004, p. 11). 

 

 

5.2 A COMPREENSÃO DOS DADOS COM OS ALUNOS 

 

 

A educação superior, na busca de superar a condição de um ensino voltado 

para atender uma parcela da sociedade considerada elite, para um ensino que visa 

atender as distintas classes sociais, tem se mostrado muitas vezes apenas como 

uma democratização de acesso facilitado por ocasião do vestibular, e não havendo 

uma preocupação com a permanência desses alunos, isto é, uma ―democratização 

do sucesso em relação aos que o frequentam‖ (ALMEIDA; SOARES, 2003, p. 15). 

Almeida e Soares (2003) corroboram sobre a necessidade de a 

Universidade abrir-se a novos públicos, como o acesso de estudantes mais velhos, 

com alguma formação acadêmica e/ou experiências profissionais, em que os cursos 

deveriam despender de maior atenção. Desse modo, a ampliação do acesso as IES, 
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de alunos com deficiência, também poderá contribuir com suas experiências para 

uma estrutura melhor adequada e organizada para atender estudantes com 

necessidade de atendimento educacional especial. A participação dos sujeitos 

envolvidos nesse processo pode ser significativa na direção de superar obstáculos 

presentes atualmente no cotidiano acadêmico e pedagógico de alunos especiais na 

educação superior. 

A partir desse pressuposto foi que tivemos a intenção de ouvir os alunos 

com deficiência matriculados na Unioeste e que, agora, apresentamos a análise dos 

dados obtidos no estudo. 

Conforme as leituras dos dados foram sendo realizadas no procedimento 

para estabelecermos a compreensão do nosso objeto de estudo, algumas 

evidências nos levaram a relacionar basicamente duas ênfases na direção da 

sistematização dos dados com os alunos: a) dificuldades no curso – nas quais os 

alunos apontam as principais dificuldades enfrentadas no decorrer das aulas, em 

sua relação com docentes, discentes e com a coordenação do curso; e b) 

acessibilidade – quando relatam dificuldades e sugestões dos acadêmicos com 

deficiência para melhorias em suas condições de permanência na universidade 

(Quadro 2). 

Os alunos apontam, em relação aos primeiros contatos com o corpo docente 

ou mesmo com o cotidiano acadêmico, não haver necessidade de uma intervenção 

contínua da coordenação pedagógica dos cursos de graduação. O discente A1 

relatou que ao ingressar no curso e por ter sido o primeiro acadêmico com surdez, 

conversou com a coordenação do Curso de Administração para esclarecer possíveis 

dúvidas sobre a acessibilidade dos surdos. Geralmente é o PEE que entra em 

contato com a coordenação do curso que o aluno frequentará para esclarecer 

possíveis dúvidas, informar o atendimento fornecido pelo programa e seu trabalho 

na instituição.  

 

[...] antes de começarem as aulas eu tive uma conversa com a 
coordenadora para ela entender como ocorre a acessibilidade do 
surdo, por que até então não haviam discentes surdos. Expliquei que 
o surdo utiliza mais a modalidade visual-espacial, necessidade de 
imagens, a escrita no quadro de datas de trabalhos e provas é muito 
importante para que eu pudesse visualizar. (Discente A1) 

 

Como a função de coordenação é atribuída aos próprios professores do 
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curso, seria interessante que enquanto docentes convivendo numa dimensão 

administrativa colegiada, em que qualquer um dos professores poderá vir a ser o 

coordenador do curso, todos tenham acesso a conhecimentos relacionados à 

educação especial. Assim, poderiam buscar adequações, quando necessárias, para 

que a formação profissional dos acadêmicos com deficiência ocorra sem grandes 

óbices. Segundo uma pesquisa realizada por Pacheco e Costas (2005), os 

coordenadores no desempenho de suas funções buscaram soluções e estratégias 

para adequar o ambiente educacional às necessidades apresentadas pelos 

acadêmicos com deficiência que ingressaram em seus cursos de graduação.  

Outro questionamento importante feito pelas autoras, nesta mesma pesquisa 

foi em relação à sensibilização de docentes e discentes, que, segundo um dos 

coordenadores, tal questionamento deveria ser direcionado justamente para tais 

sujeitos, pois ele não sabia responder, enquanto em outro curso foi um Tradutor 

Intérprete de Libras quem realizou uma mediação em relação à sensibilização dos 

docentes e discentes. É relevante desenvolver tal experiência de sensibilização para 

que os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem tenham 

informações sobre a inclusão educacional, assim como para ―romper com as 

barreiras atitudinais/posturas preconceituosas produzidas ao longo da história e que 

ainda permeiam a realidade atual dessas pessoas‖ (ROSSETTO, 2009, p. 19). 

Isso nos remete ao nosso questionamento no que se refere aos 

relacionamentos dos acadêmicos com os colegas de sala. O aluno cego não 

encontra dificuldades em relacionamento e comunicação e diz ter sempre auxílio dos 

colegas, com gravações de áudio das aulas e em relação aos textos 

 

[...] os professores vão fazendo a leitura do que está passando no 
quadro, os próprios colegas de sala também passam anotações que 
eles fazem no computador ou o professor me passa posteriormente 
(Discente A2). 

 

Contudo, os alunos surdos dizem ter sérias dificuldades na comunicação e 

no relacionamento com os colegas. Isso pode ocorrer porque o surdo utiliza a 

Língua de Sinais para comunicar-se e poucas pessoas conhecem esta forma de 

comunicação. Revela-se, assim, um receio que as pessoas ouvintes têm em tentar 

uma comunicação mesmo que gestual, pois acham que não serão entendidas e que 

não se farão entender. Isso pode acarretar uma barreira atitudinal, pois os surdos 
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não se relacionam com os demais discentes da sala, isso fica evidente em seus 

depoimentos: 

 

[...] Aqui na Unioeste o curso é bom, mas prefiro a Universidade 
Federal de Santa Catarina porque os colegas da sala eram mais 
educados, carinhosos e me auxiliavam preocupados se eu entendi 
ou não, se tinha dúvidas ou não, me chamavam para fazer trabalhos 
juntos, para fazer as atividades que eu não entendia. Aqui na 
Unioeste é um pouco diferente, eu preciso me acostumar com a 
cidade, moro há pouco tempo aqui (Discente A4). 
[...] não tinha muito contato, quando tinha trabalho pedia para me 
enviarem por e-mail ou por mensagem para combinar de se 
encontrar em algum lugar para fazer o trabalho. Mas para me 
comunicar precisava escrever, por que os colegas não sabiam fazer 
em Libras, então escrevia a opinião de todos no papel (Discente A1). 

 

Concordamos com Moreira (2004) quando comenta que na educação 

superior a sala de aula se torna além de um ambiente de ensino e aprendizagem, 

um local que perpassa opiniões, concepções e representações. Para interceder 

sobre as relações existentes, o docente ao perceber que um aluno com deficiência 

ou com alguma necessidade educacional especial está sendo discriminado deve 

intervir na situação, pois ―uma educação que pretende ser inclusiva deve estar 

atenta a toda e qualquer desvalorização que os alunos possam sofrer, com base em 

deficiências, dificuldades de aprendizagem escolar, religião, cor, gênero ou classe‖ 

(MOREIRA, 2004, p.121). 

Castro (2011) corrobora ao afirmar que 

 

A presença de alunos com deficiência em sala de aula requer do 
professor um olhar diferenciado, que tenha como princípio a 
construção do conhecimento de todos os alunos. Nesse sentido, os 
professores precisam fazer com que os alunos adquiram uma base 
teórica que os possibilite concluir a graduação com sucesso. 
(CASTRO, 2011, p. 163) 

 

Ainda de acordo com Moreira (2004), os docentes devem mediar as relações 

em sala de aula, pois, 

 

[...] quando há na sala de aula um aluno com NEE, o professor deve 
estar atento ao modo como este aluno está inserido no grupo e, 
sempre que necessário, intervir nesta situação. Esta intervenção é 
um caminho que pode abrir discussões, trazer à tona as 
representações e as significações da deficiência e o papel da 
docência frente a esta situação. Principalmente em cursos que 
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formam professores, não há como ignorar o modo como os futuros 
profissionais da educação se comportam diante das necessidades 

educacionais especiais (MOREIRA, 2004, p. 110). 
 

Nogueira (2010) também indica que a boa relação em sala de aula quando 

há um aluno com deficiência incluso, deve ser mediada pelo docente e isso interfere 

no seu trabalho, pois ao perceber um sentimento de rejeição por parte do aluno com 

deficiência deve explicar aos demais colegas sobre as dificuldades enfrentadas pelo 

aluno para que ―os outros alunos fiquem mais predispostos a auxiliar no acolhimento 

do deficiente, os professores, dessa forma, repassam aos alunos a co-

responsabilidade do acolhimento‖ (NOGUEIRA, 2012, p. 67). 

Os alunos com deficiência entrevistados também apresentaram algumas 

dificuldades que enfrentam no decorrer das aulas, como por exemplo, a questão da 

adaptação da Disciplina de Libras para o acadêmico Cego, pois somente pode ter 

acesso aos conteúdos teóricos da disciplina: 

 

[...] eu fiz a parte teórica na prática não é o ideal, era ter alguém que 
trabalhasse com Libras que daí e também ia pegando Libras, 
conforme exigido, [...] a prova prática eu vou estar com essa lacuna 
(Discente A2). 
[...] minha principal dificuldade eram os seminários, em que eram 
lidos textos, havia muitas interpretações, várias dúvidas de diferentes 
alunos e a TILS não conseguia acompanhar as discussões. Eu tinha 
que pedir para que falasse cada um por vez para poder acompanhar 
(Discente A1). 
[...] em outra disciplina o professor ignora e explica muito rápido, 
muito conteúdo e sou a única que não entendo [...] já expliquei que 
ele precisa me explicar mais calmo, mas ele é acostumado a explicar 
rápido. Aproveitei e pedi para me ensinar em aula de apoio nas horas 
vagas, mais ele não aceitou (Discente A4). 

 

Em relação à colocação feita pela discente A4, em que o professor não 

considera a dificuldade apresentada pela aluna em relação à dinâmica utilizada no 

decorrer das aulas, Moreira (2004) corrobora que ao chegar ao ambiente 

universitário supõe-se que o aluno ―possui maturidade emocional e independência 

intelectual, o que desobriga o professor de desperdiçar seu tempo com esses 

aspectos, e que o professor universitário deve estar atento as suas competências 

técnicas‖ (MOREIRA, 2010, p 102). 

A segunda ênfase destacada nos dados obtidos com os alunos com 

deficiência diz respeito às barreiras de acessibilidade para seu processo de inclusão. 
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Algumas ainda estão relacionadas à infraestrutura arquitetônica da universidade.  

 

[...] Eu acho que em relação ao acesso ela tem limitações ainda, 
precisaria fazer toda uma reestruturação não só em prol pessoal da 
deficiência visual, mas para todas as deficiências [...] então assim na 
sala de aula assim isso vai muito de o cego se organizar, mesmo que 
coloque linha guia ele vai ter que conhecer a sala dele, contar 
quantas portas e tal, então ai não tem muito que fazer. Mas o 
Campus aqui a parte da sala não é em formato circular não tem 
espaço muito aberto no meio, então o cego ia circular 
tranquilamente, mas ao passar de um bloco para o outro ele já não 
tem a mesma acessibilidade tem lugares que são mais inacessíveis, 
precisaria de uma orientação, uma linha guia para ter uma orientação 
melhor para se locomover de um bloco para o outro (Discente A2). 

 

Em relação à acessibilidade apontada pelos acadêmicos surdos referentes à 

comunicação entre os demais alunos e que pode se estender ao atendimento 

realizado pelos funcionários da instituição, comentam: 

 

[...] eu percebia no jeito dos outros alunos que tinham medo de se 
comunicar, de interagir, também porque dependia do intérprete 
repassar as informações, de fazer essa ponte entre aluno-professor, 
aluno-aluno. Meu jeito era de ficar quieto, não tinha muito contato 
(discente A1). 
[...] na minha sala tem pouca comunicação, difícil entender, alguns 
têm interesse em aprender Libras e eu ensino, mas a maioria não, 
sempre junto com o intérprete (discente A4). 
[...] as pessoas precisam conhecer libras para ter comunicação, 
haver uma troca, comunicação por meio da Libras, acho que isso é 
importante. (Discente A3). 

 

Segundo Moreira (2004), as barreiras enfrentadas por estudantes com NEE 

não cessam nos aspectos físicos e atitudinais. A falta de recursos e apoio didático-

pedagógico e tecnológico também pode ser considerada como grande entrave à 

acessibilidade e à própria formação desses alunos e dessas alunas na universidade.  

Isso é recorrente em relação aos depoimentos dos alunos surdos sobre a 

necessidade de ter na instituição tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de 

Sinais/Português/Libras (TILS) concursados para a continuidade de trabalho com 

esses discentes, e que mediante o processo de contratação por Processo Seletivo 

Simplificado (PSS) podem ficar por um tempo provisório. Sem o acompanhamento 

de tais profissionais pela morosidade da abertura de editais, isso, segundo os 

surdos, dificulta a adaptação do TILS no processo de interpretação nos diferentes 

cursos de graduação:  
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[...] precisa de mais intérpretes e com maior fluência na Libras, 
profissionais que tenham experiências para atuar na Universidade 
(discente A4). 
[...] não tinha concurso para intérprete, o TILS passou no Processo 
Seletivo Simplificado (PSS) e veio interpretar. Mas tem um limite de 
dois anos de contrato, quando se construiu uma relação, 
combinamos sinais, características, metodologias, quando a 
intérprete se adaptou aí meio jeito de sinalizar, venceram os dois 
anos e entrou outro intérprete, e precisa começar essa construção 
novamente (discente A1). 

 

A presença de intérpretes, de acordo com Castro (2011), é fundamental, 

pois, ―[...] favorece a interação entre os alunos com surdez e ouvintes, a ausência 

dessa forma de comunicação faz com que as informações cheguem aos estudantes 

com surdez de maneira inadequada, incompleta e muitas vezes, torna inacessível‖ 

(CASTRO, 2011, p. 182-183). 

Em relação aos atendimentos do PEE, indagamos aos alunos sobre qual a 

importância do programa para o cotidiano acadêmico. Todos responderam que as 

atividades do programa são relevantes para o processo de ensino e aprendizagem. 

Os alunos descreveram que o PEE é importante por 

 

[...] difundir o conhecimento sobre a inclusão das pessoas com 
deficiência e seus direitos para a comunidade acadêmica. (discente 
A1). 
[...] é fundamental porque se não tem o programa do PEE você não 
tem o acesso [...] na década de 90 que foi construído as 
possibilidades também trabalhou com os professores, se hoje está 
tranquilo é porque na década de 90 não foi tão tranquilo assim, a 
ponto da pessoa falar que não ia fazer a matrícula, que não ia aceitar 
uma pessoa cega na universidade, então houve tanto um processo 
de construção política que foi fundamental. 

 

Castro (2011, p. 202-203) discute que existem ―facilitadores de 

permanência29‖, ou seja, ações realizadas pela universidade para possibilitar 

condições necessárias aos alunos com deficiência. O facilitador mais citado pelos 

alunos foram os serviços de apoio realizados pelo núcleo ou programa de 

                                                
29 ―os facilitadores da permanência dos alunos com deficiência no ensino superior são as 

ações implementadas em prol dos estudantes na universidade. na maioria dos casos, 
não são grandes mudanças que demandam tempo e grandes recursos financeiros, e sim 
pequenas ações e atitudes que favorecem s permanência dos alunos, tornam a 
universidade ais acolhedora, sua formação adequada [...] maior participação na vida 
acadêmica da instituição‖ (CASTRO, 2011, p. 209). 
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atendimento especializado da instituição pesquisada. Dessa forma, ter o programa 

de atendimento especializado é importante para a permanência dos alunos com 

deficiência na instituição, propiciando as condições adequadas para seu processo 

de ensino e aprendizagem.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Inclusão da pessoa com deficiência na educação superior precisa ser 

pensada em todas as instâncias da universidade (a do ensino, da pesquisa e da 

extensão), visto que são necessárias para a formação do sujeito, de modo a 

aprimorar seus conhecimentos. A instituição, em virtude disso, precisa interligar os 

principais fomentadores do processo educacional e o processo de inclusão da 

pessoa com deficiência.  

Nossa principal indagação, para conhecer esse fenômeno educacional, 

consistiu em conhecer qual o apoio que os docentes/coordenadores e os discentes 

com deficiência recebiam/recebem da IES para proporcionar um processo de ensino 

e aprendizagem, que de fato promovesse uma inclusão na educação superior. Para 

tanto, realizamos um estudo de caso com a intenção de conhecer como se dava o 

processo de inclusão dos discentes com deficiência na Unioeste, instituição pública, 

multicampi do interior do Paraná. 

Alguns dos coordenadores, que ainda não tiveram em seu curso alunos com 

deficiência, apontaram desconhecer a legislação da Educação Especial e que só o 

farão quando perceberem a necessidade de adaptação e melhorias para o sucesso 

do processo educacional quando os acadêmicos com deficiência ingressarem na 

universidade e em seus cursos. Outros docentes disseram ser importante conhecer 

a educação especial e o processo de inclusão. Pacheco e Costas (2005) fazem um 

comentário que por ora relacionamos ao exposto.  

 

[...] mesmo que alguns dos coordenadores já possuam 
esclarecimentos e ideias claras sobre estes assuntos, para muitos 
ainda é desconhecido o que realmente é o processo inclusivo e o 
que são pessoas com necessidades educacionais especiais. Os 
cursos que recebem acadêmicos com necessidades educacionais 
especiais precisam, obrigatoriamente, buscar meios de inserir esse 
aluno da melhor forma possível, porém, nos cursos em que não há 
alunos incluídos, o processo inclusivo parece ser uma realidade 
ainda não conhecida e distante (PACHECO; COSTAS, 2005, p. 64). 

 

Tais esclarecimentos podem ser minimizados e até mesmo sanados, com 

uma relação mais próxima entre a coordenação de curso e o PEE, que visa o 

atendimento às necessidades das pessoas com deficiência que ingressam na 
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instituição. Essas informações precisam ser também repassadas aos docentes que 

acompanharam esses alunos no decorrer das aulas. Ainda de acordo com as 

autoras supracitadas,  

 

[...] quanto aos professores, percebemos que, ao mesmo tempo em 
que entendem ser necessário o atendimento às pessoas com 
necessidades educacionais especiais no sistema de ensino, sentem-
se sem o preparo e a orientação para atenderem a essa demanda. 
(PACHECO; COSTAS, 2005, p. 64). 

 

Quanto ao trabalho docente e até mesmo ao trabalho pedagógico da 

coordenação, concordamos com Nogueira (2010) quando afirma que: 

 

[...] haveria maior facilidade na atuação, em relação aos deficientes, 
se tivessem um treinamento/qualificação/informação; inicialmente 
sobre qual deficiência será recebida/atendida por eles; é necessário 
ao menos que seja informado quais as dificuldade/restrições 
específicas de cada deficiência (NOGUEIRA, 2010, p. 64). 

 

Propomos aqui além das informações necessárias aos docentes, uma 

formação continuada que possibilitasse a todos os professores universitários o 

aprimoramento e a aquisição de novos conhecimentos, de modo a atender a 

demanda da educação especial na universidade para favorecer de fato a dimensão 

inclusiva desses sujeitos. Entendemos que a coordenação de curso nas IES pode 

ser a mediadora da inclusão dos alunos.  

Nesse sentido, percebemos também, pelo estudo realizado, que os 

docentes/coordenadores pedagógicos consideram importante uma formação para os 

acadêmicos em geral, os quais serão profissionais que poderão vir a atuar junto a 

pessoas com deficiências, sejam estes bacharéis ou licenciados. Se os docentes da 

instituição tivessem conhecimentos referentes à educação especial isto possibilitaria 

melhorias no processo ensino e aprendizagem e viabilizaria a permanência desses 

alunos na educação superior com vistas a uma formação profissional de qualidade. 

A inclusão educacional na universidade é um assunto que precisa ser 

melhor trabalhado entre os docentes, pois atender a necessidade do aluno 

condizendo com a especificidade de cada área de deficiência pode tornar o 

processo de ensino aprendizagem menos difícil e moroso. Contudo, infelizmente, 

nesse processo encontramos resistências por parte de muitos 

docentes/coordenadores, pois estes não consideram necessário pensar de que 
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forma a inclusão está ocorrendo em seus cursos.  

Tais opiniões advêm do fato de ter se instituído a ideia equivocada que, ao 

ingressar na universidade, isto é, ter sido aprovado no vestibular, o aluno teria 

―provado‖ ser igual aos demais alunos, e, portanto, poderia aprender sozinho. É 

necessário que o acadêmico tenha autonomia para construir e consolidar seus 

conhecimentos, porém, acreditamos ser indispensável que o professor faça a 

mediação dos conhecimentos científicos necessários para sua formação. 

O acompanhamento do desenvolvimento do aluno também é importante. 

Nesse sentido, o auxílio da coordenação para proporcionar as condições 

pedagógicas mínimas, faz-se necessário para que a permanência do discente em 

sala de aula seja atendida adequadamente. Esse acompanhamento pode ser 

realizado por meio de um vínculo mais estreito entre os cursos e o PEE da Unioeste, 

que disponibiliza materiais adaptados necessários aos alunos, bem como 

profissionais como Tradutores/Intérpretes de Libras no ensino, na pesquisa e na 

extensão. O que demanda o conhecimento e integração por parte dos 

coordenadores, do e com o Programa. Entretanto, isso não tem tido a devida 

importância por parte dos cursos. Muitas vezes por mero desconhecimento da 

existência do referido programa na instituição. 

Alguns coordenadores dos cursos de graduação entrevistados afirmaram 

desconhecer a função do PEE na universidade, mas reconheceram a importância de 

uma integração com as coordenações dos cursos e, inclusive, sugeriram também a 

possibilidade de uma maior divulgação do trabalho promovido pelo programa, pois 

com estes conhecimentos prévios há a possibilidade de se buscar melhores 

condições na formação desses alunos.  

A divulgação do trabalho realizado pelo PEE é também uma preocupação da 

própria coordenação do programa, para que o processo de inclusão na universidade 

seja cada vez mais desmistificado. Por sua vez, a coordenação institucional do PEE 

também apresenta preocupações referentes à ampliação do quadro de funcionários 

efetivos para melhores condições de apoio aos cursos. 

Para os discentes com deficiência, o que ficou evidenciado em relação à 

permanência na instituição, são problemas que dizem respeito ao relacionamento 

entre os docentes e os demais discentes, e em relação à acessibilidade, enquanto 

as condições do ambiente e a sua comunicação. Para os discentes a relação com a 

coordenação pedagógica não é, via de regra, tão necessária, pois as dificuldades 



102 
 

presentes estão relacionadas ao andamento do processo educacional e à estrutura 

da instituição. 

As dificuldades apresentadas pelos alunos surdos em seu relacionamento 

com os docentes ocorrem por conta do desconhecimento acerca do processo de 

ensino e aprendizagem, dificuldade em relação à língua portuguesa e comunicação. 

Contudo, conforme salientam Pacheco e Costas (2005), são nessas situações que o 

papel da coordenação é indispensável, para buscar soluções e estratégias que 

visem à adequação do ambiente educacional (aqui entra a relação discente-docente) 

para atender às necessidades educacionais dos acadêmicos inclusos.  

Tais adequações podem ocorrer por meio de formações continuadas, para 

que os docentes conheçam assuntos referentes à educação especial e às 

necessidades dos alunos que estão presentes em sala de aula. Assim como 

informações a toda comunidade acadêmica, pois todos fazem parte da instituição e, 

consequentemente, do processo de inclusão desses alunos. Cabe salientar que 

essas ações podem e precisam ser realizadas em conjunto com o  

PEE, órgão responsável pelo atendimento e apoio aos acadêmicos com deficiência. 

Em relação às dificuldades vivenciadas pelos acadêmicos surdos em relação 

à comunicação, isso ocorre pelo fato destes utilizarem a Libras, na modalidade 

espaço visual. Esse problema de comunicação poderia ser suprido com a 

viabilização de concursos público para a contratação de Tradutores e Intérpretes de 

Libras/português/Libras efetivos, o que acarretaria também na melhora do processo 

de adaptação desse profissional, do discente com deficiência e dos docentes. 

Em relação ao acadêmico cego as necessidades de adequação estão 

voltadas diretamente à estrutura física da universidade, que ainda precisa de muitas 

modificações para uma arquitetura de acessibilidade adequada. Reforçamos que 

fizeram parte deste Estudo de Caso somente acadêmicos com cegueira e surdez. 

Tais dificuldades poderiam ser mais evidenciadas em outras áreas de deficiência, 

que se hoje não estão presentes na instituição, certamente poderão estar amanhã, e 

para se falar em inclusão, é razoável supor que os conhecimentos aqui levantados, 

poderão auxiliar numa melhor condição de acesso e permanência na universidade 

de pessoas com alguma necessidade especial. 

Por fim, este estudo enfatiza que toda comunidade acadêmica está direta ou 

indiretamente envolvida no processo de inclusão da pessoa com deficiência. Para 

que a universidade cumpra o seu papel social, conforme Moreira (2004), é 
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necessário pensar em um acesso democrático e garantir uma permanência de 

qualidade a todos os estudantes. 
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