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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar e identificar a concepção dos professores 

do Ensino Superior com relação ao acesso e permanência das pessoas com deficiência 

no curso de licenciatura de uma Faculdade de Educação Física do município de Goiânia. 

Nesse sentido, surge nosso problema de pesquisa: “O que pensam os professores sobre 

o acesso e a permanência das pessoas com deficiência na educação superior?” Para 

enfrentar essa inquietação, tem-se como objetivos específicos: analisar por meio dos 

argumentos dos professores práticas preconceituosas e excludentes no contexto 

universitário; identificar nas manifestações dos professores quais intervenções 

pedagógicas são promovidas pelos docentes para assegurar a permanência dos alunos 

com deficiência no curso de licenciatura em Educação Física; verificar nos assuntos 

apresentados pelos professores quais são as prováveis ações de acesso e permanência 

realizadas pela instituição na promoção de um ensino de qualidade aos alunos com 

deficiência na ESEFFEGO; identificar o conhecimento dos professores acerca da 

educação inclusiva e se os docentes organizam a sua prática pedagógica de acordo com 

as necessidades educacionais dos alunos com deficiência; investigar como os 

professores abordam a corporalidade das pessoas com deficiência nas aulas de práticas 

corporais no curso de Educação Física e se há algum tipo de modificação nessas aulas. 

O trabalho foi pensado pelo viés do método Materialismo Histórico Dialético com 

abordagem quantiqualitativa para análise dos dados pesquisados. O local escolhido para 

os estudos foi um curso de licenciatura em Educação Física de Goiânia, a técnica de 

coleta de dados utilizada foi uma entrevista semiestruturada, aplicada para 12 

professores de três diferentes áreas: humanas, biológicas e professores das disciplinas de 

práticas corporais que já lecionaram ou estejam lecionando alguma das disciplinas 

obrigatórias para os acadêmicos com deficiência. Os resultados demonstram que, na 

concepção dos professores universitários, a Universidade adotou algumas ações para 

assegurar o acesso e permanência desses alunos, dentre elas a reserva legal de vagas 

para pessoas com deficiência pelo sistema de cotas, a criação do Núcleo de 

Acessibilidade Aprender sem Limites (NAASLU) e a contratação de professoras de 

apoio. Apesar dessas ações, os professores apontam mudanças de atitudes que podem 

ser realizadas para efetivas práticas de inclusão na ESEFFEGO, como a realização de 

adaptações estruturais, pedagógicas, curriculares, atitudinais e tecnológicas no curso de 

Educação Física, pois acreditam que tais ações têm como objetivo potencializar a 

aprendizagem dos alunos com deficiência no contexto educacional. Assim, é possível 

concluir, na concepção de professores universitários, que ainda se reproduzem práticas 

preconceituosas com base em uma Universidade pautada na racionalidade instrumental 

e competitiva, na qual alguns docentes baseiam sua prática pedagógica. Entretanto, para 

que haja o devido acesso e a permanência das pessoas com deficiência no ensino 

superior, a Universidade necessita cumprir sua função social através da colaboração dos 

agentes envolvidos no processo pedagógico dos alunos com deficiência, dentre eles a 

gestão acadêmica, professores regentes, professores de apoio, discentes, familiares dos 

alunos com deficiência e se possível auxílio multidisciplinar, a fim de construir uma 

instituição de ensino que agregue no seu cotidiano acadêmico os princípios da educação 

inclusiva, que buscam fortalecer o respeito à diversidade corporal. 

 

Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Ensino Superior. Educação Física. Inclusão. 

  



 

 

  

ABSTRACT  

 

This study aims to analyze and identify the conception of Higher Education teachers 

regarding the access and permanence of people with disabilities in the degree course of 

a Faculty of Physical Education in the city of Goiânia. In this sense, our research 

problem arises: "What do teachers think about the access and permanence of people 

with disabilities in higher education?" To address this concern, we have as specific 

objectives: to analyze through the arguments of practical teachers prejudices and 

exclusion in the university context; to identify in teachers' demonstrations what 

pedagogical interventions are promoted by teachers to ensure the permanence of 

students with disabilities in the licenciatura course in Physical Education; verify in the 

subjects presented by the professors what are the probable actions of access and 

permanence carried out by the institution in the promotion of a quality education to the 

students with deficiency in the ESEFFEGO; to identify teachers' knowledge about 

inclusive education and whether teachers organize their pedagogical practice according 

to the educational needs of students with disabilities; to investigate how the teachers 

approach the corporality of the disabled people in the classes of corporal practices in the 

course of Physical Education and if there is some type of modification in those classes. 

The work was thought by the bias of the method Materialism Dialectic Historique with 

quantiqualitative approach to analyze the data researched. The chosen place for the 

studies was a degree course in Physical Education in Goiânia, the technique of data 

collection used was a semistructured interview, applied to 12 teachers from three 

different areas: human, biological and teachers of the disciplines of corporal practices 

that already have been teaching or are teaching one of the compulsory subjects for 

disabled academics. The results show that, in the conception of university professors, 

the University took some actions to ensure the access and permanence of these students, 

among them the legal reserve of vacancies for people with disabilities by the quota 

system, the creation of the Access Learning Center without Limits (NAASLU) and the 

hiring of support teachers. Despite these actions, the teachers point out changes in 

attitudes that can be made to effective inclusion practices in ESEFFEGO, such as the 

accomplishment of structural, pedagogical, curricular, attitudinal and technological 

adaptations in the Physical Education course, as they believe that such actions aim 

students with disabilities in the educational context. Thus, it is possible to conclude 

from the university teachers' conception that they still reproduce prejudicial practices 

based on a university based on the instrumental and competitive rationality in which 

some teachers base their pedagogical practice. However, in order to ensure the adequate 

access and permanence of persons with disabilities in higher education, the University 

needs to fulfill its social function through the collaboration of the agents involved in the 

pedagogical process of students with disabilities, among them academic management, 

teachers, teachers students, family members of students with disabilities and if possible 

multidisciplinary assistance, in order to build an educational institution that adds in its 

daily academic principles the principles of inclusive education, which seek to strengthen 

respect for bodily diversity. 

 

Keywords: Isabled person. Higher education. Physical education. Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

O corpo expressa através da linguagem elementos históricos de uma 

determinada cultura, que modela à sua maneira os sujeitos que a compõem. Em 

diferentes momentos históricos, o corpo é submetido a normas, regras e costumes 

estabelecidos por uma determinada ordem social cuja finalidade é padronizar o 

comportamento. Segundo Soares (2014), o corpo manifesta trechos da história da 

sociedade a que pertence, sendo que sua materialidade concentra e expõe códigos, 

práticas, instrumentos, repressão e liberdades. 

Nesse percurso histórico, desde a Idade Antiga aos dias atuais, as pessoas com 

deficiência são marcadas por estereótipos e atitudes preconceituosas, por terem corpos 

considerados fora da norma, do padrão exigidos em cada época. De acordo com a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, nº 13.146, de 6 de julho de 2015, art. 

2º, “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas” (BRASIL, 2015a, p. 1). Esses sujeitos são 

analisados aqui a partir do modelo social sobre a deficiência, que estuda as pessoas com 

deficiência na sua relação com a sociedade, mas sem desconsiderar os aspectos 

psicológicos e biológicos, logo na sua totalidade. 

A trajetória da pessoa com deficiência é marcada por lutas em favor do direito 

dessas pessoas de serem reconhecidos como cidadãos. Por muitos anos, a conduta de 

integrar esses corpos com deficiência na sociedade foi marcada pelo modelo individual 

da deficiência, que era pautado no saber médico e tinha como objetivo estudar, medir e 

avaliar os corpos com deficiência, além de classificar os considerados aptos a estar na 

sociedade, ou seja, aqueles que tinham a possibilidade de produzir para o capital. 

Deste modo, para questionar tal teoria, surge o modelo social da deficiência, 

pautado no saber sociológico, que buscou estudar as pessoas com deficiência como 

produto social, sendo esses sujeitos dotados de direitos, entre eles o de serem incluídos 

no convívio social. Após diversos movimentos a favor da inclusão social das pessoas 

com deficiência, esses obtiveram o direito à educação, sendo essa direcionada pela 

modalidade da Educação Especial, que por muitos anos esteve pautada nas vertentes 

médico-pedagógica e psicopedagógica (JANNUZZI, 1985). 
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A Educação Especial é marcada por condutas de segregação e de integração, 

mas, após algumas mudanças nas políticas educacionais, objetiva atingir uma educação 

inclusiva
3
 de qualidade. Esta possibilita que qualquer pessoa com deficiência possa ser 

inserida em classes comuns, juntamente com os outros alunos, possibilitando a 

formação humana dessas pessoas. Ademais, tal conduta educacional está prevista na Lei 

n.° 13.146, que expressa no artigo 27° o direito de todos a um sistema de ensino 

inclusivo que assegure o acesso, a permanência e aprendizagem do alunado.  

A partir do momento em que houve a possibilidade de as pessoas com 

deficiência acessarem o ensino regular e a concluí-lo com êxito, essas pessoas também 

passaram a ter o direito de acessar, permanecer e concluir o ensino superior. Neste 

contexto, houve e ainda há a necessidade de rever normativas, ações da gestão 

universitária e condutas pedagógicas que se adaptem ao público-alvo da educação 

inclusiva no contexto universitário. Assim, a inclusão da pessoa com deficiência no 

ensino superior no Brasil acontece de forma mais expressiva com a implementação de 

ações afirmativas
4
, como a Lei de Cotas, política que visa garantir a igualdade de 

oportunidade e tratamento dos grupos minoritários que passaram por situações de 

discriminação e de marginalização ao longo da história. No contexto da Universidade 

Estadual de Goiás (UEG), o sistema de cotas que respalda o direito da pessoa com 

deficiência ao acesso ao ensino superior está previsto na Lei n.º 20.249, de 30 de julho 

de 2018. No que tange ao direito das pessoas com deficiência de acessar as 

universidades Federais pelo sistema de cotas, a Lei que o respalda é a n.° 13. 409, de 28 

de dezembro de 2016. 

 As pessoas com deficiência estão a cada dia acessando diversos espaços 

acadêmicos, necessitando que suas demandas de inclusão e reivindicações pedagógicas 

sejam compreendidas e efetivadas no contexto educacional. Existe por parte dos 

professores universitários uma concepção acerca das pessoas com deficiência na 

sociedade e quando essas pessoas acessam o ensino superior. O modo de produção 

capitalista institui uma corrente de pensamento, geralmente alienado, pois, no seu auge, 

a pessoa alienada não considera o outro como humano, uma ideia reproduzida pela 

                                                 
1 A educação inclusiva surge nos anos 90 com o objetivo de englobar, em sala de aula regular, todos os 

alunos excluídos do contexto educacional. É uma ferramenta de transformação educacional, que 

possibilita o afastamento em relação à educação produtivista, que molda os corpos de acordo com a 

ideologia dominante, permitindo diferentes formas de ensinar que priorizam a busca por autonomia e 

emancipação de todos os corpos. 

2 Diálogo teórico que realizaremos no segundo capítulo, tópico 2.3. 
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indústria cultural
5
, que em determinados momentos estereotipa as pessoas com 

deficiência como incapazes, coitados, anormais, estando os professores suscetíveis a 

assimilar uma visão bastante limitada com relação às pessoas com deficiência. 

Nesse contexto, pensar a relação entre corpo, pessoa com deficiência e 

educação universitária ganha relevância em toda a investigação, pois, a educação é um 

dos elementos constitutivos do homem, tendo esse o direito de acessar, permanecer e 

aprender em todos os níveis de ensino, inclusive no ensino superior. Assim, os 

professores precisam conscientizar-se sobre a importância de incluir essas pessoas no 

contexto educacional de forma qualitativa e que possam atender e sanar as necessidades 

educacionais desses acadêmicos, tendo também a universidade a sua função social de 

promover a inclusão das pessoas marginalizadas no contexto social e desenvolver um 

ensino mais democrático que dê às pessoas com deficiência o direito a pleitear seu lugar 

no espaço acadêmico para a sua formação humana e social. Nesse sentido, surge nossa 

pergunta de pesquisa: “O que pensam os professores sobre o acesso e a permanência das 

pessoas com deficiência na educação superior”? 

Assim, o professor possui o papel importante de ter um pensamento crítico e 

aberto ao intercâmbio dessa reflexão entre os diferentes olhares sobre a pessoa com 

deficiência, podendo direcionar o caminho do conhecimento de modo a incluir no 

processo educacional as pessoas com deficiência e elucidar para os demais alunos a 

relevância de uma universidade para todos, sem distinção de classe, raça, crença, 

ideologia e padrões corporais. 

Nesse caminho, objetivamos analisar e identificar a concepção dos professores 

do Ensino Superior com relação ao acesso e à permanência das pessoas com deficiência 

no curso de licenciatura de uma Faculdade de Educação Física do município de Goiânia. 

Os objetivos específicos são: analisar por meio dos argumentos dos professores práticas 

preconceituosas e excludentes no contexto universitário; identificar nas manifestações 

dos professores quais intervenções pedagógicas são promovidas pelos docentes para 

assegurar a permanência dos alunos com deficiência no curso de licenciatura em 

Educação Física; verificar nos assuntos apresentados pelos professores quais são as 

prováveis ações de acesso e permanência realizadas pela a instituição na promoção de 

um ensino de qualidade aos alunos com deficiência na Escola Superior de Educação 

                                                 
3 A indústria cultural, nomeado por Adorno e Horkheimer (1985), representada pelas mídias como a 

televisão, rádio, jornais, revistas, são utilizadas pela sociedade capitalista como meio de disseminar 

determinada ideologia. 
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Física e Fisioterapia de Goiás (ESEFFEGO); Identificar o conhecimento dos 

professores acerca da educação inclusiva e se os docentes organizam a sua prática 

pedagógica de acordo com as necessidades educacionais dos alunos com deficiência; 

investigar como os professores abordam a corporalidade das pessoas com deficiência 

nas aulas de práticas corporais no curso de Educação Física e se há algum tipo de 

modificação nessas aulas. 

Nesse contexto, o acesso e a permanência das pessoas com deficiência na 

universidade permitem que a sociedade possa enxergar esses sujeitos como indivíduos 

humanos que enfrentam barreiras de ordens distintas e devem ter seus direitos 

garantidos, evitando imagens que os representem de forma estereotipada. Ao 

desmitificar essas imagens estereotipadas, abre-se espaço para promover um novo olhar 

sobre as pessoas com deficiência, fazendo com que a sociedade enxergue suas 

potencialidades e possibilidades e lhes ofereça oportunidades de justiça e inclusão 

social. Assim, a universidade é um espaço educacional que possui condições de dialogar 

com a sua comunidade universitária, os princípios de uma educação inclusiva a partir da 

prática de um ensino colaborativo que possibilite promover para o corpo discente sua 

responsabilidade social e garantir uma educação de qualidade a pessoas com 

deficiência, sem nenhuma concepção discriminatória, autoritária ou estereotipada. 

A metodologia proposta para esse trabalho foi o materialista dialético, pois a 

intenção é revelar a realidade superando o conceito aparente, expondo não apenas o que 

está na aparência da realidade. De acordo com Marx e Engels (1984), o materialismo 

dialético é um método de pesquisa que tem como objetivo explicar a realidade partindo 

da aparência e buscando chegar a sua essência, ou pelo menos nos aproximando o mais 

possível do objeto investigado. Esse método também é utilizado a fim de perceber as 

contradições que existem na sociedade. 

A utilização do materialismo histórico e dialético se explica por entendermos 

que as contradições com relação à inclusão das pessoas com deficiência estão impostas 

em diversos espaços da sociedade, inclusive, no contexto educacional. Deste modo, a 

concepção dos professores sobre o acesso e permanência das pessoas com deficiência 

no ensino superior deve ser investigada a partir de um método qualitativo que permita 

entender a relação existente entre sua práxis e a realidade social, percebendo as 

contradições presentes no ambiente educacional que nos ajudem a compreender os 

fenômenos. 
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A pesquisa foi um estudo de caso de caráter quantiqualitativo, por entendermos 

que existe a necessidade de interpretar a realidade do objeto. Foram utilizados 

elementos quantitativos analisados qualitativamente. Na pesquisa quantiqualitativa, há 

uma fusão entre qualidade e quantidade que proporciona um estudo mais amplo, como 

aponta Goldenberg (2004, p. 63): 

 

A combinação de metodologias diversas no estudo do mesmo fenômeno, 

conhecida como triangulação, tem por objetivo abranger a máxima amplitude 

na descrição, explicação e compreensão do objeto de estudo. Parte de 

princípios que sustentam que é impossível conceber a existência isolada de 

um fenômeno social. Enquanto os métodos quantitativos pressupõem uma 

população de objetos de estudo comparáveis, que fornecerá dados que podem 

ser generalizáveis, os métodos qualitativos poderão observar, diretamente, 

como cada indivíduo, grupo ou instituição experimenta, concretamente, a 

realidade pesquisada. 

 

A pesquisa quantiqualitativa proporciona mais confiabilidade e legitimidade 

aos resultados encontrados, evitando possível reducionismo no final da pesquisa. Deste 

modo, a pesquisa quantiqualitativa foi a mais adequada para analisar a concepção dos 

professores universitários com relação ao acesso e permanência das pessoas com 

deficiência no curso de licenciatura de Educação Física do município de Goiânia. 

O local escolhido para os estudos é um curso de licenciatura em Educação 

Física da Universidade Estadual de Goiás – Campus ESEFFEGO, para a coleta de 

dados a técnica utilizada foi a entrevista semiestruturada, que foi respondida por 12 

professores de três diferentes áreas: humanas, biológicas e professores das disciplinas de 

práticas corporais. O professor, necessariamente, precisa ter lecionado ou estar 

lecionando alguma disciplina obrigatória do curso para os acadêmicos com deficiência 

do curso de licenciatura em Educação Física. De acordo com a Coordenação de Direitos 

Humanos da ESEFFEGO (2018), atualmente, o curso de licenciatura em Educação 

Física da instituição conta com nove acadêmicos que possuem algum tipo de deficiência 

e/ou transtorno, entre eles estão discentes com deficiência visual, deficiência física, 

deficiência intelectual, deficiência múltipla e autismo. Alguns desses discentes contam 

com o apoio pedagógico que os auxiliam no processo de ensino e aprendizagem em 

relação aos conteúdos das disciplinas. Essas aulas acontecem no contraturno, ou seja, 

em turno contrário àquele em que os alunos estão matriculados. 

Os critérios de inclusão para participação da pesquisa foi: professores do curso 

de licenciatura em Educação Física que já lecionaram ou estejam lecionando durante o 

período da pesquisa uma disciplina obrigatória do curso de Educação Física para os 
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alunos com algum tipo de deficiência e que lecionam em três diferentes áreas: humanas, 

biológicas ou de práticas corporais. Dessas três áreas, escolhemos quatro professores 

por área de atuação, que aceitarem responder às perguntas da pesquisa; dentre esses, 

professores efetivos e professores temporários que tenham lecionado ou estejam 

lecionando disciplinas em uma mesma área de atuação no curso de licenciatura em 

Educação Física. Já os critérios de exclusão para participação na pesquisa foram: 

professores que nunca lecionaram aulas para nenhum dos alunos com deficiência da 

universidade, professores temporários que lecionam ou lecionaram disciplinas em mais 

de uma área de intervenção do curso de licenciatura e aqueles que não aceitassem que 

dos dados da pesquisa fossem divulgados. Deste modo, dos doze professores 

participantes, um não aceitou que os dados coletados fossem divulgados, assim, esse 

participante entrou para o critério de exclusão. Portanto, o presente estudo contou com 

um quantitativo de onze professores participantes da pesquisa.  

A técnica escolhida para trabalhar os dados coletados foi a análise de conteúdo. 

De acordo com Bardin (2016), essa técnica de análise trabalha o discurso do emissor na 

busca da realidade por meio da mensagem. 

 

É um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições produção/recepção (variações 

inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2016, p. 48). 

 

Para a análise de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada, processo que 

reuniu os elementos mais significativos encontrados no material da pesquisa. De acordo 

com Triviños (1987), a entrevista semiestruturada é uma das técnicas de pesquisa mais 

condizentes quando se quer buscar a realidade do objeto e traz dados importantes para 

tal entendimento. 

 

A entrevista semiestruturada mantém a presença consciente e atuante do 

pesquisador e, ao mesmo tempo, permite a relevância na situação do ator. 

Este traço da entrevista semiestruturada, segundo nosso modo de pensar, 

favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

explicação e a compreensão de sua totalidade, tanto dentro de sua situação 

específica como de situações de dimensões maiores. De toda maneira, diante 

destas últimas situações, é necessário lembrar que os instrumentos de coleta 

de dados não são outra coisa que a "teoria em ação", que apoia a visão do 

pesquisador. (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 
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Deste modo, para a análise dos dados coletados, seguimos o procedimento 

técnico sugerido por Bardin (2016). Assim, para a preparação dos dados, houve a 

transcrição na íntegra das entrevistas semiestruturadas. Foi feita uma pré-análise através 

da leitura da íntegra do material, deixando invadir por impressões e orientações, esse 

momento é dedicado para a imersão no mundo subjetivo do outro e faz com que a 

leitura se torne mais precisa. Em seguida, entramos na fase exploratória do material, na 

qual aconteceu a demarcação (recorte) do que seria analisado, fase chamada de análise 

temática, passando pela codificação ou interpretação, momento dedicado a identificar 

através das respostas dos pesquisados as narrativas que pudessem dar suporte para 

responder aos objetivos da pesquisa. Em seguida, foi feita a classificação que consiste 

na elaboração dos indicadores através da repetição de ideias e opiniões dos professores 

participantes da pesquisa sobre determinada temática com relação aos alunos com 

deficiência, aqui traçando algumas conclusões (inferências) e buscando dialogar com o 

que Bardin (2016) chama de análise das oposições, opiniões diferentes dos 

entrevistados sobre determinado assunto que problematizaram as concepções dos 

professores sobre o acesso e permanência das pessoas com deficiência no ensino 

superior. 

Todo esse processo deu suporte para a fase de categorização e o tratamento dos 

resultados que foram analisados com o auxílio do pacote estatístico SPSS versão 23. 

Para organização das informações, foi realizada a caracterização do perfil 

sociodemográfico dos professores participantes, criando-se tabelas para a área de 

atuação dos professores, tempo de trabalho na ESEFFEGO e o quantitativo de alunos 

com deficiência com os quais esses professores lecionaram alguma disciplina. A 

caracterização da amostra foi realizada por meio de frequência absoluta (n) e relativa 

(%). A frequência cumulativa (n*) foi utilizada nas situações onde havia o acúmulo de 

respostas para o mesmo sujeito ou para a repetição de ideias desses sujeitos para 

determinada temática abordada na entrevista, as quais foram analisadas na fase de 

classificação. A comparação nas frequências acumulativas se deu nas seguintes 

indagações: informações necessárias sobre os alunos com deficiência, ações de inclusão 

da instituição, barreiras arquitetônicas e atitudinais, adaptações pedagógicas dos 

professores, processo de inclusão da ESEFFEGO e ações de acesso e permanência que 

devem ser tomadas pela ESEFFEGO e pelos professores. Para a apresentação das 

estatísticas descritivas foram construídas tabelas simples, tabelas de contingência e 
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gráficos de pizza e gráfico de barras, além da apresentação das narrativas dos 

professores para validar tais resultados estatísticos. 

Acreditamos que esta pesquisa pode trazer contribuições para os estudos de 

corpo, inclusão, pessoa com deficiência no âmbito da educação e da cultura, de forma 

que o conhecimento a ser construído, a partir deste estudo, possa se tornar um suporte 

teórico metodológico para o desenvolvimento e compreensão dessas relações 

complexas. 

Pensar a relação entre a pessoa com deficiência e o professor universitário 

ganha relevância em toda a investigação, inclusive nos cursos de licenciatura, por ser 

um espaço de formação para professores, lugar que permeia o conjunto de práticas que 

influenciarão no desenvolvimento profissional, ético e político dos acadêmicos. Os 

professores universitários têm um papel significativo na trajetória acadêmica das 

pessoas com deficiência, através de práticas pedagógicas com a finalidade de incluir no 

processo de ensino esses acadêmicos, podendo fazer desses alunos futuros professores 

capazes de ensinar e de ter uma visão crítica acerca da realidade na qual estão inseridos. 

Tratar a pessoa com deficiência na universidade faz parte de uma longa história 

dessas pessoas em prol de seus direitos no acesso à educação. Estudar esse objeto marca 

uma necessidade científica recente de aprofundar as investigações sobre essa temática, 

que como relevância social se justifica pela necessidade de superar os processos 

discriminatórios no âmbito da cultura. 

A existência de um padrão de corpo idealizado por um conjunto de processos e 

instituições como a mídia, a indústria da moda, a indústria alimentícia, entre outras, 

estão empenhadas nesta idealização, que precisa ser desmitificada. O mundo só se 

constitui no todo pelas diferenças culturais e sociais e, deste modo, a universidade por 

ser uma instituição que se relaciona com a sociedade, é um dos espaços no qual pode 

haver a transformação da mentalidade de que a pessoa só se torna humana quando é 

dotada de plena saúde física e mental, inclusive, porque a plenitude das capacidades 

humanas pode ser questionada. Essas questões são muito importantes, pois emanam de 

discussões que tratam sobre o respeito às diferenças de qualquer natureza. A diversidade 

faz parte da constituição humana, que se apresenta na sociedade e no campo acadêmico. 

Respeitando-a, as pessoas com deficiência terão oportunidade de se relacionar com as 

pessoas e de se desenvolverem como integrantes da sociedade onde vivem. 

De acordo com o objetivo primário deste estudo, esperamos identificar a 

compreensão desses professores sobre o acesso e permanência da pessoa com 
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deficiência na universidade, através de uma educação inclusiva que promova ações 

pedagógicas de qualidade, nas quais a corporalidade dessas pessoas seja respeitada e 

valorizada. 

No tocante à estrutura textual, esta pesquisa se organiza em três capítulos. O 

primeiro, “A sociedade e a formação das concepções sobre as pessoas com deficiência”, 

expõe como foi sendo desenvolvida a concepção de sociedade e de educação das 

pessoas com deficiência, buscando contextualizar os processos de exclusão, segregação, 

integração e inclusão dessas pessoas na sociedade, elencando as conquistas legais dessas 

pessoas no contexto social e educacional. Traz também a discussão sobre as situações 

de preconceito que essas pessoas sofrem e, consequentemente, o construto de 

estereótipos a que elas vêm sendo submetidas e que as marginalizam da sociedade, 

apresentando que tais atitudes ainda são reproduzidas no contexto educacional. Esse 

capítulo versa ainda sobre a influência do discurso individual da deficiência e o discurso 

social da deficiência perante a concepção dos professores universitários. Dentro dessa 

contextualização, o capítulo terá enfoque na discussão sobre uma nova postura 

pedagógica da cultura universitária à luz da Educação Inclusiva e quais as necessárias 

adaptações, sejam elas arquitetônicas, pedagógicas, curriculares e/ou atitudinais, que a 

instituição de ensino superior pode promover para assegurar o acesso, a permanência e a 

aprendizagem das pessoas com deficiência. 

O segundo capítulo, “Notas sobre o acesso e a permanência das pessoas com 

deficiência no curso de Licenciatura em Educação Física”, tem como objetivo 

apresentar a experiência e ações de inclusão da ESEFFEGO com relação ao acesso e 

permanência das pessoas com deficiência nessa instituição de ensino, com base na 

discussão teórica de autores que discutem sobre a pessoa com deficiência no ensino 

superior, dentre eles Oliveira, C. (2013), Dalla Déa e Rocha (2018), Cabral (2018) e 

Pansanato et al. (2018). Esse capítulo também aponta para a discussão sobre os 

benefícios e contradições que envolvem as políticas de ações afirmativas, como as 

cotas, na perspectiva dos professores participantes da pesquisa. 

O terceiro capítulo, intitulado “A organização do trato pedagógico de 

professores universitários para a diversidade”, abordará quais as intervenções 

pedagógicas promovidas pelos docentes para assegurar a permanência dos alunos com 

deficiência no curso de Licenciatura em Educação Física, se esses educadores 

organizam a sua prática pedagógica de acordo com as necessidades formativas dos 

alunos com deficiência e, por fim, investigar como os professores abordam a 
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corporalidade das pessoas com deficiência nas aulas de práticas corporais no curso de 

Educação Física e se há algum tipo de modificação nessas aulas. 
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1 A SOCIEDADE E A FORMAÇÃO DAS CONCEPÇÕES SOBRE AS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

As pessoas com deficiência em diferentes momentos históricos passaram por 

diversas situações de exclusão, segregação, integração e, nos dias atuais, existe a 

tentativa de serem de fato incluídos no contexto social, especialmente no contexto 

educacional. Após a Revolução Industrial, com a implementação do sistema capitalista, 

todas as pessoas deveriam, de alguma forma, ser incluídas no processo de produção do 

capital. Nesse contexto, surgiu a necessidade de que as pessoas com deficiência fossem 

produtivas e que se ajustassem à sociedade, para isso deveriam ter acesso à educação, 

que naquele momento se estabelecia. Assim, a educação das pessoas com deficiência foi 

influenciada pelas vertentes médico-pedagógica, psicopedagógica e atualmente pela 

educação inclusiva. Deste modo, a proposta desse capítulo é estabelecer um diálogo 

entre o empírico e o teórico ao longo do trabalho, serão apresentados inicialmente, as 

características dos participantes da pesquisa. Em seguida, será discutida a base histórica 

da construção social e educacional das pessoas com deficiência, a fim de identificar as 

barreiras que elas enfrentam na luta pelos seus direitos, como a desigualdade 

educacional e o escasso acesso delas na educação básica, sobretudo no ensino superior. 

Apresenta ainda a influência das concepções criadas socialmente e na educação que 

ainda repercutem na concepção dos professores participantes da pesquisa. 

 

1.1 Conhecendo os sujeitos da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi realizada na Universidade Estadual de Goiás (UEG) – 

Campus ESEFFEGO no curso de licenciatura em Educação Física. A técnica de coleta 

de dados utilizada foi a entrevista semiestruturada aplicada a doze professores (as), 

quatro professores das três diferentes áreas de atuação no curso de licenciatura em 

Educação Física. Para melhor organização dos dados, os professores receberam uma 

espécie de código, assim para os professores da área das Ciências Humanas, 

denominamos os entrevistados pelos seguintes códigos: H1, H2, H3 e H4. Para os 

professores participantes que atuam na área das Ciências Biológicas, também 

entrevistamos quatro professores (as), no entanto, uma pessoa preferiu não aceitar que 

os dados coletados fossem divulgados, deste modo, essa participante entrou para o 

critério de exclusão da pesquisa. Denominamos os professores vinculados às ciências 

biológicas que aceitaram a divulgação dos dados da pesquisa pelos seguintes códigos: 
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B1, B2 e B3. Todos os docentes participantes que atuam nas disciplinas de Práticas 

Corporais aceitaram que os dados coletados fossem divulgados, sendo denominados 

pelos seguintes códigos: PC1, PC2, PC3 e PC4. 

Deste modo, a tabela abaixo representa o perfil demográfico dos professores 

participantes da pesquisa, apresenta o tempo de trabalho desses professores na 

ESEFFEGO, idade, sexo, religião e expõe, de acordo com as narrativas dos professores, 

quais os acadêmicos com deficiência que estiveram presentes em sua disciplina durante 

o tempo de trabalho na Universidade. 

 

Tabela 1 – Descrição do perfil demográfico dos professores. 
Variável n % 

Tempo de ESEFFEGO 
  

12 a 24 anos 4 36,4 

6 a 9 anos 5 45,5 

Até 5 anos 2 18,2 

Faixa etária 
  

31 a 40 6 54,5 

41 a 50 3 27.3 

51 a 53 2 18.2 

Sexo 
  

Homem 5 45,5 

Mulher 6 54,5 

Religião 
  

Ateu 1 9,1 

Católica 4 36,4 

Cristão 1 9,1 

Espírita 2 18,2 

Evangélica 2 18,2 

Não tem 1 9,1 

Número de alunos 
  

1 aluno 1 9,1 

2 alunos 3 27,3 

3 alunos 3 27,3 

4 a 5 alunos 4 36,4 
Fonte: Dados da pesquisa. 

N = frequência absoluta; % = frequência relativa. 

 

As entrevistas semiestruturadas foram aplicadas após a aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, com o número 2.617.751 (vide 

apêndice I) durante o período de trinta dias (01/Jun/2018 a 30/Jun/2018), antes das 

entrevistas os professores receberam as informações sobre o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e foram entregues os consentimentos de participação na 

pesquisa para serem assinados. 
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De acordo com os dados da tabela acima, foi possível identificar que a idade 

dos professores, sendo cinco do sexo masculino e seis do sexo feminino, está na média 

de 40,36 anos com um desvio padrão de 7,43 anos. Com relação ao tempo de trabalho 

nessa instituição, os professores participantes da pesquisa possuem em média de 9,73 

anos. Cada professor ao longo dos anos teve em média em suas disciplinas de 2 a 4 

alunos com deficiência. 

Neste estudo, os professores participantes da pesquisa foram indagados sobre 

quais disciplinas lecionaram ou estavam lecionando em que havia a presença de 

acadêmicos com deficiência. Tais disciplinas estão descritas na tabela abaixo. 

 

Tabela 2 – Descrição das disciplinas frequentadas pelos alunos com deficiência.  
 

Disciplinas   n %  

Anatomia Humana I 5 14,7 

Anatomia Humana II 3 8,8 

Fisiologia do Exercício 2 5,9 

Ginástica I 1 2,9 

Ginástica II 2 5,9 

Ginástica III 1 2,9 

História da Educação 4 11,8 

História da Educação Física 1 2,9 

Jogos e Brincadeiras 3 8,8 

Libras 3 8,8 

Lutas 4 11,8 

Metodologia de Ensino da Educação Física 2 5,9 

Práticas Curriculares IV 1 2,9 

Voleibol 2 5,9 
Fonte: Dados da pesquisa. 

n absoluto. 

 

Neste contexto, podemos observar que, pela narrativa dos professores 

participantes, a disciplina com maior frequência de alunos com deficiência foi a 

disciplina de Anatomia Humana I (14,7%), que é ministrada no 1º período de acordo 

com a Matriz do Curso, como expresso no atual Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Educação Física da ESEFFEGO (PPC, 2015). Em segundo lugar, estão 

as disciplinas História da Educação e Lutas com um quantitativo de 4 alunos com 

deficiência em cada uma delas, sendo a primeira ofertada no 2º período e a segunda no 

4º período do curso (PPC, 2015). Em terceiro lugar, com 8,8%, estão as disciplinas: 

Jogos e Brincadeiras (1º período); Anatomia Humana II e Libras, ambas ofertadas no 2º 

período. Em seguida, com 5,9%, estão as disciplinas de Ginástica II (2º período); 

Voleibol (3º período) e Metodologia de Ensino da Educação Física e Fisiologia do 
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Exercício (4º período). E, por fim, com 2,9%, as disciplinas de Ginástica I (1º período); 

Fundamentos História da Educação Física (4º período); Práticas Curriculares IV e 

Ginástica III (disciplinas não encontradas no PPC 201 5 da ESEFFEGO, já que estas 

disciplinas estiveram em vigência no antigo PPC da intuição, sendo suprimida pelo 

atual PPC de 2015).  

Dentre as diversas disciplinas citadas pelos professores, eles relataram quais 

eram as deficiências que esses acadêmicos possuem. O gráfico abaixo elucida, a partir 

da concepção dos professores participantes da pesquisa, as especificidades desses 

alunos.  

 

 Gráfico 1 - Alunos com deficiência na perspectiva do professor. 

 

  Fonte: Dados da pesquisa. 
   % cumulativa. 
 

Podemos observar que, na concepção dos professores participantes da pesquisa 

41,2% dos acadêmicos com deficiência que estão cursando ou cursaram as disciplinas 

do curso de Educação Física possuem deficiência intelectual, 17,6% deficiência física e 

deficiência visual, 14,7% são autistas e 8,8% têm deficiência múltipla. Essa 

porcentagem diz respeito não à quantidade absoluta de pessoas com essas 

especificidades, mas sim ao número de vezes que essas deficiências foram relatadas 

pelos professores nas diferentes disciplinas.  

Esses dados apresentados pelos professores sobre as deficiências que os alunos 

possuem coincidem com os dados oficiais sobre o quantitativo de os alunos com 

deficiência no curso de Educação Física divulgados pela Coordenadoria de Direitos 
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Humanos e Diversidade da UEG (2018a), a qual fez um levantamento do quantitativo 

de alunos com deficiência matriculados nos diversos campi da UEG, inclusive no curso 

de Educação Física da ESEFFEGO. 

De acordo com Site Oficial da UEG (2019), a coordenadoria é responsável por 

definir os assuntos relacionados aos direitos humanos naquilo que tange ao ensino e à 

aprendizagem, propondo e assegurando políticas e ações que defendem o respeito às 

diversidades referente a estudantes homossexuais, transsexuais, bissexuais, negros, 

indígenas, pessoas com deficiência, entre outros. 

O campus da Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia (ESEFFEGO), 

oferece os cursos de Fisioterapia e os cursos de licenciatura e bacharelado em Educação 

Física. De acordo com os dados da Coordenadoria de Direitos Humanos e Diversidade 

da UEG (2018a), o curso de Fisioterapia possui um quantitativo de cinco alunos (as) 

com deficiência: três alunos com deficiência física, um com deficiência visual e um com 

deficiência múltipla (Deficiência Auditiva e Deficiência Física). No curso de 

bacharelado em Educação Física, há um aluno com deficiência intelectual matriculado, 

visto que esse curso é recente, tendo o seu primeiro vestibular no semestre de 2018/2. Já 

o curso de licenciatura em Educação Física é o que mais possui discentes com 

deficiência. A tabela 2 apresenta o quantitativo de alunos matriculados e quais são as 

deficiências desses acadêmicos. 

 

Tabela 3 – Discentes com deficiência no curso de licenciatura em Educação Física do 

campus ESEFFEGO. 

Variáveis n % 

Deficiência 
  

Autismo 1 11,1 

Baixa Visão 1 11,1 

Cegueira 1 11,1 

Deficiência Física 1 11,1 

Deficiência Intelectual 3 33,3 

Deficiência Múltipla 2 22,2 

Sexo 
  

Feminino 4 44,4 

Masculino 5 55,6 

Apoio Pedagógico 
  

Não 4 44,4 

Sim 5 55,6 
Fonte: Coordenação de Direitos Humanos e Diversidade da UEG, 2018a. 

n absoluto. 
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A tabela mostra que, no curso de licenciatura em Educação Física da 

ESEFFEGO, há um quantitativo de nove alunos com deficiência, sendo 4 do sexo 

masculino e 5 do sexo feminino. Entre os estudantes com deficiências e/ou transtorno, 

há um aluno com autismo, um aluno com baixa visão, um aluno com cegueira, um 

aluno com deficiência física, três com deficiência intelectual e dois com deficiência 

múltipla: um com Deficiência Intelectual e Baixa Visão e o outro com deficiência 

auditiva e deficiência física. Desses alunos com deficiência, 5 possuem apoio 

pedagógico
6
, profissional responsável por acompanhar e auxiliar esses acadêmicos nas 

atividades pedagógicas direcionadas pelos professores regentes. Quanto ao fato de os 

demais alunos que possuem alguma deficiência não serem acompanhados por um 

professor de apoio pedagógico, isso se justifica por alguns fatores, como: não 

necessitarem de auxílio pedagógico extraclasse, livre escolha do acadêmico de não 

solicitar o apoio pedagógico ou que já foi solicitado, mas que se encontra em processo 

de avaliação.  

 

1.2 O modelo individual da deficiência: sua relação com a educação especial e seus 

desdobramentos na concepção de professores universitários 

 

A Idade Moderna foi um período de mudança no cenário social, político e 

cultural através da consolidação do sistema capitalista e de novas ideias e conceitos para 

o pensamento da sociedade do Ocidente. A transição do feudalismo para o capitalismo 

aconteceu de forma complexa, sendo um período de conflitos e lutas entre as classes 

ascendentes (burguesia)
7
 e a classe do antigo regime (clero e a nobreza). Ademais, “[...] 

a sociedade burguesa moderna, surgida das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os 

antagonismos de classe. Apenas estabeleceu novas classes, novas condições de 

opressão, novas formas de luta em lugar das velhas” (SILVA, 1986, p. 221). 

                                                 
4 Diálogo teórico que será abordado no segundo capítulo, tópico 2.3. 

5 Quem era a burguesia? Eram os escritores, os doutores, os professores, os advogados, os juízes, os 

funcionários — as classes educadas; eram os mercadores, os fabricantes, os banqueiros — as classes 

abastadas, que já tinham direito e queriam mais. Acima de tudo, queriam — ou melhor, precisavam — 

lançar fora o jugo da lei feudal numa sociedade que realmente já não era feudal. Precisavam deitar 

fora o apertado gibão feudal e substituí-lo pelo folgado paletó capitalista. [...] Encontraram a 

expressão de suas necessidades no campo econômico, nos escritos dos fisiocratas de Adam Smith; e a 

expressão de suas necessidades, no campo social, nos trabalhos de Voltaire, Diderot e dos 

enciclopedistas. O laissez-faire no comércio e indústria teve sua contrapartida no “domínio da razão” 

na religião e na ciência (HUBERMAN, 1986, p. 160). 
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Assim, há um processo de deslocamento do pensamento do período medieval, 

quando havia um monopólio do conhecimento religioso, para o advento do pensamento 

médico e biológico sobre a sociedade, que também teve reflexos significativos sobre a 

forma de perceber a pessoa com deficiência na nova conjuntura de sociedade. 

 

Na forma de pensar tipicamente moderna, o corpo que expressa diferenças 

para além daquelas tidas como variações da própria natureza humana deixa 

de ser compreendido a partir de evidências místicas ou de providências da 

esfera divina, adentrando ao campo etimológico das incorreções biológicas. 

(PICCOLO, 2015, p. 38). 

 

A ciência consegue diminuir o poder da igreja sobre a sociedade, mas, mesmo 

nesse novo contexto de produção do conhecimento, com o predomínio da razão e os 

avanços da medicina, o corpo passa a ser entendido como um objeto biológico e 

mecânico que sustenta a alma, assim apenas aquele que apresentasse um corpo saudável 

teria condições de sustentar a alma. René Descartes, com sua clássica máxima “penso, 

logo existo” (1985), valoriza a habilidade intelectual sobre o corpo e concretiza a cisão 

entre corpo e mente. “Assim, por mais que tenhamos diversas e múltiplas formas de 

interpretar o corpo, é o saber médico ocidental, racional, cartesiano e disciplinador que 

irá conferir legitimidade ao mesmo” (PICCOLO, 2015, p. 39). 

No século XVII, a ordem era manter os corpos disciplinados para serem úteis e 

dóceis ao Estado em termos de exploração de suas forças objetivas e subjetivas, 

principalmente após a introdução da padronização dos movimentos corporais a partir do 

momento em que a Educação Física é implementada nas escolas europeias para formar 

um novo corpo para a indústria. “[...] corpos medidos em seus milímetros pelo 

ajustamento à máquina e às técnicas de automação” (PICCOLO, 2015, p. 51).  

Deste modo, a consolidação do capitalismo é marcada pela Revolução 

Francesa (transformação política) e pela Revolução Industrial (transformação 

econômica) no século XVIII. Esse contexto social inicia as ideias de progresso, 

indivíduo e razão. Paralelamente a essas mudanças políticas e econômicas, é 

consolidado um discurso de cunho biológico sobre a deficiência pelo novo pensamento 

vigente, o científico. 

 

A premissa básica do modelo individual consiste na definição do sujeito pelo 

seu déficit, desde este ponto de vista a pessoa com deficiência se reduz a sua 

deficiência. Localiza o problema da deficiência no interior do indivíduo e de 

seu estado fisiológico-físico-funcional pertence a seu corpo, portanto a 

exclusão derivada da deficiência nada mais representa do que um fenômeno 
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natural ocasionado por limitações funcionais intangíveis. (OLIVER, 1990, 

apud PICCOLO, 2015, p. 114). 

 

Brogna (2005) relata que a visão por trás deste modelo mostra a deficiência 

como uma questão de saúde-doença e inclui a ideia de sujeito a reparar. Portanto, o 

modelo individual localiza o problema da deficiência dentro do indivíduo e as causas 

desses problemas estão em relação às limitações funcionais e/ou psicológicas que são 

resultado da deficiência, sendo essa tratada como tragédia pessoal, carente de 

tratamento médico para se adaptar à sociedade capitalista. 

O modelo individual criado pela ciência tem estreita ligação com as 

características peculiares desta sociedade no que se refere ao ideal de corpo, tais como: 

a disciplina dos corpos, o corpo útil e produtivo, o qual está submetido à lógica de 

dominação da produção mercadológica, no momento em que o trabalhador vende a sua 

força de trabalho ao capital. Isso acarreta diversas desigualdades sociais pela nova 

divisão de classes entre burguesia e proletariado, a implementação das máquinas e a 

urbanização. Consequentemente, essa mudança econômica, política, cultural e social 

teve implicações significativas sobre as pessoas com deficiência nessa nova conjuntura 

de sociedade capitalista (Piccolo, 2015). 

Marx estudou o funcionamento e as leis internas do capitalismo e, a partir de 

suas análises, fez diversas críticas a esse sistema, refletindo especialmente sobre a 

alienação
8
 no processo econômico, a qual tira do homem o objeto da sua produção, 

tornando-o estranho a si mesmo e ao ambiente onde vive. Logo, o ser humano não se vê 

como tal, do que resulta um processo de coisificação, no qual ele se reduz a uma 

mercadoria, e se torna pobre quanto mais riqueza gera (MARX, 2010). 

O trabalho, na concepção de Marx (2010), se estabelece na relação entre 

homem e natureza, que constitui a consciência através da interação entre objetividade e 

subjetividade, as quais são materializadas na realidade e modificam a natureza ao longo 

da história, com este processo, o homem, quando transforma a natureza, também 

modifica a si próprio, porquanto, este (o trabalho) é um processo de objetivação da 

consciência, seguida de uma nova subjetivação da consciência, alterada pela atividade 

desenvolvida. Contudo, no capitalismo, devido ao processo de alienação, chega-se ao 

ponto em que a objetivação da consciência com o objeto não produzirá reconhecimento 

                                                 
6 Marx (2010) afirma que a alienação do trabalhador se estabelece no conjunto desses seguintes 

momentos: estranhamento do objeto produzido, o estranhamento no ato da produção, estranhamento 

do ser genérico do homem e o estranhamento do homem pelo próprio homem. 
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do sujeito, pois o produto do seu trabalho não lhe pertence, assim exteriorizando uma 

consciência alienação/estranhamento do homem. De acordo com Marx (1996): 

 

O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o 

homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo 

com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma 

força natural. Ele põe em movimento forças naturais pertencentes a sua 

corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da 

matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio 

desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele 

modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as 

potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças a seu próprio 

domínio (MARX, 1996, p. 297). 

 

Consequentemente, a economia nacional cria entre os trabalhadores uma 

espécie de competição, e a divisão do trabalho gera o empobrecimento desse 

proletariado. 

 

Enquanto a divisão do trabalho eleva a força produtiva do trabalho, a riqueza 

e o aprimoramento da sociedade, ela empobrece o trabalhador até a condição 

de máquina. [...] a divisão do trabalho sempre mantém o trabalhador 

dependente do capitalista, leva-o à maior concorrência, impele-o à caça da 

sobreprodução, que é seguida por uma correspondente queda de intensidade 

(MARX, 2010, p. 29). 

 

À medida que o trabalhador se submete a todas as condições do capital 

vendendo sua força de trabalho, o homem se reduz a uma máquina e se iguala a uma 

mercadoria. Marx afirma que “[...] o trabalho é uma mercadoria” (2010, p. 35), assim 

reduzindo os homens a um produto que pode ser substituído quando não for mais 

necessário ao capitalista. E o que os economistas nacionais chamam de trabalhadores na 

atual sociedade capitalista, vistos como cidadãos livres para vender sua força de 

trabalho, são na verdade conduzidos por uma racionalidade desumanizada que busca de 

forma desenfreada produzir e consumir. 

 

Com o advento da modernidade e da norma as relações de força e a razão de 

ser humano ideal mudam completamente. Ser ideal agora significava ter o 

corpo apto à maquinaria e parafernália industrial. Não atingir este estágio 

somático e psíquico era motivo de mais alta recusa social, sinal de descrédito 

e incapacidade, de dependência (PICCOLO, 2015, p. 42). 

 

Apesar de as pessoas com deficiência em outros períodos históricos serem 

totalmente excluídas da sociedade, a nova ordem social não permite que ninguém fique 
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de fora do modo de produção, pois o capitalismo transforma os corpos em mercadorias 

que vendem sua força de trabalho para produzir e gerar a mais-valia à burguesia. 

Sassaki (2006) afirma que, na Idade Antiga, as pessoas com deficiência eram 

submetidas à prática de exclusão social no sentido total, pois eram consideradas 

inválidas e incapazes para qualquer atividade e para o trabalho, portanto, não tinham 

utilidade para a sociedade. Mas esse corpo, que servia na Idade Antiga como suporte 

para carregar a alma, passou na Idade Moderna a ter visibilidade, com o objetivo de ser 

dominado e padronizado a fim de produzir e ser útil para as grandes indústrias. No 

entanto, a pessoa com deficiência que não se ajusta aos meios de produção não será 

excluída da sociedade capitalista, mas relegada à margem da sociedade. 

 

Considere a ideia de normalidade como um ponto de corte no processo de 

inclusão ou exclusão expresso pelas sociedades capitalistas. O que foge à 

mesma apenas pode ser incluído às margens, uma inclusão por exclusão. 

Claro que todas as sociedades ao longo de sua história definiram padrões de 

inclusão e exclusão, mas em nenhuma delas se observou limites tão rígidos e 

estreitos quanto os impostos pelo sistema capitalista e sua máxima do corpo 

útil e produtivo, fronteira esta demarcada não mais pelo divino e místico, 

mas, sim, pelo médico e biológico (CANGUILHEM, 2005 apud PICCOLO, 

2015, p. 41). 

  

Deste modo, torna-se de responsabilidade individual a pessoa se adaptar às 

demandas do sistema capitalista em troca de um salário. Logo, o corpo deve estar apto, 

caso contrário, se torna incapaz perante a sociedade, vivendo à margem dela, já que não 

consegue produzir para o capital e muito menos para manter a sua própria forma de 

subsistência. “A medicina se estabeleceu como um dos campos do saber em estreita 

ligação ao poder estatal, intuindo a violenta repressão no que tange ao corpo e, 

sobretudo ao que se desviasse de determinado padrão previamente estabelecido” 

(CANGUILHEM, 2005 apud PICCOLO 2015, p. 39). 

No século XVIII, o sistema capitalista, ao se deparar com uma grande 

diversidade corporal, da qual faziam parte pessoas consideradas incapazes por não se 

enquadrarem no padrão de corpo estabelecido, mostrou interesse no estudo e em 

pesquisas da medicina a fim de analisar e dar funcionalidade às pessoas com 

deficiência. Segundo Piccolo (2015), a pessoa com deficiência se torna sinônimo de 

doença. Consequentemente, surgem hospitais, clínicas e abrigos destinados a essas 

pessoas, refletindo um processo racional que se restringe ao estudo e à pesquisa dos 

corpos deficientes na perspectiva do biologicismo. 
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O biologicismo componente do modelo individual da deficiência considera a 

ciência natural como ferramenta mais apropriada para explicar a deficiência 

como objeto de estudo. Sob esse escopo analítico, no mais das vezes a 

investigação se realiza pela valência em um enfoque clínico e psicométrico 

obtido mediante métodos experimentais que pontuam sob o ângulo positivista 

a questão da deficiência (PICCOLO, 2015, p. 115). 

 

Percebe-se que a ciência positivista, ao usar os seus conhecimentos para 

estudar as pessoas com deficiência, as reduz ao tratamento da lesão e desconsidera as 

questões sociais que essa visão fragmentada pode acarretar na vida desses sujeitos. 

Nessa perspectiva, a pessoa com deficiência passa a ser um grupo que necessita 

ser inserido nas relações sociais de acordo com a norma vigente de sociedade. Deste 

modo, surgem ao longo dos anos diversas perspectivas que propõem educar as pessoas 

com deficiência.   

Neste contexto, a história da Educação Especial (EEs) no Brasil tem início no 

século XVIII, com a finalidade de promover funcionalidade às pessoas com deficiência, 

pois até então essas pessoas eram totalmente excluídas do contexto educacional. Isso 

não significa que as questões referentes à exclusão social e educacional dessas pessoas 

foram totalmente superadas na atualidade, como apontam Jannuzzi (1985), Bueno 

(1993), Carvalho, R. (1994) e Silva, R. (2013), ao afirmarem que Educação Especial 

passa por desafios, avanços e contradições.  

 

O que se pode depreender destes dois séculos é o início do movimento 

contraditório de participação-exclusão que caracteriza todo o 

desenvolvimento da sociedade capitalista, que se baseia na homogeneização 

para a produtividade e que perpassara toda a história da Educação Especial 

(BUENO, 1993, p. 63). 

 

Na fase inicial, a Educação Especial foi negligenciada pela institucionalização, 

passando por uma fase de proteção e filantropia e com a implementação de algumas 

políticas de escolarização dessas pessoas. Atualmente, vem superando o caráter 

extremamente biológico da deficiência, tentando garantir à pessoa com deficiência o 

direito à igualdade de oportunidades, apesar das contradições sociais envolvidas nesse 

processo de oportunidades. 

Nessa conjuntura social, surge a partir do século XVIII até 1930 a primeira fase 

da educação da pessoa com deficiência no Brasil, classificada por Jannuzzi (1985) e 

Silva. R. (2013) como a fase da institucionalização, com uma prática pedagógica 

fundamentada nos conhecimentos das áreas médica e psicológica, com maior destaque 

para a primeira. No entanto, essa fase ainda é impregnada da ideia de ajustar as pessoas 
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com deficiência de acordo com o padrão de normalidade das pessoas consideradas 

normais na sociedade. 

 

Se o surgimento das primeiras instituições escolares especializadas 

correspondeu ao ideal liberal de extensão das oportunidades educacionais 

para todos, aspecto sempre presente na educação especial no mundo 

moderno, respondeu também ao processo de exclusão do meio social 

daqueles que podiam interferir na ordem necessária ao desenvolvimento da 

nova forma de organização social. (BUENO, 1993, p. 64). 

 

Deste modo, essas instituições não buscavam a educação das pessoas com 

deficiência com o objetivo de torná-las autônomas e independentes. Na realidade, essas 

pessoas eram institucionalizadas e passavam o seu tempo sendo estudadas e avaliadas 

por médicos e psicólogos, que buscavam respostas sobre as incapacidades e/ou lesões 

desses pacientes. E se por acaso essas deficiências fossem corrigidas e não 

comprometessem o aprendizado, essas pessoas poderiam ser reinseridas na sociedade, 

podendo frequentar a escola. Caso contrário, continuariam segregadas nessas 

instituições especializadas, as quais não tinham como objetivo a educação desse grupo 

marginalizado. 

Sassaki (2006) afirma que a segregação consistia no isolamento das pessoas 

com deficiência em grandes instituições, que basicamente davam de forma precária 

abrigo, alimento e medicamento para seus internos, entre os quais também se 

encontravam doentes e idosos. Deste modo, a segregação era uma das formas de excluir 

as pessoas do convívio social e da família sem que se as tirasse da vida, como acontecia 

na Antiguidade. 

Jannuzzi (1985) analisou as bases científicas da educação das pessoas com 

deficiência nesse período histórico da Educação Especial no Brasil e identificou a 

vertente médico-pedagógica e a psicopedagógica. 

 

Vertente médico-pedagógica: mais subordinada ao médico, não só na 

determinação do diagnóstico, mas também no âmbito das práticas escolares 

[…]. Vertente psicopedagógica: que não independe do médico, mas enfatiza 

os princípios psicológicos […] (JANNUZZI, 1985, p. 59). 

 

Deste modo, a vertente predominante nesse tempo era a médico-pedagógica, 

que era aplicada em classes anexas aos hospitais psiquiátricos para as crianças com 

deficiência, que nessa época eram consideradas como anormais pelos médicos. Jannuzzi 

(1985) pontua que a vertente médico-pedagógica tinha o intuito de corrigir as 
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debilidades mentais apresentadas pelas pessoas com deficiência, através de testes 

clínicos com o auxílio do pedagogo, tendo esse um papel secundário na escolarização 

dessas crianças e atuando o saber médico na busca por adequar essas pessoas aos 

aspectos clínicos considerados normais para um indivíduo sadio. Logo, essas pessoas 

continuavam segregadas, sendo testadas e estudadas pelos médicos. 

A vertente psicopedagógica era pautada nos estudos em laboratórios 

experimentais, pesquisas genéticas, sendo influenciada pela tradição francesa, que 

utilizava a escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet (1857-1911) e seu 

colaborador Théodore Simon (1871-1961). A aplicação dessa escala tinha como intuito 

identificar o grau de anormalidade da inteligência dos alunos, em alguns casos essas 

crianças eram isentas de fazer matrículas nas escolas regulares de ensino (SILVA, R., 

2013). 

Portanto, nota-se que a influência do modelo médico perpassa pelo ambiente 

educacional, o qual naquele momento visava à segregação no contexto social e 

educacional das pessoas com deficiência, que eram consideradas anormais e deveriam 

ser tratadas a partir de experimentos, testes e tratamentos clínicos para serem “curadas” 

e terem a chance de serem incluídas no ensino regular, caso contrário, elas continuariam 

institucionalizadas em ambientes segregacionistas. 

Em 1946, foi adotada uma nova Constituição no Brasil, a qual determinou a 

obrigatoriedade do ensino primário. Neste momento, a União recebeu o poder de 

legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, o que culminou na criação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). A Lei n° 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961, após quinze anos de debate no Congresso Nacional, tratou da 

Educação Especial nos artigos 88 e 89, que estabelecem que as pessoas com deficiência 

devem ser contempladas na educação a fim de ser inseridas na sociedade. Além disso, 

determinam que as instituições privado-filantrópicas consideradas eficientes na 

educação das pessoas com deficiência devem receber ajuda financeira dos poderes 

públicos (BRASIL, 1961). 

Por um lado, com a publicação dessa legislação, ocorreu um aumento do 

número de escolas públicas para atender a população, consequentemente surgiram nas 

escolas as classes especiais para o atendimento daquelas pessoas com deficiência que 

tivessem um grau intelectual compatível com o ensino. Assim, eles passavam por vários 

Testes de QI, que visavam identificar aqueles que seriam direcionados para a classe 
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especial nas escolas regulares e aqueles que seriam direcionados às instituições privado-

filantrópicas. 

 

Os irregulares, com que a escola tem de se trabalhar, ou são débeis mentais 

ligeiros ou instáveis, com pequenas perturbações qualitativas, de fundo quase 

sempre endócrino leve, ou de fundo psicogênico (complexos afetivos, 

especialmente de inferioridade). Mesmo que a proporção seja grande, o 

exame mental, fácil, simples, susceptível de ser realizado em breve prazo, 

afastará em tempo oportuno as crianças nessas condições para classes de 

observação e, depois, para institutos especiais. (FILHO apud JANNUZI, 

1992, p. 74). 

 

De acordo com Rosa e Andre (2006), a LDBEN abriu o caminho legal para 

estruturar a educação especial em classes especiais à margem do ensino regular, além de 

ter favorecido o crescimento desenfreado de instituições privado-filantrópicas. Nesse 

contexto, o poder público acaba se esquivando da responsabilidade de garantir a 

educação dessas pessoas, transferindo a responsabilidade para essas instituições, logo 

houve ainda mais um aumento no número das instituições privado-filantrópicas. “Os 

estabelecimentos nas instituições especializadas privadas quintuplicaram, evidenciando 

uma tendência para a privatização-filantrópica, em parte devido ao descaso 

governamental em relação à educação das pessoas com deficiência” (SILVA, R., 2013, 

p. 133). 

Portanto, podemos perceber que os atendimentos às pessoas com deficiência se 

restringiam ao campo médico e psicológico, sendo o pedagogo apenas um auxiliar. 

Deste modo, a tendência do atendimento educacional desse grupo populacional no 

Brasil perpassa por uma educação de responsabilidade das instituições filantrópicas e, 

em raríssimas exceções, pelo poder público. 

De certa forma, essas ações acabam fazendo com que o governo terceirize a 

educação dessas pessoas e se esquive de assumir essa responsabilidade social. Tal 

atitude se reflete na consciência da sociedade, pois muitos entendem que essas pessoas 

não teriam condições cognitivas para serem inseridas no ensino regular e ressaltam que 

a problemática da Educação Especial não é de grande importância no âmbito das 

políticas públicas. 

Jannuzi (1992) afirma que, nas classes especiais, a intenção do poder público 

era de integrar essas pessoas no meio social, pois, possuíam condições de serem 

educadas e inseridas na produção para o capital. Portanto, criou-se na educação especial 

um dualismo entre a privatização e o assistencialismo às pessoas com deficiência, além 
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do descaso por parte do governo em propor políticas educacionais que possibilitassem 

uma educação digna a elas. 

De fato, essas instituições filantrópicas tiveram sua importância na educação 

das pessoas com deficiência, isso não pode ser desconsiderado, já que naquele momento 

era uma das poucas alternativas que possibilitavam o desenvolvimento de alguma 

potencialidade dessas pessoas. No entanto, tais iniciativas não efetivaram a valorização 

e a aceitação desses indivíduos na sociedade, pois, eles acabaram sendo segregados 

nessas instituições e não conviveram com os diversos sujeitos que estavam inseridos na 

realidade social. No máximo, algumas pessoas com deficiência que não comprometiam 

a ordem social eram integradas em classes especiais, destinadas exclusivamente a 

alunos com deficiência leve na escola regular, para não atrapalharem o andamento do 

ensino regular. 

 

Esta fase de integração viu surgirem as classes especiais dentro das escolas 

comuns, o que aconteceu não por motivos humanitários e sim para garantir 

que as crianças com deficiência não “interferissem no ensino” ou não 

“absorvessem as energias do professor” a tal ponto que o impedissem de 

instruir adequadamente o número de alunos geralmente matriculados numa 

classe (CHAMBERS; HARTMAN apud SASSAKI, 2006, p. 124). 

 

De acordo com Mantoan (2003), o movimento a favor da integração se inicia 

em 1969, quando começaram a questionar as práticas sociais e escolares 

segregacionistas. A integração surge para trazer ao convívio social as pessoas com 

deficiência que estavam confinadas em instituições especializadas, como hospitais, 

abrigos, escolas especiais, no entanto, essas pessoas deveriam se adequar às normas, 

sem nenhum tipo de adaptação da sociedade em relação à sua inserção aos diversos 

espaços sociais, como a escola. Por isso, não resolveu a situação de opressão e 

preconceito vivida por essas pessoas com deficiência, apenas mascarou as situações de 

marginalização social. Deste modo, a base da integração segue o princípio da 

normalização que busca identificar no sujeito o foco da mudança a fim de se adaptar nos 

espaços sociais, entre eles a escola. 

 

A integração escolar pode ser entendida como o “especial na educação”, ou 

seja, a justaposição do ensino especial ao regular, ocasionando um inchaço 

desta modalidade, pelo deslocamento de profissionais, recursos, métodos e 

técnicas da educação especial às escolas regulares (MANTOAN, 2003, p. 

16). 
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Deste modo, o objetivo da integração escolar não é que as instituições de 

ensino criem estratégias para incluir os alunos com deficiência nas salas de aula regular 

e no convívio social do espaço, sendo essa demanda transferida para um grupo de 

profissionais especializados dentro da própria escola. Assim, de fato, ainda há indícios 

de algumas ações segregacionistas no ambiente educacional, mesmo com essas pessoas 

saindo de instituições privado-filantrópicas e ingressando no ensino regular. Em 

contrapartida, devemos pontuar que, embora não seja o ideal, a integração é um avanço 

na busca pelos direitos sociais dessas pessoas se comparada às diversas práticas 

excludentes que elas já sofreram na sua trajetória histórica. 

Deste modo, ao entender o processo de construção da sociedade capitalista e da 

forma como foi estruturada a educação especial no Brasil, podemos identificar nos 

relatos e discursos dos professores entrevistados, vestígios de algumas concepções e 

atitudes preconceituosas na forma de tratar as pessoas com deficiência, inclusive no 

contexto educacional, que foram perpetuadas. 

Uma evidência disso é que um dos professores entrevistados, quando indagado 

sobre sua percepção com relação às atitudes preconceituosas na universidade, afirmou 

que essa conduta foi e ainda é influenciada pelo discurso racionalizado advindo da 

ciência médica, quando deram início ao estudo sobre as pessoas com deficiência, 

perpetuando o mito de que essas pessoas são incapazes e logo não merecem estar na 

universidade. 

 

A Universidade potencializa o preconceito, sabe por quê? Porque aqui 

dentro você tem aquele discurso racionalizado, aquele discurso da ciência. 

Então, você acaba utilizando de argumento cientifico para falar que aquele 

aluno não merece, não é capaz. Você tem todo um discurso cientifico que 

apoia esse preconceito (H4, 07/Jun/2018).
9
 

 

Portanto, apesar dessas práticas não serem mais aceitas na sociedade atual, 

como foram consideradas normais em outros momentos históricos, essas atitudes 

preconceituosas ainda são reproduzidas no contexto universitário, mesmo que de forma 

camuflada, pela própria forma como a sociedade capitalista foi sendo construída. Deste 

contexto, é necessário elucidar que o conhecimento científico não pode reduzir as 

pessoas com deficiência à doença ou à lesão, pois se corre o risco de perpetuar a 

                                                 
7 As narrativas dos professores entrevistados foram reproduzidas no trabalho, sem se fazer as devidas 

correções ortográficas, dando total veracidade aos discursos.  
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marginalização dessas pessoas, as quais devem se adaptar à sociedade (PICCOLO 

2015). 

Desde as primeiras civilizações, sempre existiu a necessidade de estabelecer 

padrões de corpo, logo a trajetória histórica da pessoa com deficiência é marcada por 

construtos terminológicos ofensivos, de menor e maior grau, tais como: anormal, 

monstro, defeituoso, incapaz, grotesco, doido, bobo, portador de deficiência, entre 

outros. Essas terminologias foram construídas socialmente e só serviram para estimular 

o preconceito, reforçar os estereótipos e promover a exclusão social das pessoas com 

deficiência, realidade que, infelizmente, ainda se encontra presente nos dias de hoje 

(PICCOLO, 2015). 

De acordo com Crochík, (2011), a discriminação das pessoas com deficiência é 

resultado da estrutura social em que vivemos, a qual perpetua situações preconceituosas 

contra todas as pessoas da minoria social. Inserem-se nessa minoria todas aquelas 

pessoas que passam por alguma situação de discriminação social, entre elas os pobres, 

os homossexuais, as mulheres, os negros, os indígenas e as pessoas com deficiência. 

Dependendo do momento histórico, os membros desses grupos não possuíam nenhum 

direito social; já em outros, esse direito é ou era garantido de forma marginalizada. 

Tal fato se justifica na relação dialética entre exclusão/inclusão, portanto 

contraditória. Crochík (2011) afirma que existe uma inclusão marginal e a exclusão. A 

primeira ocorre quando a inclusão é precária, quando as condições limitadas do 

exercício à cidadania quase que o invalidam; na exclusão os direitos sociais, em boa 

parte, não acontecem. 

Martins (2003) afirma que a discussão sobre a exclusão não pode ser 

compreendida de acordo com a etimologia da palavra, como algo que está fora, pelo 

contrário, a exclusão acontece no interior da realidade, a qual produziu os problemas 

que a causam. Além do mais, esse autor afirma que na discussão sobre inclusão existe 

uma falsa questão, pois a inclusão que existe é precária, instável e marginal. Sendo que 

a marginalização das minorias sociais acontece através de discursos que expressam o 

respeito ao direito de incluir, mas que, na verdade, esse discurso “inclusivo” favorece 

apenas o desenvolvimento econômico, logo reproduz a desigualdade social entre as 

pessoas e de forma camuflada, deste modo reafirma a contradição entre 

exclusão/inclusão. 
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As políticas econômicas atuais no Brasil e em outros países, que seguem o 

que vem sendo chamado de modelo neoliberal, implicam a proposital 

inclusão precária e instável, marginal. Não são, propriamente, políticas de 

exclusão. São políticas de inclusão das pessoas nos processos econômicos, na 

produção e na circulação de bens e serviços, estritamente em termos daquilo 

que é racionalmente conveniente e necessário à mais eficiente (e barata) 

reprodução do capital (MARTINS, 2006, p. 20). 

 

Quando se fala em inclusão na sociedade capitalista que racionaliza as relações 

sociais através dos modos de produção, acaba-se por negligenciar os direitos sociais das 

pessoas que permanecem à margem da sociedade, perpetuando a desigualdade de 

classes.  

As políticas atuais no Brasil seguem o neoliberalismo, que implica a inclusão 

precária, instável e marginal de todas as pessoas nos setores da educação, saúde, 

previdência social, entre outros. O sistema de direito à educação se torna mais universal 

e ninguém mais pode ficar sem estudar, pois, isso faz parte do processo de 

desenvolvimento da sociedade (CROCHÍK, 2011). 

Portanto, ao identificar que o direito à inclusão das minorias sociais acontece 

de forma marginalizada, a sociedade acaba tendo uma visão limitada da diversidade, 

tendo essa atitude consequência drástica nas relações interpessoais, como constatada no 

relato do participante B1, ao afirmar que o aluno deve ser incluído, mas que precisa 

seguir o “padrão” e aponta para possíveis professores “permissivos”. 

 

Existem aqueles que são permissivos demais e aqueles que são como eu, eu 

me incluo no quadro, que eu acho que o aluno tem direito sim, mas ele tem 

que seguir o padrão (B1, 19/Jun/2018).  

 

Esta afirmação carrega significações importantes sobre a diversidade corporal, 

pois o que é importante para esse professor é se o aluno consegue se enquadrar na 

norma, no padrão, sem levar em conta suas especificidades enquanto ser humano, 

aproximando do discurso meramente preconceituoso da sociedade capitalista. Com 

relação a esses professores ditos como “permissivos”, talvez estes estejam mais 

propensos a um ensino mais próximo à inclusão. 

Neste contexto, o preconceito incide na relação entre o indivíduo e a sociedade, 

assim ele é produzido socialmente e estabelece determinados padrões de 

comportamentos que devem ser seguidos. 

 

O preconceito não é inato ao homem, é uma reação individual e diz respeito a 

um mecanismo desenvolvido pelo indivíduo para poder se defender de 
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ameaças imaginárias, e assim é um falseamento da realidade, que o indivíduo 

foi impedido de enxergar. O indivíduo preconceituoso está propício a 

disseminar os estereótipos que são proporcionados pela cultura (CROCHÍK, 

2006, p. 21-22). 

 

Deste modo, o preconceito pode desencadear o que chamamos de estereótipos. 

Crochik (2006) afirma que o estereótipo é produto da cultura que nasce no próprio 

processo de adaptação do homem à natureza, que implica em dominação, que esse 

poder entre os homens se tornou violência sublimada, propagada pelas palavras na 

própria divisão social do trabalho. Um desses estereótipos, criado a partir de fatores 

ideológicos, econômicos, psíquicos e religiosos, é o que classifica as pessoas entre as 

que detêm a “força” e o “poder” e as que são consideradas “fracas” e “inferiores”. 

 

Os estereótipos são produzidos e fomentados por uma cultura que pede 

definições precisas, por meio de suas diversas agências: família, escola, 

meios de comunicação de massa etc.; nas quais a dúvida, como inimiga da 

ação, deve ser eliminada do pensamento e a certeza, perante a eficácia da 

ação, deve tomar lugar da verdade que aquela ação aponta: controle, quer da 

natureza, quer dos homens, para poder administrá-los (CROCHÍK, 2006, p. 

22). 

 

Portanto, o discurso de eficiência empregado como forma de racionalidade na 

busca pelo progresso revela apenas a aparência dessa racionalidade, pois, por outro 

lado, essa padronização de comportamento impede que o sujeito exerça sua autonomia e 

o pensamento se reduz a fatos pré-moldados, servindo aos estereótipos como resposta 

para a dominação, mantendo o status quo. 

Neste contexto, uma das indagações aos professores entrevistados foi com 

relação ao preconceito. De acordo com os dados analisados todos os entrevistados 

foram categóricos ao afirmar que as pessoas com deficiência passaram e ainda passam 

por situações preconceituosas advindas da sociedade, como apresentada na narrativa 

abaixo. 

 

Com certeza absoluta. Não só as pessoas com deficiência, mas quem não se 

encaixa esteticamente, quem não se encaixa no padrão de corpo, quem não 

se encaixa no padrão social. Então, é essa pluralidade, ela agride a 

sociedade como um todo. Então, para responder a sua pergunta, sim, eu 

acho que eles recebem uma dose de preconceito. Ou uma palavra que 

estereotipa. Eles recebem uma dose de visão preconcebida (B2, 21/Jun/ 

2018). 

 

Portanto, estamos sujeitos a uma educação voltada para o modo de produção 

capitalista, que tem como objetivo a transmissão de informações sem mediação e/ou 
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reflexão sobre as contradições sociais, tais informações objetivas e superficiais são 

selecionadas pela ideologia dominante, que condiciona o indivíduo a uma consciência 

subordinada. Baptista expõe dois pontos que elucidam a educação constituída pelo 

sistema capitalista. 

 

O primeiro é a transmissão de valores e normas. No modo de produção 

capitalista, valores como a propriedade privada, a competição, o 

individualismo, são valorizados e por isso transmitidos a toda sociedade. Este 

é um dos elementos para se garantir as condições necessárias para se permitir 

a reprodução do capitalismo. O segundo aspecto [...] a educação tem a 

capacidade de interferir significativamente no corpo, pois aí está o lócus 

privilegiado do controle social (BAPTISTA, 2013, p. 228). 

 

Assim, os corpos são padronizados e submetidos ao controle social na lógica 

capitalista, que utiliza a educação como mediadora da alienação e da mercadorização 

dos corpos, ideal já denunciado por Marx (1986). Nesse momento, a imagem do 

indivíduo passa a ser reflexo de quem ele é, obrigando-o a preparar-se cuidadosamente 

para exibir um corpo escultural. 

O corpo passa a ser coisificado, o homem é visto como uma máquina que 

necessita produzir e se resume aos aspectos quantitativos. A partir do momento em que 

o corpo não atinge o ideal produtivo, corpos que diferem do padrão corporal 

conceituado como perfeito são marginalizados, entre eles o corpo diferente, por 

acharem que esse possui uma desvantagem com relação aos corpos ditos como 

saudáveis e produtivos. O corpo diferente vai contra os princípios do capital, o que 

explica o fato de ter sofrido um histórico de exclusão social. Segundo Baptista (2013, p. 

235), “[...] definir o modelo de corpo e estética adequada a esta sociedade faz o 

indivíduo se identificar com ações, pensamentos, valores e formas de viver. Dessa 

maneira, a manutenção da produção e reprodução consolida a existência do 

capitalismo”. 

Um professor, H4, ressaltou que as pessoas com deficiência passam por 

diversas situações de preconceito no contexto universitário, por entender que essa ação 

está presente nas relações sociais. 

 

Nossa como passa, como tem passado. Não só fora da Universidade, mas 

dentro da Universidade também. A Universidade só reproduz o que acontece 

lá fora. Então, dentro da Universidade, por exemplo, que é onde eu trabalho, 

a gente vê o preconceito explícito (H4, 06/Jun/2018). 
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Deste modo, a pessoa com deficiência está propícia a sofrer algum tipo de 

preconceito associado a diversos estereótipos que são produzidos e mantidos pela 

cultura, os quais perpetuam o tabu e estão passíveis de ser reproduzidos nas diversas 

esferas sociais, como na família, no sistema de ensino e no trabalho. Contudo, este 

professor parece desconsiderar o fato de que uma das funções da sociedade é a 

formação humana, cabendo à academia, questionar e romper padrões culturais 

preconceituosos. Ademais, os professores apontaram quais sujeitos praticam o 

preconceito no contexto universitário, como mostra o gráfico abaixo.  

 

Gráfico 2 – O preconceito na concepção dos professores participantes da pesquisa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Podemos constatar pelo gráfico apresentado que, de acordo com os professores, 

os acadêmicos com deficiência passam por situações preconceituosas que partem, 

principalmente, dos alunos (35%) e dos professores (26%), seguido pela gestão da 

universidade (20%). Esse dado é alarmante, pelo fato de esses grupos serem os 

principais agentes que possuem relação direta com esses acadêmicos dentro da 

universidade. 

Os professores relatam que entre eles há um desconforto com a presença da 

pessoa com deficiência na universidade por acharem que esses alunos não merecem 

estar no ensino superior, assim dificultam o processo de permanência desses acadêmicos 



37 

 

  

através da negação e de atitudes preconceituosas, como se observa na narrativa do 

entrevistado abaixo. 

 

Há também falas, atitudes de professores que reprovam esses alunos assim, 

intencionalmente. Pela fala, há professores que culpam esses alunos. Muitos 

professores falam que a Universidade não é lugar para essas pessoas. Então, 

falas bastante preconceituosas, falas bastante deprimentes, falas reprováveis 

e que infelizmente, estão no cotidiano da Universidade (H4, 07/Jun/2018). 

 

O preconceito advindo dos alunos, de acordo com os professores entrevistados, 

acontece, na maioria das vezes, a partir da negação de determinados acadêmicos em não 

querer realizar determinadas atividades com os alunos que possuem alguma deficiência, 

aqueles acham que serão “cuidadores” e que logo serão prejudicados, como a narrativa 

abaixo elucida. 

 

Ah certeza absoluta. Aqui mesmo, muita das vezes, os alunos na aula prática 

não querem participar com o fulano ou com o sicrano porque acha que vai 

ter serviço de babá (PC4, 08/Jun/2018). 

 

Podemos notar a partir da narrativa do professor participante que algumas 

pessoas na universidade ainda reproduzem o discurso pautado na visão assistencialista 

com relação às pessoas com deficiência, visão essa que já deveria ter sido ultrapassada 

pela sociedade como afirma (CROCHICK, 2006). Pois na concepção assistencialista as 

pessoas com deficiência eram vistas como incapazes de realizar suas atividades de 

forma independente e necessitavam de alguém que fizessem isso por elas, tirando-lhes a 

oportunidade de tentar. Entretanto, o que não é compreendido de forma ampliada é que, 

a partir do momento em que essas pessoas estão integradas na sociedade, elas possuem 

o direito de exercer suas tarefas de forma mais autônoma possível, através de 

adaptações, podendo mostrar que não são frágeis nem incapazes, devendo ser 

eliminados esses discursos de que a pessoa com deficiência necessita ser amparada por 

alguém em seus afazeres.  

Tais atitudes preconceituosas e carregadas de estereótipos e estigmas 

representam uma realidade autoritária, desigual e intolerante à diversidade no contexto 

universitário, interferindo de forma considerável na qualidade da permanência desses 

alunos no ensino superior. 

Observamos pelo relato de um dos entrevistados a forma como as pessoas com 

deficiência vivenciam o preconceito dentro da universidade de forma explícita às vezes 
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por parte dos próprios professores. Além de alguns acharem que esses alunos são 

incapazes de aprender, muitos no ambiente universitário utilizam estereótipos e 

terminologias ofensivas para se referir às pessoas com deficiência, o que reafirma o 

estigma sobre elas. 

 

A gente ouviu, inclusive, em reunião de professores, professor não fica 

vermelho nem na frente dos outros para falar: ‘o cara é mongolóide, não 

acredito que ele vai dar conta de dar aula’ (H1, 20/Jun/2018). 

 

A terminologia mongoloide, com origem na Idade Média, é extremamente 

ofensiva quando utilizada para nomear as pessoas com deficiência. De acordo com 

Sassaki (2006), as palavras Mongol e Mongoloide refletem o preconceito racial da 

comunidade científica do século XIX. Esse discurso preconceituoso e estereotipado 

ainda é reproduzido pelas pessoas nos dias atuais, logo essa terminologia ofensiva não 

foi superada e nem esquecida séculos atrás, isso comprova que o preconceito e o 

estigma ainda estão enraizados na nossa cultura. 

Outra forma bastante utilizada no cotidiano para nomear as pessoas com 

deficiência foi exemplificada pelo entrevistado H3 ao se referir aos acadêmicos com 

deficiência enquanto “problema”. “As pessoas tinham que se conscientizar que têm 

alunos com problemas na sala” (H3, 19/Jun/2018). Esse discurso é ultrapassado e, se 

reproduzido, propicia e sustenta os estereótipos que acabam prejudicando as pessoas 

com deficiência. 

Pam (2013) afirma que as pessoas não devem se conscientizar na perspectiva 

de que existem pessoas com “problemas”, pois essas pessoas não são um “problema”. 

São pessoas que possuem uma diversidade, seja ela motora, cognitiva, sensorial, entre 

outras, e que devem ser respeitadas, não devendo ser rotuladas como problema, 

anormais, agressivas ou por meio de qualquer outro termo pejorativo. 

Entretanto, a clareza com que alguns professores percebem as práticas 

preconceituosas na universidade pode apresentar um momento propício e de potencial 

para mudanças de atitudes dos agentes envolvidos nessa comunidade acadêmica, pois é 

necessário acusar a sociedade intolerante e lutar pelo direito à diversidade. 

Neste contexto, exemplifiquemos o surgimento da terminologia anormalidade, 

pelo saber médico, para se referir às pessoas com deficiência. Etimologicamente, 

anormalidade pode ser definida como aquilo que sai da norma, seja para mais ou para 

menos, entretanto, esse termo é usado socialmente para remeter a pessoas com 
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deficiência, assim criando estereótipos através de uma cultura preconceituosa. Davis 

(1990 apud PICCOLO, 2015) afirma que esse conceito tem seu significado cotidiano 

diretamente ligado à subnormalidade e à inferioridade, expondo as pessoas com 

deficiência a preconceitos praticados na cultura, que advêm de estudos científicos das 

ciências naturais. 

Deste contexto, a questão da normalidade/anormalidade surge com o advento 

do poder da medicina sobre a sociedade ao abordar a relação entre saúde e doença. 

Ademais, a sociedade burguesa potencializou e vem disseminando todo esse movimento 

de normalização da sociedade a fim de estabelecer poder e ordem social, criando 

coletividades humanas que, de acordo com certas características, podem ser incluídas no 

grupo dos “normais” ou dos “anormais”.  

 

O anormal é compreendido então como uma criação histórica desenvolvida 

pela sociedade burguesa. Ele não é um desvio de um hipotético tipo original 

nem uma aberração da natureza, mas antes a construção teórica e prática de 

uma sociedade fundada na normalização dos indivíduos. Desta forma, os 

anormais nada mais são do que construções sociais naturalizadas, as quais 

derivam de relações de poder que atribuem a eles uma posição de 

inferioridade e submissão na ordem social (FREIRE, 2011, p. 97). 
 

Segundo Plaisance (2005), o modelo de anormalidade, criado socialmente para 

nomear as pessoas com deficiência, foi importado para a escola por médicos e 

psicopedagogos. 

 

Tanto os médicos quanto os psicopedagogos pretendem diagnosticar as 

“anormalidades escolares”, para as quais eles fornecem, no mais das vezes, 

definições tautológicas. As crianças anormais são crianças que “em virtude 

da sua constituição física e intelectual se tornaram incapazes de aproveitar 

dos métodos comuns de instrução e de educação em vigor nas escolas 

públicas” (BINET; SIMON, 1907 apud PLAISANCE, 2005, p. 406). 

 

Deste modo, a própria escola passa a reproduzir e rotular no contexto 

educacional aquelas pessoas ditas “normais” e as “anormais”, sendo essa relação 

“normal/anormal” marcada por uma série de crenças estigmatizantes criadas 

socialmente que perpetuam o preconceito. 

Segundo Goffman (1963), o estigma foi criado pelos gregos, os quais se 

utilizavam de sinais corporais para evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau 

sobre o status moral. Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo do indivíduo 

não aceito socialmente, ou que havia cometido algo imoral de acordo com os costumes 
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dessa sociedade. O estigma é atributo de quem é considerado diferente dos outros, 

sendo uma espécie menos desejável, assim deixamos de considerá-lo criatura comum e 

total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída (GOFFMAN, 1963, p. 6). 

Goffman (1963) afirma que existem três tipos de estigmas: o primeiro, estigma 

sobre as abominações do corpo, que está relacionado às várias deformidades físicas; o 

segundo, o estigma sobre as culpas de caráter individual, percebida como fraqueza, 

paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas e desonestidade; essas ideias 

agrupam nesse tipo de estigma as pessoas com distúrbio mental, presidiários, viciados, 

alcoólatras, homossexuais, desempregados, pessoas que tentaram ou cometeram 

suicídio e pessoas com comportamento político radical. E por último, os estigmas de 

raça, nação e religião, que são transmitidos e contaminam todos os membros de um 

grupo familiar, como o estigma de classe. 

 

Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, através das quais 

efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida: 

Construímos uma teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua 

inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando 

algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como as 

de classe social (GOFFMAN, 1963, p. 8). 

 

Portanto, as pessoas com deficiência acabam se tornando um grupo oprimido, 

pois aquilo que seria apenas uma característica corporal da pessoa passa a ser uma 

incapacidade, dificultando a inserção desses corpos no meio social. 

Deste modo, apesar do preconceito estar presente na sociedade, nas pessoas e 

nas instituições, a inclusão social ao longo dos anos vem se ampliando. Sendo assim, a 

prática de inclusão social veio para combater a prática de exclusão social das minorias 

(CROCHÍK, 2011). 

 

A prática da inclusão social repousa em princípios até então considerados 

incomuns, tais como: a aceitação das diferenças individuais, a valorização de 

cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana, a aprendizagem 

através da cooperação. A diversidade humana é representada, principalmente, 

por origem nacional, sexual, religião, gênero, cor, idade, raça e deficiência 

(SASSAKI, 2006, p. 40). 

 

A inclusão social não pode ser feita de forma marginalizada, devendo ser um 

processo de construção de um novo tipo de sociedade. Segundo Lima e Cupolillo (2006, 

p. 264), a “[...] inclusão não é um processo já pronto e acabado nas sociedades, e, sim, 

uma proposta que tem permeado a subjetividade social, se desenvolvendo e também 
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encontrando resistências de diversas formas e por vários setores da sociedade e 

pessoas”. Assim, o embate da inclusão contra o preconceito é um caminho árduo, mas 

necessário, que ao menos atenua a violência existente criada ao longo dos anos. 

 

1.3 O modelo social da deficiência: as novas legislações e os desdobramentos na 

concepção de professores universitários 

 

Segundo Santanella (2008 apud ZOBOLI, 2012), no auge do capitalismo, 

surgem grandes pensadores, como Marx, Adorno, Marcuse e Freud (2010), que trazem 

uma visão de humano pautada nos desejos, consciência, experiência do corpo com o 

mundo, superando o conceito estritamente biológico e racional. 

 

Abre-se assim “uma nova zona de visibilidade do corpo”, permitindo a leitura 

das “inscrições dos fatores econômicos e políticos, da moral, da cultura, dos 

fantasmas e dos investimentos do desejo que circunscrevem o modo como o 

corpo emprega sua força de trabalho, institucional ou pulsional 

(SANTANELLA 2008 apud ZOBOLI, 2012, p. 60). 

 

Nesse pensamento revolucionário que unifica corpo e mente num todo 

indissolúvel, o homem é pensado como um Ser complexo no qual não há separação 

entre corpo, consciência, razão e sentimento. Essa nova forma de pensar o sujeito vem 

para romper com a dualidade entre corpo e mente e trazer reflexões a respeito dos 

corpos deficientes, pois esses também são humanos dotados de sentimentos, de 

consciência e de corpo que precisam ser inseridos e aceitos pela sociedade, mesmo 

sendo essa uma sociedade de produção e consumo. 

No século XX, em meio à nova estrutura capitalista com os avanços 

tecnológicos, as pessoas com deficiência percebem a necessidade de serem ouvidas e 

inseridas no contexto social, no mercado de trabalho, na educação e no lazer. Assim, a 

partir de 1970, surgem diversas revoltas e movimentos sociais liderados pelas próprias 

pessoas com deficiência na busca por seus direitos enquanto cidadãos. 

Em contrapartida, essas revoltas não efetivaram transformações da estrutura 

social, mas serviram para que as diversidades corporais representadas por negros, 

mulheres, homossexuais e pessoas com deficiência não se calassem frente às formas 

preconceituosas e discriminatórias que impediam sua ascensão social e lutassem pelo 

direito à inclusão social. Piccolo (2015) destaca a crescente politização dos movimentos 

das pessoas com deficiência em quase todo o mundo, objetivando debater temas como a 
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pobreza, a pouca democracia social e os constantes encarceramentos em 

estabelecimentos e residências. 

De acordo com Sassaki (2006), inclusão social é o processo pelo qual a 

sociedade se adapta para poder incluir pessoas que estão preparadas para assumir o seu 

papel na sociedade. “A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as 

pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, 

decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades”, afirma Sassaki (2006, 

p. 40). 

Na busca por essa inclusão social, as pessoas com deficiência criam 

organizações políticas de cunho científico e sociológico, pautadas no materialismo 

dialético para transformar a visão distorcida de corpo anormal, incapaz, doente, que o 

modelo individual da deficiência perpetuou por vários séculos, nascendo o modelo 

social da deficiência. 

 

É a estrutura social que desabilita e cria a deficiência devido à falta de 

serviços e oportunidades adequadas para assegurar a plena e incondicional 

inclusão social de todos. Partindo desse esteio teórico, é a sociedade que deve 

se adaptar e acomodar para locupletar as necessidades de seus membros e não 

o contrário (PICCOLO, 2015, p. 89). 

 

Deste modo, o modelo social da deficiência se contrapõe radicalmente à 

conjuntura do modelo individual da deficiência, desloca o problema da deficiência do 

indivíduo para a sociedade, a qual deve se adequar às pessoas com deficiência e não o 

contrário. 

Paul Hunt, um sociólogo com deficiência física, foi um dos precursores do 

modelo social da deficiência no Reino Unido em 1962 e fundou quatro anos mais tarde 

a primeira organização política criada por pessoas deficientes, a Union Physical 

Impairment Against Segregation (UPIAS), a qual tinha o pressuposto de que as pessoas 

com deficiência passavam por situações de opressão na sociedade pelos estigmas 

produzidos sobre esses corpos. Outros sociólogos que compuseram a organização da 

UPIAS juntamente com Hunt foram Michel Oliver
10

, Paul Abberley 
11

e Vic 

Finkestein
12

. 

 

                                                 
8 Sociólogo com deficiência física por poliomielite. 

9 Sociólogo com deficiência física por poliomielite. 

10 Professor com deficiência física do curso da Universidade Aberta, onde defendeu a importância da 

perspectiva materialista para compreender a deficiência. 
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Nesse sentido, Oliver, Abberley, Finkelstein e tantos outros que responderam 

ao chamado de Hunt provocaram uma reviravolta no debate biomédico: ao 

invés de internados para tratamento ou reabilitação, os deficientes estavam 

encarcerados; a experiência da deficiência não era resultado da lesão, mas do 

ambiente social hostil à diversidade física. O mais importante desse 

movimento político vigoroso de crítica social foi que a UPIAS foi 

responsável por um efeito histórico, pois redefiniu lesão e deficiência em 

termos sociológicos, e não mais estritamente biomédicos (DINIZ, 2007, p. 

15-16). 

 

Naquele momento, as pessoas com deficiência não tinham a liberdade de se 

reunir e discutir o caminho de sua própria vida, pois estavam institucionalizadas e em 

constante vigilância, sem contato social com o meio externo. As discussões entre os 

integrantes da UPIAS eram realizadas secretamente a partir de estudos teóricos do 

materialismo dialético e tinham como objetivo redimensionar o termo deficiência e 

lesão para o campo social, por se tratar de um corpo com lesão resultado de uma 

organização social e política pouco sensível à diversidade corporal. Portanto, 

acreditavam que deveriam redefinir a situação da pessoa com deficiência em termos de 

exclusão social. 

 

A deficiência passou a ser entendida como uma forma particular de opressão 

social, como a sofrida por outros grupos minoritários, como as mulheres ou 

os negros. [...] Para a UPIAS, a lesão seria um dado corporal isento de valor, 

ao passo que a deficiência seria resultado da interação de um corpo com lesão 

em uma sociedade discriminatória (DINIZ, 2007, p. 17, grifos nossos). 

 

Deste modo, a deficiência deixa de ser uma conjuntura restrita à prática 

médica, passando a se materializar nas transformações da cultura, economia, política e 

do ambiente que objetiva potencializar de forma mais ampla a emancipação do corpo 

com deficiência na sociedade. Vale ressaltar novamente que não pretendemos negar a 

importância da ciência médica, que visa potencializar a autonomia do corpo com 

deficiência com relação às adaptações fisiológicas e funcionais restritas à lesão. Mas 

também é necessário denunciar a ideologia que oprimia os deficientes ao negar ações 

políticas de direito, justiça social, bem-estar. 

Essas ações do modelo social serviram para esclarecer à sociedade que o uso 

de expressões pejorativas, como doido, bobo, retardado, mongoloide, é uma conduta 

preconceituosa que deve ser banida. Ademais, até os termos “pessoa portadora de 

deficiência” e “pessoa com necessidades especiais” foram colocados em discussão, 

propondo-se no lugar deles a utilização do termo “pessoa com deficiência” ou mesmo 
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“deficiente”, por ser esse um termo político e não visando um vocabulário por questões 

meramente estéticas (PICCOLO, 2015). 

O modelo social da deficiência criticou de forma contundente o que ele 

denominou de ideologia
13

 da opressão pela deficiência, pelo fato de o modelo 

biomédico estabelecer uma relação de causalidade entre lesão e deficiência, 

considerando a opressão sofrida pelas pessoas com deficiência como algo natural. 

Entretanto, Oliver (1996 apud PICCOLO, 2015) afirmava que a exclusão e a 

posição de inferioridade da pessoa com deficiência eram uma função ideológica do 

sistema capitalista, que propunha um tipo ideal de sujeito produtivo. Nesse contexto, há 

uma inversão na lógica de causalidade da deficiência: para o modelo médico, lesão 

levava à deficiência; já para o modelo social, sistemas sociais opressivos levavam 

pessoas com lesões a experimentar a deficiência. 

Essa relação de causalidade entre lesão como algo natural e como 

consequência do sistema capitalista se deve aos estudos de Abberley (1987). Diniz 

(2007) afirma que Abberley propôs a teoria social da lesão, a qual apresenta a 

verdadeira relação de causalidade sobre a lesão: deveria ser capitalismo-lesão-

deficiência e não lesão-deficiência-segregação. Para comprovar seu argumento, o 

sociólogo aplicou alguns estudos e identificou que 31% dos diferentes casos da artrite 

eram resultado do desgaste no trabalho e não advindos da própria natureza do indivíduo. 

Assim sendo, a estratégia era de desconstruir a ideia de que a deficiência sempre esteve 

vinculada a resultado natural, mas que era também produto da condição socioeconômica 

em que o corpo vive. 

O modelo social da deficiência lança críticas radicais ao ICIDH,
14

 marco do 

paradigma médico, devido a seu caráter opressivo, discriminatório e ideologicamente 

comprometido com a manutenção das relações sociais e com o silenciar das vozes das 

pessoas com deficiência (PICCOLO, 2015). 

Segundo Diniz (2007), a ICIDH foi revisada com a participação de entidades 

acadêmicas e de movimentos sociais entre os anos de 1990 e 2001, resultando desse 

esforço conjunto a divulgação da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

                                                 
11 Ideologia é um conjunto lógico, explicativo, sistemático e coerente de representações, ideias, valores, 

normas e regras que indicam, prescrevem e direcionam a maneira pela qual os membros da sociedade 

devem pensar o que e como pensar, valorizar, negar, afirmar, fazer, não fazer, objetivando ocultar dos 

homens a realidade social no intuito de transformar ideias particulares em universais, naturais e 

irrefutáveis (PICCOLO, 2015, p. 123). 

12 Em 1980, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um catálogo oficial com o objetivo de 

produzir uma classificação universal acerca de lesão e deficiência nas políticas públicas de saúde, 

chamado de International Classification of Impairments, Desabilites, and Handicaps (ICIDH). 
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Deficiência e Saúde (CIF), que visava assegurar os direitos das pessoas com deficiência 

na Organização Mundial da Saúde (OMS). A primeira mudança significativa do 

documento foi subverter a ideia da deficiência como consequência de doença, com a 

eficiência sendo vista como pertencente aos domínios de saúde. 

Portanto, Diniz (2007, p. 48) esclarece que [...] “Os domínios da saúde são 

descritos pela CIF com base no corpo, no indivíduo e na sociedade, e não somente nas 

doenças ou de suas consequências, tal como proposta na ICIDH”. A autora também 

ressalta que houve um esforço por descrever a ICIDH em termos sociológicos, por isso 

a ênfase em avaliar as atividades e participação dos indivíduos em diferentes domínios 

da vida. 

Deste modo, a OMS reconheceu algumas premissas do modelo social, mas não 

abandonou a perspectiva biomédica sobre a deficiência, sendo um desafio tentar 

construir um sistema classificatório mais adequado à experiência da deficiência como 

opressão. Ademais, acreditamos que o modelo social conseguiu ressignificar o trato seja 

na saúde, na política, na economia, seja no ambiente sobre o corpo com deficiência ao 

defender que essas pessoas fazem parte da sociedade. Assim, começaram a surgir 

políticas públicas que respaldavam o direito das pessoas com deficiência em diversos 

espaços na sociedade, combatendo práticas preconceituosas que as colocavam à 

margem da sociedade, possibilitando a construção de uma sociedade mais democrática. 

Neste contexto social de busca por dar voz às pessoas com deficiência e o 

movimento por mudanças e quebras de paradigma, surgem no Brasil, a partir de 1970, 

movimentos sociais das próprias pessoas com deficiência reivindicando o direito de 

participação ativa na sociedade. 

 

Eles estavam assumindo cada vez mais o papel de um grupo consumidor que 

tinha seus próprios pontos de vista quanto à forma como as melhorias de suas 

condições de vida deveriam ser efetivadas e desejavam que esses pontos de 

vista fossem conhecidos daqueles que tomam decisões. Alguns membros 

sugeriram que essa tendência deveria ser encorajada, e que os representantes 

de pessoas deficientes deveriam desfrutar de plena participação não apenas 

no planejamento de programas a elas relacionados, mas também no 

planejamento do desenvolvimento social, econômico da sociedade em geral 

(SILVA, O., 1986, p. 331). 

 

No início, essas mobilizações aconteceram de forma isolada, mas depois 

ganharam diversas partes do mundo. No Brasil, o resultado dessas mobilizações se deu 

após a abertura política na luta pela redemocratização e pelo fim da Ditadura Militar 

(1964-1985). Aconteceram inúmeras manifestações de rua encabeçadas por diversos 
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segmentos sociais, entre eles o movimento das pessoas com deficiência, que 

proclamavam o direito de participação e decisão sobre suas próprias vidas 

(CARVALHO; ROCHA; SILVA, 2006). 

Portanto, como resultado dessas manifestações, aconteceu em 1980 o primeiro 

Encontro Nacional de Entidades de Pessoas com Deficiência em Brasília, com o lema 

“Participação Plena e Igualdade”. O ano de 1981 é considerado o Ano Internacional da 

Pessoa com Deficiência, pois a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu que 

qualquer “deficiente” deveria ser chamado como “pessoa” e visto como pessoa social e 

não mais como excepcional e/ou anormal. “A inclusão do substantivo ‘pessoa’ era uma 

forma de evitar a coisificação, se contrapondo à inferiorização e desvalorização 

associada aos termos pejorativos usados até então” (LANNA JUNIOR; MARTINS, 

2010, p. 15). 

Mantoan (2003) traça a diferença entre a integração e a inclusão no contexto 

escolar. 

 

O objetivo da integração é inserir um aluno, ou um grupo de alunos, que já 

foi anteriormente excluído, e o mote da inclusão, ao contrário, é o de não 

deixar ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida 

escolar. As escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema 

educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é 

estruturado em função dessas necessidades (MANTOAN, 2003, p. 16). 

 

O modelo social da deficiência e os movimentos sociais dessas pessoas 

influenciaram a conduta do poder público na hora de redigir as normas, diretrizes e 

legislações da Educação Especial. Esse momento compreende a terceira fase da 

Educação Especial, que tem como marco a ruptura com ações segregacionistas e o 

início de ruptura em relação a uma educação integracionista, na busca por uma 

educação inclusiva
15

 das pessoas com deficiência no ensino regular em salas de aulas 

comuns, promovendo-se condições de igualdade no ensino dessas pessoas. 

Assim, dá início a uma nova fase da Educação Especial no Brasil que 

compreende dos anos 70 até a atual conjuntura e caracteriza-se pela criação de órgãos 

normativos em âmbito federal e estadual, como também pela promoção de políticas 

sociais de equidade por parte desses organismos (SILVA, R., 2013). 

Assim, em 1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP) pelo Decreto n.º 72.425, de 03/07/1973. Esse órgão estava ligado à 

                                                 
13 Diálogo teórico que será abordado no tópico 1.4. 
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Secretaria Geral do Ministério da Educação (MEC) e passou a ser o primeiro órgão 

educacional do governo federal responsável pela educação especial, tendo como 

objetivo expandir e melhorar o atendimento às pessoas com deficiência, abarcando 

todos os níveis de ensino e envolvendo os deficientes visuais, auditivos, mentais, 

físicos, com deficiências múltiplas, e os superdotados. Ademais, teve como ação básica 

integrar as pessoas com deficiência na sociedade, garantindo seu direito à educação, 

saúde, trabalho, justiça e assistência social em toda instância federal, estadual, 

municipal e na iniciativa privada (SILVA, R., 2013). 

Gallagher foi o idealizador do CENESP e defendia a ideia de que era mais 

barato educar as pessoas com deficiência do que sustentá-las pelo resto da vida. “Educá-

los possibilitaria tornar-se pessoa útil e contribuir para a sociedade e permitir que sua 

família também trabalhasse e elevasse o nível da renda familiar” (PIRES apud SILVA, 

R., 2013, p. 141). 

Assim, o CENESP possui duas linhas de ação: “[...] a expansão de 

oportunidades de atendimento educacional aos excepcionais e o apoio técnico para que 

se ministrasse a educação especial” (BUENO, 1993, p. 104). 

Os anos 80 foram marcados pelo processo de abertura política em prol da 

redemocratização da sociedade brasileira, consequentemente há um movimento intenso 

na luta das pessoas com deficiência reivindicando o direito à educação e inserção social. 

Assim, em 1986, o Comitê Nacional de Educação Especial lançou o “Plano 

Nacional de Ação Conjunta para Integração do Deficiente” juntamente com o Governo 

Federal e instituiu a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência (CORDE), que passou a compreender a Educação Especial como 

modalidade de ensino e parte integrante da Educação, assim passa a receber apoio 

financeiro dos sistemas públicos e particulares. Concomitantemente, os novos 

documentos sobre a educação especial deixam de utilizar o termo “aluno excepcional” e 

passam a utilizar “educando com necessidades especiais” (SILVA, R., 2013). 

Tentando possibilitar o processo de inclusão das classes minoritárias, o século 

XX é marcado por discussões no campo do modelo social da deficiência, que exigiam 

uma postura diferenciada por parte do Estado com relação aos direitos sociais das 

pessoas com deficiência através da elaboração de normativas que garantissem a plena 

participação das pessoas com deficiência na vida em sociedade, inclusive na educação. 

No Brasil, a Constituição Federal (1988) foi um grande legado para assegurar 

os diretos de todos os indivíduos aos diretos sociais referentes à educação, à saúde, à 
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alimentação, ao trabalho, à moradia, entre outros. A contribuição da CF sobre a 

educação das pessoas com deficiência está expressa no art. 208, § III – [...] 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988, p. 67). Sendo assim, a 

educação passa a ser dever do Estado, o que inclui assegurar a educação das pessoas 

com deficiência. Além do mais, a Constituição Federal trouxe mudanças importantes 

que garantissem os direitos individuais e coletivos para a efetiva inclusão social das 

pessoas com deficiência (PEREIRA, 2008). 

Diversos foram os marcos de avanço no processo de inclusão das pessoas com 

deficiência na educação, um deles é a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, 

elaborada em Salamanca na Espanha em 1990 (ESPANHA, 1994), a qual tem como 

objetivo satisfazer todas as necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças, 

jovens e adultos. No Brasil, como já vimos no percurso histórico da Educação Especial, 

marcada pela fase da institucionalização e da segregação dos alunos com deficiência. 

Surge na terceira fase da Educação Especial novas normativas que objetivam 

universalizar o acesso à educação. 

A Declaração de Salamanca na Espanha (ESPANHA, 1994), a qual apresenta 

os princípios políticos e práticos na área das necessidades educativas, defende o direito 

de todas as crianças estudarem em escolas regulares, dando um novo formato à proposta 

de educação especial e no Brasil. 

 

As escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios 

mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando 

comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e 

atingindo a educação para todos, além disso, proporcionam uma educação 

adequada à maioria das crianças e promovem a eficácia, numa relação custo-

qualidade, de todo o sistema educativo (ESPANHA, 1994, p. 4). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), criada em 1996, 

situa a obrigação de refletir sobre o respeito à diferença e reafirma o acesso de todos à 

educação, determinando no seu art. 58 que os educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação devem ser atendidos 

preferencialmente na rede regular de ensino na perspectiva da educação inclusiva. Neste 

momento, a modalidade da Educação Inclusiva possibilita o acesso das pessoas com 

deficiência nas classes comuns de ensino, ampliando a possibilidade de essas pessoas 

terem o direto de aprender como qualquer outra pessoa. 
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A Lei n.° 9.394/96 (LDBEN) garante que a educação é um direito fundamental 

para todos os cidadãos brasileiros desde os anos iniciais até os mais avançados, sendo a 

acessibilidade uma questão de justiça e de uma sociedade democrática (BRASIL, 1996). 

Assim, o documento expressa que a Educação Básica e a Educação Superior são 

componentes dos níveis escolares. A Educação Básica se divide em: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, e o Ensino Superior se divide em graduação, pós-

graduação e de extensão, que são ministradas em Instituições de Ensino Superior (IES). 

Sendo obrigação do Estado ofertar gratuitamente a educação básica. 

A Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência 

(2007) traz como propósito no 1º art. “[...] promover, proteger e assegurar o exercício 

pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as 

pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente”. A 

expressão pessoa com deficiência foi utilizada pela primeira vez na Convenção e tal 

terminologia passou a ser contemplada nas outras normativas que necessitassem fazer 

referência às pessoas com deficiência. 

 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 

2011a, p. 26). 

 

Nesse momento, deixam de ser usados os termos “pessoas com necessidades 

especiais” e “portador de deficiência”, bastante criticados pelos teóricos do modelo 

social da deficiência e pelos movimentos sociais das pessoas com deficiência. 

 

A crítica do movimento a esses eufemismos se deve ao fato de o adjetivo 

“especial” criar uma categoria que não combina com a luta por inclusão e por 

equiparação de direitos. Para o movimento, com a luta política não se busca 

ser “especial”, mas, sim, ser cidadão. A condição de “portador” passou a ser 

questionada pelo movimento por transmitir a ideia de a deficiência ser algo 

que se porta e, portanto, não faz parte da pessoa. Além disso, enfatiza a 

deficiência em detrimento do ser humano (LANNA JUNIOR; MARTINS, 

2010, p. 15). 

 

Então, os deficientes passam a ser tratados como pessoas com deficiência, 

termo mais correto e utilizado atualmente, pois ser “pessoa com deficiência” é, antes de 

tudo, ser pessoa humana, ser um corpo integrado com a mente. Para Piccolo (2015), é 
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também uma tentativa de diminuir o estigma causado pela sociedade sobre a 

deficiência. 

Ocasionalmente, o termo “excepcional” e a expressão “deficiente físico” são 

usados, erroneamente, para designar todo o coletivo das pessoas com deficiência. Esses 

equívocos são mais comuns na mídia (LANNA JUNIOR; MARTINS, 2010, p. 15). 

Posteriormente, surgem diversos documentos com o objetivo de promover a 

igualdade e a inclusão, tais como: a Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais (BRASIL, 2002); a Lei n.º 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista (BRASIL, 2012b) e a Lei n.º 13.185, de 6 de 

novembro de 2015, que instituiu o programa de Combate à Intimidação Sistemática, 

Bullying (BRASIL, 2015b). 

Ainda sobre os avanços das políticas públicas referentes à inclusão das pessoas 

com deficiência na sociedade, damos ênfase à recente Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, nº 13.146, de 6 de julho de 2015, art. 27º, que respalda o 

direito de acesso à educação. 

 

Art. 27 – A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 

toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015a, 

p. 7). 

 

Nesse contexto, a educação especial no Brasil passa por um processo de 

democratização e conquistas para as pessoas com deficiência. De acordo com Glat e 

Fernandes (2005 apud TARTUCI, 2014), hoje a educação especial é entendida como 

sistema de suporte permanente e efetivo para alunos e professores. Essa educação deixa 

de ser segregacionista e integracionista para se tornar inclusiva, passando a considerar 

as necessidades de cada aluno. 

Assim, o conceito “educação para todos” necessita ser incorporado pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES), as quais não estão isentas de colocar em ação as 

normativas estabelecidas pelas políticas públicas de inclusão que visam assegurar o 

acesso, a permanência e a aprendizagem das pessoas com deficiência. 

 

Tal fato acaba por refletir nas universidades, que também necessitam se 

organizar para receberem essa demanda em seus espaços, afinal, considera-se 
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que a pessoa com deficiência, ao concluir a educação básica, almeje concluir, 

também, o ensino superior. (TARTUCI, 2014, p. 38). 

 

Com relação às normativas específicas ao direito à educação das pessoas com 

deficiência no Ensino Superior, existem algumas ações, previstas em diversos 

documentos, que respaldam o direito de ingressar no Ensino Superior, no entanto, o que 

se percebe são diversas instituições de ensino que não cumprem a sua função social. 

O artigo 45º da Lei n.° 9.394/96 (LDBEN) prevê que “A educação superior 

será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados 

graus de abrangência ou especialização” (BRASIL, 1996, p. 19). 

Ademais, há a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, que definiu algumas ações para a Educação Especial por parte da 

universidade. 

 

Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações que 

promovam o acesso, a permanência e a participação dos estudantes. Estas 

ações envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços para a 

promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de 

informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser 

disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as 

atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 2008, 

p. 17). 

 

Apesar de esses documentos aparentemente respaldarem em lei os diversos 

direitos de igualdade social que as pessoas com deficiência possuem em relação aos 

demais, existem autores como Breitenbach et al. (2016) que afirmam que essas leis e o 

lema “Educação para Todos”, citado na Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos e na Declaração de Salamanca, são diretrizes pautadas nos interesses neoliberais 

e ocultam ações excludentes. 

 

Nesse horizonte, o ideário de uma “educação para todos” e suas implicações 

para garantir o acesso a direitos e a bens sociais deve ser avaliado 

cuidadosamente, pois, sob a camuflagem de assegurar direitos universais, 

podem esconder-se ações ainda mais excludentes sob a égide da 

globalização. (TONINI; MARTINS; COSTAS, 2012 apud BREITENBACH 

et al., 2016, p. 364). 

 

Saviani (2013) indica a importância de distinguir entre a divulgação do direito 

e a sua efetivação, pois a cada direito corresponde um dever. Portanto, no caso da 

Educação, é dever e responsabilidade do Estado promover os meios necessários para 

que os direitos no aspecto educacional se efetivem, e que esses direitos não fiquem 
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apenas expressos na lei com o objetivo de reafirmar discursos neoliberais que não 

conseguem apanhar a complexidade das desigualdades sociais e econômicas do Brasil 

(BREITENBACH et al., 2016). 

Nesse contexto, há contradições existentes na lógica neoliberal do sistema 

capitalista, que ao mesmo tempo que cria diversas políticas públicas, não dá suporte 

eficaz para a efetivação dessas normativas, que, por sua vez, se tornam documentos 

importantes e indispensáveis para que as pessoas possam reivindicar os seus direitos 

enquanto cidadãos. 

Carloni e Reis (2018) afirmam que essas leis são avanços fundamentais nos 

direitos das pessoas com deficiência, agora legalmente garantidos. No entanto, nem 

sempre o poder público, a sociedade, as instituições de ensino e os sujeitos que 

compõem a comunidade acadêmica sabem como proceder em relação ao processo de 

inclusão. Portanto, podemos observar que a pessoa com deficiência na 

contemporaneidade começa a ser inserido no contexto social por ter respaldo legal, em 

contrapartida existem diversas barreiras que impedem e/ou dificultam a inserção desses 

corpos deficientes no contexto educacional, inclusive no ensino superior. As mudanças 

políticas de cunho social e de democratização da educação para todos, com a 

possibilidade de acesso da pessoa com deficiência ao Ensino Superior, da qual até os 

anos 90 não se ouvia falar, devem ser vistas como avanços sociais de diversos 

movimentos de luta a favor da igualdade de oportunidades e de direito. 

Para que essas ações se efetivassem era necessário investimento na formação 

de professores, afastando o predomínio da vertente médico-pedagógica e 

psicopedagógica para dar ênfase e importância ao trabalho do professor na educação das 

pessoas com deficiência. Mazzotta (2005) defende a transição dessas vertentes médica e 

psicológica para a pedagógica, mas aquelas ainda não foram totalmente extintas no 

contexto educacional. 

 

Na verdade, é preciso reconhecer a dificuldade de conciliar um modelo 

clínico ou médico-psicológico para a avaliação e diagnóstico da 

excepcionalidade, com um modelo educacional para atendimento escolar. 

Contudo, o que neste momento está sendo enfatizado não é propriamente esta 

dimensão do diagnóstico clínico ou médico-psicológico para fins 

educacionais, mas a sua correspondência harmoniosa, com o atendimento 

educacional propriamente dito (MAZZOTTA, 2005, p. 74). 

  

Deste modo, tais conhecimentos e condutas praticadas na época da segregação 

de cunho médico e psicológico ainda são citadas por professores como fator principal 
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para instruir suas ações pedagógicas, mesmo com o advento do pensamento sobre a 

inclusão no contexto educacional das pessoas com deficiência. 

Nesse sentido, ainda há consensos e dissensos que se misturam com a vertente 

médico-pedagógica, com relação ao saber sobre o acadêmico com deficiência no 

momento em que o professor planeja suas atividades, tanto é que 18,2% dos professores 

entrevistados responderam que deveriam receber informações sobre o grau de 

agressividade do aluno, sobre a limitação e se esses alunos estavam sendo medicados. O 

fato curioso é que 50% dessas respostas partiram dos professores que atuam na área das 

ciências biológicas. 

Neste contexto, identificamos na narrativa do entrevistado B1 que ele não 

percebe a deficiência enquanto condição meramente biológica e da saúde, mas relaciona 

a pessoa com deficiência ao termo agressividade. 

 

Primeiro, eu acho que é o grau de agressividade do aluno. Se é um aluno 

agressivo, eu acho que isso faz toda a diferença. É... outra coisa, se aluno 

está sendo medicado ou não durante a permanência dele na disciplina (B1, 

19/ jun/ 2018). 

 

Nessa narrativa, o professor entrevistado expressa que as pessoas com 

deficiência possuem um grau de agressividade e que é necessário identificar tal 

característica, que irá fazer toda a diferença no trato pedagógico do professor. Isso se 

reflete na concepção que esse professor tem em relação às pessoas com deficiência, que 

pode ser entendida enquanto sensação de medo e no distanciamento em relação a elas. 

Também se deve ressaltar a importância de saber sobre a medicalização dessas pessoas, 

visão que remete à vertente médico-pedagógica, a qual ainda influencia a concepção de 

alguns professores, mas que já deveria ter sido superada, pois a visão e os 

questionamentos que se esperam de um professor universitário com relação às 

informações sobre o aluno, na conjuntura atual, são os relacionados com ênfase no 

aspecto pedagógico. 

O caminhar educacional dando ênfase ao enfoque pedagógico surge no final 

dos anos 70, com as políticas para a formação de professores. “No final dos anos 70, 

foram implementados os primeiros cursos na área da educação especial ao nível de 

ensino superior e os primeiros programas de pós-graduação stricto-sensu a se dedicarem 

à área” (NUNES apud SILVA, R., 2013, p. 143). 

Atualmente, as instituições de ensino possuem como eixo norteador as práticas 

pedagógicas que objetivam a aprendizagem do aluno, tendo como suporte o laudo 
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médico, que poderá esclarecer a condição cognitiva do aluno. Entretanto, o laudo não 

tem a finalidade de ser o instrumento condutor no processo de ensino-aprendizagem do 

professor com relação aos acadêmicos. 

Deste modo, há professores que criticam o predomínio do saber médico sobre a 

forma de conduzir o trabalho pedagógico, assim, o participante H4 pontuou que não é 

apenas um laudo médico que irá comprovar se o aluno é capaz ou incapaz de aprender. 

Esse aluno necessita ter a oportunidade de experimentar as diversas possibilidades para 

concretizar a aprendizagem, nesse sentido, é a instituição de ensino responsável por 

desenvolver uma prática pedagógica condizente com as demandas educacionais de um 

aluno com deficiência. 

 

“Eu acho que somente o laudo do médico não resolve. O laudo médico, 

muitas vezes, você lê e não entende nada. Então, é necessária, sim, essa 

abordagem mais pedagógica que a Universidade tem que nos passar” (H4, 

20/Jun/ 2018). 

 

Podemos perceber que o entrevistado possui uma visão mais ampla sobre como 

conduzir sua prática pedagógica com relação a um aluno com deficiência, ao entender 

que o laudo médico é apenas um classificador que determina a deficiência, mas não 

pode ser visto como um instrumento que prevê as possibilidades de sucesso escolar que 

a pessoa com deficiência pode alcançar no contexto escolar. Sendo assim, identificar as 

possibilidades sobre o que o aluno aprende são questões educacionais e pedagógicas, 

que devem estar a cargo dos professores e da instituição de ensino. 

Ademais, há professores da ESEFFEGO que admitem a importância de terem 

acesso ao laudo médico do aluno, pois esse pode ser um instrumento de auxílio, no 

momento em que o professor for estabelecer os objetivos pedagógicos com o discente. 

Além disso, o participante da pesquisa acrescenta a importância de a universidade 

montar um dossiê com todas as informações e documentos possíveis sobre a deficiência 

do acadêmico. 

 

Eu acho que a instituição tem que ter os documentos, não necessariamente 

entregar, mas o professor tem que ter o interesse e poder ir atrás desse 

material, mas tem que ser todos os documentos, completos. Os prontuários 

que o aluno tiver laudos, pareceres que tiver. Todos os documentos que o 

aluno tiver uma cópia em uma pasta que o aluno tiver arquivada, pra ele 

saber e a partir disso, pesquisar em cima disso o que pode ser feito com o 

aluno. O que a instituição tiver de mais completo do aluno (PC4, 08/Jun/ 

2018). 
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Assim, apesar da importância de saber sobre as informações clínicas dos 

alunos, devemos considerar a valorização da condição pedagógica em relação à 

educação de todas as pessoas, firmando a legítima responsabilidade da instituição de 

ensino e do professor sobre o processo de aprendizagem do seu aluno. 

 

1.4 A perspectiva dos professores universitários com relação à Educação 

Inclusiva 

 

A educação é um processo da construção humana que é influenciada pela 

cultura de uma determinada sociedade. Saviani (2011) define a educação como um 

fenômeno próprio dos seres humanos, ela é uma exigência para o processo do trabalho 

não material, o qual se trata da produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, 

atitudes e habilidades. 

Percebe-se ao longo deste trabalho que a constituição da educação está atrelada 

aos fatos históricos da sociedade, logo se a trajetória histórica das pessoas com 

deficiência foi marcada por exclusão, preconceito, segregação, essas concepções sobre o 

corpo não ideal também serão reproduzidas na educação formal
16

, tendo consequências 

devastadoras na inclusão social dessas pessoas no contexto educacional. 

As instituições de ensino possuem o papel social de debater tais questões com 

os alunos e toda a comunidade escolar, conscientizar a sociedade de que todos possuem 

direitos iguais e que se deve respeitar a diferença, sendo a pessoa com deficiência ou 

não. Aceitar a pessoa com deficiência no sistema de ensino não é questão de 

solidariedade, mas uma ação educativa de respeito à diversidade corporal. 

 

Para tanto, cabe (re)pensar a forma como nosso sistema educacional é 

estruturado e trazer de volta o corpo vivido, trazer de volta a corporalidade. 

Corpo este considerado como o lugar em que as experiências, as 

subjetividades, as emoções e o aprender vão emergir, influenciando assim 

como o futuro adulto vai se comportar no mundo, e corporalidade aqui 

entendida como uma possibilidade de vivência de momentos de encontro 

consigo e com o outro, momentos de fantasia e de realidade, de 

(re)significação e percepção, momentos de autoconhecimento e 

conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o outro, portanto, 

momentos de vida. Enfim, buscar apontar as relações existentes entre corpo, 

                                                 
14 A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados; a 

informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização - na família, 

bairro, clube, amigos, etc., carregada de valores e cultura própria, de pertencimento e sentimentos 

herdados; e a educação não formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de 

compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas (GOHN, 

2006 apud CASCAIS; TERÁN, 2014, p. 3). 
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corporalidade e deficiência, bem como assinalar que existem alternativas para 

que todas as pessoas sejam realmente inclusas na realidade escolar 

(ALEXANDRINO, 2014, p. 1). 

 

Portanto, o sistema de ensino pode refletir sobre um ensino mais crítico e 

reflexivo no processo formativo dos acadêmicos, no sentido de incluir as diferenças 

entre os sujeitos e não se restringir à mera transmissão de conteúdo para formar pessoas 

mecanizadas e aptas ao mercado de trabalho, sem o mínimo de pensamento crítico da 

realidade. 

Mesmo com todas as contradições vivenciadas na sociedade capitalista, a busca 

por respeito à diversidade e pela igualdade de direitos vem se materializando em lutas 

políticas travadas pelas pessoas com deficiência e por pessoas engajadas e adeptas aos 

ideários do modelo social da deficiência, que reivindicam por atitudes inclusivas que 

devem ser praticadas cotidianamente para que essas pessoas sejam, de fato, incluídas 

nos diversos espaços sociais, evitando os processos de marginalização e segregação de 

classes minoritárias, sejam elas negros, índios, mulheres e pessoas com deficiência. 

Deste modo, a busca por uma inclusão social pode vir a acontecer através de 

um processo de democratização da educação que respeite a diversidade cultural e que 

tenha como objetivo o acesso de todos ao conhecimento e da formação de uma 

consciência crítica e mais emancipada. 

 

A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar a minha concepção 

inicial de educação. Evidentemente não a assim chamada modelagem de 

pessoas, porque não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu 

exterior; mas também não a mera transmissão de conhecimentos, cuja 

característica de coisa morta já foi mais do que destacada, mas a produção de 

uma consciência verdadeira (ADORNO, 2006, p. 141). 

 

A emancipação para uma consciência verdadeira pode ser alcançada a partir de 

uma educação que tenha como objetivo a construção de uma sociedade mais inclusiva e 

democrática, lugar onde os problemas sociais devem ser debatidos para que se possa 

estabelecer um diálogo de natureza ética, crítica e reflexiva em vez de limitar seu ensino 

apenas ao desenvolvimento de competências e habilidades. 

A educação inclusiva surge nos anos 90 com o objetivo de englobar, em sala de 

aula regular, todos os alunos das minorias sociais. A educação inclusiva, para Crochík 

(2012), tem como objetivo permitir o enriquecimento de experiências pelos alunos, 

desenvolver a inteligência calcada na sensibilidade para a diferença, fazer crítica à 

competição e aos conceitos de gênio e de talento, buscar refletir sobre uma cooperação 
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que seja independente dos interesses do capitalismo; a reflexão acerca da indústria 

cultural nos possibilita, por meio da crítica, condenar a redução da cultura a bens 

culturais. Crochík, J. e Crochík, N. (2011) têm como base nos seus estudos sobre 

inclusão educacional a teoria Crítica da Sociedade. 

 

Talvez o mais importante a ser dito a respeito de se pensar a educação 

inclusiva pelas análises desenvolvidas pela teoria crítica é que ela permite um 

movimento social consciente dos limites de suas possibilidades nesta 

sociedade, sem abandonar a luta necessária por uma sociedade humana 

(CROCHÍK, J.; CROCHÍK, N., 2011, p. 121). 

 

Deste modo, a implementação da educação inclusiva é complexa, pois desafia 

a estrutura educacional pautada no formalismo da racionalidade, mas se faz necessária a 

fim de discutir as contradições sociais, possibilitando uma educação que respeite as 

diferenças humanas, afastando a exclusão social dos grupos minoritários. 

 

Por tudo isso, a inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, 

pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam 

dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso 

na corrente educativa geral. Os alunos com deficiência constituem uma 

grande preocupação para os educadores inclusivos (MANTOAN, 2003, p. 

16). 

 

A inclusão, além das políticas e das propostas de mudanças na organização da 

educação especial, também questiona o nome integração. A inclusão é distinta da 

integração, pois prevê a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática a 

ponto de entender que todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aulas 

do ensino regular (MANTOAN, 2003). Deste modo, uma das preocupações dessa 

pesquisa foi identificar a concepção do professor sobre a educação inclusiva no contexto 

universitário, e sobre essa questão o professor respondeu: “Então, vamos dizer que é 

diferente de integrar, é colocar junto. Dando oportunidade para todos” (PC3, 

19/Jun/2018). Outro professor acrescenta que a educação inclusiva possibilita que o 

aluno desenvolva suas potencialidades, como mostra o comentário abaixo: 

 

Bom, eu acho que educação inclusiva é aquela que dá oportunidades para o 

aluno desenvolver todas as suas potencialidades, respeitando os limites que 

essa pessoa tem. Dando oportunidade para ela poder superar esses limites e 

acompanhar esses outros alunos com a qualidade de ensino que os outros 

têm, talvez seja isso (B3, 06/Jun/2018). 
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Existe na narrativa desses dois professores uma coerência com relação ao 

processo de inclusão, que visa à participação de todos no contexto educacional sem 

distinção. Mantoan (2003) esclarece que, para promover uma educação inclusiva, deve 

haver o afastamento de uma prática educacional integracionista, a qual não busca a 

inclusão de todos os alunos com deficiência nas salas de aula comuns, mas apenas 

aqueles que conseguem se adaptar à escola, pois essa não se adapta para suprir as 

necessidades educacionais de todos. Assim, alguns professores reproduzem no contexto 

universitário o discurso do pensamento integracionista ao afirmar: “Eu acredito que eles 

tenham necessidades muito diferentes das outras pessoas que estão aqui é... Só que eu 

acho que a Universidade ainda não dá conta, não sei se é o papel dela na verdade, 

sabe?” (PC3, 19/Jun/2018). Nessa direção, outro professor dá sua opinião sobre a 

inclusão das pessoas com deficiência na universidade.  

 

Mas eu, particularmente, acho que existem deficiências que são 

incompatíveis com a formação acadêmica. Então, determinadas deficiências, 

eu acho que não tem muito o que fazer não. Não tem muito o que a 

Universidade fazer pra resolver esse problema (B1, 19/Jun/ 2018). 

 

Logo, a universidade, para esses professores, não é para todos, é apenas para 

aqueles que possam se adaptar à estrutura de ensino vigente, portanto dando 

continuidade a atitudes segregadoras. 

O professor B2 justifica a não inclusão das pessoas com deficiência na 

universidade pelo seguinte motivo: “Essa palavra inclusão me angustia muito. Eu 

posso, de repente, estar excluindo um que tem uma altíssima habilidade para poder 

incluir outro. Isso é uma questão muito complexa para quem está dando aula” (B2, 

21/Jun/2018). Esse “outro” a que o professor se refere é a pessoa com deficiência, logo 

o professor acredita que, ao dar a devida atenção para um aluno com deficiência na aula, 

tal atitude pode vir a prejudicar o ensino para os demais alunos. Apesar de alguns 

professores não estarem de acordo ou não entenderem o legado da educação inclusiva, 

ela deve ser entendida como um movimento em direção a um sistema educacional mais 

inclusivo, igualitário, que promova justiça social e que celebre a diversidade, sem deixar 

ninguém de fora da escola regular até os níveis de ensino que a pessoa almeja alcançar. 

 

A rua de acesso à inclusão não tem um fim porque ela é, em sua essência, 

mais um processo do que um destino. A inclusão representa, de fato, uma 

mudança na mente e nos valores para as escolas e sociedade como um todo, 

porque subjacente à sua filosofia, está aquele aluno ao qual se oferece o que é 

necessário, e assim celebra-se a diversidade (MITLER, 2003, p. 63). 
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Deste modo, percebemos que a educação inclusiva é uma expressão de luta a 

favor da autonomia, independência e equiparação de oportunidades às pessoas com 

deficiência, que, ao longo dos anos, passaram por diversas situações de preconceito e 

exclusão social. Em contrapartida, a exclusão dessas pessoas ainda é bastante acentuada 

na universidade de acordo com a narrativa do professor H2. 

 

Eu acredito na inclusão e acho que vale a pena. Eu falo sobre a 

permanência, por exemplo, desses meninos entra muito essa questão. Então, 

assim, a faculdade inclui, exclui? Eu vejo mais exclusão do que inclusão 

dentro da Universidade, infelizmente (H2, 21/Jun/2018). 

 

Segundo Mittler (2003), a inclusão requer uma reforma radical nas escolas em 

termos de currículo, avaliação, pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas 

atividades em sala de aula, formação de professores, além da adoção de uma política 

educacional mais democrática, como afirma o professor H3 no trecho abaixo: 

 

A educação inclusiva seria, para mim, o desenvolvimento de políticas 

públicas que garantissem o acesso das pessoas com deficiência dentro da 

universidade. Você criar acessos não só em termos de vestibular, mas 

também em termos de infraestrutura física, pedagógica, professores 

formados na área, capacitados nessa questão da inclusão, da deficiência 

para garantir uma aprendizagem com qualidade. E, também garantir a 

permanência deles aqui. Só que, na minha opinião, existe um abismo entre o 

conceito e a prática. O conceito seria esse, mas infelizmente, a prática é 

outra. A realidade da inclusão no ensino superior é um disparate total (H3, 

2019/Jun/2018). 

 

Como se observa, o professor relata que há um distanciamento entre a prática 

da educação inclusiva e a prática educacional oferecida pela universidade na atualidade. 

Pois o professor afirma que a inclusão envolve diversos tipos de adaptação no âmbito 

universitário, que não incluem apenas o sistema de cotas
17

, mas que requerem ações que 

envolvam a mudança de toda a estrutura educacional em prol do respeito à diferença. 

Tais atitudes estão baseadas em um sistema de valores no qual todos se sintam bem-

vindos e a diferença seja celebrada. 

 

As diferenças se constroem histórica, social e politicamente; as diferenças 

são sempre diferenças; não devem ser entendidas como estado não desejável, 

impróprio, de algo que cedo ou tarde voltará à normalidade; as diferenças 

dentro de uma cultura devem ser definidas como diferenças políticas e não 

                                                 
15 Diálogo teórico que será discutido no segundo capítulo, tópico 2.1. 
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simplesmente como diferenças formais, textuais ou linguísticas (SKLIAR, 

2003, p. 98). 

 

Assim, na educação inclusiva, a instituição de ensino atende às diferenças sem 

discriminar, sem rotular os corpos ou subestimar a capacidade de aprendizagem dos 

alunos de acordo com a sua cor, raça, crença ou deficiência. Tendo como referência os 

conceitos de educação inclusiva de Mantoan (2003) e Mittler (2003), identificamos no 

relato do professor H1 o seu entendimento sobre os princípios de uma educação 

inclusiva que aceita as diferenças. 

 

A educação inclusiva, ela tenta articular um conjunto de possibilidades para 

que diversos tipos de itinerários, de pessoas, de dificuldades e de, inclusive, 

de facilidades possam se articular dentro da instituição. Então, eu não 

associo a educação inclusiva meramente à perspectiva de uma entrada da 

pessoa com deficiência. Na minha opinião, ela está relacionada a um 

conjunto de diferenças e, aí, como somos todos diferentes, inclui muito mais 

gente que pessoas com deficiência (H1, 20/Jun/ 2018). 

 

Essa nova postura educacional pode superar o fracasso escolar e a evasão 

significativa dos alunos marginalizados. 

 

A escola brasileira é marcada pelo fracasso escolar e pela evasão de uma 

parte significativa dos seus alunos, que são marginalizados pelo insucesso, 

por privações constantes e pela baixa autoestima resultante da exclusão 

escolar e social. Alunos que são vítimas de seus pais, de seus professores e, 

sobretudo, das condições de pobreza em que vivem, em todos os seus 

sentidos (MANTOAN, 2003, p. 18). 

 

As pessoas com deficiência lidam com o fracasso escolar cotidianamente e 

ademais são responsabilizadas pelo seu insucesso. Mantoan (2003) defende a inclusão 

total e irrestrita e afirma que se deve analisar “o que” e “como” a escola ensina, assim 

mudando a forma de avaliar, a qual está enraizada em identificar o que o aluno não sabe 

e sempre avalia o que aluno aprendeu, penalizando, por meio de atitudes 

preconceituosas, aqueles que não atingiram uma média preestabelecida. 

 

Estou convicta que todos nós, professores, sabemos que é preciso expulsar a 

exclusão de nossas escolas e mesmo de fora delas e que os desafios são 

necessários, a fim de que possamos avançar, progredir, evoluir em nossos 

empreendimentos. É fácil receber os “alunos que aprendem apesar da escola” 

e é mais fácil ainda encaminhar, para as classes e escolas especiais, os que 

têm dificuldades de aprendizagem. Por meio dessas válvulas de escape, 

continuamos a discriminar os alunos que não damos conta de ensinar. 

Estamos habituados a repassar nossos problemas para outros colegas, os 
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“especializados” e assim, não recai sobre os nossos ombros o peso de nossas 

limitações profissionais (MANTOAN, 2003, p. 18). 

 

Mantoan (2003) alerta para o que acontece cotidianamente no ambiente 

educacional, que é a utilização de válvulas de escape como a escola especial ou 

professores especializados, a fim de responsabilizá-los pelo ensino dos alunos com 

deficiência, tirando a responsabilidade da escola e da universidade de promover o 

ensino para todos. Podemos constatar tal discurso no contexto universitário: “O fato do 

aluno ter deficiência, requerer esse direito de cursar um curso superior, eu acho que o 

que a Universidade pode fazer pra aderir, agregar esse aluno é exatamente o que já 

vem sendo feito que são os professores de apoio” (B1, 19/Jun/2018). No entanto, a 

educação inclusiva, na concepção de Mantoan (2003), não acontece apenas por ações 

isoladas de alguns membros da comunidade universitária, mas de uma macroadaptação 

de toda a estrutura política, física e humana da instituição de ensino. Assim, a 

perspectiva da educação inclusiva, além de apenas respeitar e aceitar a permanência das 

pessoas com deficiência na sala de aula comum, necessita estar disposta a remover as 

diversas barreiras para o processo de ensino-aprendizagem e para a participação do 

aluno, passando por um processo de experiência formativa com as diferenças humanas. 

 

A formação dos professores deve abranger o desenvolvimento da sua 

sensibilidade para que possam refletir sobre a própria prática docente e, 

assim, planejar de maneira flexível, articulando o ensino às demandas de 

aprendizagem dos alunos, considerando diversas possibilidades (COSTA, 

2011, p. 531). 

 

Além do mais, não podemos responsabilizar apenas professores e alunos pela 

efetivação da educação inclusiva, pois é necessário o envolvimento de toda comunidade 

acadêmica (gestores, funcionários, família e alunos) para promover a democratização do 

ensino. Entretanto, a educação sozinha não terá êxito na plena participação social das 

pessoas com deficiência, sendo a inclusão também responsabilidade social, no entanto, 

pode contribuir para a formação de um sujeito mais humano. 

 

Somente a educação não pode transformar o destino das crianças com 

deficiência, ou das marginalizadas, como também não pode alterar, sozinha, 

o destino das pessoas, porém a reflexão das diferenças sociais (negros e 

brancos, pobres e ricos, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência) 

na escola e a convivência social podem auxiliar a amenizar a violência social 

existente, expressa sob condição de discriminação (CROCHIK, 2011, p. 

148). 
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Portanto, a sociedade, através das políticas públicas, pode promover ações com 

princípios da educação inclusiva em todos os níveis de ensino. No estado de Goiás, tem-

se notado uma evolução qualitativa na implementação da educação inclusiva, visto que 

vem crescendo o acesso no número de pessoas com deficiência nas universidades 

públicas. 

Deste modo, as universidades necessitam desenvolver ações que favoreçam a 

valorização das pessoas com deficiência e que de fato eliminem as barreiras de acesso e 

permanência dessa minoria social, promovendo a acessibilidade em todos os seus 

aspectos, por meio de adaptações pedagógicas, atitudinais, curriculares e estruturais no 

espaço universitário. 

Em seguida, será pontuado como ocorreu a expansão do ensino superior 

público e privado na educação brasileira e algumas legislações específicas que 

respaldam o direito de acesso e permanência da pessoa com deficiência no ensino 

superior. 
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2 NOTAS SOBRE O ACESSO E A PERMANÊNCIA DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A universidade é o lugar onde se produz conhecimento e se refletem várias das 

contradições sociais nas quais estamos inseridos, tendo o dever de se tornar democrática 

para que todos os sujeitos tenham o direito de pleitear seu lugar no espaço acadêmico 

para a sua formação humana, social e profissional. No entanto, o contexto educacional, 

por sua estrutura de desigualdade de acesso e permanência, seleciona, através de um 

processo excludente, os corpos considerados “aptos” e os corpos considerados “inaptos” 

a almejar o ensino superior. Há de se pensar numa reestruturação da educação no ensino 

superior, pautada nos princípios de uma educação inclusiva, criando condições para que 

as pessoas com deficiência possam ter acesso e permaneçam no ensino superior, 

vivenciando-o de forma mais qualitativa. Deste modo, este capítulo tem como objetivo 

apresentar as ações de acesso e permanência desenvolvidas na ESEFFEGO, discutir as 

necessidades de adaptações físicas, curriculares e atitudinais que estão e/ou devem ser 

efetivadas pela instituição de acordo com a concepção dos professores participantes da 

pesquisa e identificar a opinião dos professores quanto ao ingresso dos discentes com 

deficiência no curso de licenciatura em Educação Física. 

 

2.1 Ações afirmativas e a possibilidade de acesso da pessoa com deficiência no 

curso de educação física 

 

A expansão do ensino superior, que teve início em 1968, foi marcada pela 

ascensão de uma estrutura universitária privada e seletiva em detrimento de uma 

expansão da universidade pública e democrática. Tal expansão foi influenciada pela 

modernização econômica decorrente da industrialização e da urbanização, a qual 

desenvolveu o contexto universitário nos moldes de uma empresa educacional, com o 

objetivo de obter lucros, restrição do acesso a uma determinada classe, isenta de 

princípios democráticos e que se distancia do compromisso com o interesse público 

(MARTINS, 2009). 

Segundo Andrade (2009), a expansão do ensino superior nesse cenário político 

de globalização do capitalismo ocasionou mudanças nas relações sociais, nas formas do 

processo de trabalho, na revolução tecnológica e na ênfase aos preceitos neoliberais, o 

que acarreta a diminuição da atuação do Estado nas políticas sociais de educação. 
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A reforma dos governos militares adotou um modelo universitário centrado 

na pesquisa e na pós-graduação, influenciado pelos moldes norte-americanos 

de ensino superior. O regime militar ampliou o número de vagas facilitando o 

acesso, porém a expansão foi desordenada e ligada diretamente ao sistema 

privado de ensino, o que gerou prejuízos no que tange à qualidade do ensino 

desenvolvido (MAGALHÃES, 2006, p. 40). 

 

Deste modo, a universidade brasileira nos anos 80 é resultado da privatização 

do ensino superior, das parcerias entre empresas privadas e universidades públicas. Mas, 

apesar da criação dessas universidades, a expansão de matrículas ainda era menor em 

comparação ao crescimento populacional e o acesso ainda era excludente, pois apenas 

as classes média e alta tinham condições econômicas de pagar uma faculdade particular 

e apenas aqueles que tinham acesso a uma educação básica de qualidade conseguiam 

uma vaga em uma universidade pública (MAGALHÃES, 2006). 

De acordo com Albino (2010), a graduação na esfera privada a partir de 1985 

atingiu um percentual de matrículas de 67,1%, enquanto o setor público diminuiu o seu 

percentual, ficando com 32,9% em 2000. Nesse contexto, a expansão do ensino superior 

se deu de forma marginalizada, pois o Estado deixou de se responsabilizar pela 

educação superior pública e a transferiu para o mercado. 

As universidades públicas perderam investimento por parte do Estado, o que 

acarretou a desvalorização dos professores e o achatamento dos seus salários, a falta de 

reposição no quadro de funcionários, a não contratação de professores para acompanhar 

a ampliação do número de matrículas, bem como a queda na qualidade do ensino 

(ROSA, 2013). 

Nessa nova ordem social, a universidade deixa de ser uma instituição 

comprometida com a formação de um cidadão autônomo, crítico e reflexivo. Assim, a 

universidade é reduzida à lógica do mercado de trabalho, racionalizando o sistema 

educacional. Deste modo, a expansão da educação superior, nesse período, efetivou-se 

pelo alargamento do setor privado e mercantilização das instituições públicas. 

 

A privatização do público é uma falsa consciência de desnecessidade do 

público. Ela se objetiva pela chamada falência do Estado, pelo mecanismo da 

dívida pública interna onde as formas aparentes são as de que o privado, as 

burguesias emprestam ao Estado: logo, o Estado, nessa aparência, somente se 

sustenta como uma extensão do privado. O processo real é o inverso: a 

riqueza pública, em forma de fundo, sustenta reprodutibilidade do valor da 

riqueza, do capital privado. Esta é a forma moderna de sustentação da crise 

do capital, pois anteriormente, como nos mostrou a Grande Depressão de 
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trinta, assim como todas as grandes crises anteriores, o capital simplesmente 

desvalorizava. (OLIVEIRA, 1999 apud CROCHIK, 2015, p. 129-130). 

 

De acordo com Santos (2016), a universidade pública perde a sua identidade de 

instituição social, científica, educativa e democrática para servir a propósitos de 

reprodução do poder e das estruturas dominantes e não a sua transformação, pelo fato de 

estar perdendo sua autonomia, adquirindo mais uniformidade e abrindo mão da riqueza 

de sua diversidade. 

Deste modo, o ensino público encontra-se em desvalorização, enquanto o 

ensino privado encontra-se em expansão. Rosa (2013) apresenta alguns dados que 

comprovam o aumento no número de matrículas nas instituições de ensino privado. Em 

1995, havia 610.355 vagas na educação superior brasileira, sendo 178.145 (29,19%) na 

rede pública e 432.210 (70,81%) na rede privada. Em 2002, o número de vagas evoluiu 

para 1.773.087, sendo 295.354 (16,66%) na rede pública e 1.477.732 (83,34%) na rede 

privada. Esse período compreende o governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, que sucateou o ensino superior público e possibilitou o crescimento do ensino 

privado e excludente. 

Nesse sentido, para que houvesse mudanças no cenário de abandono do ensino 

superior público, democrático e que possibilitasse o acesso da classe minoritária, as 

legislações e normativas necessariamente precisou passar por diversas mudanças, após a 

promulgação da Constituição Federal (1998) e a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 

– LDBEN n° 9.394/96, que possibilitaram que o acesso ao ensino superior se ampliasse 

para toda a população brasileira marginalizada (BRASIL, 1996), como já vimos no item 

1.3, sobre os avanços na legislação brasileira. 

A LDBEN n.° 9.394/96 promoveu a diversificação do sistema de ensino 

superior, criando Centros Universitários, Faculdades Integradas e cursos sequenciais, 

tais formatos de ensino propiciaram a expansão ao ensino superior de forma mais 

democrática e resultou na criação de mais cursos de graduação (BRASIL, 1996). 

Segundo Tartuci (2014), a partir de 2003, a educação pública brasileira passa a 

ser alvo de crescimento no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, que 

percebeu a necessidade de ampliação de acesso à educação superior para todos e 

recomendou uma universidade comprometida com a inclusão social. 

 

Para tanto, promoveu uma política diversificada, que se desenvolveu através 

de diversos programas, tais como: expansão de câmpus de Instituições 

Federais de Educação Superior, assim como a criação de novos câmpus e 



66 

 

  

universidades por meio de instituições do Reuni, Prouni, criação do Sisu, e 

ainda, o Fies, fomentando a educação a distância (EAD) principalmente por 

meio da instituição da Universidade Aberta do Brasil (UAB), ampliação da 

Rede Federal de Educação Profissional e tecnológica, o Plano Nacional de 

Assistência Estudantil (Pnaes) e apoio às políticas de ação afirmativa (ROSA, 

2013, p. 35). 

 

Assim, a meta do governo era promover o acesso à universidade de 30% dos 

jovens entre 18 a 24 anos, a fim de cumprir o Plano Nacional de Educação de 2001 (Lei 

n.° 10.172, de 2001). Em 2010, o PNE, através do projeto de Lei 8.035 de 2010, 

estabelece uma nova proposta de atingir a taxa bruta de matrícula de 50% e a líquida de 

33% da população de 18 a 24 anos (BRASIL, 2010b). 

Neste contexto, o governo identificou a necessidade de criar políticas públicas 

para aumentar o número de vagas nas universidades públicas, tendo a população 

maiores chances de acessar o ensino superior gratuito. Logo, houve um aumento 

contínuo de ingressos no ensino superior. 

 

Tabela 4 - Número de vagas e ingressantes nas universidades públicas no Brasil (2003 

a 2015) 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

Federais, Estaduais e Municipais. 

ANO VAGAS INGRESSO 

2003 281.213 267.081 

2015 764.616 534.361 

Diferença 483.403 267.280 

Porcentual de aumento % 171,899 100,075 
Fonte: Mec/Inep, 2003 e 2015. 

 

Deste modo, pode-se observar que de 2003 a 2015 houve um aumento de 

100,075% de pessoas acessando o ensino superior público, o que se deu graças ao 

aumento de 171.899 vagas oferecidas por essas instituições de ensino superior. 

Segundo Rosa (2013), o ensino privado também se expandiu nesse período, 

inclusive por meio de políticas implementadas pelo Estado, como o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) e o Fundo de Financiamento ao Estudante de 

Ensino Superior (FIES). Em contrapartida, a rede pública de educação também estava 

sendo alvo de investimento por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU) e do 

plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Segue 

abaixo uma breve descrição desses programas: 
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 PROUNI: Criado em 2004 pelo governo federal e regulamentado pela 

Lei n.° 11.096 de 2005, concebe bolsas de estudos integrais e parciais para 

estudantes de cursos de graduação que não têm condições de custear seus estudos 

e não conseguem aprovação nos vestibulares das instituições públicas de ensino 

superior. O requisito é que os estudantes sejam oriundos da rede pública ou 

estejam matriculados em instituições privadas na condição de bolsista integral. O 

benefício também é extensivo aos portadores de deficiência (MEC, 2018). 

 FIES: é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a 

graduação de estudantes matriculados em instituições privadas, com exigência de 

participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Feita a inscrição, o 

estudante pode ter até 100% de seu curso financiado, o qual poderá pagar após o 

término do curso (MEC, 2018). 

 SISU: é um sistema informatizado do Ministério da Educação por meio 

do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos 

participantes do ENEM (MEC, 2018). 

 REUNI: foi instituído pelo Decreto n.° 6.096 de 2007, tendo como 

objetivo “[...] criar condições de acesso e permanência na educação, no nível de 

graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 

existentes nas universidades federais” (BRASIL, 2007b, p. 1). 

Portanto, o período de 2003 a 2015 no ensino superior brasileiro é considerado 

um momento de redução das desigualdades sociais pela expansão da educação para as 

classes marginalizadas. Foi quando as ações afirmativas foram vistas como necessárias 

para evitar o preconceito contra determinados grupos sociais, dentre eles negros, índios, 

pessoas com deficiência, entre outros. 

 

Considerando a redução das desigualdades sociais como elemento 

fundamental para o desenvolvimento do país, Lula defendeu em sua proposta 

de Governo (2002) a construção de um novo contrato social, que 

possibilitasse a construção de um país mais justo, econômica e socialmente, 

incluindo e beneficiando setores historicamente marginalizados da sociedade 

brasileira. Defendeu, pois, a ação reguladora do Estado sobre o mercado para 

o enfrentamento da exclusão social com vistas a garantir cidadania, de fato, a 

todos os brasileiros. (ROSA, 2013, p. 45). 

 

Neste contexto de redução das desigualdades sociais, a inclusão da pessoa com 

deficiência no ensino superior no Brasil acontece de forma mais expressiva pela 

implementação de ações afirmativas, política que visa garantir a igualdade de 
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oportunidades e tratamento dos grupos minoritários que passaram por situações de 

discriminação e de marginalização ao longo da história. 

 

[...] as ações afirmativas consistem em políticas públicas (e também privadas) 

voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à 

neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de 

origem nacional e de compleição física. Impostas ou sugeridas pelo Estado, 

por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, 

elas visam a combater não somente as manifestações flagrantes de 

discriminação, mas também a discriminação de fundo cultural, estrutural, 

enraizada na sociedade (GOMES, 2001, p. 6). 

 

Deste modo, as ações afirmativas consistem em promover acesso aos direitos 

fundamentais da vida humana, como educação e emprego para as minorias que estejam 

parcialmente ou totalmente excluídas, a fim de possibilitar a esse grupo condições à 

igualdade de oportunidades perante a legislação, a qual deve ser praticada pelas 

instituições de ensino superior. 

Cabral (2013) expõe algumas legislações específicas da universidade que 

regulamentam as ações que garantem o acesso e a permanência da pessoa com 

deficiência no ensino superior, entre as quais podemos destacar o Aviso Circular n° 227, 

de 08 de maio de 1996, do Ministério da Educação, que oferece aos reitores sugestões 

para favorecer o acesso da pessoa com deficiência no ensino superior. 

 

A execução adequada de uma política educacional dirigida aos portadores de 

necessidades especiais possibilita que venham a alcançar níveis cada vez 

mais elevados do seu desenvolvimento acadêmico. É importante, por isto, 

registrar o esforço que as Instituições de Ensino Superior – IES empreendem 

no sentido de adequar-se, estruturalmente, para criar condições próprias, de 

forma a possibilitar o acesso desses alunos ao 3º grau (BRASIL, 1996, p. 1). 

 

O Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, dispõe no artigo 27 sobre a 

obrigatoriedade de adaptações para a realização de provas, apoio necessário para os 

alunos com deficiência, tempo adicional de prova e execução de programas 

educacionais. A Portaria n.° 3.284, de 07 de novembro de 2003, prevê requisitos básicos 

de acessibilidade, como mobilidade, utilização e equipamentos e instalações na 

instituição de ensino. Já o Plano Nacional de Educação sobre os direitos humanos de 

2007 preconiza o desenvolvimento de políticas e ações afirmativas nas Instituições de 

Ensino Superior (IES) que tornem possíveis a inclusão, o acesso e a permanência das 

pessoas com deficiência no ensino superior. 



69 

 

  

Complementando os estudos de Cabral (2013), outro marco na legislação da 

educação inclusiva para as pessoas com deficiência está na recente Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, nº 13.146, de 6 de julho de 2015, art. 27º, que 

respalda o direito de todos ao acesso, à permanência, participação e aprendizagem em 

todos os níveis de aprendizagem a partir de um sistema educacional inclusivo. 

A Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência também estabelece no 

artigo 30° que as instituições de ensino superior públicas e privadas precisam assegurar 

nos processos seletivos, com relação ao acesso, as seguintes medidas: atendimento 

preferencial das pessoas com deficiência; formulário de inscrição de exames com 

campo específico para que o candidato com deficiência solicite recursos de 

acessibilidade e tecnologias assistivas para a participação no vestibular; 

disponibilização de provas adaptadas à necessidade do candidato; dilatação do tempo da 

prova através da solicitação prévia do candidato e tradução do edital e de suas 

retificações em Libras (BRASIL, 2015a). 

De acordo com o entrevistado H1, com relação ao processo de acesso da 

pessoa com deficiência na ESEFFEGO, o professor afirma que essas pessoas possuem 

um apoio para realizar a prova de vestibular, como narra a seguir. “A entrada na 

Universidade tem alguns apoios para a pessoa fazer prova, tem alguma estrutura. Por 

exemplo, tem ledor, tem certa estrutura que ajuda essas pessoas a entrarem na 

instituição” (H1, 20/ Jun/ 2018). 

Nesse sentido, a universidade busca seguir a legislação vigente no momento 

em que fornece suporte para que as pessoas com deficiência possam realizar a prova do 

vestibular através de adaptações que promovam a equiparação de oportunidade. De 

acordo com o edital da UEG/ESEFFEGO de 2018 no capítulo XI – das condições 

especiais para a realização das provas, fica expresso o direito ao candidato nos itens 

104.2 à obrigatoriedade do ledor, no item 104.3 ao auxílio para a transcrição, no 104.5 o 

direito da pessoa com surdez ao intérprete de libras, no item 104.7 à prova ampliada 

para quem tem baixa visão, no item 104.8 o direito à prova redigida em braile, e no item 

104.9 à sala com fácil acesso destinada às pessoas com dificuldade de locomoção. 

Deste modo, as políticas públicas voltadas para a acessibilidade devem ser 

garantidas pelas instituições de ensino superior com o objetivo de incluir todas as 

pessoas no espaço educacional, dando a oportunidade de acessarem e permanecerem na 

universidade através da igualdade de direitos, respeitando as diferentes formas de 

expressar a aprendizagem, pois é importante ressaltar que cada ser humano possui 
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singularidades e sua subjetividade, portanto, esses aspectos devem ser considerados em 

todas as etapas, inclusive no processo de acesso dessas pessoas à universidade. 

De acordo com Silva e Cordeiro (2011), as primeiras universidades brasileiras 

a usarem o sistema de cotas para o acesso à educação superior foram: a Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro em 2003; a Universidade Estadual da Bahia (UNEB) em 

2003, com ingresso dos estudantes em 2004; a Universidade do Mato Grosso do Sul 

(UEMS), com o primeiro vestibular em 2003 e ingresso em 2004. A primeira 

universidade federal a criar o sistema de cotas foi a Universidade de Brasília (UNB) no 

ano de 2004. 

O sistema de cotas é uma das ações afirmativas utilizadas pelas universidades a 

fim de minimizar os efeitos da desigualdade social que determinadas pessoas passam no 

cotidiano. Assim, como forma de tornar acessível o ensino superior, essas universidades 

começaram a adotar a política de cotas, que oferece um número de vagas reservadas 

para estudantes oriundos de escola pública, negros, indígenas e pessoas com deficiência. 

De acordo com o Ministério da Educação (MEC, 2012), a quantidade de 

matrículas de pessoas com deficiência na educação superior aumentou 933,6% entre 

2000 e 2010. Estudantes com deficiência passaram de 2.173 no começo do período para 

20.287 em 2010; desse quantitativo, 6.884 discentes estavam matriculados na rede 

pública e 13.403 na particular. Já no ano de 2015, matriculou-se no ensino superior 

público um número de 15.752 alunos com deficiência, representando um aumento de 

56,29%. Esses dados são de um levantamento realizado pela Secretaria de Estado da 

Educação de Santa Catarina (SED/SC), com relação ao acesso das pessoas com 

deficiência nas universidades públicas no Brasil (SANTA CATARINA, 2017). 

Segundo Anache (2013), na região Centro-Oeste, as ações afirmativas 

contemplam em maior proporção a população negra, indígenas e alunos egressos de 

escolas públicas e destaca três instituições públicas de ensino superior que destinaram 

ações afirmativas para esse grupo de estudantes: a Universidade Federal de Goiás 

(UFG), a Universidade Estadual de Goiás (UEG) e a Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas de Ensino Superior de Goiatuba (FAFICH). 

Dessas três instituições de ensino superior, apenas a Universidade Estadual de 

Goiás, que, além de oferecer vagas para negros, indígenas e egressos de escola pública, 

também obtinha reserva legal destinada às pessoas com deficiência, contabilizando em 

2012 um quantitativo de 9 alunos com deficiência ingressos na Universidade. A 

Universidade Federal de Goiás não tinha essa reserva, ficando a seu critério destinar 
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vagas para esse grupo ou não, mas a instituição contava com um núcleo que desenvolvia 

ações para assegurar a permanência dos alunos com deficiência que ingressavam nos 

cursos de graduação fora do sistema de cotas. Por fim, a FAFICH destinava 3% das 

vagas para alunos indígenas e deficientes, no entanto, essa reserva não estava explícita 

no projeto do Núcleo de Apoio ao Estudante com Necessidades Especiais (ANACHE, 

2013). 

No ano de 2012, foi promulgada a Lei Federal 12.711, de agosto de 2012, que 

dispõe sobre o número de vagas destinado às ações afirmativas. Essa lei não é válida 

para as universidades estaduais, apenas para as federais. Logo, as universidades federais 

devem distribuir 50% das vagas em quatro subcotas: alunos egressos de escola pública; 

alunos de escola pública com baixa renda; candidatos pretos, pardos e indígenas de 

escola pública e alunos candidatos pretos, pardos e indígenas de escola pública e de 

baixa renda. Essa lei de cotas não previa a oferta de vagas para as pessoas com 

deficiência, sendo modificada pela Lei n° 13. 409, de 28 de dezembro de 2016, que 

passa a contemplar as pessoas com deficiência. 

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) foi a primeira instituição no estado 

de Goiás a oferecer vagas para as pessoas com deficiência. Desde o ano de 2005, aderiu 

ao sistema de cotas determinado pela Lei Estadual nº 14.832, de 12 de julho de 2004, 

que foi alterada pela Lei n.º 20.249, de 30 de julho de 2018, que estabelece no artigo 2° 

que do total de vagas ofertadas nos seus vestibulares as instituições estaduais superiores 

reservarão, para os candidatos beneficiários, 50% na seguinte proporção: 25% para 

estudantes concluintes da educação básica ministrada por escola pública; 20% para 

estudantes negros e 5% para estudantes indígenas e para estudantes com deficiência 

(GOIÁS, 2018). 

 

A UEG definiu como estudantes com deficiência que teriam acesso à reserva 

legal de vagas, aqueles que apresentam, em caráter permanente, perdas ou 

reduções de suas funções psicológicas, fisiológicas, mentais ou anatômicas, 

suficientes para gerar incapacidade para o desempenho de atividades na 

forma ou na medida considerada dentro dos padrões adotados como normais 

para o ser humano (ANACHE, 2013, p. 91). 

 

Portanto, as cotas para as pessoas com deficiência são um direito garantido em 

leis que, de certa forma, possibilitam o acesso dessas pessoas ao ensino superior. Neste 

contexto, quando indagados sobre a sua opinião com relação à reserva de vagas da 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=1233
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instituição para as pessoas com deficiência, 64% dos professores entrevistados 

responderam que são a favor dessa ação afirmativa, como mostra o gráfico abaixo.  

 

Gráfico 3 – Opinião dos professores participantes com relação à reserva de vagas para 

as pessoas com deficiência no ensino superior. 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Os professores entrevistados que são favoráveis a cotas para a pessoa com 

deficiência no ensino superior justificaram tal opinião pelo fato de considerarem que a 

diferença deve ser tratada de forma distinta, já que as condições sociais e educacionais 

para essas pessoas foram dadas de forma precária e excludente, como expressam as 

narrativas a seguir: 

 

Bom, eu acho que pessoas diferentes precisam ter tratamentos diferenciados. 

Eu sou a favor das cotas para pessoas com deficiência dentro do ensino 

superior. E o acesso, eu acredito que existe um conjunto de elementos sociais 

que dificultam o acesso na Universidade. Para chegar à Universidade, 

inclusive, para chegar ao ponto de disputar uma vaga na Universidade, ele 

já passou por ‘n’ outras dificuldades no ensino fundamental e médio (H1, 20, 

Jun, 2018). 

 

Eu entendo que todo o trânsito é diferenciado. Mas o processo de criação, de 

configuração dessas pessoas demanda que elas foram limitadas em um 

conjunto histórico de formação (B2, 21, Jun, 2018). 

 

Podemos observar pelas opiniões dos entrevistados que elas condizem com o 

discurso de uma inclusão que dialoga com o direito da diferença, o qual não tem o 

intuito de ferir o princípio da igualdade, mas se justifica na intenção de respeitar a 

identidade de grupos historicamente discriminados. 
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Ademais, o entrevistado H3 reafirma a importância dessa ação afirmativa, mas 

esclarece que apenas as cotas não solucionam as contradições que existem no processo 

de inclusão dessas pessoas ao ensino.  

 

Eu sou daquelas pessoas que acha que tem que ter cota sim, mas que tem que 

ter condições para a pessoa que entra por via de cotas permaneça na 

instituição. Porque é muito fácil a gente dar acesso e depois ‘te vira’. Então, 

assim, tem que ser uma política séria. Então, eu vejo que ela é meio 

deficitária nesse sentido (H3,19, Jun, 2018). 

 

Neste contexto, o vestibular é apenas uma das etapas do processo de inclusão 

dessas pessoas na universidade, sendo responsável por assegurar a permanência desses 

alunos no meio acadêmico. Como afirma Oliveira (2013), um dos grandes desafios é de 

que aquele indivíduo que acessou a universidade por meio das cotas possa ter condições 

mínimas de acessibilidade na universidade, caso contrário, corre sério risco de fracassar 

e desistir ao longo do curso. 

Dos 27% dos professores que são contra as cotas, um deles afirma, no entanto, 

ser a favor do acesso e permanência da pessoa com deficiência no ensino superior. 

Nesse sentido, o entrevistado H4 alega que esse sistema apenas serve para mascarar a 

realidade, pois, são apenas medidas paliativas que não resolvem o problema da exclusão 

das pessoas com deficiência no ensino superior. 

 

Então, é uma contradição, ou seja, nem todos os deficientes têm acesso à 

universidade. Era necessário que todos tivessem acesso igual. As cotas 

tinham que ser extinta e criar uma universidade mais democrática. Então, há 

uma desproporção grande e as cotas não têm suprido essas necessidades 

todas (H4, 07/Jun/ 2018). 
 

Essa narrativa vai de acordo com os dados apresentados pelo Inep (2018), pois, 

apesar dos avanços com relação às cotas para as pessoas com deficiência, o acesso desse 

grupo ao ensino superior acontece de forma discreta, grande parte desse público 

encontra-se fora da universidade, pois, num universo de 1.510.336 alunos ingressantes 

em universidades públicas e universidades privadas no Brasil, apenas 13.053 

corresponde ao ingresso no ensino superior de pessoas com deficiência. Dentre esses, 

36,7% são deficientes físicos; 23,4% possuem baixa visão e 12,9% são deficientes 

auditivos. Portanto, em 2015, os discentes com deficiência ingressante no Brasil 

correspondem a 0,4% da população universitária, segundo os dados do Censo da 

Educação Superior (BRASIL, 2018). 
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Esse déficit se dá apesar das ações desencadeadas por movimentos sociais que 

lutam pela implementação de políticas públicas visando adaptações na estrutura física 

das instituições, mudanças no currículo, efetivação de práticas pedagógicas inclusivas, 

além de mudanças atitudinais da comunidade acadêmica frente ao acesso e permanência 

das pessoas com deficiência ao ensino superior. Infelizmente, na atual conjuntura, essas 

pessoas ainda não são devidamente valorizadas e precisam lutar por seus direitos, entre 

eles a sua inserção no meio educacional, especialmente no ensino superior. Cabe 

ressaltar que essas políticas públicas não resolvem por si só as questões de exclusão e de 

desigualdade social, pois essas estão atreladas às ações governamentais neoliberais, 

pautadas no modo de produção capitalista, que impulsiona um modelo de sociedade 

altamente competitivo, injusto e desigual. 

Nesse sentido, há professores enraizados nessa lógica da racionalização social 

e da competição ao argumentar que os alunos que ingressam na universidade pelo 

sistema de cotas podem “prejudicar” a ideia de uma universidade de excelência, logo 

terá impactos na qualidade do ensino, como podemos notar na opinião do seguinte 

professor participante: “Bom, eu particularmente sou contra na Universidade. Porque, 

quando é cognitivo, ele tem um prejuízo do entendimento, aí, eu já acho que é mais 

difícil” (B1, 19/Jun/2018). Como afirma Oliveira (2013, p. 84), “[...] o estigma está 

posto novamente, na medida em que estes estudantes, pelo fato de serem cotistas, serão 

suspeitos de duvidosa capacidade de aprendizagem e qualificação”. 

Portanto, muitos professores reproduzem o discurso do modelo individual da 

deficiência disseminado ao longo dos anos, pautado na ideia de limitação e presente no 

meio acadêmico brasileiro, ainda que de forma camuflada. Mas não podemos descartar 

que os benefícios das ações afirmativas, ainda que de forma inicial, têm a possibilidade 

de expandir as possibilidades de acesso ao ensino superior às pessoas com deficiência e 

de que, de certa forma, existem professores conscientes de que essas políticas são 

importantes, no sentido de minimizar o preconceito e a discriminação contra a 

diferença. 

 

2.2 Ações de inclusão da Eseffego 

 

A inclusão no ensino superior é um novo desafio da Contemporaneidade e traz 

diversas discussões e reflexões sobre a temática, a qual é necessária e emergencial, pois 
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a universidade é um espaço que deve assegurar a formação de sujeitos comprometidos 

com a criação de uma sociedade mais democrática, igualitária e justa. 

A fim de garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência na universidade, 

infere-se que as instituições de ensino estejam engajadas e conscientes dos direitos de 

acesso e permanência dessas pessoas no contexto educacional. Para tanto, as ações 

voltadas para a inclusão educacional não podem ser isoladas, devendo partir de 

movimentos coletivos que envolvam gestores, funcionários, professores e alunos com e 

sem deficiência interessados em ser agentes participantes na busca por uma educação 

especial, numa perspectiva inclusiva. 

De acordo com o Projeto Pedagógico do curso de Educação Física (PPC, 

2015), as discussões traçadas no Estado de Goiás, na década de 1950, sobre a 

importância da expansão do ensino superior público, gratuito e de qualidade resultaram 

em 1961 na criação da Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis (FACEA), 

considerada o primeiro registro histórico da Universidade Estadual de Goiás (UEG). A 

partir dela, surgiu a Universidade Estadual de Anápolis (UNIANA), posteriormente 

transformada na Universidade Estadual de Goiás (UEG). “A UEG nasceu 

estrategicamente beneficiando grande parte dos municípios goianos e seu crescimento 

tem proporcionado tanto a expansão quanto a interiorização do ensino superior no 

Estado de Goiás” (PPC, 2015, p. 6). 

Nesse período, o governo Mauro Borges percebia as práticas corporais como 

“[...] possibilidade de promover qualidades físicas, morais, cívicas, éticas e ainda 

coletividade” (PPC, 2015, p. 9). Assim, propôs a construção de praças de esporte do 

povo, onde as pessoas no seu tempo livre poderiam praticar diferentes modalidades 

esportivas, que, para além da manutenção da saúde física da população, eram vistas 

como instrumento para disciplinar os corpos e formar o caráter. Portanto, o plano de 

governa visava que as práticas esportivas fossem disseminadas para as camadas 

populares (LIMA, 1992). 

Neste contexto, instaura-se uma demanda de profissionais para atuarem na área 

da Educação Física. Nesse sentido, no dia 22 de setembro de 1962, é criada a Escola de 

Educação Física de Goiás a partir da existência da recém-inaugurada Praça de Esporte 

do Povo de Vila Nova, a fim de formar professores e monitores para atuarem na área de 

esportiva.  

Segundo o PPC (2015), em 1963, através da Lei 4.640 de 8/10/1963, foi criada 

a Escola Superior de Educação Física de Goiás, como entidade autárquica 
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jurisdicionada à Secretaria Estadual da Educação e Cultura. Por uma Resolução 

aprovada em 07/02/1964 pelo Conselho Estadual de Educação, foi autorizado seu 

funcionamento com o curso de licenciatura em Educação Física e aprovado o primeiro 

Regimento, cuja homologação se deu em 30 de maio de 1966. 

 Em 14 de janeiro de 1994, houve a criação do curso de bacharel em 

Fisioterapia, assim a instituição passou a ser chamada ESEFFEGO – Escola Superior de 

Educação Física e Fisioterapia. Ademais, no ano de 1999, a ESEFFEGO passou a 

integrar a Universidade Estadual de Goiás (UEG) como Unidade Universitária de 

Goiânia que procura desempenhar seu papel social com vínculo aos conhecimentos em 

Educação Física e Fisioterapia, desenvolvendo atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (PPC, 2015). 

O curso de Educação Física em Licenciatura da ESEFFEGO é de regime 

semestral. De acordo com o PCC (2015), o curso funciona nos períodos matutino e 

vespertino, no entanto, a partir do primeiro vestibular do semestre de 2018/1, o curso de 

licenciatura em Educação Física, que era ofertado no turno vespertino, passa a ser 

oferecido no período noturno. Ademais, no mesmo semestre de 2018/1, a ESEFFEGO 

passa a oferecer o curso de bacharel em Educação Física com funcionamento no período 

vespertino (UEG, 2018b). O tempo de integração do curso é de no mínimo 8 semestres 

e máximo de 12 semestres; são ofertadas 60 vagas, com 30 em cada turma; carga 

horária do curso é de 3.500 horas e com 200 horas de Atividades Complementares; a 

forma de ingresso é por processo seletivo (PS), Sistema de Avaliação Seriado (SAS) e 

outras formas advindas de políticas públicas que são oferecidos pela Universidade, 

como o sistema de cotas (PPC, 2015). 

De acordo com o site Ranking Universitário Folha (2018), a Universidade 

Estadual de Goiás possui 17.158 discentes, dentre presenciais e a distância. 

Atualmente, de acordo com os dados levantados pela Coordenação de Direitos 

Humanos e Diversidade da UEG (2018a), a instituição possui 262 discentes com 

deficiência. O gráfico abaixo apresenta a diversidade de pessoas com deficiência que 

ingressaram em diversos campi da Universidade Estadual de Goiás. 
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Figura 1 – Diversidade de pessoas com deficiência que ingressaram em diversos campi 

da Universidade Estadual de Goiás. 

 
Fonte: Coordenação dos Direitos Humanos e Diversidade, 2018. 

 

Podemos perceber, através dos dados do gráfico acima, a diversidade de 

pessoas com deficiência e/ou outros transtornos e síndromes na Universidade Estadual 

de Goiás. Nota-se que o acesso maior é de pessoas com deficiência física, baixa visão e 

pessoas com deficiência intelectual. Podemos considerar isso uma conquista desse 

público, especialmente das pessoas com deficiência intelectual, já que essas sempre 

foram as mais excluídas do contexto educacional ao longo dos anos. Em contrapartida, 

os que menos ingressam no ensino superior na UEG são as pessoas com Síndrome de 

Down, autistas e alunos com altas habilidades. 

A Coordenação dos Direitos Humanos e Diversidade (2018) afirma que apenas 

três campi da Universidade não declararam ter alunos (as) com deficiência, entre eles 

Minaçu, Mineiros e São Miguel do Araguaia. Em contrapartida, todos os outros 38 

campi e nove Centros de Ensino e Aprendizagem em Rede
18

 declararam possuir alunos 

com deficiência. Entre os campi estão: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso 

de Goiás, Aparecida de Goiânia, além da Unidade Universitária de Goiânia – 

ESEFFEGO/Universidade do Esporte. 

De acordo com Nascimento (2009), a ESEFFEGO foi a primeira e mais 

importante universidade de Educação Física no Estado de Goiás. Mas, apesar dos seus 

56 anos de relevância para a comunidade goiana, a instituição vem sofrendo por falta de 

investimento do poder público com relação a recursos humanos e estruturais. 

                                                 
16 Cursos que são oferecidos à distância pela UEG e que possuem alunos com deficiência matriculados. 
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Nesse sentindo, diante do sucateamento da estrutura da ESEFFEGO e sem 

perspectivas de ações por parte do Estado para disponibilizar recursos financeiros para 

reerguer a estrutura física da instituição, o governo do Estado de Goiás optou, sem aviso 

prévio, por transferir a partir do segundo semestre do ano de 2018 todo o recurso 

humano e material da Universidade para outro local, denominado Centro de Excelência 

do Esporte, também localizado em Goiânia/Goiás, a 4,5 km de distância da efetiva sede 

da ESEFFEGO. O Centro de Excelência é um espaço que comporta jogos e treinamento 

esportivo, assim não foi criado para ser uma instituição de ensino superior. 

 A problemática da atual conjuntara da ESEFFEGO é de que a instituição 

perdeu o seu espaço físico, sendo transferida para um imóvel da Agência Goiana de 

Transporte e Obras (Agetop), deixando o futuro da instituição incerto, pois o que se tem 

é apenas um contrato de gestão compartilhada de 60 meses entre a ESEFFEGO/UEG e a 

Agetop. Deram como justificativa que o local possui uma estrutura física adequada e 

que a ESEFFEGO iria se unir a uma nova proposta de instituição pautada na formação 

de atletas de alto rendimento em diversas modalidades esportivas. 

Entretanto, alguns professores que compõem o quadro de docentes não ficaram 

satisfeitos com tal mudança, por ter sido feita apenas pela direção e o governo, sem a 

participação da comunidade acadêmica e a comunidade em torno da instituição que 

procura atendimentos clínicos e atividades esportivas na ESEFFEGO. Logo, essa ação 

foi vista como uma política autoritária e antidemocrática que atenta contra o 

pensamento crítico e autônomo da universidade, além de negligenciarem a memória da 

trajetória histórica da ESEFFEGO e o debate coletivo sobre o processo de mudança para 

o Centro de Excelência. 

De fato, a reforma física da ESEFFEGO deveria ter acontecido, pois foram 

detectados problemas arquitetônicos e físicos, os quais foram negligenciados pelo poder 

público, em contrapartida a solução não deveria ser o abandono da ESEFFEGO, pois 

isso representa um total descaso com o bem público que influência de forma direta na 

formação de profissionais nos campos da Educação Física e da Fisioterapia.  

A UEG oferece diversos cursos de licenciatura. Neste contexto, é de extrema 

relevância pensar como essa instituição lida com os aspectos da inclusão das pessoas 

com deficiência na conjuntura educacional universitária, inclusive na licenciatura, pois é 

preciso formar professores comprometidos com uma educação de qualidade, capazes de 

perceber que a inclusão pode ser efetivada em qualquer espaço acadêmico e que estejam 

dispostos a adotar uma postura pedagógica inclusiva. Deste modo, a inclusão da pessoa 
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com deficiência e sua convivência com os outros acadêmicos e docentes influenciam no 

cotidiano da sala de aula e nos outros diversos espaços acadêmicos da universidade, 

como afirmam Thomaz e Ribeiro (2016). 

Pelos dados da Coordenação de Direitos Humanos e Diversidade (2018), 

percebe-se que, do total de discentes com deficiência ingressos na universidade, a 

maioria, 136, encontra-se nos cursos de licenciatura, restando ainda 96 alunos (a) nos 

cursos de bacharelado e 30 nos cursos superiores de tecnologia. Deste modo, a figura 

abaixo apresenta a quantidade de pessoas com deficiência nos cursos de licenciatura da 

Universidade Estadual de Goiás. 

 

Figura 2 – Quantidade de pessoas com deficiência nos cursos de licenciatura da 

Universidade Estadual de Goiás. 

 
Fonte: Coordenação dos Direitos Humanos e Diversidade, 2018. 

 

Podemos observar que o curso com maior acesso de pessoas com deficiência é 

o de Pedagogia, com 36 discentes, seguido pelo curso de licenciatura em Letras, com 27 

alunos, e em terceiro lugar o curso de História, com 21 discentes, e Geografia, com 19. 

Ciências Biológicas e Educação Física estão em quinto lugar, com 13 discentes 

espalhados por três campi da UEG. Analisando os dados dos cursos de Educação física, 

considerando o número de alunos e de campi para este curso, tem-se uma média de 4,3 

alunos em cada campus. 

No campus de Itumbiara/GO, no curso de Licenciatura em Educação Física há 

três alunos (as) com deficiência, um (a) discente com deficiência física, um (a) com 

deficiência intelectual e um (a) com deficiência auditiva. E o campus Porangatu/GO 
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possui um (a) aluno com baixa visão. Na ESEFFEGO, como apresentado no primeiro 

tópico desse estudo, a instituição possui nove alunos com alguma deficiência e/ou 

transtorno, entre eles discentes com deficiência intelectual, com deficiência visual, 

baixa visão, autista e deficiência física. Neste contexto, identificamos que a 

Universidade Estadual de Goiás, ao longo dos anos, por meio de ações afirmativas das 

políticas públicas educacionais de democratização do ensino superior, vem propiciando 

o acesso da pessoa com deficiência.  

De acordo com Mazzotta (2005), a acessibilidade é um elemento fundamental 

para a efetivação de uma educação inclusiva, pois a acessibilidade não se restringe 

apenas a adaptações estruturais da instituição que facilitem o deslocamento da pessoa 

com deficiência. Claro que essa atitude é importante, mas não é suficiente. 

Nesse contexto, os professores foram questionados se a instituição desenvolve 

ações para promover a acessibilidade das pessoas com deficiência no curso de 

licenciatura em Educação Física da ESEFFEGO. 

 

Tabela 5 – Descrição das ações de inclusão da instituição, na perspectiva dos 

professores participantes da pesquisa. 

Ações de inclusão da instituição n* % 

Contratação professores de apoio 8 40,0 

Acha necessário/não apontou 4 20,0 

Ações inclusivas dos professores 1 5,0 

Adaptações arquitetônicas 1 5,0 

Adaptações pedagógicas 1 5,0 

Conscientização dos alunos 1 5,0 

Contratação de mais professores 1 5,0 

Formação continuada 1 5,0 

Não realiza 2 10,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

n* = frequência cumulativa; % = frequência relativa. 

 

De acordo com a tabela, 40% dos professores afirmaram que a principal ação 

de inclusão realizada pela UEG se dá pela contratação de professores de apoio, serviço 

que a instituição vem oferecendo desde 2013 para os alunos que necessitam de apoio 

pedagógico, tais atendimentos acontecem no contraturno das aulas regulares. Entretanto, 

20% dos professores acham necessário que ações de inclusão sejam promovidas por 
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parte da universidade, mas não souberam opinar quais estão em andamento. Assim, 

podemos identificar que ou falta conhecimento por parte dos professores sobre essas 

ações, ou, caso existam tais ações de inclusão, elas ainda são realizadas em menor 

proporção pela Universidade, não exercendo um impacto significativo para que os 

professores opinem sobre essa temática. Ademais, 10% dos professores foram 

categóricos ao afirmar que a ESEFFEGO não promove ações de inclusão. 

É importante pontuar algumas ações que a Universidade vem promovendo em 

favor da inclusão das pessoas com deficiência na UEG. De acordo com o Decreto n.° 

7.611, de 17 de novembro de 2011, no artigo 5°, § VII.º, “[...] 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 dos alunos com deficiência” (BRASIL, 2011b, p. 

1). Podemos perceber que esse Decreto n.° 7.611 é referente à criação de núcleos de 

acessibilidade apenas para as universidades federais, entretanto, acreditamos que tanto 

os Estados como os Municípios deveriam criar tal normativa, tendo em vista que as 

ações do núcleo de acessibilidade são de extrema importância para assegurar as 

necessidades inclusivas e deveriam se estender a todas as universidades, sejam elas 

federais, estaduais ou privadas. 

Melo e Araújo (2018) afirmam que, além da implementação de normativas 

para a criação dos núcleos de acessibilidade nas universidades nos três níveis de 

governo, é preciso que esses núcleos não fiquem restritos à reitoria, mas que ampliem 

para os diversos campi da universidade, a fim de que as ações de inclusão tenham 

maiores chances de serem ampliadas e efetivadas. 

Saraiva (2015 apud DALLA DÉA; OLIVEIRA; MELO 2018, p. 98) “[...] 

ressalta que os núcleos de acessibilidade assumem papel importante nas IES, por ser 

responsável pela organização das ações institucionais para o combate às barreiras que 

interferem no acesso e permanência dos alunos com NEE nesse nível de ensino”. Dalla 

Déa, Oliveira e Melo (2018) afirmam que os Núcleos de Acessibilidade na Região 

Centro-Oeste possuem coordenadores qualificados, no entanto, denunciam a falta de 

ampliação de recursos financeiros e humanos. 

A UEG possui um Núcleo de Acessibilidade que é responsável por envolver e 

promover em todos os campi medidas que favoreçam o processo de inclusão dos 

acadêmicos com deficiência nos cursos de graduação da Universidade. Apenas o 

professor H1, em outro momento da pesquisa, relatou saber sobre a existência do núcleo 
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de acessibilidade da UEG e, de forma superficial, apresentou a sua opinião com relação 

à importância desse núcleo para a instituição: “A UEG tem, inclusive, um núcleo e esse 

núcleo tenta se articular, tenta discutir as principais questões” (H1, 20/06/2018). 

Assim, com o intuito de garantir a inclusão das pessoas com necessidades 

educacionais, elaborou-se a Resolução CsU n.º 020/2013, que prevê no artigo 2° que a 

Educação Inclusiva é um processo social, pedagógico, cultural, filosófico, estético e 

político de ações educativas, pedagógicas e administrativas voltadas para o acesso, 

permanência e terminalidade para todos os alunos da UEG, especialmente os que 

necessitam de um atendimento especial. 

Deste modo, a universidade criou o Núcleo de Acessibilidade Aprender sem 

Limites (NAASLU), vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, que é composto por uma 

equipe multiprofissional, entre eles um coordenador, uma pedagoga, dois psicólogos e 

um assistente social. Composto por profissionais qualificados e comprometidos com a 

Educação Inclusiva, o NAASLU permite estabelecer um diálogo entre professores, 

coordenadores, funcionários, alunos e comunidade, resultando no processo de inclusão e 

na efetivação das políticas afirmativas de forma adequada. As ações desses núcleos são 

importantes para assegurar as necessidades inclusivas da universidade, visando à 

aproximação das pessoas com deficiência com os direitos de acesso e permanência ao 

ensino superior, através da comunicação e elaboração de estratégias acadêmicas e 

institucionais, em busca da qualidade educacional dos alunos que possuem alguma 

necessidade educacional especial. 

 

O Núcleo de Acessibilidade Aprender sem Limites destina-se aos estudantes 

de graduação e aos demais órgãos da Universidade que possuem estudantes 

com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas 

habilidades ou superdotação inseridos em suas atividades, atendendo a 

princípios da educação inclusiva, da educação para todos e dos direitos 

equânimes, para que possam aprender e conhecer e aproveitar todo o seu 

potencial para um desempenho acadêmico satisfatório (GOIÁS, 2013, p. 2). 

 

Deste modo, o núcleo tem como objetivo monitorar e auxiliar o campus na 

efetivação de ações que favoreçam e propiciem a inclusão e a acessibilidade dos alunos 

com necessidades educacionais especiais. Esses elementos da acessibilidade favorecem 

a superação das diversas barreiras que impedem a autonomia e a independência da 

pessoa com deficiência nos espaços em que ela se encontra, assim concretizando uma 

educação inclusiva no contexto universitário. 
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No artigo 5° da Resolução CsU n.º 020/2013, estão descritas algumas ações 

que o NAASLU deve promover para possibilitar ações inclusivas nos campi da UEG:  

 Identificar as necessidades educacionais especiais do estudante que 

geram dificuldades ou limitações no âmbito de ensino-aprendizagem-avaliação, 

que não podem ser atendidas pelos meios educacionais tradicionais; 

 Sugerir procedimentos didático-pedagógicos e apoios educacionais 

especializados aos respectivos colegiados de curso, coordenadores, diretores e 

docentes das unidades Universitárias; 

 Desenvolver ações de acessibilidade junto à comunidade universitária; 

 Realizar o acompanhamento dos casos para avaliação, providências e 

informação à comunidade universitária; 

 Propor cursos e eventos para a formação continuada de recursos humanos 

da UEG; 

 Solicitar às instâncias pertinentes a aquisição de materiais e 

equipamentos de acessibilidade, bem como barreiras arquitetônicas, de 

locomoção, de mobiliário, entre outros; 

 Articular, intersetorialmente, a proposição ou implementação de políticas 

públicas de inclusão da UEG. 

Dentre essas ações expressas no artigo 5º da Resolução CsU n.º 020/2013, está 

a contratação de professores de apoio que possam direcionar o processo de ensino-

aprendizagem desses alunos para que eles conquistem autonomia, aprendizagem, 

desenvolvimento pleno e cidadania. 

Essas ações estão previstas em diversos documentos que respaldam o direito de 

ingressar no ensino superior, no entanto, o que se percebe são diversas instituições de 

ensino que não cumprem seu papel social. Neste contexto, a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva definiu algumas ações para a 

Educação Especial por parte da universidade. 

 

Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações que 

promovam o acesso, a permanência e a participação dos estudantes. Estas 

ações envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços para a 

promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de 

informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser 

disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as 

atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 2008, 

p. 17). 
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Rodrigues (2006) pontua que as instituições de ensino necessitam desenvolver 

ações que favoreçam a valorização das pessoas com deficiência e que de fato eliminem 

as barreiras de acesso e permanência dessa classe minoritária, promovendo a 

acessibilidade em todos os seus aspectos, por meio de adaptações pedagógicas, 

atitudinais, curriculares, arquitetônicas e o uso de tecnologias assistivas no espaço 

educacional. 

Nesse sentido, uma das perguntas desse estudo diz respeito ao andamento 

dessas ações de inclusão no processo de inclusão dos acadêmicos com deficiência no 

curso de licenciatura em Educação Física da ESEFFEGO. Dos 11 professores 

participantes da pesquisa, 7 afirmaram que esse processo está acontecendo de forma 

isolada por alguns agentes da comunidade universitária, como se observa pela seguinte 

declaração: “Eu acho que o processo, ele foi iniciado, mas ele é fragmentado. Ele não 

tem uma segmentação, não tem, pois, não há uma interface, não há um diálogo, quando 

eu falo diálogo, eu falo de fato, das pessoas terem um empenho” (H3, 19/Jun/2018). 

Com relação às ações isoladas, os professores argumentaram que elas partem dos 

professores regentes e dos professores de apoio, que buscam promover condutas 

pedagógicas que possibilitem um melhor acesso aos conteúdos por parte dos alunos 

com alguma necessidade educacional especial. Com relação aos professores de apoio: 

“Eu acho que em termos micro a ESEFFEGO tem, graças aos professores de apoio, 

mas no termo macro não existe” (H4, 07/Jun/2018). Com relação aos professores 

regentes: “Existe, assim, tentativas pontuais. Parecendo que cada um faz um 

pouquinho, quando vem esse aluno pra você, mas... em geral, não está acontecendo 

essa atitude da instituição” (PC1, 18/Jun/2018).  

Em contrapartida, dois professores disseram que essas ações acontecem de 

forma mais ampla por ações desenvolvidas pela ESEFFEGO, segundo a afirmação a 

seguir: “Sim, eu vejo muito. Uma instituição que abriu as portas para receber esses 

alunos, percebo uma preocupação e muito mais, assim, incrível” (PC3, 19/Jun/2018). E 

não menos interessante, dois professores disseram que esse processo de inclusão não 

acontece na Universidade: “Não, não acredito” (PC4, 08/Jun/2018) e “Não existe 

processo de inclusão” (B1, 19/Jun/2018).  

No tocante aos dados, podemos identificar que, apesar das diversas normativas 

que a UEG oferece para incluir a diversidade, no campus ESEFFEGO, as ações de 

inclusão se dão com maior ênfase pelos grupos de professores, inferindo-se daí que a 
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inclusão das pessoas com deficiência acontece de forma fragmentada nessa instituição 

de ensino. 

De acordo com Hattge (2010), a má gestão educacional e o desperdício de 

recursos por parte dos poderes públicos podem contribuir para os problemas 

educacionais, como a evasão, repetência, defasagem, a não aprendizagem dos alunos, 

tendo como consequência métodos, currículos e conteúdos inadequados e ineficientes 

para o ensino. Em contrapartida, a gestão de forma isolada também não dá conta de 

resolver todos os conflitos educacionais, entre eles assegurar a permanência e 

aprendizagem das pessoas com deficiência na universidade. 

Deste modo, o corpo docente, em conjunto com a direção, coordenação, 

professores, administração, professores de apoio e alunos, deve estar compromissado e 

consciente de que esses alunos que estão tendo acesso ao conhecimento universitário 

necessitam de um ensino de qualidade, um ensino que possibilite a formação ética, 

humana e social, além da formação para o mercado de trabalho, conforme ressalvam 

Cabral e Silva (2017). 

Nesse sentido, os docentes sugerem algumas ações que a Universidade já vem 

executando ou deve executar visando uma ação mais conjunta da comunidade 

acadêmica e que possa capacitar professores e funcionários para lidarem com as 

situações de inclusão no cotidiano educacional, como apresenta a tabela abaixo.  

 

Tabela 6 – Descrição das ações para assegurar a permanência dos alunos com 

deficiência que são e/ou devem ser realizadas pela ESEFFEGO. 

ESEFFEGO ações de permanência n* % 

Formação continuada/Professores 4 15,4 

Adaptações arquitetônicas 3 11,5 

Contratação de mais professores de apoio 3 11,5 

Ação educacional colaborativa 2 7,7 

Bolsa-permanência 2 7,7 

Palestras/Cursos 2 7,7 

Recursos pedagógicos e tecnológicos 2 7,7 

Trabalho com a família 2 7,7 

Adaptação curricular/Evitar evasão 1 3,8 

Informações prévias/Necessidade educacional 1 3,8 

Local de descanso/almoço 1 3,8 

Psicólogo/Equipe multiprofissional 1 3,8 

Respeitar/Acolher 1 3,8 

Sala de atendimento educacional 1 3,8 

Fonte: Dados da pesquisa.  
n* = frequência cumulativa; % = frequência relativa. 
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De acordo com a tabela acima, os professores participantes da pesquisa 

elencam algumas ações por parte da ESEFFEGO para a promoção dos alunos com 

deficiência no curso de Educação Física. Os resultados mostram que 15,4% dos 

professores afirmam que há um maior empenho para promover formação continuada 

para os professores com foco no trato pedagógico da educação inclusiva, pois acreditam 

que essa formação pode propiciar uma nova conduta educacional aos docentes e a 

capacitação para o uso de recursos didático-pedagógicos que facilitem a aprendizagem 

de todos os alunos. Complementando essa formação, 7,7% dos professores também 

acreditam que a instituição de ensino deva promover para os professores e toda a 

comunidade acadêmica palestras e debates sobre a temática. Como o professor PC1 

argumenta: “Partindo da Universidade, precisaria capacitar os professores. Enquanto 

ESEFFEGO, eu acho que talvez pudesse partir da coordenação pedagógica, alguma 

atividade que relacionasse” (PC1, 18/Jun/2018).  

De acordo com alguns professores participantes da pesquisa, uma das ações 

que vem sendo promovida pela ESEFFEGO é a contratação de professores de apoio, 

assim 11,5% afirmam que é necessário que tenha uma maior contratação desses 

profissionais. 

Com relação à estrutura arquitetônica da ESEFFEGO, 11,5% dos professores 

afirmam que é necessário e emergencial promover adaptações arquitetônicas que 

possibilitem o acesso mais democrático por todos os sujeitos da comunidade acadêmica, 

inclusive a livre circulação pelo campus dos alunos com deficiência. 

Nesse contexto, 7,7% dos professores sugeriram outras medidas, como o apoio 

financeiro para os alunos através da promoção de bolsa-permanência, como relata o 

professor H4: “Por exemplo, eu acho que todos os alunos com deficiência, aliás, todos 

os alunos tinham que ter bolsa permanência” (H4, 07/Jun/2018). 

Os professores participantes da pesquisa (7,7%) também acham importante o 

uso de tecnologias assistivas
19

 para auxiliar no trabalho pedagógico do professor e a 

importância do trabalho em conjunto com a família desses alunos, como expresso na 

Lei n.º 13.146, art. 20º, inciso VIII – participação dos estudantes com deficiência e de 

suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. 

Por fim, 3,8% dos docentes participantes trazem como contribuição para 

promover a permanência dos alunos com deficiência no curso de educação as seguintes 

                                                 
17 Diálogo teórico será abordado no terceiro capítulo tópico 3.4. 
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ações: adaptações curriculares
20

 para prevenir a evasão dos alunos com deficiência, os 

professores terem informações prévias sobre as necessidades educacionais desses 

alunos, espaço para descanso e para realizar as refeições, já que esses alunos passam a 

maior parte do dia na Universidade, adaptações atitudinais (respeitar e acolher), sala de 

atendimento educacional, além da importância do atendimento de uma equipe 

multiprofissional, como o atendimento psicológico. 

Nesse sentido, 7,7% dos professores participantes da pesquisa enfatizaram que 

toda a comunidade universitária se movimente para uma efetiva inclusão das pessoas 

com deficiência nos cursos de graduação e pós-graduação através de um ensino 

colaborativo. 

 

No contexto escolar pode-se dizer que a colaboração envolve compromisso 

dos professores, dos administradores da escola, do sistema escolar e da 

comunidade, ou seja, de todos os agentes envolvidos no processo ensino-

aprendizagem. Para atingir o objetivo maior que se refere à aprendizagem do 

aluno, o ambiente escolar deve desenvolver estratégias como trabalho de dois 

professores juntos, visando desenvolver um currículo diferenciado que supra 

as necessidades de todos os alunos, e não só os da Educação Especial. Desta 

forma, os professores devem dividir o planejamento, a apresentação, a 

avaliação e o manejo da classe, visando a melhora do ambiente de 

aprendizagem (GATELY; GATELY, 2001; MENDES, 2006 apud CABRAL; 

SILVA, 2017, p. 65). 

 

Assim, destaca-se a relevância de uma ação conjunta de toda comunidade 

universitária para garantir os direitos das pessoas com deficiência. A gestão da 

instituição universitária não deve se eximir da responsabilidade de promover a inclusão 

das pessoas com deficiência e buscar em parceria com a comunidade acadêmica novas 

estratégias educacionais. Portanto, Hattge (2010) esclarece que a inclusão não é só de 

responsabilidade do professor e abre a possibilidade de que a gestão da instituição de 

ensino realize reuniões pedagógicas que sejam pensadas no sentido de possibilitar 

discussões e implementações de práticas sob a luz da educação inclusiva. 

 

2.3 O professor de apoio como uma ação efetiva na Eseffego 

 

Os professores entrevistados relataram que uma das ações que vem 

contribuindo para assegurar a inclusão dos discentes com deficiência na UEG está 

acontecendo via contratação de professores de apoio, como narrado pelo professor 

                                                 
18 Diálogo teórico será abordado no terceiro capítulo, tópico 3.1. 
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pesquisado B3: “Nós temos algumas ações, por exemplo, a inclusão do professor de 

apoio. Que é essencial” (B3, 06/Jun/2018). Em contrapartida, eles acreditam que essas 

ações, embora sejam um avanço educacional universitário, não são suficientes e 

reivindicam que a instituição, além de cumprir o que está previsto na legislação, trate a 

inclusão como componente pedagógico flexível que dê subsídios para que eles 

desenvolvam uma prática pedagógica mais inclusiva, assim dizem ser essencial o 

suporte da própria instituição. 

O apoio pedagógico é solicitado pelos estudantes junto à coordenação 

pedagógica, mediante apresentação de laudo médico que comprove a deficiência e/ou 

transtorno e a necessidade de possuir um atendimento individualizado com os 

professores de apoio. 

O quadro 1 apresenta quais os campi, os cursos e as pessoas que possuem 

apoio pedagógico que necessitam do apoio mediante a comprovação médica de ter 

alguma deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e/ou com altas habilidades 

ou superdotação. 

 

Quadro 1 – Informações sobre quais campi e cursos da UEG possuem professores de 

apoio. 
CAMPUS CURSO PESSOAS QUE POSSUEM APOIO 

PEDAGÓGICO 

ESEFFEGO 

Licenciatura Educação Física; 

Bacharel Educação Física; 

Fisioterapia. 

Pessoa com deficiência intelectual; Pessoa com 

baixa visão; Autista; Pessoa com deficiência 

visual; Pessoa com deficiência auditiva. 

Aparecida de 

Goiânia 
Ciências Contábeis Pessoa com baixa visão. 

Ciências Exatas e 

Tecnológicas 
Farmácia 

Pessoa com deficiência física; Pessoa com 

deficiência intelectual. 

Campos Belos Tecnologia em Agroecologia Pessoa com síndrome de down. 

Ceres Sistemas de Informação Pessoa com paralisia cerebral. 

Cora Coralina 
Geografia; Tecnologia da 

Gestão 

Pessoa com deficiência intelectual, Pessoas com 

baixa visão e Síndrome de Williams. 

Crixás Pedagogia Pessoa com deficiência visual. 

Edéia Administração 

Pessoa com transtorno específico do 

desenvolvimento da fala e da linguagem; Pessoa 

com deficiência intelectual. 

Goianésia História; Pedagogia Pessoa com deficiência intelectual; Autista. 

Inhumas Letras Pessoa com deficiência intelectual. 

Iporá História; Geografia 
Pessoa com baixa visão; Pessoa com deficiência 

auditiva; Transtorno Global da Aprendizagem. 

Itaberaí 
Sistema da Informação; 

Pedagogia 

Pessoa com autismo, pessoa com déficit de 

atenção; pessoa com déficit de linguagem. 

Itapuranga Letras; Geografia 

Dificuldade de Aprendizagem; Leucemia; 

Síndrome de Turner e Pessoa com deficiência 

intelectual. 

                                                                                                                          continua 
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                                                                                                                  continuação 
CAMPUS CURSO PESSOAS QUE POSSUEM APOIO 

PEDAGÓGICO 

Itumbiara Farmácia; Educação Física 

Pessoa com Mielomeningocele Espinha Bífida, 

Pessoa com deficiência intelectual, Pessoa com 

Déficit de Atenção; Deficiência Auditiva 

Jaraguá Ciências Contábeis Dificuldade Cognitiva 

Jataí Tecnologia dos Alimentos Pessoa com deficiência intelectual 

Morrinhos Geografia Pessoa com dificuldade de Aprendizagem 

Pirenópolis Tecnologia em Gastronomia 

Síndrome de Rett (Transtorno Global do 

Desenvolvimento) e Pessoa com deficiência 

intelectual 

Porangatu Geografia Pessoa com deficiência intelectual 

Posse Letras 

Pessoa com deficiência intelectual, Pessoa com 

déficit de atenção; Pessoa com deficiência 

auditiva; Pessoa com deficiência visual.  

Quirinópolis Geografia Pessoa com epilepsia 

Sanclerlândia 
Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas 

Pessoa com deficiência intelectual; Pessoa com 

epilepsia. 

Santa Helena Administração 
Pessoa com deficiência intelectual; Pessoa com 

deficiência física. 

Silvânia Administração Pessoa com deficiência física. 

Uruaçu Ciências Contábeis Pessoa com deficiência física. 

Fonte: Coordenação de Direitos Humanos e Diversidade da UEG, 2018a. 

 

Para atender estes alunos, conforme orientações do NAASLU, os professores 

de apoio precisam ter nível superior, certificação de aperfeiçoamento na área de 

educação especial e boa comunicação oral, pois o cotidiano desses profissionais consiste 

em atender estudantes com dificuldades acadêmicas no desenvolvimento dos cursos, 

realizando diálogos com professores regentes, além de participação em planejamentos 

coletivos, orientar a comunidade acadêmica local sobre a realidade da inclusão, 

acompanhar estudantes em atividades acadêmicas, estágios e trabalho de conclusão de 

curso. Espera-se ainda que essas pessoas tenham comunicação alternativa (UEG, 

2018e). 

De acordo com as informações apresentadas no III Encontro de Formação de 

Professores de Apoio da UEG (2018c), a instituição conta com 63 professores de apoio 

distribuídos nos diversos campi da Universidade. 

As ações para uma educação inclusiva vêm sendo efetivadas nos diversos 

campi da UEG espalhados pelo Estado de Goiás, inclusive nos cursos de licenciatura e 

de bacharelado em Educação Física e no curso de Fisioterapia da ESEFFEGO, que 

possui quatro professoras de apoio educacional, os quais colaboram para a permanência 

de sete alunos que possuem alguma deficiência ou transtorno, como mostra o quadro 

abaixo. 
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Quadro 2 – Discentes que possuem apoio pedagógico na ESEFFEGO. 
Curso Modalidade Deficiência 

Educação Física Licenciatura Deficiência Múltipla: Deficiência Intelectual e Baixa Visão 

Educação Física Licenciatura Deficiência Intelectual 

Educação Física Licenciatura Deficiência Intelectual 

Educação Física Licenciatura Autismo 

Educação Física Licenciatura Cegueira 

Educação Física Bacharelado Deficiência Intelectual 

Fisioterapia Bacharelado Cegueira 

Fonte: Coordenação de Direitos Humanos e Diversidade da UEG, 2018a. 

 

Deste modo, três dos professores de apoio da ESEFFEGO acompanham, 

atualmente, cinco dos nove acadêmicos do curso de licenciatura em Educação Física 

com a respectiva deficiência e/ou transtorno: um discente com baixa visão e deficiência 

cognitiva; dois alunos com deficiência intelectual; um discente com cegueira; e um 

aluno com transtorno do Espectro Autista. Todos necessitam de um atendimento 

individualizado com o professor de apoio, que deve auxiliar esses alunos nas diversas 

atividades acadêmicas. 

Considerando o número de professoras de apoio e discentes, cada docente é 

responsável por um aluno. No entanto, a distribuição se diferencia conforme a demanda 

educacional de cada aluno e de acordo com a carga horária das professoras de apoio. 

Das três professoras, duas aumentaram a sua carga horária para atender dois alunos, em 

horários diferentes e de forma individualizada. Segue a distribuição de atendimento por 

professoras de apoio. A quarta professora de apoio é responsável por acompanhar dois 

alunos dos cursos de bacharelado em Educação Física e da Fisioterapia, essa professora 

também necessitou aumentar sua carga horária para atender esses dois alunos em 

momentos e horários diferentes. 

 

Quadro 3 – Professores de apoio e seus respectivos discentes. 
PROFESSORAS DE 

APOIO 

DISCENTE QUE POSSUI 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

INDIVIDUALIZADO 

CURSO 

Professora de Apoio 

A 

Discente com deficiência intelectual. Licenciatura em Educação Física. 

Discente com deficiência intelectual. Licenciatura em Educação Física. 

Professora de Apoio B Deficiência Múltipla: baixa visão e 

deficiência intelectual. 

Licenciatura em Educação Física. 
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Discente com deficiência visual Licenciatura em Educação Física. 

continua 

 

 

continuação 
PROFESSORAS DE 

APOIO 

DISCENTE QUE POSSUI 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

INDIVIDUALIZADO 

CURSO 

Professora de Apoio 

C 

Discente com autismo Licenciatura em Educação Física. 

Professora de Apoio 

D 

Discente com deficiência intelectual. Bacharel em Educação Física. 

Discente com deficiência visual. Bacharel em Fisioterapia. 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

De acordo com alguns dos professores participantes da pesquisa, o trabalho das 

professoras de apoio na ESEFFEGO está sendo fundamental. Quando indagados se a 

instituição está promovendo ações para incluir as pessoas com deficiência no contexto 

educacional, eles responderam. 

 

Acho que sim. O professor de apoio é a prova maior disso. Talvez não em 

número suficiente para tanta demanda, mas os que solicitam, eles têm 

acompanhamento (B1, 19/Jun/2018). 

 

A gente conta com professores de apoio. Eu vejo que o trabalho delas é 

fantástico. Os meninos que têm acompanhamento, o jeito que eles começam e 

o jeito que eles terminam é outro nível. O trabalho é muito bom, é muito 

bom. Não sei se pela especificidade da formação delas na Educação Física é 

muito diferente. Porque nas outras instituições que eu trabalho nas privadas, 

eles não (se importam) com isso (PC3, 19/Jun/2018). 

 

Podemos observar pelos relatos dos professores participantes da pesquisa os 

avanços na educação dos alunos com deficiência a partir da intervenção pedagógica das 

professoras de apoio, os professores regentes já percebem o desenvolvimento das 

potencialidades de aprendizagem desses alunos através do acompanhamento 

pedagógico. 

Atualmente, os alunos que necessitam do apoio pedagógico são atendidos na 

biblioteca da universidade ou em alguma sala disponível, já que as professoras de apoio 

ainda não possuem uma sala de atendimento exclusiva para realizar suas atividades com 

os alunos. 

As atividades de apoio pedagógico são planejadas para acontecer em período 

contrário ao das aulas regulares. O período inicial dos atendimentos é destinado a 
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investigar as demandas iniciais de cada estudante. A partir dessa inquirição, elencam-se 

as principais dificuldades apresentadas por alunos, diante desses apontamentos são 

elaborados objetivos iniciais para serem trabalhados. Os princípios da organização do 

trabalho pedagógico se pautam na perspectiva de educação histórico-cultural, que tem 

como principal referência Vigotski, que reconhece a dimensão social, histórica e 

cultural da natureza humana e do seu desenvolvimento. 

As professoras de apoio optaram por realizar um relatório semestral para 

relatar acontecimentos relevantes durante o semestre, o que foi trabalhado com cada 

estudante diariamente, a relação com o discente, reuniões com familiares e com outros 

profissionais que interagem com o estudante. É realizada uma avaliação do período que 

o aluno cursou e é proposta uma autoavaliação tanto das professoras de apoio como a 

dos próprios alunos. 

Dentre os estudantes que recebem apoio, alguns possuem uma renda per capita 

familiar abaixo de um salário mínimo, isso colabora para a criação de outras 

dificuldades relativas à permanência. De acordo com os dados da Organização das 

Nações Unidas (ONU), entre as pessoas mais pobres do mundo, 20% têm algum tipo de 

deficiência e ressaltam que ter alguma deficiência aumenta o custo de vida em cerca de 

um terço da renda, em média (ONU, 2018). 

A fim de minimizar essas barreiras de classe, existe a possibilidade de que 

esses alunos possam concorrer à Bolsa-Permanência, para a qual a universidade lança 

um edital uma vez por ano. Assim, esses acadêmicos de baixa renda têm a possibilidade 

de receber um valor mensal de R$ 400,00 reais por mês. Esse valor é uma ajuda de 

custo que favorece e auxilia no melhor desempenho dessas pessoas, pois elas passam 

grande parte do dia na universidade. Assim, “[...] as ações ligadas a medidas de apoio e 

acompanhamento dos alunos de origem socioeconômica nos extratos de baixa renda 

podem contribuir significativamente para a equidade no ensino superior” (FELICETTI; 

MOROSINI, 2009 apud DALLA DÉA; ROCHA, 2017, p. 51). 

Nesse sentido, o professor B3 afirma a importância da promoção dessas bolsas 

para os alunos com deficiência na universidade e acrescenta a necessidade de um local 

para que os acadêmicos realizem suas refeições e que possibilite seu descanso, já que 

esses alunos permanecem por várias horas na instituição. 

 

Então, como eles ficam praticamente o dia todo aqui, eles precisam também 

ter um local para eles descansarem, para refeição, para estudar de forma 

adequada e isso, ainda, não é oferecido pela instituição. A questão dos 
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gastos com a Universidade que eles têm. Eles têm que comprar equipamentos 

para eles. Eles ficam aqui o dia todo, tem o ônibus, tem o almoço, tem o 

lanche. Deveria ter bolsas especificamente para assegurar a permanência 

desses alunos (B3, 06/Jun/2018). 

 

Pan (2013) afirma que a escola pode estabelecer parcerias com outros serviços 

da comunidade para o atendimento aos alunos, dentre esses serviços, está o de saúde, 

que poderá servir de indicativo para a qualidade do processo da educação inclusiva. 

Deste modo, o NASLLU, juntamente com as professoras de apoio, visa buscar um canal 

de comunicação com a comunidade universitária e uma parceria para o Atendimento 

Psicológico dos alunos com necessidades educacionais especiais, a fim de potencializar 

a permanência das pessoas com deficiência na universidade de forma mais adequada 

(MESQUITA; EVANGELISTA, 2018). 

Nesse contexto, o professor H4 expõe sua opinião com relação a um 

atendimento multiprofissional para esses alunos: “Precisa de outros profissionais, como 

eu disse, de contratação de psicólogo, um neuro. Uma equipe multiprofissional para 

auxiliar dentro da faculdade. Eu acho que seria uma das ações que precisa urgente” 

(H3, 19/Jun/2018).  

Os canais de comunicação já estão sendo efetivados no campus ESEFFEGO, 

através da realização semestral, que já acontece desde 2015, de uma roda de conversa 

sobre inclusão e diversidade no ensino superior no curso de Educação Física. Em 2018, 

o Festival Esportivo Cultural (FEC) também propôs uma apresentação sobre os desafios 

da inclusão no ensino superior, que foi ministrada pelas professoras de apoio. Esses 

eventos afirmaram a necessidade de expandir e intensificar o debate e a importância de 

que sejam realizadas propostas, mesas temáticas, cursos, palestras com maior frequência 

na unidade (MESQUITA; EVANGELISTA, 2018). 

Devemos pontuar que o papel do professor de apoio no ensino superior não 

vem para terceirizar o ensino ou desqualificar a função pedagógica de ensinar do 

professor regente, pelo contrário, vem para que o professor de apoio, em conjunto com 

o professor regente, possa promover formas pedagógicas, materiais didáticos, métodos 

avaliativos que permitam garantir a autonomia acadêmica do aluno, além de estimular o 

salto qualitativo no processo de ensino-aprendizagem do discente com deficiência no 

ensino superior. 

 

O professor regente, a escola e o professor de apoio devem trabalhar em 

conjunto, mantendo suas funções especificadas e para que um possa ajudar o 



94 

 

  

outro quando necessário. Esta parceria do professor de apoio com os demais 

profissionais da escola e família é essencial para que o profissional consiga 

alinhar as ações realizadas, compartilhar informações, aprender e elaborar 

métodos específicos para cada aluno (SOUZA; VALENTE; PANNUTI, 

2015, p. 10881). 

 

Deste modo, os professores precisam estar atentos e não podem deixar que as 

relações de professor regente e professor de apoio se invertam, pois, com essa atitude, 

os pilares de uma educação inclusiva estarão fadados ao fracasso e contribuirão para 

disseminar condutas que, embora pautadas em um discurso inclusivo, são 

discriminatórias, segregacionistas e excludentes. 

 

Eu vejo, assim, nem todos os professores se interessam em adaptar o 

conteúdo para esse aluno. Muitos professores como tem a professora 

de apoio, é a professora de apoio que vai trabalhar aquele conteúdo e 

fazer com que o aluno entenda e não ele. Ele vai tratar dos alunos 

como um todo, a maior parte daqueles que são sem deficiência vai 

entender aquele conteúdo. E vai deixar para a professora de apoio 

fazer essa adaptação para o aluno com deficiência. Isso é uma 

barreira muito grande, eu acho. Porque o professor é responsável por 

esse aluno também. (B3, 06/Jun/ 2018). 

 

O participante B3 traz uma grande contribuição ao afirmar que os professores 

regentes de cada disciplina são responsáveis por todos os alunos, inclusive pelos alunos 

com deficiência. E ressalta que as adaptações pedagógicas não podem ser realizadas 

apenas pelos professores de apoio, pois, a sua presença no contexto universitário não 

desobriga o professor regente de assumir a responsabilidade de ensinar e adaptar as 

atividades do discente que possui alguma necessidade educacional especial. De acordo 

com Mesquita e Evangelista (2018), o professor de apoio, em parceria com o professor 

regente, é responsável por dar suporte para a aprendizagem com qualidade do aluno que 

acompanha. 

 

2.4 A concepção dos professores participantes sobre as barreiras arquitetônicas e 

atitudinais na Eseffego 

 

De acordo com o que está previsto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, nº 13.146, de 6 de julho de 2015, a universidade tem a responsabilidade de 

promover os diversos meios de acessibilidade para esses alunos, no entanto, pela 

complexidade e desafio, essas instituições de ensino necessitam de apoio do poder 

público na promoção de políticas públicas e ações afirmativas para que o direito da 
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pessoa com deficiência seja resguardado tanto na UEG como nas diversas universidades 

do Estado de Goiás. 

O poder público necessita financiar e apoiar a universidade pública com 

relação às necessárias e obrigatórias adaptações estruturais da instituição, pois não se 

pode negligenciar e impedir o livre acesso de todos, inclusive das pessoas com 

deficiência, nos diversos espaços da universidade. Para Mazonni et al. (2001), 

acessibilidade envolve tanto os aspectos urbanísticos (caminhos de acesso, 

estacionamento) como os aspectos arquitetônicos (iluminação, ventilação, espaço para 

circulação de ambiente, banheiros, rampas adequadas, etc.). 

Deste contexto, a acessibilidade estrutural e/ou arquitetônica torna a 

universidade um espaço acessível a todas as pessoas com/sem deficiência, pois é direito 

universal a mobilidade com autonomia e segurança, além de ser questão de cidadania. 

Frisamos que ainda está previsto na Portaria n° 3.284 que as instituições de ensino 

superior precisam garantir requisitos básicos de acessibilidade, como mobilidade, 

utilização e equipamentos e instalações na instituição de ensino superior (MEC, 2013). 

Nesse sentido, uma das nossas perguntas de pesquisa foi em relação às 

condições arquitetônicas que a ESEFFEFO disponibiliza, e os professores participantes 

apontaram alguns problemas físicos. 

 

Gráfico 4. Sobre as barreiras arquitetônicas, na perspectiva dos professores participantes 

da pesquisa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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De acordo com o gráfico acima, podemos apontar que 73% dos professores 

alegaram que a estrutura física da ESEFFEFO não possui acessibilidade para as pessoas 

com deficiência, principalmente com relação à falta de rampas que dão acesso ao andar 

superior, como aponta o professor H2. 

 

Por exemplo, aluno que tem deficiência visual, tem poucas rampas, acredito 

que duas rampas, no máximo, aqui dentro do campus, desse campus. Se a 

gente recebesse cadeirante, não teria como ele passar para o andar de cima 

porque é só escada. (H2, 21/Jun/2018). 

 

Dentre essas barreiras físicas, os professores participantes da pesquisa citaram 

a falta de piso tátil (9%) e o piso do ginásio inadequado. 

 

Por exemplo, aqui não tem elevador, não tem rampas, apenas escadas... 

Você não tem aquele piso tátil para os cegos. Aqui não tem nada. Então, 

arquitetonicamente falando é um desastre. Um impedimento grande para 

esses alunos com deficiência (H4, 07/Jun/ 2018). 

 

Aqui na ESEFFEGO, no contexto que ela está, há todo tipo de barreira. A 

avaliação que faço do ginásio é que ele não é seguro para ninguém. Então, a 

própria reforma que foi feita, trocaram o piso emborrachado por um piso de 

cimento que é muito mais escorregadio, que não absorve o... Então é 

perigoso (PC2, 29/Jun/ 2018). 

 

Assim, os professores entrevistados relataram sobre as barreiras arquitetônicas 

que prejudicam a acessibilidade física dos alunos com deficiência no cotidiano da 

universidade. Identificamos a falta de acessibilidade arquitetônica do campus 

pesquisado, principalmente com relação ao acesso ao andar superior, que só pode ser 

alcançado através das escadas, dificultando o acesso de pessoas com mobilidade 

reduzida pela falta de rampas de acesso e elevadores, além da falta do piso tátil, o que 

pode comprometer a locomoção do aluno cego no acesso aos diferentes espaços da 

instituição, tornando-a um espaço não democrático, como afirmam os seguintes autores: 

 

Desta forma propuseram que todos os espaços acadêmicos deveriam ser 

democráticos no sentido de serem compreendidos e utilizados por todos, 

cabendo à direção da instituição criar e/ou disponibilizar as soluções técnicas 

adequadas para que este objetivo seja alcançado. A consideração dessas 

características das pessoas com dificuldades de locomoção não deve ser 

ditada por razões de solidariedade, mas por uma concepção de sociedade na 

qual se entende que todos devam participar com direito de igualdade 

(DUARTE; COHEN, 2004 apud GUERREIRO, 2011, p. 3566). 
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Após a integração da ESEFFEGO com a Faculdade do Esporte e, 

consequentemente, com a mudança no espaço físico da universidade, o problema com 

relação ao acesso aos andares superiores foi sanado, tendo em vista que o novo 

ambiente possui elevadores que dão acesso a todos os andares da Universidade e o piso 

do ginásio atual é adequado, portanto, a nova estrutura da Universidade possibilitou um 

espaço mais democrático, apesar da permanência de algumas barreiras físicas, como a 

falta de fixação do piso tátil, que tem como objetivo auxiliar na locomoção dos 

acadêmicos com deficiência visual. 

Além das barreiras arquitetônicas existentes na ESEFFEGO, na concepção dos 

professores pesquisados, também há diversas barreiras atitudinais que são reproduzidas 

no contexto universitário, como apresentado no gráfico 5. 

Segundo os professores participantes da pesquisa, 23% relataram que as 

barreiras atitudinais que mais acontecem advêm do preconceito e da exclusão que os 

professores e os demais acadêmicos praticam contra os alunos com deficiência dentro 

da Universidade. Outro dado importante a ser considerado é o fato de 13% dos 

professores relatarem que não existe cooperação entre os agentes da comunidade 

acadêmica para que os alunos com deficiência sejam incluídos. Em contrapartida, o 

mesmo percentual de professores (13%) relatou que não percebeu nenhuma barreira 

atitudinal na ESEFFEGO.   

 

Gráfico 5 – Sobre as barreiras atitudinais na perspectiva dos professores participantes da 

pesquisa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
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Entre os professores, 12% alegam que essas práticas acontecem por falta de 

conhecimento e informação das pessoas dentro da Universidade, o que contribui para 

que elas se afastem dos alunos com deficiência por não saberem lidar com essa 

diversidade. Ademais, 6% dos professores entrevistados responsabilizaram a falta de 

adaptação pedagógica e as dificuldades que a gestão da ESEFFGO impõe para aquisição 

de materiais pedagógicos adaptados como barreiras atitudinais. 

A inclusão só terá progresso se essas barreiras impostas pela comunidade 

universitária forem sanadas e/ou minimizadas. 

 

As instituições de ensino, conjuntamente com os seus profissionais, devem 

buscar operacionalizar um ensino de qualidade que dê respostas às 

necessidades educacionais de seus alunos. Desta forma, para que o paradigma 

da inclusão se consolide é necessária a operacionalização de vários aspectos 

com a eliminação de barreiras arquitetônicas e atitudinais, principalmente as 

atitudes sociais de todos que fazem parte do meio acadêmico e das próprias 

famílias das pessoas com deficiência (CHAHINI, 2010, p. 52). 

 

Para Centeio (2009 apud BATISTA et al., 2016), atitude é um pré-anúncio de 

um comportamento, positivo ou negativo, que é carregado de sentimentos em relação a 

algo concreto, que nos condiciona e nos leva a atuar de determinada maneira ante a 

situação específica. 

De acordo com Carvalho (2011, p. 19), “[...] as atitudes estão em constante 

formação e mudança, atuam como um reflexo da sociedade e por isso são aprendidas 

gradualmente através da experiência e contato com o mundo que a rodeia”. 

Logo abaixo, trazemos os relatos dos professores sobre as atitudes de outros 

colegas de profissão. 

 

Então, eu percebo que ainda há muito preconceito. Eu acredito que ainda 

falta informação para alguns profissionais, especificamente. E há, também, a 

falta de respeito, a falta de busca por achar que, como aquele assunto ele 

não entende, ele não domina ao invés dele procurar conhecer, ele faz é 

afastar ou criticar. Não inclui, ele acaba é excluindo. (H2, 21, Jun, 2018). 

 

De acordo com a fala do docente entrevistado, muitas vezes o professor, por 

não ter conhecimento sobre a educação inclusiva e sobre as formas de adaptar o 

conteúdo, tendo que sair da sua zona de conforto, prefere excluir o aluno e o culpabiliza 

pelas suas dificuldades, reproduzindo assim atitudes sociais preconceituosas. Mazzota 

(2003) afirma que o professor que possui uma formação inicial pautada numa 
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perspectiva educacional inclusiva pode adotar estratégias metodológicas mais 

adequadas para a participação de alunos com deficiência.  

Batista et al. (2016) pontuam que o professor do curso de Educação Física 

necessita ter diversas experiências pedagógicas com alunos que possuem necessidades 

educacionais especiais, para que possa identificar as necessidades e dificuldades desses 

acadêmicos, o que resultaria na adoção de atitudes positivas em relação à inclusão 

desses alunos no ensino superior. Ademais, essas atitudes positivas do professor podem 

influenciar a turma de alunos a adotar uma postura inclusiva enquanto futuros 

professores, pois o que os docentes percebem é uma ação negativa dos demais alunos 

com relação aos alunos com deficiência, como descreve o participante da pesquisa PC2: 

 

Os alunos estão acostumados com o formato de aulas para pessoas ditas 

normais, para corpos vamos dizer perfeitos. Essa inclusão muitas vezes, ela 

vai mudar o tipo da aula. Por exemplo, se eu receber o aluno com deficiência 

visual, eu vou propor para os alunos que a cada aula alguém vai ficar por 

conta dele. Aí, o cara vai me dizer assim ‘mas eu vou perder a aula?’. Não 

você vai ganhar a aula, porque você está aqui para aprender a ensinar. 

Então você vai aprender como lidar com isso. Então, vai ser uma experiência 

nova como mudar de atitude, pensar diferente (PC2, 29/Jun/2018). 

 

Nesse contexto, o professor pesquisado PC1 afirmou não perceber barreiras 

atitudinais, pelo contrário, perceber uma boa relação entre os acadêmicos e afirmou que 

possui alunos solistas e dispostos a participar das atividades com os acadêmicos com 

deficiência, mas relatou um ponto a ser analisado com maior cautela, pois essa 

“aceitação” vem acompanhada de “brincadeiras” e ironias que os alunos praticam ao 

aluno com deficiência. “Eu percebi que a turma deles sempre abraçou, assim, tentando, 

ajudar. Nunca percebi ter sátira, assim, sabe? Ironia no trato com eles. Ironia, assim 

no sentido de brincadeira, mas que eles mesmos dão liberdade” (PC3, 19/Jun/2018). 

De acordo com Crochik (2011), essas “brincadeiras” cobertas por risadas podem 

representar atitudes preconceituosas mascaradas, realizadas no cotidiano sem que os 

professores percebam a gravidade dessas ações. 

O professor participante da pesquisa B3 narrou sobre a impaciência que os 

acadêmicos apresentam no momento em que o professor precisa voltar no conteúdo pelo 

fato de algum aluno com deficiência não ter compreendido a matéria. 

 

Eu percebo que existe, às vezes, uma dificuldade dos alunos mesmo de 

aceitarem o aluno com deficiência. Muitas vezes, o aluno impede o caminhar 

da disciplina. Você está explicando e o aluno... Você tem que ficar voltando 
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toda hora. Você percebe nos outros alunos uma certa impaciência (B1, 

19/Jun/2018). 
 

Esse relato do professor B3 não evidencia apenas a barreira atitudinal que 

acontece entre os alunos, mas apresenta a dificuldade do próprio professor em lidar com 

as necessidades educacionais dos alunos com deficiência, ao falar: “o aluno impede o 

caminhar da disciplina”. Essa narrativa reflete a inflexível prática pedagógica do 

professor, pois, se o aluno não está aprendendo, tem algo de errado com a forma de 

ensinar e não com o aluno (MANTOAN, 2003). 

O professor H1 reforça a existência de professores na ESEFFEGO que 

reproduzem discursos preconceituosos contra os discentes com deficiência que 

acessaram o curso de graduação de licenciatura em Educação Física. 

 

Ainda existem professores que tratam de forma equivocada, tem professores 

que ainda tratam esses alunos de forma desrespeitosa, tem professores que 

não acreditam que eles deveriam estar aqui, inclusive, às vezes, utilizando 

nome pejorativo para esses alunos. Então, essa formação mais ampla, para 

além do acompanhamento individual seria muito interessante (H1, 

20/Jun/2018). 

 

Deste modo, interessa que a universidade forme futuros profissionais que não 

rotulem e nem excluam as pessoas com deficiência, e esse ensinamento deve ser 

oferecido na formação inicial desse futuro professor, que também terá de se deparar 

com alunos, seus colegas, que possuem deficiência, portanto, precisam estar preparados 

para promover uma prática pedagógica inclusiva. 

Assim, as adaptações atitudinais devem partir de todos que formam a 

comunidade universitária, até mesmo daqueles funcionários que não lidam diretamente 

com o trato pedagógico, mas que lidam com outras demandas que o aluno com 

deficiência possui no cotidiano acadêmico. 

 

Mas atitudinais, eu acho, por exemplo, que os funcionários deviam ter uma 

noção de que tipo de deficiências os alunos têm. Eu percebo que as pessoas 

não têm, assim, um conhecimento... É desconhecimento mesmo? Até porque 

eles não são obrigados a saber tudo (H3, 19, Jun, 2018). 

 

Segundo o entrevistado H3, a universidade possui funcionários que, por algum 

motivo, não são obrigados a saber das necessidades dos discentes com deficiência. 

Discordamos desse ponto, pois existem aqueles alunos que possuem formas diferentes 
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de comunicação, logo o funcionário deve estar preparado para estabelecer uma 

comunicação com o aluno e satisfazer seus anseios. 

De acordo com Crochík (2011), colocar em uma mesma sala de aula alunos 

com e sem deficiência não garante que eles se tornarão futuros professores com atitude 

positiva frente à educação inclusiva. É necessária a integração e a cooperação de todos 

os acadêmicos para que possam construir, de forma conjunta, uma identidade 

profissional mais comprometida com um ensino humanizado e colaborativo. 

 

Nesse contexto é que emerge a possibilidade de a solidariedade e a 

colaboração entre os sujeitos se converterem em atitudes afirmativas de 

pessoas que dão apoio a esses estudantes na superação de obstáculos 

cotidianos. A colaboração do outro é fator fundamental para que esses 

indivíduos possam participar plenamente dos contextos nos quais se inserem 

(OLIVEIRA, 2013, p. 964). 

 

Portanto, infere que a comunidade acadêmica precisa estar disposta a tomar 

atitudes de solidariedade e colaboração que estabeleçam um espaço formativo livre de 

preconceitos, aberto à formação humana e comprometido com a diversidade e a 

igualdade de direitos. 
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3 A ORGANIZAÇÃO DO TRATO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES 

UNIVERSITÁRIOS PARA A DIVERSIDADE 

 

O acesso da diversidade ao ensino superior incide nas mudanças que devem ser 

promovidas com relação à estrutura educacional vigente, que por muito tempo assumiu 

um posicionamento fragmentado que visou somente à produtividade acadêmica e a 

eficiência, deixando de lado aspectos qualitativos com relação ao processo de ensino-

aprendizado dos alunos. Deste modo, a proposta desse capítulo é refletir sobre os 

benefícios educacionais que o ensino colaborativo e a implementação de um currículo 

mais flexível podem trazer na ascensão dos alunos com deficiência ao conhecimento, 

além de todo o restante do corpo discente, pois o ensino não pode estar restrito à 

transmissão vertical do conhecimento, devendo estar também a serviço da construção 

humana do sujeito. Esse capítulo também dialoga com as práticas pedagógicas 

promovidas pelos professores da ESEFFEGO para que os alunos com deficiência 

possam participar do processo de ensino-aprendizagem. Por fim, o último tópico traz a 

concepção dos professores sobre a corporalidade dos alunos com deficiência nas aulas 

de práticas corporais e quais as modificações utilizadas para que a expressão corporal 

desses alunos seja explorada e vivenciada. 

 

3.1 O ensino colaborativo e as adaptações curriculares como promotoras da 

Educação Inclusiva 

 

Segundo Cabral e Silva (2017), a universidade é um espaço de produção do 

conhecimento e formação humana do indivíduo, e que ao longo dos anos vem 

percebendo a necessidade de incluir a diversidade corporal, através de uma educação de 

qualidade para todos os acadêmicos, inclusive aqueles que possuem uma deficiência. 

Crochik (2011) afirma que a universidade só terá êxito se mudar sua conduta 

educacional pautada na eficiência, produção e padronização em prol de uma educação 
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inclusiva, e se o trabalho se tornar colaborativo entre todos aqueles que compõem o 

contexto educacional. 

Assim, como aponta o professor H3, a educação na universidade, que deveria 

formar para a emancipação e para a humanização do homem, acaba se adequando ao 

modo de produção capitalista, criando uma cultura educacional pautada na eficiência, 

produção, eficácia e padronização. 

 

A universidade, a própria estrutura da universidade, é... fragmentada, 

hierarquizada, uma universidade é... verticalizada [...]. Esse modelo de 

universidade que nós temos jamais vai permitir uma inclusão real das 

pessoas com deficiência. A própria estrutura que a universidade foi criada, 

esse modelo jamais vai permitir que um aluno com deficiência pudesse gozar 

dos mesmos direitos que os demais. Porque há uma lógica nessa construção 

de modelo de universidade que é totalmente excludente. A lógica da 

hierarquia, da verticalidade, da burocracia. Tudo isso cria impedimento 

para as pessoas como um todo. Agora, você imagina uma pessoa com 

deficiência? (H3, 19/Jun/2018). 

 

Deste modo, o modelo de universidade no qual estamos inseridos desconsidera 

a diversidade humana, logo a universidade nivela todos os alunos, os quais devem se 

adequar e buscar o patamar na produção de conhecimento, estabelecendo essa realidade 

universitária como meta qualitativa. 

 

A “qualidade”, por sua vez, é definida como competência e excelência cujo 

critério é o “atendimento às necessidades de modernização da economia e 

desenvolvimento social”; e é medida pela produtividade, orientada por três 

critérios: quanto uma universidade produz, em quanto tempo produz e qual o 

custo do que produz (CHAUÍ, 2001, p. 184). 

 

Chauí (2011) infere que a universidade necessita quebrar esse paradigma que 

objetiva apenas a transmissão de conteúdo e a formação de pessoas para atuar no 

mercado de trabalho, necessita desenvolver sua função social de formação humana. 

Nesse contexto, o professor H4 argumenta que a universidade, como tal, carece de 

aceitar a diversidade cultural, necessitando promover uma educação formativa profunda 

que possibilite aos acadêmicos a produção de uma consciência crítica, reflexiva e de 

tolerância à diversidade humana. 

 

Então, na minha opinião, para haver realmente uma inclusão de fato, nós 

teríamos que desconstruir esse modelo de universidade e criar uma 

universidade democrática, horizontal, onde as pessoas tivessem acesso, 

todas as pessoas com deficiência, sem deficiência. E não só acesso, mas 

também permanência. (H4, 07, Jun, 2018). 
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Pelo relato desse docente, pode-se observar que ele possui uma visão mais 

crítica acerca da realidade acadêmica da universidade e entende que é necessário 

promover mudanças significativas no contexto universitário com relação à cultura 

educacional, a fim de garantir a inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior. 

Cabral e Silva (2017) e Vilaronga e Mendes (2014) destacam que essas 

mudanças podem acontecer a partir do momento em que a instituição de ensino 

estabelecer a educação inclusiva como norteadora das ações da comunidade acadêmica. 

Esses autores recomendam o modelo de colaboração (coensino) que visa à colaboração 

não só entre professores das escolas, sejam eles da educação especial (como os 

professores de apoio) ou os professores regentes, mas o envolvimento dos demais 

profissionais e da família (CABRAL; SILVA, 2017). 

 

O poder das equipes colaborativas encontra-se na sua capacidade de fundir 

habilidades únicas de educadores talentosos, para promover sentimentos de 

interdependência positiva, desenvolver habilidades criativas de resoluções de 

problemas, promover apoio mútuo e compartilhar responsabilidades 

(MENDES, E., 2008, p. 113). 

 

Deste modo, o trabalho colaborativo se constitui como um conjunto de 

estratégias que podem contribuir para a formação de uma rede educacional mais 

próxima à efetiva educação inclusiva na universidade. Em contrapartida, segundo o 

professor H4, na ESEFFEGO não ocorre essa colaboração entre os agentes da 

comunidade universitária. “Você não vê colaboração por parte da coordenação, da 

direção, nem do próprio corpo docente. De querer mudar essa realidade, de criar 

mecanismos que facilitem o trato pedagógico com esses alunos” (H4, 07/Jun/2018).  

De acordo com Vilaronga e Mendes (2014), o ensino colaborativo faz parte da 

proposta de alguns países para a inclusão escolar de alunos com deficiência, entretanto, 

no Brasil esse modelo de ensino não é conhecido e/ou realizado pela maioria dos 

municípios, sendo utilizado em momentos esporádicos pelas instituições de ensino. 

Logo, se nas escolas regulares esse ensino já é difícil de ser implementado, na 

universidade sua efetivação se torna desafiadora. 

Cabral e Silva (2007) trazem as contribuições de Lerh (1999) sobre o papel da 

gestão escolar, permeada pelo ensino colaborativo. 

 

Propor um ensino colaborativo como uma oportunidade de crescimento 

profissional e encorajar os professores a trabalharem dentro da perspectiva 

colaborativa; garantir tempo adequado para que os professores possam 
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planejar de forma colaborativa; proporcionar formação continuada para que 

os envolvidos possam aprender sobre como implementar o ensino 

colaborativo; incluir o ensino colaborativo como uma das estratégias visando 

a construção de uma escola inclusiva (LEHR, 1999 apud CABRAL; SILVA, 

2017, p. 66). 

 

A educação inclusiva, através do ensino colaborativo, possui condições de 

promover um ensino para todos, que afasta a mera transmissão de conhecimento, 

possibilitando experimentar diferentes formas de aprender, pois é uma educação aberta 

ao diálogo, tendo o objetivo de compreender e respeitar as necessidades de cada aluno. 

Portanto, mesmo sabendo das contradições sociais que envolvem a sociedade 

capitalista e as barreiras para promover uma educação inclusiva no contexto 

educacional, não são essas justificativas que farão cessar a busca pelo acesso e 

permanência da pessoa com deficiência no contexto escolar, inclusive no ensino 

superior. Como afirmam Marques e Marques (2003, p. 237), é função social da 

instituição de ensino superior “[...] mostrar com clareza as contradições sociais e propor 

alternativas concretas, pois é nesse contexto que está a perspectiva de incluir”. 

De acordo com Rabelo (2012), a estrutura curricular de uma instituição que 

visa ao ensino colaborativo deve ser estruturada e organizada para que a instituição 

favoreça o acesso e a permanência dos alunos com deficiência no espaço educacional. E 

ressalta que o acesso deve acontecer, mas que a instituição tem por obrigação criar 

estratégias que assegurem a permanência desses educandos no curso de graduação 

através de ações colaborativas, como aponta o professor participante da pesquisa PC4: 

 

Acho que na verdade a permanência tem que ser feita por três instâncias, a 

Universidade onde ele está vinculado, os professores que ele tem contato e a 

família. As três instâncias tem que estar acompanhando. Porque de nada 

adianta a Universidade e o professor darem esse suporte, se a família 

abandonar ou então, superproteger. A universidade tem que adaptar. Fazer 

adaptação para que esse aluno tenha, possa utilizar o espaço da 

Universidade da forma como ele achar conveniente (PC4, 08/Jun/2018). 

 

Com relação às adaptações curriculares, a universidade pode adaptar e refletir 

sobre o currículo que está sendo proposto aos alunos, e se a proposta pedagógica 

consegue envolver todos os discentes no processo de aprendizagem. Logo, o currículo 

precisa conter estratégias diferenciadas que permitam o acesso ao conhecimento 

pautado em uma estrutura flexível e não rígida. Existem dois tipos de adaptações 

curriculares, a de grande porte e a de pequeno porte. 
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De maneira geral, as adaptações curriculares de grande porte são úteis para 

atender à necessidade especial do aluno quando houver discrepância entre 

suas necessidades e as exigências do currículo regular à medida que se 

amplia a complexidade das atividades acadêmicas. As adaptações 

curriculares de pequeno porte são pequenos ajustes nas ações planejadas a 

serem desenvolvidas no contexto da sala de aula (PANSANATO; 

RODRIGUES; SILVA, 2016, p. 474). 

 

Nesta conjuntura, os autores destacam que as adaptações curriculares de grande 

porte são de responsabilidade da universidade e estão no nível das mudanças mais 

profundas na estrutura curricular, a fim de promover o ensino do acadêmico, enquanto 

as adaptações de pequeno porte são de responsabilidade do professor e podem ser feitas 

em sala de aula para que a pessoa com necessidades educacionais especiais (PNEE) 

tenha uma aprendizagem eficaz. 

Portanto, as adaptações curriculares são um direito do acadêmico e necessitam 

ser implementadas pela instituição e pelos professores, de forma que os acadêmicos 

tenham acesso ao ensino de qualidade, resultando na permanência desses alunos na 

universidade e efetivando a sua aprendizagem. 

Neste contexto, as universidades precisam se adequar para tornar o ensino 

superior um espaço democrático, justo e acessível a toda diversidade humana, seja 

religiosa, de gênero, cor, idade, raça/etnia e deficiência, através de uma educação 

inclusiva que seja praticada no cotidiano acadêmico por toda a comunidade 

universitária. 

Anache, Rovetto e Oliveira (2014) ressaltam que não podemos acreditar que 

apenas com a efetivação das políticas públicas educacionais a inclusão estará 

assegurada no contexto educacional. As políticas públicas são apenas um dos elementos 

essenciais para assegurar e manter os alunos com necessidades educacionais no ensino 

superior. Temos que avançar em outras questões, como a reformulação das práticas 

pedagógicas padronizadas, a eliminação da gestão arcaica das universidades, a 

adaptação do currículo, a promoção de adaptações estruturais e atitudinais, além da 

utilização das tecnologias assistivas. 

Essas ações são iniciativas que devem ser valorizadas e que merecem uma 

continuidade, no entanto, devemos ressaltar que a inclusão não se efetiva por 

movimentos isolados e independentes, devendo haver uma participação de todos os 

professores na busca por uma educação inclusiva que tenha como suporte uma prática 

pedagógica para a valorização das diferenças e para a autonomia intelectual. 
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A inclusão é um processo complexo que exige mudanças na organização 

educacional e o comprometimento por parte dos professores no processo de ensino-

aprendizagem das diferentes formas subjetivas de aprendizagem, uma vez que as 

condições intelectuais, sensoriais e físicas dos alunos são bastante distintas, como 

explicam Lima e Masson (2018). Podemos afirmar que “[...] somos todos iguais perante 

a lei, embora sejamos diferentes subjetivamente” (LIMA; MASSON, 2018, p. 56). 

Portanto, a universidade precisa ser um lugar onde as diferenças objetivas possam se 

expressar e se relacionar com seus pares de forma respeitosa, formando sujeitos que 

compreendam as diferenças subjetivas. 

 

3.2 A prática pedagógica do professor frente às adaptações para uma Educação 

Inclusiva 

 

A acessibilidade é um dos caminhos para efetivar a inclusão no ensino 

superior. As ações de acessibilidade podem ter como objetivo buscar adaptações e 

recursos no ambiente educacional que contemplem aspectos físicos, tecnológicos e 

comunicacionais, o que pode abranger a modificação da estrutura física, do currículo e 

das atitudes da comunidade acadêmica, bem como a adoção de uma prática pedagógica 

inclusiva. 

Neste contexto, um dos fatores relevantes sobre a acessibilidade que gera um 

impacto direto na permanência do aluno com deficiência no ensino superior é a prática 

pedagógica inclusiva que o docente universitário necessita assumir em sala de aula com 

o propósito de envolver todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Mesmo 

sabendo da essencialidade do trabalho do professor em sala de aula, o restante da 

comunidade universitária não está isento das suas obrigações para efetivar o acesso e a 

permanência dos alunos com necessidades educacionais, por isso é imprescindível que 

se busquem adaptações curriculares, estruturais e atitudinais em benefício da inclusão 

desse público no ensino superior. 

Portanto, por meio de uma Educação Inclusiva que valorize a diversidade 

cultural e a flexibilização educacional, as pessoas com deficiência terão a chance de 

conquistar sua formação no ensino superior. Ademais, a universidade estará cumprindo 

seu papel social de democratizar o ensino e formar profissionais comprometidos com a 

democracia, a igualdade e a justiça. 
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As instituições de ensino superior, públicas e privadas, deverão prover os 

meios necessários para o atendimento educacional especializado, a 

acessibilidade física e de comunicação e, ainda, recursos didáticos e 

pedagógicos, tempo adicional e flexibilização de atividades e avaliações, de 

modo a atender às peculiaridades e necessidades dos alunos com deficiência 

(BRASIL, 2007a, p. 23). 

 

O processo de inclusão atualmente visa à expansão do acesso das pessoas com 

deficiência ao ensino superior, apesar das carências que ainda existem na elaboração de 

provas específicas a cada tipo de deficiência e a quantidade de vagas destinadas a essas 

pessoas. Entretanto, surge o desafio de expandir e promover a permanência desses 

acadêmicos na universidade até a conclusão da sua formação acadêmica. A prática 

pedagógica inclusiva é um dos elementos decisivos para efetivar a permanência dos 

alunos com deficiência na universidade. 

 

A prática inclusiva significa observar o que ocorre em sala de aula, atentando 

para as condições em que o fazer pedagógico está sendo desenvolvido no 

âmbito escolar. Portanto, os preceitos valorativos, o reconhecimento do 

sujeito como um ser que é capaz de aprender, as adequações curriculares, os 

registros sobre as aulas e aprendizagem, os resultados dos planos de trabalho, 

o respeito às diferenças, o ensino colaborativo, o apoio individual, a 

suplementação de materiais, a modificação na instrução, o encorajamento dos 

discentes e o “feedback” dos desempenhos contribuem para o entendimento 

de uma prática pedagógica inclusiva. (ALBUQUERQUE, 2014, p. 64). 

 

A prática pedagógica de uma universidade inclusiva dará suporte para que o 

professor adapte o processo de ensino e aprendizagem do aluno com deficiência em sala 

de aula. Sendo assim, identificamos a importância do papel do professor universitário 

frente à permanência dos alunos com deficiência no ensino superior. 

Neste contexto, uma das perguntas de pesquisa foi com relação à prática 

pedagógica dos professores, no intuito de identificar se esses realizavam alguma 

adaptação na avaliação ou durante o cotidiano acadêmico de acordo com as 

necessidades educacionais desses alunos. 

Assim, a experiência na ESEFFEGO mostrou que os 11 professores relataram 

ter tido que realizar alguma adaptação com relação ao instrumento avaliativo. 

Entretanto, com relação ao processo de ensino-aprendizagem que acontece no cotidiano 

acadêmico, 8 professores relataram de forma explícita terem percebido a necessidade 

realizar adaptações no trato com o conhecimento de maior ou menor complexidade para 

que os alunos alcançassem a aprendizagem. A tabela 5 apresenta quais foram as 

adaptações realizadas pelos professores com relação às avaliações e às adaptações no 
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cotidiano acadêmico para promover o processo de ensino-aprendizagem de acordo com 

as necessidades educacionais do aluno. 

 

 

Tabela 7 – Descrição das adaptações pedagógicas 
 

Adaptação pedagógica  n*   % 

SOBRE AS AVALIAÇÕES  
  

Avaliação através do tato 6 20,7 

Auxílio do professor na prova prática 4 13,8 

Avaliação oral 4 13,8 

Tamanho da fonte 3 10,3 

Trabalho/Grupo/Individual 2 6,9 

Confecção de materiais didáticos táteis 1 3,4 

Dilatação do tempo 1 3,4 

NO COTIDIANO ACADÊMICO  
  

Explicação através do tato 3 10,3 

Diálogo com o aluno 1 3,4 

Ensino colaborativo 1 3,4 

Exemplos do cotidiano 1 3,4 

Explicação auditiva e escrita 1 3,4 

Adaptação do material didático 1 3,4 

Fonte: Dados da pesquisa.  
n* = frequência cumulativa; % = frequência relativa. 

 

De acordo com os dados apresentados com relação às adaptações avaliativas, 

os professores participantes da pesquisa modificaram as provas para os alunos que 

possuem cegueira e baixa visão, recorrendo ao uso do tato (20,7%) como meio eficaz 

para que os acadêmicos conseguissem realizar as provas. Como relata o professor de 

Libras sobre a avaliação pelo tato para o aluno com cegueira: 

 

No caso desse aluno deficiente visual, eu tive que fazer a avaliação, assim, 

nós dois, mais no tato mesmo. Porque a avaliação em Libras eu sinalizo e os 

meninos escrevem para mim o que é que está sendo sinalizado. Para ele foi 

diferente, não foi parte escrita, foi no tato mesmo. Ele sentindo qual que era 

o sinal (H2, 21/Jun/18).  

 

Assim, como mostra a necessidade de modificações com relação às avaliações 

através do tato, 10,3% dos professores perceberam a importância de adaptar a prática 

pedagógica utilizando não só a fala ou a exposição visual dos conteúdos, mas do toque 

enquanto instrumento pedagógico. Os professores das práticas corporais relataram a 

importância de auxiliar os alunos nas provas práticas através do tato. 
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Eu sempre escutei que o toque é pedagógico. Nossa, ele é muito pedagógico. 

Então, foi aquela coisa assim usar outros sentidos, eu tive que aprender a 

usar outros sentidos, porque era muito visão, visão, visão. E tive que ir para 

o tato e para a audição (PC3, 19/Jun/2018). 

 

Em alguns momentos, eu tive que fazer algumas atividades diferenciadas, 

acompanhar juntamente com o aluno, fazer atividades junto com o aluno. 

Foi com o deficiente visual, porque ele não conseguia enxergar o movimento. 

Então, tinha que fazer um toque (PC4, 08/Jun /2018). 

 

Especificamente para os alunos com baixa visão, 10,3% dos professores 

tiveram que apenas ampliar o tamanho da fonte das palavras na prova escrita e, 

independente da deficiência, o professor H1 expressou que, caso seja necessário, ele 

possibilita a dilatação do tempo para a realização da avaliação. “Às vezes, eu coloco 

com letra maior, às vezes, eu coloco aluno para conseguir ter um tempo maior” (H1, 

20/06/2018). Tais adaptações no processo avaliativo são de responsabilidade do 

professor, como afirmam Dalla Déa e Rocha (2018) [...] “Entendemos que, enquanto 

professores corresponsáveis ao processo de ensino/aprendizagem, devemos pensar uma 

prática pedagógica inclusiva, onde se respeita o ritmo de aprendizagem de todos, 

inclusive no processo avaliativo” (DALLA DÉA; ROCHA, 2018, p. 72).  

O Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, dispõe no artigo 27 sobre a 

obrigatoriedade de adaptações para a realização de provas, apoio necessário para os 

alunos com deficiência, tempo adicional de prova e execução de programas 

educacionais. Como também já foi dito no tópico 1.3, a Lei Brasileira da Inclusão 

garante que essas adaptações no processo de ensino-aprendizagem sejam realizadas 

pelos professores caso o discente apresente alguma necessidade educacional diversa. 

Esses direitos garantem que essas pessoas possam permanecer no ensino superior e que 

consigam vir a concluir o curso de graduação. O professor pode estabelecer um diálogo 

com o aluno para que as estratégias de adaptações possam ser traçadas e objetivadas. 

Constatamos também que uma das formas de aplicar as provas para os alunos 

se deu por meio de avaliações orais (13,8%), para alunos com deficiência visual e com 

deficiência cognitiva, deixando de lado o formato de prova escrita, como aponta o 

professor PC1: 

 

Por exemplo, no caso da aluna que possui baixa visão e deficiência 

cognitiva, eu tive algumas avaliações que a gente sentou pra fazer juntas. 

Mas assim, eu já trabalho com bastante variação de formas de avaliar. Não 

só prova escrita (PC1, 18/06/2018). 
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Neste contexto, 6,9% dos professores também relataram a importância de 

aplicar trabalhos em grupo e/ou individual como estratégias de adaptações avaliativas. 

 

Olha, pela multiplicidade, eu sempre tentei trabalhar com várias 

possibilidades para atender as potencialidades de cada um. Trabalho em 

grupo, exposição pessoal, trabalho individual, liberdade para fazer ou não 

em grupo. A exposição verbal, a exposição escrita. Então, já trabalhei com 

várias possibilidades para poder diluir esta possibilidade (B2, 21/08/2018). 
 

Deste modo, de acordo com os professores entrevistados, existe um cuidado de 

elaborar estratégias que possibilitem a inclusão dos alunos com deficiência no processo 

avaliativo nas disciplinas do curso de licenciatura em Educação Física da ESEFFEGO. 

Ademais, todas essas adaptações permitem que as situações de aprendizagem sejam 

adequadas às diferentes características do aluno e do trabalho (RODRIGUES, 2006). 

Nesse sentido, como exemplificado na fala abaixo, os docentes participantes da 

ESEFFEGO percebem a importância nas adaptações avaliativas no processo formativo 

dos discentes. 

 

De modo que, o método de avaliação tem que ser diferenciado, porque isso 

está garantido por lei para o deficiente. E os professores tem que entender 

isso e ter uma linguagem única. No sentido não de favorecer o aluno, mas de 

promover para ele o desenvolvimento das habilidades que a gente pretende” 

(PC1, 18/Jun/2018). 

 

Conforme Dalla Déa (2017), estudantes com necessidades educacionais 

diversas podem se beneficiar de adaptações como o aumento de tempo na realização de 

provas ou nas estratégias de ensino-aprendizagem, tudo isso vai depender de um estudo 

de caso. O professor B1 pontua que esse estudo de caso pode ser feito em conjunto 

pelos professores para que possam criar e propor estratégias de ensino para cada aluno 

com deficiência: “Em relação aos professores eu acho que tem que ser uma decisão 

coletiva. Tem que ser feito um relato do desenvolvimento do aluno, tem que ser feito um 

acompanhamento entre os professores” (B1, 19/Jun/2018). Dalla Déa (2017) afirma 

que o direito a uma educação inclusiva não significa que o ensino será facilitado ou de 

baixa qualidade, as adaptações acontecem para que os discentes tenham condições de 

concluir o curso com sucesso e qualidade, desenvolver as suas aprendizagens e 

assimilar os conhecimentos necessários à sua formação humana e profissional. 
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Para que esse processo de ensino-aprendizagem aconteça para todos em sala de 

aula de forma mais humanizada e qualitativa, Crochík (2011) afirma que os professores 

precisam se afastar de uma prática pedagógica pautada na competição e voltada para a 

produtividade, pois, esta distancia os homens entre si, sendo essa atitude contrária à 

igualdade. Para que possa desenvolver uma prática docente inclusiva que promova o 

ensino em sala de aula, há que se identificar que, além do domínio do conteúdo, o/a 

professor(a) necessita desenvolver uma multiplicidade de saberes, entre eles, a prática 

pedagógica. 

 

A prática não se realiza, apenas, nos procedimentos didáticos-

metodológicos utilizados pelo professor. A prática docente é um 

trabalho docente que se organiza em vários tempos e espaços. Tempo 

e espaço de pensar a aula; tempo e espaço de pré-organizá-la; tempo e 

espaço de propô-la e negociar com as circunstâncias; tempo e espaço 

formal da aula; tempo e espaço de avaliá-la; tempo e espaço de revê-

la; tempo e espaço de reestruturá-la; tempo e espaço de pensar de 

novo (FRANCO, 2011 apud SANTOS, 2016, p. 62). 

 

No entanto, muitas vezes, o professor não possui condições de trabalho para ter 

esse tempo pedagógico de planejar e montar estratégias inclusivas para serem aplicadas 

no cotidiano acadêmico, pelo fato de ter responsabilidades com outras demandas 

acadêmicas, como as de pesquisa e extensão, exigências presentes em seu cotidiano. 

“Vivemos em um momento na universidade de grande exigência de produção de 

materiais bibliográficos que proporcionem pontuações exigidas nos cursos de pós-

graduação” (DALLA DÉA; ROCHA, 2018, p. 82). 

Outro fator é o pequeno percentual de professores que buscam formação numa 

perspectiva inclusiva, provavelmente porque nunca perceberam a necessidade de 

modificar sua prática pedagógica, pautada numa concepção de ensino arraigada no 

modelo de transmitir-verificar-registrar, talvez porque questioná-la poderia 

desestabilizar completamente sua atuação (SANTOS, 2016). 

No contexto da realidade pesquisada, identificamos que, dos 11 professores 

entrevistados, apenas o H2 e H4 afirmaram ter alguma formação na área da educação 

inclusiva. 

O professor H2 afirma ter formação na área da educação especial, pois, leciona 

disciplinas de Libras na Universidade, logo tem formação para tal atuação, enquanto o 

professor H4 também pontua ter participado de formação continuada na área da 

inclusão. Podemos perceber que apenas os professores que atuam na área de humanas 
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durante a sua trajetória acadêmica perceberam a necessidade de buscar formação 

específica sobre a educação especial. Já os professores B3 e PC4 não possuem formação 

comprovada, mas dizem ter buscado conhecimento através de estudos e leituras no 

momento em que tiveram contato com esses alunos que necessitam de adaptações no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Os demais professores participantes da pesquisa afirmam não ter na sua 

formação inicial conhecimentos específicos para lecionar com alunos com deficiência, 

logo se sentem incapazes de lidar com as necessidades educacionais dos alunos com 

deficiência, assim se sentem despreparados, como relata o professor PC 1: “Mas eu, 

enquanto professora, eu me vejo muito defasada. Eu percebo que eu tenho um pouco de 

dificuldade de fazer com que essas pessoas sejam incluídas” (PC1, 18/Jun/2018). 

Novaes (2010 apud DALLA DÉA; ROCHA, 2018), em um estudo feito com um grupo 

de professores universitários, constatou que a faculdade não lhes ensinou a serem 

inclusivos, deste modo, possuem dificuldades em ensinar no contexto de educação 

inclusiva, e tampouco conviveram em um ambiente inclusivo. 

Nesse sentido, os professores participantes da pesquisa apontam a formação 

continuada como uma das estratégias para qualificá-los nos assuntos relacionados à 

educação das pessoas com deficiência. 

Entretanto, deve-se ressalvar que a formação continuada por si só não efetiva 

uma prática pedagógica inclusiva. Esta só é efetiva na medida em que o professor 

coloca em prática o conhecimento adquirido, dispõe-se a refletir e a dialogar com a 

comunidade acadêmica sobre as necessidades educacionais dos alunos com deficiência. 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 

de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso 

é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. 

[...] Práticas de formação que tomem como referência as dimensões coletivas 

contribuem para a emancipação profissional e para a consolidação de uma 

profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores. 

(NÓVOA, 1995, p. 25). 

 

Como afirma Pacheco (2007 apud CROCHÍK, 2011), o professor não necessita 

apresentar, obrigatoriamente, formação diferenciada para saber ensinar aos alunos que a 

educação inclusiva agrega, mas é indispensável que os professores respeitem a 

diversidade, o tempo de aprendizagem de cada aluno, e busquem estratégias que se 

adaptem à turma para a qual está lecionando. 
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Neste contexto, mesmo que esses professores não tenham tido interesse ou 

oportunidade de buscar formação continuada na área da inclusão, isso não justifica 

deixar de buscar adaptações pedagógicas que abranjam todos os alunos, até porque 

todos os docentes que atuam no curso de Educação Física são licenciados e passaram 

por formação didático-pedagógica. 

Como é o caso do docente B3, que afirma não ter tido formação específica na 

área da educação especial, mas adotou uma prática pedagógica inclusiva quando 

percebeu as necessidades educacionais dos alunos que estavam matriculados em sua 

disciplina. Quando indagado sobre a experiência que obteve na sua disciplina com o 

aluno com deficiência visual, relatou que o discente conseguiu acompanhar a turma 

através da confecção de materiais didáticos feitos de massinha de modelar, que 

representavam o formato e tamanho dos diversos segmentos do corpo humano e que 

possuíam em alto relevo os detalhes dessas estruturas anatômicas, assim possibilitando 

novas estratégias pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. 

 

Eu tive que pensar formas de adaptar esse conteúdo para que ele pudesse 

entender utilizando o tato e a audição. Então, eu tive que adaptar muita 

coisa para ele. Mas eu vejo que o material que nós desenvolvemos permitiu 

que ele entendesse o conteúdo e, de algum modo, ele estava sabendo o 

conteúdo tanto quanto os outros alunos. Então, foi essencial a construção de 

materiais e sair da zona de conforto. E isso auxiliou a turma também. 

Porque a turma teve que elaborar materiais. E nessa elaboração de 

materiais, eles também entendiam o conteúdo. Porque eles tinham que 

explicar para o aluno com deficiência visual. Então, essas dificuldades tiram 

a gente da zona de conforto, mas facilita o aprendizado dos alunos. (B3,06, 

Jun, 2018). 

 

O professor participante da pesquisa afirma que essa adaptação pedagógica não 

aconteceu de forma isolada, no intuito de sanar a necessidade educacional apenas do 

aluno com deficiência visual, entretanto, tal prática pedagógica inclusiva foi importante 

para que os demais alunos pudessem ter uma nova forma de aprender. Assim, o 

professor, a partir de uma turma heterogênea, desenvolveu uma conduta pedagógica que 

envolvia todos os alunos, isso é o que Rodrigues denomina gestão de uma sala de aula 

inclusiva: “Desenvolver uma gestão de sala de aula inclusiva não pressupõe, pois, um 

trabalho individual, mas sim o planejamento e a execução de um programa no qual os 

alunos possam compartilhar vários tipos de interação e identidade” (RODRIGUES, 

2006, p. 315). 

Deste modo, apesar das dificuldades, o corpo docente da instituição precisa 

desenvolver ações pedagógicas para receber esses alunos. Esses professores são a base 
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fundamental para assegurar a permanência dos alunos com deficiência na universidade, 

principalmente em um curso de licenciatura, que forma futuros professores, os quais 

também precisarão adotar uma postura inclusiva em seus ambientes de trabalho para 

abranger as diferentes formas de aprendizagem no contexto da escola. Logo, a educação 

inclusiva é um ciclo contínuo que necessita ser praticado por todos os professores nas 

diferentes modalidades de ensino. 

 

[...] a organização do sistema educacional, na perspectiva inclusiva, aponta 

para um novo modelo de escola e, consequentemente, um novo modelo de 

formação docente, que requer um professor preparado para atuar em uma 

escola pautada na atenção à diversidade, para desenvolver sua prática 

pedagógica considerando diferentes modos de aprender e ensinar, contrários 

à cultura escolar tradicional, até então vigente, historicamente excludente, 

seletiva, pautada em um modelo de ensino homogeneizador (GIROTO; 

POKER; OMOTE, 2012, p. 12). 

 

No entanto, Freitas, Delou e Castro (2015) afirmam que o professor do ensino 

superior não está preparado para receber o aluno com deficiência, pois a formação 

inicial desses docentes é pautada pela padronização do ensino, com todos aprendendo 

ao mesmo tempo e de formas iguais, estabelecidas pelos padrões de normalidade. 

Dentre os professores da instituição pesquisada que relataram suas inquietações, vários 

admitiram não ter domínio de como lidar com as diversidades de aprendizagem na 

universidade, precisando aperfeiçoar sua prática pedagógica voltada à inclusão de todos 

os alunos. “Eu acho que qualificação para os professores. Eles precisam se qualificar, 

ter competência técnica mesmo. Porque, às vezes, você não sabe o que você tem que 

fazer” (PC3, 19,/Jun/2018). 

Em contrapartida, Klein (2010) acredita que assumir a não preparação para 

atuar no contexto educacional com determinados sujeitos pode ser perigoso. Para o 

autor, reivindicar políticas de formação docente é importante, no entanto, a forma de 

conduzir essas políticas pode servir para a desvalorização do saber pedagógico e 

profissional do educando. 

Deste modo, além de buscar formação continuada que apresente métodos mais 

eficazes, os professores devem possibilitar a reflexão sobre o como, para quê e o que 

ensinar no interior da universidade através de uma análise sobre os aspectos históricos 

que consiga afastá-los de um ensino mecânico, excludente e classificador, tornando-se 

capazes de desempenhar sua prática pedagógica de forma mais humanizada, adotando 
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adaptações que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem dos alunos com 

deficiência no curso de graduação (PAN, 2013). 

Assim, o professor é responsável pela gestão da sala de aula, e ao perceber a 

necessidade de realizar mudanças na sua prática pedagógica, possui a liberdade de 

realizá-las com total autonomia, estando entre elas as adaptações curriculares: “[...] 

adaptação de objetivos; adaptação de conteúdos; adaptações do método de ensino e da 

organização didática; adaptação do processo de avaliação; adaptação na temporalidade 

do processo de ensino e aprendizagem” (PANSANATO; RODRIGUES; SILVA, 2016, 

p. 475). 

Podemos constatar, segundo a tabela abaixo, que 24% dos professores 

participantes da pesquisa entendem a necessidade de desenvolver uma intervenção 

pedagógica de acordo com as necessidades específicas de cada discente, a fim de que o 

resultado da aprendizagem seja qualitativo e assegure a permanência dos alunos na 

Universidade. 

 

Tabela 8 – Ações dos professores para assegurar a permanência dos alunos com 

deficiência 

Professores devem realizar ações de permanência n* % 

Planejar as aulas/Necessidade educacional 6 24.0 

Adaptação das avaliações 4 16.0 

Material pedagógico adaptado 4 16.0 

Ação colaborativa/Professores 3 12.0 

Estimular participação 3 12.0 

Colaboração/Regente/Apoio 1 4.0 

Estudo de caso 1 4.0 

Formação/Educação inclusiva 1 4.0 

Grupo/Estudo/pesquisa 1 4.0 

Respeito 1 4.0 

Fonte: Dados da pesquisa.  
n* = frequência cumulativa; % = frequência relativa. 

 

Dentre as outras ações de permanência relatadas pelos professores, podemos 

destacar, além da importância de planejar as aulas de acordo com as necessidades 

educacionais (24,0%), a importância de efetivar uma ação colaborativa entre os 

professores (16%), desenvolver material pedagógico adaptado (16%), ação colaborativa 

entre os professores e estimular a participação dos alunos com deficiência nas aulas 

(16%). Por outro lado, uma ação importante do ponto de vista humano, só foi 

mencionado por um professor (4,0%): o respeito. 
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Deste modo, existe a necessidade dos esforços pedagógicos do docente frente 

às adaptações curriculares para uma prática pedagógica inclusiva, dialógica, interativa e 

conexional, por isso, a importância desses professores buscarem colocar em prática a 

gestão de uma sala de aula inclusiva, a colaboração com os demais da comunidade 

acadêmica, adquirir conhecimento e, caso necessário, formação continuada, mas para 

que isso aconteça é importante que a universidade dê suporte para que essas ações se 

efetivem. 

Deste modo, o essencial é que o professor adquira uma formação mais 

humanista, crítica e reflexiva que dará suporte pedagógico para que possa mudar suas 

práticas diárias de acordo com as especificidades vivenciadas em classe, podendo ter 

mais chances de efetivar uma educação inclusiva para todos os alunos. Crochík (2006) 

afirma que é importante desenvolver ações para combater o preconceito, contudo, 

adverte que tais ações não o eliminam por completo, embora sem dúvida atenuem 

situações de preconceito ou discriminação. 

Tanto os trabalhos de Sales, Moreira e Couto (2016) como os de Mendes e 

Bastos (2016) destacam as barreiras atitudinais que os professores criam por não 

saberem lidar com as dificuldades de aprendizagem dos alunos, nem questionarem se, 

de fato, o aluno necessita de uma intervenção pedagógica diferenciada, perpetuando 

estereótipos influenciados pelo meio social, o que leva à segregação desses alunos. Vala 

e Monteiro (2002) afirmam que “[...] estereótipos são crenças que nos são transmitidas 

pela influência social, a partir dos meios de comunicação, tendo sua gênese no ambiente 

familiar, grupal e nas concepções de mundo e do contexto histórico e cultural de cada 

indivíduo” (apud SALES; MOREIRA; COUTO, 2016, p. 301). 

Podemos observar tais ações estereotipadas reproduzidas pelos professores no 

seguinte contexto apresentado no discurso do professor participante da pesquisa. 

 

É isso que estou falando, depende da deficiência. É o caso do aluno que já 

está no segundo período. Inclusive, ele foi aprovado em Anatomia. Dos com 

deficiência que eu tive até hoje, foi o primeiro aprovado da primeira vez que 

fez. Mas por quê? Porque o problema dele, a deficiência dele é visual. 

Embora, na anatomia há uma necessidade do visual, ele conseguiu através 

do tato. Absorver o conteúdo o mínimo necessário pra poder passar. Mas por 

quê? Porque o cognitivo dele é conservado. Ele é um aluno extremamente 

inteligente, inclusive (B1, 10/Jun/2018). 

 

Ao analisar a narrativa do professor, podemos observar que ele, ao ter uma 

experiência no ensino da anatomia tanto para um aluno com deficiência visual quanto 
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para um aluno com deficiência cognitiva, apresenta o discurso de que é mais confortável 

dar aula para um aluno com cegueira, pois o mesmo é “extremamente inteligente”, do 

que para um aluno com deficiência cognitiva, por não possuir o “cognitivo dele 

preservado”. Esse discurso direcionado aos alunos com deficiência cognitiva também é 

percebido em outras narrativas como: Você fala, você dá exemplos do campo da 

História ou da Didática e o sujeito não compreende (H3, 19/Jun/2018). 

O professor B2 relata que essas pessoas, por possuírem uma capacidade de 

armazenamento de informações menor, têm uma limitação significativa que dificulta 

sua aprendizagem. Um de seus alunos com deficiência cognitiva reprovou na disciplina 

de fisiologia I três vezes consecutivas. 

 

A capacidade de memorização do aluno é bastante limitada e a minha 

disciplina tem um volume enorme de informação. Mas essa capacidade de 

arquivamento, ele tinha pequeno, ou seja, nesse sentido já vieram limitações 

significativas. Ele cursou a disciplina por três vezes e ele ainda não 

conseguiu ser aprovado (B2, 21/Jun/2018). 

 

Segundo Lopes e Prieto (2018), existe uma dificuldade por parte dos 

professores de avaliar e traçar estratégias de ensino para alunos com deficiência 

cognitiva, tendo em vista que o percurso educacional desses alunos é frágil e 

negligenciado desde a escola primária. Assim, gerando dificuldade para o professor 

lidar com essas dificuldades de aprendizagem no ensino superior, não que a 

responsabilidade de não ter aprendido seja do aluno, mas está relacionada ao processo 

formativo que ele vivenciou ao longo dos anos. 

 

Entre as dificuldades vivenciadas pelos alunos com deficiência intelectual 

destaca-se a escolarização, pois muitos não conseguem aprender a ler e a 

escrever na idade certa, por não terem acesso nos ambientes escolares aos 

apoios necessários, como tecnologias assistivas e currículos flexíveis, 

adaptados ou diferenciados (ANACHE; RESENDE, 2016, p. 572). 

 

Neste contexto, mudanças no trato pedagógico com esses alunos necessitam ser 

reelaboradas para que essas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem sejam 

minimizadas e que o professor possa promover apoio necessário para esses acadêmicos, 

pois um aluno, ao reprovar três vezes em uma disciplina, como o professor participante 

B2 registrou, evidencia que esse processo de aprendizagem está comprometido, logo 

ações para reverter esse quadro devem ser tomadas. Caso contrário, esse aluno terá mais 

chances de entrar para a estatística sobre a evasão escolar de pessoas com deficiência 
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que desistem do ensino superior por falta de apoio tanto da instituição, como dos 

professores (LOPES; PRIETO, 2018). 

O professor H1 relatou sua experiência no ensino da História da Educação 

Física com um aluno que possui deficiência cognitiva com relação ao processo de 

ensino e da avaliação desse aluno, mostrando que sua conduta pedagógica é contínua e 

que respeita o tempo do acadêmico sem criar estereótipos sobre o processo de 

aprendizagem do estudante. 

 

Então, eu corrijo e peço para ele fazer novamente a ideia. Então, um caráter 

um pouco mais processual. Eu crio condições para que o aluno tenha um 

momento de fala. Então, eu estimulo o aluno a tentar discutir os assuntos 

que, às vezes, sem esse estímulo, ele ficaria sem graça no meio da sala (H1, 

20/Jun/2018). 
 

Deste modo, os professores universitários não podem deixar transparecer para 

os alunos com deficiência cognitiva a compreensão de que possuem uma baixa 

expectativa de aprendizagem, tal como se reproduz no discurso sobre as pessoas com 

deficiência na sociedade, de forma sem mediação ou reflexão a respeito dos diversos 

fatores que interferem no processo educacional dessas pessoas, e sem levar em conta 

que, apesar de o aluno ter ou não deficiência, todos aprendem de formas diferentes. 

 

Alguns aprendem utilizando prioritariamente suas funções sensoriais 

auditivas, outros são mais visuais, outros são sinestésicos e precisam se 

movimentar para incorporar o conhecimento, e outros são 

predominantemente táteis e sua aprendizagem é favorecida com a 

manipulação dos objetos estudados. Assim para que a educação de qualidade 

exista é preciso se considerar os estímulos sensoriais e as inteligências 

múltiplas (GARDNER, 1994, apud DALLA DEA; ROCHA, 2018, p. 72). 

 

Portanto, os professores precisam ficar atentos para não reproduzir os padrões 

de comportamento impostos pela sociedade no ambiente educacional, devendo se livrar 

dessas amarras e desenvolver uma sensibilidade para que seja adotada uma prática 

pedagógica inclusiva, assim criando uma boa convivência com os alunos. Devem 

também buscar estratégias eficazes para as demandas pedagógicas e realizar adaptações 

necessárias para a aprendizagem dos graduandos com necessidades educacionais 

especiais. 

 

No contexto da docência, é fundamental que os professores compreendam 

que são sujeitos em permanente desenvolvimento, pois assim construirão sua 

identidade profissional, influenciada por aspectos de natureza social e 
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individual, podendo experimentar suas possibilidades e seus limites, ou seja, 

se envolverem com as situações de ensino capazes de favorecer a reflexão 

acerca  das atividades pedagógicas no contexto de sua prática cotidiana e 

social. (BOLZAN; ISAIA; MACIEL, 2013 apud LANA; CASTRO; 

MARQUES, 2016, p. 74). 

 

Assim, infere-se que o professor pode adotar uma nova postura pedagógica 

diante da realidade social em que vivemos, sendo ele um dos mais importantes agentes 

na construção de uma educação inclusiva, comprometida com a democratização do 

ensino, que se afaste do esclarecimento totalitário e que se aproxime de uma educação 

que valorize a experiência e a reflexão dos alunos. Como aponta Adorno (2006, p. 121), 

“[...] a educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão 

crítica”. Deste modo, o professor, ao assumir a educação inclusiva como mediadora do 

processo de ensino-aprendizagem, tem a necessidade de flexibilizar sua prática 

pedagógica, possibilitando a todos os alunos almejar a autonomia intelectual, 

permitindo assegurar a permanência da pessoa com deficiência no ensino superior e, 

quem sabe, tornar a sociedade mais humana. 

 

A ação pedagógica numa escola inclusiva irá requerer que o professor tenha 

subsídios teóricos e metodológicos para buscar novas formas de ensinar de 

modo que seja possível o aprendizado de todos. Isto requer investimento 

constante em práticas investigativas, problematizando o que acontece no 

cotidiano da sala de aula e buscando referenciais teóricos e epistemológicos 

que favoreçam a compreensão da aprendizagem (PIMENTEL, 2012, p. 145). 

 

Contudo, para que a prática pedagógica do professor em sala de aula aconteça 

de forma satisfatória, toda a comunidade acadêmica deve estar empenhada em promover 

um ensino colaborativo que vislumbre a participação de diversos atores que possuem 

posições diferentes no contexto universitário, mas o desempenham com um objetivo em 

comum. 

Nesse contexto, o professor H4 reafirma a importância do trabalho pedagógico 

colaborativo entre os professores regentes e os professores de apoio, além das mudanças 

com relação às avaliações e ao planejamento das aulas de acordo com as necessidades 

educacionais dos alunos. Ademais, esse professor acredita que todas as pessoas são 

capazes de aprender, basta que os envolvidos no processo de ensino desenvolvam 

adaptações que favoreçam o ensino de qualidade para todos. 

 

Eu acho que o diálogo com os professores de apoio e também uma mudança 

de planejamento, de avaliação são fundamentais. Eu acho que adaptar a 

aula, os contextos das atividades, os conteúdos da avaliação conforme a 
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necessidade de cada um deles. Em minha opinião, todos os seres humanos 

são capazes de aprender. A aprendizagem é algo inato ao ser humano. Todo 

ser humano aprende. Então, basta criar mecanismos pedagógicos para que 

esses alunos aprendam e satisfaçam esses interesses todos aí (H4, 

07/Jun/2018). 
 

Cabral e Silva (2017) afirmam que é indispensável que todos os envolvidos 

participem de forma não hierárquica e, sim, respeitosa e flexível, compartilhando 

responsabilidades, saberes e recursos. 

Pan (2013) afirma que os princípios de uma aprendizagem colaborativa devem 

reger a ética das relações entre os alunos, professores da educação regular e da educação 

especial e equipe pedagógica da escola, bem como os serviços de apoio especializado. 

Deste modo, acreditamos que seja importante essa colaboração entre os professores de 

apoio e professores regentes, para que juntos busquem estratégias pedagógicas e 

avaliativas que se adaptem às necessidades de cada aluno, na busca por um ensino 

colaborativo que vise a uma ação pedagógica mais concreta e eficaz. 

 

3.3 As tecnologias assistivas como ferramenta para a autonomia de alunos com 

deficiência 

 

Com relação aos materiais e recursos didáticos que a universidade deve 

adquirir para potenciar o processo de ensino dos alunos, a UEG, através das ações de 

inclusão da Coordenação de Direitos Humanos e Diversidade, repassou para o campus 

ESEFFEGO um computador com programas tecnológicos, como o NonVisual Desktop 

Access (NVDA), que pode ser baixado gratuitamente e geralmente é utilizado por 

discentes que possuem baixa visão e deficiência visual, propiciando adaptações 

pedagógicas de acesso ao conhecimento. Software de leitor de tela, o NVDA é uma 

ferramenta tecnológica para o ensino que favorece a inclusão desse aluno com relação 

ao processo de ensino-aprendizagem. Assim, a gestão, juntamente com a coordenação e 

com as professoras de apoio, busca desenvolver ações de inclusão e diversidade no 

ambiente universitário, como a implementação de tecnologias assistivas. 

Pansanato, Rodrigues e Silva (2016) ressaltam a utilização de software 

específico para as necessidades de cada aluno, promovendo a permanência e a inclusão 

no processo de ensino-aprendizagem. Para Duarte e Ferreira (2010), as tecnologias 

assistivas desenvolvidas no ensino superior por meio de adaptações e ferramentas de 



122 

 

  

materiais didáticos devem ser disponibilizadas pelos núcleos de acessibilidade, visando 

garantir a permanência dos alunos com deficiência. 

Atualmente, a unidade disponibiliza dois computadores para serem usados 

como ferramenta pedagógica, visando promover a mediação do aluno com necessidade 

educacional especial ao conhecimento através da supervisão do professor de apoio. 

 

O computador, por exemplo, pode dispor de uma série de programas que, 

utilizados de forma adequada, são importantes ferramentas didáticas para a 

aprendizagem dos alunos que necessitam de atendimento educacional 

especializado, por possuir recursos de imagem, som, animação e efeitos 

especiais, tornando o conteúdo mais acessível (OLIVEIRA, S., 2018, p. 94). 

 

Assim, dentre as adaptações que as instituições de ensino precisam realizar no 

espaço educacional e que podem ser úteis no trato pedagógico tanto do professor 

regente quanto do professor de apoio, damos ênfase às tecnologias assistivas, que são 

técnicas de ajuda que possibilitam ao acadêmico com alguma deficiência almejar a 

autonomia no processo de ensino-aprendizagem de forma eficiente e com qualidade. 

 

Tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem 

promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa 

com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, 

independência,  qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2015a, p. 31). 

 

As tecnologias assistivas estão previstas no art. 29° da Lei da Inclusão n° 

13.146, especificamente no inciso IV, que descreve sobre a disponibilização de recursos 

de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e 

escolhidos pelo aluno que possui alguma necessidade educacional especial. 

Essas ferramentas, se bem manuseadas, podem auxiliar na relação do discente 

com os saberes e com os processos de aprendizagem, contribuindo para uma melhora na 

qualidade de vida e autonomia do estudante no ambiente acadêmico, no entanto, 

acontecem situações em que o professor não possui domínio sobre essas novas 

ferramentas. 

O professor B3 cita a necessidade da ESEFFEGO de adquirir ferramentas 

tecnológicas que auxiliem no processo de aprendizagem de uma aluna com baixa visão, 

ao relatar que a estudante não tem condições de ler livros redigidos em fontes pequenas, 

e caso não haja outras formas de ter acesso ao conteúdo, a aprendizagem dessa aluna 

ficará prejudicada. 
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Então, a gente precisa da aquisição de material adequado para esses alunos. 

Por exemplo, livros adequados. Eu vejo a aluna que tem baixa visão, ela não 

vai pegar um livro e ler. Pegar um livro de anatomia que tem uma letra 

minúscula e ler. É impossível para ela. Eu acho que os ganhos que eles têm 

são mais por conta da dedicação dos professores e, principalmente dos 

professores de apoio que é muito importante para o aluno. Isso faz a 

diferença para eles, mas isso está mais no campo dos professores (B3, 06, 

Jun, 2018). 

 

Esse docente já traz outras contribuições para uma acessibilidade de qualidade 

no ensino superior, como a aquisição de equipamentos e materiais pedagógicos que 

auxiliem na aprendizagem do aluno. Tais aquisições podem ser mediadas pelo uso das 

tecnologias assistivas que, utilizadas de forma adequada, podem promover a autonomia 

às pessoas com deficiência na universidade. Ressalta também a importância do 

professor de apoio pedagógico, o qual está inserido nesta instituição e tem como 

objetivo identificar as necessidades pedagógicas do aluno com deficiência e estabelecer 

uma mediação entre o acadêmico e o conhecimento no processo de ensino-

aprendizagem. 

Assim, é importante que a instituição desenvolva estratégias que promovam a 

qualificação dos professores para o manuseio adequado dessas tecnologias assistivas 

como ferramenta pedagógica que possibilita a superação de barreiras e a participação do 

discente no cotidiano acadêmico. 

 

A Tecnologia Assistiva (TA) vem dar suporte para efetivar o novo paradigma 

da inclusão na escola e na Sociedade para Todos, que tem abalado os 

preconceitos que as práticas e os discursos anteriores forjam sobre e pelas 

pessoas com deficiência. No entanto, o emprego das tecnologias, por mais 

promissor que possa ser, está invariavelmente sujeito às restrições de ordem 

cultural, econômica e social e convém examinar com realismo. Existe uma 

tensão entre as possibilidades oferecidas: o sistema social e educacional e os 

modos de gestão devem abrir espaço à tecnologia em um determinado nível 

de desempenho (GALVÃO FILHO; MIRANDA, 2012, p. 247). 

 

Deste modo, apesar do uso dessas ferramentas auxiliar na diminuição do 

fracasso escolar e do estigma sobre as pessoas com deficiência no espaço educacional, 

ainda há um grande déficit na implementação dessas tecnologias assistivas, tanto pela 

instituição de ensino, que muitas vezes não investe na aquisição desses materiais, 

quanto pelos professores, por não saberem manusear essas tecnologias de forma 

adequada. 
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Galvão Filho e Miranda (2012) apontam que a sala de recursos multifuncionais 

é necessária nas instituições de ensino, pois é nesse espaço que o aluno aprende a 

utilizar os recursos de tecnologias assistivas, cujo foco é o desenvolvimento da sua 

autonomia. Esses autores apresentam exemplos de tecnologias assistivas no contexto 

educacional, sendo: materiais escolares e pedagógicos acessíveis, a comunicação 

alternativa, os recursos de acessibilidade ao computador, os recursos de mobilidade, 

localização, a sinalização, os mobiliários que atendam às necessidades posturais, entre 

outros. No entanto, não são todos os espaços educacionais que contam com esse modelo 

de acessibilidade, mesmo estando expresso em lei o uso dessas ferramentas no contexto 

educacional. 

Ademais, essas adaptações não favorecem apenas os alunos com deficiência, 

mas todos os alunos que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, além de 

promoverem a interação entre eles. 

A UEG ainda não conta com esse espaço de recursos multifuncionais, apesar 

dos esforços que o NAASLU, a coordenação pedagógica e os professores vêm 

promovendo para conquistar esse espaço, tanto para o manuseio e produção dessas 

tecnologias assistivas quanto na busca por um espaço específico para o atendimento 

individualizado dos discentes pelas professoras de apoio. 

Além das tecnologias assistivas, outro meio que promove a aprendizagem dos 

alunos são as formas de comunicação que devem ser estabelecidas pelos 

alunos/professores/comunidade acadêmica. Dentre as diversas formas comunicacionais 

está a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), língua oficial dos surdos, que se 

comunicam através de sinais realizados pelas mãos, expressão facial e corporal. 

Corrêa, Sander e Martins (2017) citam a importância do intérprete de Libras 

nos diferentes níveis de ensino, inclusive no ensino superior. A regulamentação do 

intérprete de Libras e suas competências estão previstas na Lei nº 12.319/10, sendo 

esses profissionais responsáveis pela tradução simultânea das duas línguas: Libras e 

Língua Portuguesa. No contexto educacional, esses profissionais vêm conquistando seu 

espaço e contribuem para uma maior qualidade do ensino dos alunos surdos. O Decreto 

n° 5.626/2005 estabelece a obrigatoriedade de contratação dos intérpretes de Libras nas 

instituições de ensino, caso haja no corpo discente alunos com deficiência auditiva que 

necessitem desse meio de comunicação humanizado entre alunos e professores. 

De acordo com os dados da Coordenação em Direitos Humanos e Diversidade 

da UEG (2018a), a instituição conta com 18 intérpretes de Libras, que atuam nos campi 
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de Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas; Goianésia; Goiânia – Laranjeiras; 

Iporá; Itaberaí; Jaraguá; Sanclerlândia; São Luís de Montes Belos; Trindade e em 

Uruaçu. 

Apesar dessas condutas por parte da Universidade que favorecem a inclusão, 

Oliveira, S. (2018) assinala três fatores que impedem que as ações voltadas para a 

educação inclusiva se concretizem no contexto educacional: o primeiro fator é a 

dificuldade de compreensão teórica sobre a inclusão por parte dos professores, o que 

resulta na falta de habilidades e competências pedagógicas para o desenvolvimento de 

metodologias adequadas de ensino-aprendizagem e o desconhecimento da legislação 

sobre a inclusão educacional. O segundo fator é sobre a gestão escolar, que não dá 

ênfase à aquisição de materiais de apoio para os professores de AEE, logo esses 

professores não possuem boas condições de trabalho, pela falta e precarização dos 

recursos tecnológicos adequados. Por último, diz respeito à formação continuada dos 

professores para o uso das tecnologias assistivas no ambiente universitário por falta de 

políticas públicas que enfatizem esta demanda específica, assim como pela falta de 

interesse e disposição dos professores em buscar essa formação. 

Portanto, ainda há muito que se avançar na UEG com relação ao suporte 

tecnológico, profissional e comunicacional, a fim de que os professores de apoio e 

professores regentes possam desempenhar um trabalho comprometido com a inclusão 

social e educacional dos alunos com deficiência. 

Dentre as queixas dos professores entrevistados, um relatou que umas das 

barreiras para um bom desempenho do trabalho pedagógico é a burocracia no processo 

de aquisição de materiais didáticos. 

 

Quanto à administração, é muito burocrática. Por exemplo, nós fizemos uma 

solicitação para aquisição de material para anatomia para o aluno cego, 

mais bonecos, esses materiais sintéticos até hoje não chegaram. O semestre 

está terminando, ele vai passar pela disciplina e ele não vai ter acesso a 

esses materiais. Então, eu acho que essa burocracia emperra. Ela é um 

obstáculo a essa relação com o aluno com deficiência. Então, eles precisam 

de materiais e não tem essa aquisição em tempo hábil. (B3, 06, Jun, 2018). 

 

Entretanto, apesar dos grandes avanços da instituição pesquisada com relação 

às práticas educacionais inclusivas, ainda existem barreiras para que essa educação se 

efetive, como mostra o relato do participante acima de que, ao solicitar materiais 

adaptados que promovessem a qualidade do ensino, essa solicitação não foi 

contemplada em tempo hábil, evidenciando uma atitude que, além de infringir a 
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legalidade, desmente a Universidade quando esta garante fazer esforços para o acesso e 

permanência desses alunos no ensino superior. 

Em contrapartida, a experiência na ESEFFEGO faz com que os professores e a 

própria gestão do campus, através da ação de professores de forma mais isolada ou em 

conjunto com outros colegas, comecem a adotar uma postura pedagógica mais inclusiva 

e reflexiva, mas que necessita se apropriar das peculiaridades de uma educação 

inclusiva de qualidade a fim de que todos possam promover e/ou usufruir dessa 

complexa e revolucionária prática de ensino. 

 

3.4 A corporalidade da pessoa com deficiência nas aulas de práticas corporais 

 

As práticas corporais são manifestações culturais que são explicitadas nos 

movimentos corporais identificados como a dança, jogo, formas de exercitar, luta 

competições esportivas, etc. (GRANDO, 2009). De acordo com a autora, essas práticas 

corporais expressam a educação do corpo, que, por sua vez, evidencia a identidade de 

cada pessoa através do movimento dotado de significações e sentidos sociais e estéticos. 

Logo, o movimento não pode ser executado ou interpretado como um gesto motor 

produzido apenas em seus aspectos fisiológicos e biológicos, sendo influenciado pelas 

experiências vivenciadas pelo sujeito. 

De acordo com González e Fensterseifer (2005), a expressão corporal é uma 

prática pedagógica da Educação Física que, através da aprendizagem motora, desperta 

no sujeito que a pratica sua linguagem corporal, tornando-o consciente das suas 

possibilidades de expressão, abrindo as portas de comunicação com o mundo. O 

movimento é expressão corporal, portanto humano, mas que, na concepção de Oliveira 

et al. (2008), deve ser incorporado a um plano mais amplo de formação humana pela via 

da corporalidade. 

Oliveira, M., Oliveira, L. e Vaz (2008) se referem a um esforço de uma parte 

significativa de professores de Educação Física, que se deslocam de uma perspectiva 

baseada apenas na dimensão motriz advinda da visão das Ciências da Natureza, para 

outra, que lhe reconhece o estatuto cultural, baseado na corporalidade, que permite o 

entendimento do corpo em sua complexidade. Portanto, a corporalidade é uma proposta 

na Educação Física com o intuito de que os corpos se apropriem do direito de 

expressão. 
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Corporalidade, entendida como a expressão criativa e consciente do conjunto 

das manifestações corporais historicamente produzidas, as quais pretendem 

possibilitar a comunicação e a interação de diferentes indivíduos com eles 

mesmos, com os outros, com o seu meio social e natural. Essas manifestações 

baseiam-se no diálogo entre diferentes indivíduos, em um contexto social 

organizado em torno das relações de poder, linguagem e trabalho 

(OLIVEIRA, M.; OLIVEIRA, L.; VAZ., 2008, p. 306). 

 

Nesse sentido, o objetivo das práticas corporais nas aulas de Educação Física 

no contexto educacional deve ser o de humanizar as relações sociais. As práticas 

corporais “[...] possibilitam o desenvolvimento da condição humana, dado que o gênero 

humano, mais do que a espécie humana, permanece constituindo-se a partir de um 

conjunto de experiências que se constroem no corpo, a partir do corpo e por meio do 

corpo” (SILVA; DAMIANI, 2005, p. 23). 

Nesse contexto, a Educação Física é constituída por fenômenos e 

manifestações culturais como o jogo, o esporte, a dança, as artes marciais, as diferentes 

formas de ginástica e de exercitação corporal. Tais práticas corporais têm sido 

denominadas de cultura corporal e visam apreender a expressão corporal como 

linguagem que deve ser considerada patrimônio da humanidade, o qual precisa ser 

transmitido e assimilado pelos alunos no contexto educacional (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992). 

Deste modo, uma das perguntas dessa pesquisa foi com relação às aulas de 

práticas corporais vivenciadas pelos alunos com deficiência no curso de Educação 

Física, almejando identificar como os professores lidam com a corporalidade desses 

alunos nas aulas vinculadas às práticas corporais e, se há alguma modificação nas 

estratégias de ensino dessas atividades. 

De acordo com os dados coletados, podemos identificar algumas experiências 

que os professores das práticas corporais tiveram com os acadêmicos que possuem 

alguma deficiência, dentre elas destacamos: experiência com um aluno com deficiência 

visual e um aluno com deficiência cognitiva e baixa visão no ensino da ginástica I de 

acordo com o professor PC1. Na disciplina de vôlei, o professor PC 2 relatou ter tido 

um aluno com autismo e um aluno com deficiência cognitiva e baixa visão. O professor 

PC3 afirmou ter lecionado na disciplina de ginástica II para um aluno com deficiência 

visual, e o professor PC4 relatou ter tido a experiência de ministrar a disciplina de lutas 

para um aluno com cegueira e um aluno com autismo. 

Os professores PC2, PC3 e PC4 tiveram uma opinião similar, afirmando que 

esses alunos, antes de ingressarem no curso de Educação Física, não tiveram 
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experiências corporais significativas, seja por motivo econômico, social ou familiar. 

Assim, esses alunos demonstram nas disciplinas de práticas corporais certo desconforto 

no ato de se movimentar. 

 

O problema desse aluno é que muitas vezes, ele vem com uma dificuldade 

regressa já. Ele não viveu as experiências que ele devia ter vivido. (PC2, 

29/Jun/2018).  

 

Assim, é difícil comentar isso, porque a disciplina que eu ministro que é a 

Lutas, é um disciplina que o aluno não tem vivência na escola. Então, de 

qualquer forma, aquele que não tem vivência com lutas vai ficar engessado. 

Como é uma disciplina pouco explorada na escola, é difícil eu falar, assim, 

todos vêm engessados (PC4, 08/Jun/2018). 

 

Portanto, o movimento não é algo inato, mas se constitui nas diferentes formas 

de manifestação cultural. Deste modo, esses acadêmicos com deficiência, por algum 

motivo, estão sendo privados de explorar sua corporalidade, trazendo uma carga de 

consciência corporal limitada para a universidade. Ademais, esse professor esclarece 

que a forma “engessada” de movimento desses acadêmicos não tem relação com a 

deficiência, mas se estabelece pela falta de vivência deles com as práticas corporais, 

assim como qualquer outro aluno pode ter dificuldades de lidar com o corpo nessas 

disciplinas que exigem uma compreensão corporal. O professor participante da pesquisa 

narra: “E, não é porque tem a deficiência, é porque não tem a vivência. Então, eles vêm 

meio engessados nesse tipo, mas não é por causa da deficiência, é por causa da falta de 

vivência” (PC4, 08/Jun/2018). 

Entretanto, percebemos que, pelo relato dos professores participantes da 

pesquisa, eles buscam diferentes formas de adaptar sua prática pedagógica para ensinar 

os alunos com deficiência a conhecerem o seu corpo pelo movimento, para que 

futuramente possam exercer sua profissão, ensinando outras pessoas a se expressarem 

através do corpo em movimento. Segundo a narrativa do professor PC3, mesmo 

percebendo a ausência de vivência desses alunos com as práticas corporais, o professor 

modifica sua prática pedagógica junto ao coletivo a fim de propulsioná-los a 

aprendizagem do movimento. 

 

Mas de novo eu vou falar disso, até pela ausência de vivência, nenhum deles 

vivenciou, então, a gente tem que estar sempre adaptando e é bacana a gente 

está se adaptando sem material, sem recurso físico, sem estrutura. Então, a 

adaptação é dos corpos, eu preciso do coletivo, eu preciso do outro, eu 

preciso da vontade do outro. Então, é uma adaptação para todo mundo. Isso 

é muito bacana, mas é sempre uma adaptação, sempre, toda aula uma 
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adaptação, todo aluno uma adaptação, cada deficiência uma adaptação 

(PC3, 19/Jun/2018). 

 

Oliveira, M., Oliveira, L. e Vaz (2008) pontuam a importância do trabalho em 

grupo através do contato corporal nas aulas de Educação Física, para que a turma possa 

estabelecer critérios de respeito para com aqueles que de alguma forma necessitam 

aprender de forma diferente do que a tradicional. 

Assim, permite que todos, à sua maneira, possam vivenciar e aprender 

diferentes formas de se comunicar através do corpo. Um dos professores participantes 

da pesquisa afirmou que a forma desenvolvida para que o aluno com deficiência visual 

pudesse explorar os movimentos corporais nas aulas de ginástica se deu através do tato. 

“Pro outro, tem que pensar em estratégias de toque, de condução, E aí, o que é um 

desafio e que é muito bacana quando a gente consegue ver a coisa acontecendo” (PC1, 

18/Jun/2018). Através do tato, o professor também conduziu a aprendizagem do aluno 

com deficiência cognitiva. 

 

Como no caso do de deficiência intelectual, ele também, às vezes, tem 

dificuldade na execução do movimento por não compreender. E aí, a gente 

também tenta apoiar e até a condução tátil ajuda na execução do movimento 

e a gente vai tentando adaptar assim (PC1, 18/Jun/2018). 

 

De acordo com Oliveira, M., Oliveira, L. e Vaz (2008), merecem destaque as 

ações pedagógicas que compreendam a nossa diversidade cultural em termos corporais, 

com o intuito de respeitar as diferenças identificadas, como também se posicionar frente 

a elas de modo autônomo. Assim, cada sujeito em sua singularidade tem o direito de 

libertar e de vivenciar a sua corporalidade na inter-relação com os demais sujeitos, 

tendo o professor universitário a sensibilidade de modificar sua prática pedagógica para 

que seus acadêmicos se expressem e, através do corpo, constituam sua identidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando os questionamentos iniciais do trabalho: O que pensam os 

professores sobre o acesso e permanência das pessoas com deficiência na educação 

superior? A partir de cinco principais objetivos específicos – analisar por meio dos 

argumentos dos professores práticas preconceituosas e excludentes no contexto 

universitário; identificar nas manifestações dos professores quais as intervenções 

pedagógicas são promovidas pelos docentes para assegurar a permanência dos alunos 

com deficiência no curso de licenciatura em Educação Física; verificar nos assuntos 

apresentados pelos professores quais são as prováveis ações de acesso e permanência 

realizadas pela instituição na promoção de um ensino de qualidade aos alunos com 

deficiência na ESEFFEGO; identificar o conhecimento dos professores acerca da 

educação inclusiva e se os docentes organizam a sua prática pedagógica de acordo com 

as necessidades educacionais dos alunos com deficiência; investigar como os 

professores abordam a corporalidade das pessoas com deficiência nas aulas de práticas 

corporais no curso de Educação Física e se há algum tipo de modificação nessas aulas – 

foram formadas algumas sínteses, que não são respostas fixas, mas indicações, reflexões 

sobre a proposta desta pesquisa. 

Sendo assim, o primeiro capítulo procurou apresentar princípios que 

permearam a história da pessoa com deficiência em sua relação com a sociedade e com 

o meio educacional, mostrando a inter-relação com atitudes preconceituosas, 

excludentes, segregadoras que essas pessoas sofreram e ainda sofrem, a ponto de terem 

que buscar, através de lutas políticas e sociais, os seus direitos enquanto cidadãos de 

serem ouvidas e aceitas por sua diversidade. Assim, cria-se a perspectiva que busca 

garantir o direito à diferença, sendo que tal inclusão não se restringe apenas às pessoas 

com deficiência, mas abarca toda a classe minoritária que, de alguma forma, está à 

margem da sociedade, tendo os seus direitos cerceados. 

A universidade possui um papel social que considera os elementos históricos e 

culturais que registram os signos, os hábitos cotidianos e as práticas de consumo dos 

indivíduos que a compõem. Deste modo, o corpo assume papel essencial nos processos 
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de aquisição de identidade e de socialização. As pessoas com deficiência possuem sua 

diversidade, como todos os outros sujeitos, portanto, precisam ser valorizadas não só no 

espaço educacional, mas em toda sociedade, e de uma vez por todas é preciso entender 

que as diferenças existem e devem ser respeitadas e valorizadas por toda sociedade e 

não deixar que essas pessoas sejam impedidas de exercer sua cidadania. 

No primeiro capítulo ainda, identificamos pela narrativa dos professores 

participantes da pesquisa que a Universidade reproduz o discurso criado pelas ciências 

médicas sobre a normalização e a padronização dos corpos, sendo que aqueles que não 

seguem a norma são classificados como anormais ou incapazes, assim não se 

enquadram no padrão, logo dificultam as possibilidades de acesso e permanência dessas 

pessoas no ensino superior. Essa concepção do modelo individual da deficiência, apesar 

de ter tido em determinado momento histórico sua importância nos estudos relacionados 

aos fatores biológicos e fisiológicos da deficiência, trouxe consequências sociais que 

estereotiparam e estigmatizaram as pessoas com deficiência, a ponto de elas sofrerem 

atitude preconceituosa por parte da população que se considera “normal”. 

Contatamos a influência do modelo individual da deficiência quando alguns 

dos professores participantes da pesquisa narram sobre as pessoas com deficiência, a 

partir de termos como: “problema”, “grau de agressividade” ou “ele tem que seguir o 

padrão”. Além do mais, um dos professores participantes da pesquisa denuncia que 

existem colegas de profissão que, em reunião, referem-se aos acadêmicos com 

deficiência como mongoloides. Tais práticas já deveriam ter sido banidas na sociedade e 

principalmente no ambiente acadêmico, mas ainda estão enraizadas na nossa cultura, 

impedindo que os princípios de igualdade de oportunidades, cidadania e respeito sejam 

efetivados. 

Nesse sentido, os professores participantes da pesquisa alertaram que o 

preconceito contra as pessoas com deficiência no contexto universitário parte 

principalmente de alunos e professores, em seguida pela gestão da universidade e, por 

último, por funcionários administrativos. Tais dados afirmam que ainda existem práticas 

excludentes e preconceituosas no contexto universitário. 

Entretanto, alguns dos professores possuem um olhar mais crítico e sensível 

com relação à forma como os acadêmicos com deficiência devem ser tratados na 

universidade. Constatamos isso através dos discursos que expressam uma perspectiva 

calcada nos ideais sociais e de inclusão, pois percebem esse aluno enquanto humano e 

não o restringem a sua deficiência biológica, mas acreditam em suas potencialidades. 
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Tais discursos vão ao encontro à concepção do modelo social da deficiência que busca 

romper com a ideologia de opressão sofrida pelas pessoas com deficiência, na tentativa 

de serem consideradas pessoas autônomas e capazes de viverem em sociedade. Assim, 

percebemos que alguns dos professores participantes da pesquisa respeitam o direito de 

acesso da pessoa com deficiência no ensino superior, e afirmam que a Universidade é 

responsável por promover adaptações que favoreçam o acesso e a permanência dessas 

pessoas na universidade e de forma qualitativa. 

Neste contexto, uma das propostas desse estudo foi identificar o conhecimento 

dos professores acerca da educação inclusiva. Constatamos que os professores que 

possuem uma visão mais ampla sobre a realidade da pessoa com deficiência apresentam 

ter maior conhecimento sobre a educação inclusiva. A educação inclusiva é uma 

ferramenta pedagógica que permite que todas as pessoas na sua particularidade possam 

aprender e se tornar autônomas, no entanto, a educação inclusiva se torna complexa pela 

sua amplitude, pois todos os agentes envolvidos no processo educacional devem 

dialogar com os princípios norteadores dessa revolucionária perspectiva educacional. 

Dentre as narrativas dos professores, identificamos que há uma percepção sobre a 

diferença entre integrar e incluir, assumindo a postura de que a inclusão na sala de aula 

regular é o mais coerente de acordo com a perspectiva da educação inclusiva. Há 

professores que acreditam que a educação inclusiva possibilita que todos possam 

desenvolver suas potencialidades e tem aqueles que afirmam que a inclusão acontece 

mediante políticas públicas. 

Em contrapartida, há aqueles professores que dizem que a educação inclusiva 

não acontece na universidade, pois o que se percebe são ações excludentes. Outros já 

afirmam que a universidade é incompatível com algumas deficiências, logo esse espaço 

educacional não é para todos, eliminando qualquer tentativa de incluir as diferenças 

nesse espaço de conhecimento. Assim, apesar de alguns professores terem uma 

concepção coerente com relação aos conhecimentos sobre a educação inclusiva, ainda 

há docentes que acreditam que essa prática poderá rebaixar ou desqualificar a educação 

superior. 

Precisamos ressaltar que a comunidade necessita adotar uma conduta 

educacional inclusiva distinta de concepções preconceituosas e arcaicas, a fim de lutar 

contra as manifestações dos corpos regulados pelo sistema capitalista em vigor, que 

desumaniza através dos processos educacionais voltados para padronizar, robotizar e 

reificar os corpos e discriminar os que são considerados “produtivos” daqueles 
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rotulados como “não produtivos”. É preciso promover uma transformação nas relações 

sociais que possibilite a participação ativa das pessoas com deficiência no meio social e 

educacional. 

No segundo capítulo, verificamos nos assuntos apresentados pelos professores 

quais são as prováveis ações de acesso e permanência realizada pela instituição na 

promoção de um ensino de qualidade aos alunos com deficiência na ESEFFEGO. 

Identificamos que os professores participantes são favoráveis à promoção de ações 

afirmativas que promovam o acesso da pessoa com deficiência ao ensino superior, mas 

ressaltam que o acesso deve acontecer de forma responsável. Do total de professores 

participantes da pesquisa, 64% são favoráveis ao sistema de cotas que a ESEFFEGO 

dispõe para as pessoas com deficiência, mas, defendem que essa conduta de acesso deve 

ser revista, pois, o que esses docentes percebem no cotidiano acadêmico são alunos com 

deficiência ingressando no curso de Educação Física. Em contrapartida, não há um 

suporte amplo de permanência para que esses acadêmicos cursem a graduação de forma 

qualitativa. Dos 24% dos professores participantes da pesquisa que são contra o sistema 

de cotas, há aqueles que inferem que o acesso da pessoa com deficiência no ensino 

superior pode prejudicar a ideia de uma Universidade ou curso de excelência, ideia essa 

pautada no discurso da racionalização social e da competição, porém existe o argumento 

de que as cotas são apenas uma política neoliberal que pretende afirmar a oportunidade 

para todos, mas que acaba mascarando a realidade, pois, ela se torna uma medida 

paliativa que não resolve a complexidade das diferenças sociais. Nesse sentido, apesar 

dos avanços com relação ao acesso das pessoas com deficiência ao ensino superior, esse 

ainda não se efetiva de forma amplamente democrática, pois a grande maioria de jovens 

com deficiência está fora da universidade, seja ela pública ou privada.  

No tocante às ações de inclusão que a ESEFFEGO vem promovendo para 

assegurar a permanência dos alunos com deficiência no curso de Educação Física, os 

professores participantes da pesquisa relatam com maior ênfase a contratação dos 

professores de apoio, que são docentes especializados na educação especial e que 

possuem a função de auxiliar o processo de aprendizagem dos alunos através de uma 

prática pedagógica inclusiva para os acadêmicos que possuem algum deficiência, 

transtorno ou dificuldade de aprendizagem. Esses professores de apoio também têm o 

objetivo de mobilizar a comunidade acadêmica com relação à temática de inclusão 

necessária a ser abordada na comunidade acadêmica. Esses educadores estão vinculados 

ao núcleo de acessibilidade da UEG, denominado Núcleo de Acessibilidade Aprender 
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sem Limites (NAASLU), que também é uma das ações de inclusão da Universidade, 

que está prevista no Decreto n.° 7.611, que se refere à criação de núcleos de 

acessibilidade. De acordo com a Resolução CsU n.º 020/2013, o NAASLU tem como 

objetivo monitorar e auxiliar o campus na efetivação de ações que favoreçam e 

propiciem a inclusão e a acessibilidade dos alunos com necessidades educacionais 

especiais. Sobre a importância das ações do núcleo de acessibilidade apenas o professor 

H1 apontou a importância do trabalho do NAASLU para mediar ações inclusivas na 

UEG e na própria ESEFFEGO. O NAASLU está vinculado à Pró-Reitoria de 

Graduação e é de lá que a equipe multidisciplinar conduz os seus esforços para 

solucionar as demandas advindas dos campi sobre os assuntos relacionados à 

diversidade acadêmica. Nesse sentido, podemos deduzir que, a fim de potencializar as 

ações promovidas pelo NAASLU, ele criasse estratégias que possibilitassem aos campi 

da UEG a criação do seu próprio núcleo para que as ações de inclusão fossem mais 

efetivas e de curto prazo. Assim, é preciso que a equipe que compõe o núcleo de 

acessibilidade, juntamente com a comunidade universitária e com o incentivo financeiro 

do Estado, coopere para que as metas objetivadas sejam desenvolvidas no contexto da 

educação universitária, a fim de que as pessoas com deficiência usufruam seu direito de 

acesso e permanência no ensino superior e que o núcleo seja um local de comunicação e 

elaboração de estratégias acadêmica e institucional, para buscar uma educação de 

qualidade para as pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Apesar dessas ações que os professores relataram, as quais têm o intuito de 

assegurar a permanência dos alunos com deficiência no curso de Educação Física da 

ESEFFEGO, os professores também apontaram barreiras que existem na instituição que 

restringe o direito de acessibilidade desses acadêmicos na Universidade. Assim, os 

professores deram ênfase às barreiras arquitetônicas e atitudinais que são percebidas por 

eles no contexto universitário. 

Com relação às barreiras arquitetônicas, podemos identificar que, de acordo 

com 73% os professores, a ESEFFEGO não possuía espaço adequado para o livre 

acesso das pessoas com deficiência, indicaram falta de acesso aos andares superiores, 

piso inadequado nos ginásios e a falta de piso tátil no espaço de circulação de pessoas. 

Entretanto, após a mudança da estrutura física da ESEFFEFO ao centro de Excelência, a 

questão com relação aos andares superiores foi sanada, pois há elevadores. Entretanto, 

esse é um espaço de uso provisório pela ESEFFEGO, sendo que está havendo um 
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movimento político para que o campus volte para o seu lugar de origem, onde existem 

os mesmos problemas estruturais que foram deixados naquele local. 

Portanto, cabe à unidade acadêmica pesquisada desenvolver e articular 

estratégias que visem sanar as questões de acessibilidade física da instituição para evitar 

qualquer tipo de restrição com relação ao direito de ir e vir dos discentes com 

deficiência, porquanto, esse impedimento reforça a desigualdade social e espacial que 

essas pessoas vivenciam em diversos lugares que frequentam cotidianamente. 

Sobre as barreiras atitudinais, 50% dos professores participantes da pesquisa 

afirmam que elas advêm de práticas preconceituosas exercidas, principalmente, pelos 

professores (25%) e alunos (25%). Em contrapartida, 13% dos docentes relatam não 

perceberem ações que remetam à construção de barreiras atitudinais com relação aos 

acadêmicos com deficiência. Portanto, apesar de alguns professores não identificarem 

que essas barreiras acontecem na ESEFFEGO, a maior parte deles afirma que existem 

atitudes inadequadas por parte das pessoas que convivem com os acadêmicos com 

deficiência, atitudes que rompem com o respeito à dignidade humana desses alunos.  

Assim, as atitudes sociais da comunidade universitária devem ser discutidas e 

analisadas no âmbito da inclusão no ensino superior, pois, além das adaptações 

estruturais e pedagógicas, deve ocorrer uma mudança na cultura institucional da 

universidade, para que a permanência dos discentes com deficiência possa oportunizar o 

crescimento e formação para o futuro exercício da profissão. Logo, a mudança da 

cultura da instituição deve vir acompanhada de uma adaptação atitudinal da comunidade 

universitária em relação aos corpos com deficiência, uma vez que, essas adaptações 

atitudinais poderão ser decisivas para assegurar a permanência dos discentes no ensino 

superior. Neste contexto, o professor é um dos grandes responsáveis por promover essas 

mudanças atitudinais no contexto educacional, portanto, esses docentes precisam 

promover ações para incluir os corpos com deficiência em sala de aula e a interação das 

pessoas com deficiência com os outros acadêmicos. Devemos esclarecer que a gestão da 

universidade deve proporcionar subsídios para que esses professores possam 

desempenhar um bom trabalho, já que, mudanças favoráveis à inclusão devem ter 

suporte técnico e político da instituição. 

Os professores participantes da pesquisa também relataram quais medidas 

acham necessárias que a universidade desenvolva para assegurar a permanência dos 

alunos com deficiência na Universidade. Eles acreditam que essas ações darão suporte 

para que o corpo docente possa aplicar uma prática pedagógica mais adequada às 
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demandas acadêmicas desses alunos. Entre tais ações, foram destacadas: ação 

colaborativa entre os agentes da comunidade acadêmica; promoção de adaptações 

curriculares e arquitetônicas; fornecer aos alunos com deficiência uma bolsa-

permanência; solicitar à universidade a promoção e desenvolvimento da formação 

continuada, palestras e cursos aos professores; acham necessário que eles tenham acesso 

a informações prévias sobre as necessidades educacionais dos alunos para um melhor 

planejamento das aulas; solicitam recursos pedagógicos e tecnológicos para usarem nas 

aulas; afirmam que a atuação de um psicólogo e de uma equipe multiprofissional poderá 

dar suporte clínico que auxiliará o aspecto pedagógico; maior envolvimento da família 

desses alunos com a instituição; aquisição de uma sala para o atendimento pedagógico 

desses educandos direcionado pelos professores de apoio; local de descanso e almoço 

para esses estudantes que passam a maior parte do dia na ESEFFEGO, além de ser 

necessário que a comunidade acadêmica possa respeitá-los e acolhê-los. 

A comunidade universitária tem por obrigação assegurar a permanência das 

pessoas com deficiência que ingressam no ensino superior, tomando para si a 

responsabilidade social de incluir a diversidade e promover a aprendizagem, afastando-

se de condutas que são aparentemente inclusivas, mas que, na verdade, têm apenas a 

função de cumprir meras formalidades expressas na legislação quando se fala em 

direitos educacionais para as pessoas com deficiência. Deste modo, é importante que a 

Universidade continue a expandir e concretizar os meios de acessibilidade que 

promovam o acesso e a permanência dessas pessoas no ensino superior. 

No terceiro capítulo, foram apresentadas as contribuições do ensino 

colaborativo e sua interdependência com as adaptações curriculares. Essas condutas, ao 

serem praticadas no cotidiano acadêmico, podem proporcionar aos professores 

universitários situações favoráveis para aplicarem uma prática pedagógica inclusiva. Os 

professores participantes da pesquisa reconhecem a necessidade de esforços da gestão 

acadêmica, dos professores regentes, dos professores de apoio, dos alunos, da família e 

funcionários para que se efetive uma rede de coensino criativa, inclusiva e reflexiva que 

estimule o processo de acesso, permanência e aprendizagem dos alunos com 

deficiência. Assim, desconstruindo na Universidade uma estrutura pautada no ensino 

fragmentado, hierarquizado, verticalizado e excludente, ampliando para a construção de 

uma instituição comprometida com uma prática pedagógica inclusiva que aceita as 

diversas formas de aprendizagem dos sujeitos. 
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Com relação às adaptações realizadas pelos professores em consonância com 

as necessidades educacionais dos alunos com deficiência, os docentes afirmaram ter que 

adaptar seja as avaliações ou as práticas pedagógicas no cotidiano acadêmico para o 

ensino dos conteúdos. Os professores exploraram diferentes formas de avaliar os alunos, 

seja por provas orais, através do tato, com auxílio do próprio educador, modificações 

simples como o aumento no tamanho da fonte de provas digitadas, aplicação de 

trabalhos em grupo e/ou individual e através de condutas que exigem do professor 

maior tempo de planejamento e criatividade, através da criação de material didático tátil 

a ser utilizado como instrumento de avaliação de acordo com a necessidade do aluno. O 

que se percebe através do relato dos professores são ações de adaptação isoladas, de 

acordo com o contexto vivenciado por eles e seus alunos, ausente de maior 

envolvimento ou reflexão com os outros agentes envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem dos acadêmicos, com exceção dos professores de apoio. Na concepção 

dos professores participantes da pesquisa, o apoio pedagógico busca desenvolver um 

trabalho pedagógico em conjunto com os professores regentes e propõem mudanças 

significativas não só com relação às avaliações, mas no percurso do processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. 

Nesse contexto, percebemos pelo relato de alguns professores participantes da 

pesquisa a afirmação de não estarem preparados para lidar com a prática pedagógica 

inclusiva, pois, não tiveram formação inicial e nem continuada com esse enfoque. 

Contatamos que dos 11 professores participantes da pesquisa, apenas dois possuem 

formação na área da educação inclusiva. Entretanto, de acordo com o diálogo teórico de 

Crochík (2011), não é a especialização de professores na área da educação inclusiva que 

fará desse um detentor de práticas para a inclusão. O que é preciso é que, ao se formar 

nessa área de atuação, o professor tenha um olhar sensível e aberto para modificações 

pedagógicas perante a turma para a qual leciona, sendo flexível no processo de ensino-

aprendizagem de cada um de seus alunos. Os professores entrevistados pontuam que, 

para haver uma melhor qualidade do ensino, tanto o corpo docente como o corpo 

discente devem aprender a manusear e utilizar das tecnologias assistivas como 

ferramenta tecnológica que promova a autonomia do aluno no seu processo de 

aprendizagem e do professor no seu processo de ensino. 

Neste contexto, é importante pontuar que a prática pedagógica inclusiva não 

deve se restringir à sala de aula como responsabilidade só do professor, mas toda 

comunidade universitária deve estar envolvida no processo de inclusão dos discentes 
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com deficiência, apresentando uma universidade que promova a inclusão em todos os 

seus espaços. 

No tocante à corporalidade, investigamos como os professores das práticas 

corporais abordam a corporalidade dos acadêmicos com deficiência e se há 

modificações nas aulas. Identificamos que os professores respeitam e modificam sua 

prática pedagógica de acordo com a experiência corporal de cada aluno e percebem que 

os alunos com deficiência possuem dificuldades na expressão corporal, deduzindo que 

esses alunos não tiveram oportunidades de se comunicar com o outro através do corpo, 

assim interferindo na construção subjetiva dessas pessoas, na exploração de si, de suas 

capacidades e habilidades.  

Deste modo, o professor universitário precisa partir da concepção de que cada 

sujeito é singular, o qual necessita de atenções educacionais diferenciadas do corpo 

docente, que, no trato pedagógico humanizado, deve promover o respeito à diversidade 

corporal e educacional. Portanto, cabe ao professor incluir no processo de ensino os 

acadêmicos com deficiência e formar professores capazes de ter essa mesma ação 

educativa inclusiva e de respeitar a corporalidade dos corpos com deficiência, pois, de 

acordo com Resende (2007, p. 34), “[...] o indivíduo é um ser social, um ser em relação 

com os outros indivíduos, e somente nessa relação que se humaniza”. 

Portanto, a educação inclusiva na universidade necessita considerar as 

diferentes necessidades educacionais de cada aluno, propondo adaptações estruturais, 

pedagógicas, atitudinais, curriculares que favoreçam a aprendizagem e a autonomia dos 

sujeitos que são marginalizados e excluídos socialmente, visando garantir a 

permanência e a aprendizagem das pessoas com deficiência. 

Nesse contexto, para que haja acessibilidade no ensino superior, à universidade 

necessita cumprir sua função social, devendo discutir as contradições e propor 

alternativas de respeito à diversidade cultural para formar professores comprometidos 

com uma educação que inclua todos no processo de aprendizagem de forma qualitativa. 

Ademais, a universidade precisa mudar sua cultura universitária pautada na 

racionalidade instrumental e competitiva em busca de uma formação humana à luz da 

diversidade e da educação inclusiva. 
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PÓS – GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da 

pesquisa intitulada “O corpo com deficiência no Ensino Superior”. Meu nome é 

Bárbara Andressa Mendonça de Rocha Mesquita, sou a pesquisadora responsável e 

atuo no Ensino Superior. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se 

você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso 

em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. 

Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma 

alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas 

pela pesquisadora responsável, via e-mail barbara_rocha10@hotmail.com e, inclusive, 

sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguintes contatos telefônicos: (62) 98482-

0916 / (62)3639-0234. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás – UFG, pelo telefone (62) 3521-1215. 

O estudo de título “O corpo com deficiência no Ensino Superior” surgiu a 

partir do interesse nas discussões entre corpo, pessoa com deficiência, educação e 

inclusão no processo de formação acadêmica e participação em debates científicos. 

Pensar a relação entre educação e corpo com deficiência tem muita relevância, inclusive 

nas licenciaturas, por ser um espaço onde futuros professores estão em processo de 

formação e necessitam de uma educação de qualidade por docentes capacitados para 

assumirem uma postura pedagógica inclusiva em relação a todos os alunos, assim 

formando acadêmicos que também saberão constituir uma concepção pedagógica 

inclusiva frente às pessoas com deficiência. Nesta direção, levantamos então nossa 

pergunta de pesquisa: Qual a concepção do professor universitário com relação ao 

acesso e permanência dos corpos com deficiência no ensino superior? 

Especificamente buscando os seguintes objetivos específicos: Identificar quais 

as intervenções pedagógicas e institucionais propostas pela universidade sobre a 

inclusão dos corpos com deficiência; Pesquisar a formação dos docentes a acerca dos 

conhecimentos sobre a inclusão e as necessidades educacionais das pessoas com 
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deficiência na universidade; Perceber se o discurso midiático sobre a pessoa com 

deficiência é reproduzido pelos professores na universidade; Analisar como os 

professores abordam a corporalidade das pessoas com deficiência nas aulas de práticas 

corporais no curso de Educação Física. 

O instrumento adotado nesta pesquisa é a entrevista semiestruturada, que 

obedece a critérios éticos. A participação nesta pesquisa oferece riscos mínimos à 

dignidade dos participantes, à integridade física, moral, intelectual ou emocional, sendo 

o constrangimento o principal risco identificado até o momento.  Caso algum 

pesquisado sinta-se constrangido com alguma pergunta, terá o direito de não responder. 

Terá ainda a liberdade de se recusar a participar em qualquer momento da pesquisa. 

Todas as informações coletadas neste estudo são confidenciais. Somente a pesquisadora 

terá acesso aos dados coletados e a divulgação dos dados será permitida pela assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Caso haja danos previstos, a 

pesquisadora assumira a responsabilidade legal pelos mesmos, tendo o participante o 

direito de pleitear reparação por meio de indenização a danos imediatos ou que venham 

a ocorrer decorrentes da participação da pesquisa. Em hipótese alguma os dados desta 

pesquisa serão reutilizados em uma nova pesquisa.  

Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício e/ou gastos 

financeiros. Os resultados obtidos, também, não lhe oferecerá nenhum ganho direto, 

entretanto esperamos que, este estudo traga informações importantes sobre as 

contribuições dos estudos da inclusão do corpo com deficiência no ensino superior, com 

enfoque na educação e cultura, de forma que o conhecimento a ser construído, a partir 

desta pesquisa, possa se tornar um suporte teórico metodológico para o 

desenvolvimento e compreensão dessas relações complexas. Ressaltamos que, sua 

participação é de suma importância para alcançarmos os objetivos previamente 

estabelecidos. O material será guardado pela pesquisadora responsável por um período 

mínimo de cinco anos e depois será reciclado.  

Os resultados obtidos, decorrente do estudo, se tornarão públicos, sem que haja 

a necessidade de autorização prévia dos participantes envolvidos, em forma de 

dissertação via portal do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Goiás e em forma de artigos, seminários, minicursos, palestras, Congressos e 

eventos científicos. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) 

sob o RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo intitulado  “O CORPO COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO 

SUPERIOR”. Informo ser professor da Universidade Estadual de Goiás e destaco que 

minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora responsável Bárbara Andressa 

Mendonça de Rocha Mesquita sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que 

concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de 2018 

 

(____________________________) Permito a divulgação da minha opinião nos 

resultados publicados da pesquisa; 

(____________________________) Não permito a publicação da minha opinião 

nos resultados publicados da pesquisa. 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Bárbara Andressa Mendonça de Rocha Mesquita  

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 
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PÓS – GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

APÊNDICE 2 - ROTEIRO DAS PERGUNTAS NORTEADORAS DA 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Título da pesquisa: O corpo com deficiência no Ensino Superior. 

Pesquisadora responsável: Bárbara Andressa Mendonça de Rocha Mesquita. 

Pesquisado:_____________________________________________________________ 

Idade________                                 Data da Entrevista___________________________ 

Possui alguma orientação religiosa? Se, sim qual? 

Quantos anos de docência na instituição de ensino?_____________________________ 

Areia de atuação acadêmica no curso de Licenciatura em Educação Física (Humanas, 

biológicas ou práticas corporais)____________________________________________ 

 

1) Você esta lecionando ou já lecionou alguma disciplina para um ou mais alunos com 

deficiência no curso de Licenciatura em Educação Física dessa instituição? Você sabe 

me dizer qual a deficiência desse acadêmico?  

2) Em sua opinião, quais informações o professor do curso de Educação Física deve 

receber para iniciar o trabalho com os alunos com deficiência?  

3) Você percebe que a instituição desenvolve ações para incluir os corpos com 

deficiência no contexto educacional?  

4) Você acredita que na universidade existem barreiras arquitetônicas e/ou atitudinais 

para o acesso das pessoas com deficiência? 

5) Qual a sua opinião sobre o processo de acesso do corpo com deficiência no Ensino 

Superior? Você é a favor das cotas para a pessoa com deficiência? 

6) Em sua opinião, o que é Educação Inclusiva no contexto universitário?  

7) Gostaria que você falasse da experiência que tem e/ou teve com os acadêmicos com 

deficiência na sua disciplina. Eles tiveram dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem? Conseguiram ou não acompanhar as discussões relacionadas aos 

conteúdos? 

8) Você já precisou adaptar sua prática pedagógica de acordo a necessidade especifica 

do aluno com deficiência? Já precisou adaptar as avaliações para esse aluno? 

9) Você possui alguma formação na área da educação inclusiva? Se sim, qual? 
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10) Você acredita que exista o processo de inclusão no curso de Licenciatura em 

Educação Física dessa instituição? 

11) Em sua opinião, você acredita que é importante ações por parte da universidade 

e dos professores para assegurar a permanência dos corpos com deficiência na 

Universidade? Se sim, quais atitudes a comunidade acadêmica deve tomar para garantir 

a permanência desses alunos? 

12) Você acredita que os corpos com deficiência passaram e ainda passam por 

situações preconceituosas?  

13) Você acredita que todas as pessoas com deficiência (qualquer tipo de 

deficiência) tem a possibilidade de concluir o curso de Educação Física? 

14) Em sua opinião, você acredita que o discurso midiático, transmitido pela TV, 

rádios, internet as mídias abordam de forma condizente a realidade que os corpos com 

deficiência vivenciam no cotidiano? Esses meios de comunicação influenciam de certa 

forma, sua concepção em relação aos corpos com deficiência?  

15) Para finalizar, você tem mais algum comentário que queira fazer?  

APENAS PARA OS PROFESSORES QUE LECIONAM DISCIPLINAS DE 

PRÁTICAS CORPORAIS.  

16) Nas aulas práticas esportivas como você lida com as necessidades corporais de 

movimento de cada aluno com deficiência? Há algum tipo de adaptação nas estratégias 

de ensino a prática esportiva?  
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