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Resumo: 

Vivemos na atualidade um processo de significativas mudanças nas políticas educacionais com 

vistas a consolidar os princípios do paradigma inclusivo de educação. A inclusão de pessoas 

com deficiência no sistema de regular de ensino situa-se no centro deste “furacão” de mudanças 

e tem representado um grande desafio para educadores e instituições de ensino em todos os 
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níveis. Contudo, há um consenso entre pesquisadores da educação de que as práticas 

pedagógicas devem lidar com as diferenças, tanto de natureza cultural quanto econômicas e de 

desenvolvimento e aprendizagem. No âmbito da educação superior, assim como na educação 

básica, a ideia de inclusão educacional fundamenta-se na democratização do acesso à educação 

de qualidade, com atendimento educacional à diversidade da população e consequente redução 

das desigualdades educacionais. Nesse caso, como tem acontecido a inclusão de pessoas com 

deficiência no ensino superior? O presente estudo tem como objetivo investigar sobre o 

processo de inclusão educacional de pessoas com deficiência visual no ensino superior. Nesse 

processo de inclusão, quais as principais inquietações e dificuldades enfrentadas pelos 

professores universitários, pelos alunos considerados “normais” e pelos alunos com deficiência 

visual? Como as instituições de ensino superior têm conduzido à inclusão educacional desses 

alunos? Além de descrever, através desse estudo, pretendemos oportunizar uma reflexão sobre 

as práticas pedagógicas inclusivas, em busca de uma ressignificação da docência no ensino 

superior e da construção de práticas educacionais autenticamente inclusivas. Para tanto, 

optamos pela realização de uma pesquisa qualitativa, utilizando a narrativa como técnica de 

investigação. As ideias de teóricos como Laplane (2004), Ferreira e Ferreira (2004), Carvalho 

(2006), Vitalino (2007), Padilha (2010), Moreira (2010), entre outros, contribuíram 

significativamente para as análises realizadas.  

Palavras-chave: 

Educação Superior. Democratização. Educação Inclusiva. 

 

“O mundo olha pra nós com um resto de esperança 

e espera nosso descontentamento, nossas exigências e nossas sugestões  

e não podemos nos contentar com as gotas do oceano.”  

Bertold Brecht 

 

1 Introdução 

Diante das recentes mudanças nas políticas educacionais do país, voltadas para a consolidação dos 

princípios de uma educação efetivamente democrática, a inclusão de pessoas com deficiência no 

sistema de regular de ensino configura-se imprescindível. Porém, realizar na prática educacional esta 

inclusão tem se mostrado um processo desafiador para educadores e instituições de ensino. Isso não 

implica em dizer que existe uma resistência dos profissionais da área em fazer cumprir o disposto na 

legislação brasileira. Ao contrário, grande parte dos pesquisadores da área da educação defende que as 
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práticas pedagógicas devem não apenas contemplar, mas preconizar as diferenças, sejam elas de 

ordem cultural, econômica, étnica ou de aprendizagem.  

Da mesma forma que na educação básica, no ensino superior a concepção de educação inclusiva 

pauta-se no ideal democrático, garantindo uma educação de qualidade para todos. Isso inclui 

atendimento educacional à diversidade da população, contribuindo assim para que as desigualdades 

educacionais sejam minimizadas. Neste cenário, é válido o questionamento de como, e se, o processo 

de inclusão de pessoas com deficiência vem acontecendo no ensino superior.  

O objetivo deste trabalho é investigar sobre o processo de inclusão educacional de pessoas com 

deficiência visual no ensino superior. Levantar as principais dificuldades e inquietações enfrentadas 

por professores, alunos deficientes e não deficientes. Conhecer a realidade da instituição de ensino 

superior, como ela efetiva esse processo de inclusão e superam os obstáculos que se apresentam para 

realizar uma educação efetivamente democrática. 

O presente estudo pretende estimular a discussão sobre o tema, oportunizando uma reflexão mais 

acurada sobre as práticas pedagógicas inclusivas, na tentativa de dar novo significado ao fazer 

docente, mais especificamente no âmbito do ensino superior.  

A metodologia escolhida foi a pesquisa qualitativa, realizada através da investigação, e bibliográfica, 

fundamentada em teóricos como Laplane (2004), Ferreira e Ferreira (2004), Carvalho (2006), Vitalino 

(2007), Padilha (2010) e Moreira (2010), fundamentais para acrescentar embasamento teórico nas 

análises realizadas.  

 

2 Inclusão escolar: grande desafio para educadores e instituições de ensino em todos os níveis 

No Brasil, as discussões sobre a inclusão escolar se acirraram na segunda metade da década de 1990, 

inspiradas em encontros internacionais como: a Conferência Mundial sobre Educação para Todos 

(1990); a Declaração de Salamanca (1994) e a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência (1999). Assim motivado, 

procurando obedecer aos compromissos assumidos frente a agências internacionais, como a UNESCO 

e a ONU, que norteiam as políticas públicas de educação dos países ditos em desenvolvimento, o 

Brasil começa a orientar suas políticas públicas para a educação de pessoas com necessidades 

educativas especiais. 

Contudo, ao considerar que, como afirma Laplane (2004, p. 707), “A idéia de uma sociedade inclusiva 

fundamenta-se numa filosofia que reconhece e valoriza a diversidade, como característica inerente à 

constituição de qualquer sociedade.”, ressaltamos que a proposta de educação inclusiva deve ser 

compreendida como um valor, cuja implementação se faz pela transformação das escolas em todos os 
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níveis (da Educação Infantil ao Ensino Superior), de modo que possamos atender as necessidades 

especiais de todos os alunos, indistintamente. 

Tal complexidade, de certa forma, explica porque, embora reconhecida como um direito, a inclusão de 

todos na rede regular de ensino em sua efetivação prática continue gerando controvérsias e discussões.  

O fato é que, para que a inclusão escolar aconteça efetivamente faz-se necessário que a instituição 

educacional se transforme, começando por preparar os professores para lidar com a diversidade 

humana, de modo a abandonar modelos que discriminam alunos com algum tipo de limitação. Trata-

se, portanto, de uma mudança radical que implica questionar concepções e valores e desconstruir 

práticas sociais segregacionistas culturalmente internalizadas.  

A instituição escolar deve, portanto, sofrer uma transformação a partir de seus fundamentos e valores, 

refletidos e materializados em seu projeto político pedagógico, ressignificando suas práticas 

pedagógicas. Segundo Laplane (2004, p. 708), “O projeto pedagógico é visto como instrumento de 

mudança que irá explicitar os objetivos e métodos das ações pedagógicas a serem implementadas.” 

Logo, esse projeto figura como mediador entre a política do município e a população, devendo ser 

construído de forma coletiva, envolvendo o planejamento participativo e o aperfeiçoamento constante.  

Isso significa que a elaboração do Projeto Político Pedagógico abre espaço à discussão e construção de 

novas práticas no que se refere ao tratamento dado às pessoas com deficiência. A previsão de ações 

efetivas que garantam, não somente a inserção de alunos com deficiência em suas salas de aula, mas, 

principalmente, a permanência desses alunos com acesso à educação de qualidade, deve ser meta da 

instituição escolar expressa em seu projeto pedagógico.  

Outro aspecto a se considerar sobre os impasses gerados pela inclusão encontra-se na forte resistência 

a esse movimento refletido nos mais variados setores representativos da sociedade. Um dos 

argumentos recorrentes no discurso desses sujeitos se refere ao despreparo dos professores para 

atender às necessidades especiais dos alunos com deficiência. Quando confrontados com a 

possibilidade de receber alunos com algum tipo de deficiência em suas salas de aula do ensino regular, 

é comum ouvirmos dos professores que eles não se sentem capacitados para lidar com alunos que não 

se enquadram no padrão de “normalidade” esperado. 

Ao tratar desse assunto, torna-se conveniente reconhecer que é imprescindível ao professor que ele se 

sinta apto e seguro para trabalhar com o aluno com deficiência. Se, ao contrário, ele sente-se 

despreparado, há risco de que se conforme em somente receber esses alunos em sua sala de aula, em 

atendimento à determinação legal, sem, contudo, garantir uma efetiva inclusão desses alunos nos 

processos de ensino e aprendizagem.  
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Mas como capacitar os professores para atender pedagogicamente aos alunos com deficiência? 

Existiria uma formação superior capaz de torná-lo especialista em todos os tipos e níveis de 

deficiência?  

Conforme ressalta Almeida (2007), formar professores exige bem mais do que somente informar e 

repassar conceitos; exige prepará-los para educar na e para a diversidade, alterando sua relação com 

conteúdos disciplinares e com o educando. Nesse sentido, destacamos a importância da formação 

continuada do professor. Mantoan (2002) é enfática quando declara que uma escola inclusiva envolve 

uma escola cujos professores têm uma formação que não se esgota na sua graduação e\ou nos cursos 

de pós graduação. Segundo a autora, para que os professores trabalhem com alunos deficientes, a 

graduação não é garantia de eficiência. Importa que ele esteja constantemente em formação, buscando 

soluções para as problemáticas que surgem, cotidianamente, em sua prática docente.  

O universo educacional é contingente, e, como tal, desafia o professor a lidar sempre com um público 

diferente. A cada ano, o professor recebe alunos com histórias de vida e com níveis e dificuldades de 

aprendizagem diferentes. Portanto, ele é constantemente desafiado a capacitar-se, em busca de 

encontrar formas igualmente diferentes de ensinar, com vistas em alcançar a aprendizagem de todos os 

seus alunos e ajudá-los na superação de suas dificuldades. 

 Na perspectiva inclusiva, é dessa mesma forma que deve acontecer a condução do ensino para 

pessoas com deficiência em salas de inclusão. Como afirma Reis (2006, p. 48), ao consideramos a 

deficiência tão somente como parte da diversidade humana, a formação docente acadêmica, 

 
[...] deve preparar o professor para o convívio com o outro, para ensinar o outro e pra 

aprender com o outro, respeitadas as suas características sociais, biológicas e cognitivas, o 

que faz com que cada um de nós, sejamos diferentes do outro. Esta é a essência humana. 

  
Contudo, vale ressaltar a necessidade de se deve investir, cada vez mais, na formação do professor, 

para ajudá-lo a desmitificar conceitos e preconceitos, tornando-o mais democrático. Observa-se que a 

efetivação de uma educação inclusiva implica em uma mudança de postura de todos os envolvidos no 

processo educacional, com adoção de práticas pedagógicas corajosas, refletidas e apoiadas no 

reconhecimento da inclusão escolar como direito humano. Sobre essa abordagem inclusiva, Marques e 

Marques (2003, p. 238), ressaltam que 
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Não há receitas prontas, por isso não há caminho a trilhar, mas a abrir, O único instrumento 

que temos hoje para iniciar essa caminhada é a certeza de que é preciso romper 

definitivamente com a ideia do absoluto, do padrão homogeneizante de condutas e de corpos. 

Assumir a diversidade é, em suma, assumir a vida como ela é: rica e bela na sua forma plural. 

        

Sem dúvida, a inclusão escolar no Brasil é ainda um grande desafio, que carece, não somente de 

investimento na formação dos educadores, mas principalmente, de orientações práticas de como 

conduzir o ensino nessa nova realidade. Discutir e refletir sobre o paradigma inclusivo, conhecer seus 

fundamentos e princípios, não é o bastante. Torna-se urgente que os cursos de formação de professores 

se ajustem e assumam uma nova didática, que preparem os futuros professores para o exercício pleno 

da inclusão escolar. Nesse sentido, precisamos urgentemente que os cursos de formação não somente 

orientem os alunos-professores sobre o “porque incluir”, mas, que ensinem “como incluir” a todos na 

escola. 

 

3 Inclusão educacional no ensino superior: como superar a escuridão imposta pela exclusão?  

Como já mencionado, as lutas em prol de garantir os direitos das pessoas com deficiência remetem-se 

a menos de três décadas. De lá para cá, evidenciamos avanços significativos quanto ao alcance de um 

patamar mínimo de visibilidade social para as pessoas com deficiência. (BRUMER; PAVEI; 

MOCELIN, 2004).  

No entanto, observamos que os obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência ainda são 

inúmeros. Esses obstáculos, em sua maioria, estão diretamente relacionados à necessidade de 

mudanças atitudinais da sociedade, que acabam por impor às pessoas com deficiência sua permanência 

à margem da sociedade, em completa escuridão e exclusão.   

Com o objetivo investigar sobre o processo de inclusão educacional de pessoas com deficiência visual 

no ensino superior, como forma de democratização no ensino para pessoas com deficiência, 

realizamos uma pesquisa de campo numa instituição de ensino superior privada, tomando como 

sujeitos três acadêmicos do Curso de Direito, professores e colegas do curso.  

A pesquisa caracterizada como de abordagem qualitativa, teve a finalidade de  

 



6825 

 

[...] explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão. 

[...] Sejam quais forem os critérios, o objetivo é maximizar a oportunidade de compreender as 

diferentes posições tomadas pelos membros do meio social.  (BAUER; GASKELL, 2000, p. 

68). 

 
Foram, portanto, selecionados três alunos deficientes visuais, incluídos no Curso de Direito. Aos 

sujeitos, foram aplicadas entrevistas semiestruturadas com questões diferenciadas para os acadêmicos 

com deficiência visual (DV), para os colegas de turma e para os professores desses alunos.  

Dos três alunos, dois já fizeram outro curso superior e especialização, o outro, está cursando o ensino 

superior pela primeira vez. 

Aos acadêmicos com DV, participantes da pesquisa, entre de outras coisas, foi solicitado que 

relatassem como foi o processo de seleção para o ingresso na IES, o que os levou a escolherem aquela 

instituição para fazer o Curso de Direito e que comentassem sobre a sua inclusão escolar. 

 
Meu ingresso na instituição se deu pela seleção de portador de diploma, pois já sou graduado 

em Licenciatura em Letras/Português pela UFPI. Escolhi essa Faculdade porque se localiza 

perto da região onde eu moro. Até agora, minha inclusão está sendo boa. (Aluno 01). 

 
Entrei na Faculdade através do vestibular institucional. Fiz uma prova oral, em sala separada 

e com uma pessoa leitora para os deficientes. Obervo que os professores daqui ainda 

apresentam dificuldades em algumas situações de como lidar com os três alunos deficientes 

visuais na mesma turma, visto que esta turma é bastante grande, com 50 alunos. Os colegas 

fazem muito barulho, atrapalhando nosso um pouco nosso aprendizado , pois precisamos de 

silêncio para ouvir com atenção o que os professores dizem. (Aluno 02). 

 

Meu ingresso foi pelo processo seletivo acadêmico vestibular, com prova oral. Essa Faculdade 

era no momento a mais próxima de sua casa que oferece o Curso de Direito. Me queixo um 

pouco somente quanto à formação dos grupos, pois sinto que os colegas não gostam muito de 

fazer parte do nosso grupo. (Aluno 03). 

 

As narrativas revelam que a instituição superior tem tentado se adaptar no sentido de acolher a esses 

alunos, tanto que eles não fizeram queixas a respeito de se sentirem excluídos pelos professores ou 

colegas. Para o Aluno 03, no entanto, o fato de sentir que os colegas não gostam de formar grupo com 

eles, demonstra certa preocupação em sentirem-se aceitos e reconhecidos como alunos capazes de 

realizar as atividades propostas para os grupos do mesmo modo que os demais alunos. Vale também 
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salientar que a manutenção dos três alunos com DV num mesmo grupo foi sugerida pelos próprios 

alunos cegos, sob o argumento de que facilita o estudo entre eles.  

Em termos de acessibilidade arquitetônica, os alunos com DV se queixam da distância da sala de aula, 

pois embora o prédio ofereça rampa de acesso, são três pavimentos até chegar à sala de aula, o que 

dificulta a locomoção deles.  

Quanto à aprendizagem, os acadêmicos entrevistados dizem que apresentam certa dificuldade para 

entender determinadas matérias que tratam de leis, pois exigem muita atenção deles para ouvir a fala 

dos professores. Às vezes, sentem-se prejudicados por conta do barulho da turma, com 50 alunos. 

Nas narrativas dos alunos com DV sobre o percurso de sua formação básica, todos relatam suas 

dificuldades e o enfrentamento de inúmeras experiências de preconceito discriminação. 

Principalmente, experiências relacionadas a situações de sala de aula em que o professor deixa claro o 

preconceito de imaginar que o aluno cego é incapaz de aprender.  

Quanto às narrativas dos professores, quando questionados sobre o significado da inclusão escolar de 

pessoas com deficiência, eles assim se posicionaram: 

 
Para mim, a inclusão significa, no contexto, poder desenvolver todo seu potencial de 

aprendizado com os demais, por meio da oralidade que ele dispõe e de suas capacidades, de 

expressão e compreensão das coisas. (PROFESSOR 01). 

Inclusão significa [...] colocar o aluno a par das matérias, fazendo com que ele precise saber. 

É fazê-lo acompanhar da melhor maneira para que aprenda da mesma forma que os demais 

alunos. (PROFESSOR 02). 

 

Nas falas dos professores, observamos que associam a efetiva inclusão escolar ao desempenho e 

aprendizagem dos conteúdos pelo aluno com deficiência, ou seja, eles esperam que os alunos com DV 

aprendam semelhantemente aos demais alunos ou não estarão incluídos. Essa expectativa, até certo 

ponto, é perigosa, pois desconsidera que, mesmo enfrentando dificuldades impostas pela limitação 

visual e mesmo aprendendo de forma diferenciada e em ritmo mais lento que os demais alunos, os 

alunos com DV são capazes de aprender. 

 Sobre esse assunto, Guaragna, Pick e Valentini (2005), destacam a importância da inserção do aluno 

com deficiência no ambiente de ensino, participando e interagindo com os demais, o que o ajudará a 

enfrentar desafios, buscar soluções para as problemáticas que surgem e desenvolver novas habilidades.  

Quando questionados sobre as principais dificuldades em lidar com alunos com DV, um dos 

professores assim se posicionou: 
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Tenho dificuldade em lidar com meus alunos com DV, pois acabo esquecendo que eles não 

conseguem ver, e que precisam ouvir claramente minhas explicações. Às vezes, portanto, me 

distancio deles. Só então lembro e me reaproximo deles. Com o tempo estou aprendendo a 

conviver com a situação, usando estratégias e metodologias para melhor atender às 

necessidades especiais desses três alunos com DV. (PROFESSOR 01). 

 

No sentido apontado por esse professor, cabe registrar o que afima Domingues e Cavalli (2006, p. 6): 

 
O investimento na formação do professor é um fator importantíssimo. Esta formação precisa 

contemplar questões que busquem servir de auxílio para o docente modificar as concepções 

que possui a respeito do aprendizado e dos alunos. Outro item diz respeito ao conhecimento e 

treino no uso de técnicas e recursos, pois o professor necessita ter conhecimento sobre os 

mecanismos de relações interpessoais e sociais que estão presentes nas situações de ensino-

aprendizagem e nas influências que estas podem sofrer. 

 

Os professores também comentaram sobre as dificuldades em lidar com acadêmicos com DV, 

afirmando não ter noção do grau de dificuldade dos alunos em questão. Confessam a preocupação em 

estar deixando a desejar em algum momento, ou de cometer injustiça ao julgar o esforço do seu aluno.  

Em relação a faculdade pesquisada, destacamos algumas iniciativas positivas ali desenvolvidas, com 

vistas em favorecer a inclusão desses alunos. A instituição mantém um serviço de apoio ao acadêmico 

para os alunos com deficiência, disponibilizando uma sala com preparação acústica para leitura e 

alunos monitores para auxiliar os alunos com DV nas disciplinas do curso. Esses monitores fazem a 

leitura dos textos estudados e auxiliam tirando as dúvidas dos alunos com DV. A instituição também 

desenvolve um Programa de Apoio Psicopedagógico, que alem de dar suporte às dificuldades de 

aprendizagem dos alunos com DV, oferece orientações sobre assuntos relacionados à vida acadêmica, 

profissional e financeira do aluno. 

Para finalizar, nas narrativas dos colegas de turma dos alunos com DV, quando solicitados que 

elencassem características dos professores que autenticamente incluem os alunos com DV, eles assim 

se posicionaram:  

 



6828 

 

Os professores que incluem, realizam atividades conforme as deficiências. [...] uma das 

questões da educação inclusiva é justamente os educadores respeitarem os limites de cada 

aluno e desenvolver o processo de educação de acordo com as dificuldades de cada um. 

(COLEGA 01). 

O professor que inclui é aquele que respeita o tempo e a necessidade de cada aluno e percebe 

o que necessita ou adapta a sua matéria para a turma. Os professores que não incluem são os 

que seguem rigidamente os cronogramas e não são flexíveis às necessidades dos alunos da 

turma. (COLEGA 02). 

Os professores no geral até incluem o aluno com deficiência, mas a própria instituição não 

colabora e não ajuda. (COLEGA 03). 

 

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

desse alunado deve e pode ser buscado por toda e qualquer instituição de ensino superior”, 

independente das políticas governamentais. (MOREIRA, 2009, p. 05). A Instituição de Ensino 

Superior deve, portanto, estar comprometida com a educação inclusiva, uma vez que é inegável o seu 

papel social. Como destaca Ferreira e ferreira (2004, p. 44), 

 
Embora a inclusão escolar não assegure ou signifique inclusão social, ou que os processos de 

exclusão social não sejam exclusivos das pessoas com deficiência, ou que a compreensão das 

possibilidades e desafios da educação dos alunos deficientes não se esgote no âmbito da 

escola, ainda assim a educação é uma medicação fundamental para a constituição da vida 

dessas pessoas, um espaço do exercício de direitos e de interações significativas. 

 
 
4 Considerações finais 

Sabemos que ainda são inconsistentes os dados sobre a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais no ensino superior. (MOREIRA, 2005). Isso indica a carência de reflexões e de 

políticas públicas direcionadas a esse nível de ensino. 

 
Para que sejam implementadas políticas de inclusão, necessitamos de mais estudos, análises, 

discussões, problematizações sobre o que nos incomoda e porque nos incomoda. 

Problematizarmos os discursos e as representações a partir das quais fomos sendo 

constituídos nos auxilia a ver que as normas instituídas na sociedade foram inventadas 

segundo contextos e momentos históricos específicos e que, portanto, podem ser reinventadas 

e resignificadas, conforme vamos instituindo outros saberes e verdades. (THOMA, 2006, p.17) 
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Muitos são os impasses e dificuldades enfrentadas na consolidação do Paradigma Inclusivo de 

Educação. Novamente destacamos entre essas dificuldades a necessidade de uma formação continuada 

dos professores. Vitalino (2007) menciona que as Instituições de Ensino Superior deveriam oferecer 

para seus professores formação continuada facilitando sua atuação frente à diversidade do alunado.  

A inclusão depende da capacidade de seus professores de promover a aprendizagem e participação de 

seu alunado, imprimindo características mais éticas e menos técnicas em uma ação docente 

comprometida com as mudanças do contexto atual, em prol de contribuir para a construção de uma 

sociedade mais acolhedora e inclusiva. 

Um dos desafios, para educadores e instituições de ensino em todos os níveis, a urgente necessidade 

de ruptura com velhos paradigmas de uma educação padronizada, com visão homogenia de alunos 

classificados segundo padrões de normalidade. 

Quando pensamos na Educação superior como via de acesso à democratização, destacamos que 

somente [...] a plena cidadania, fortalecida e valorizada poderá redimensionar e acelerar a inclusão de 

todos nós brasileiros no processo de definição dos rumos e da conquista de nosso desenvolvimento e 

da nossa felicidade. (PADILHA, 2010, p.11). 
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Resumo: 

Na atual Constituição da República Federativa do Brasil, vigente desde 1988, é previsto que a 

cada dez anos seja elaborado um Plano Nacional de Educação (PNE), promulgado por meio de 

legislação própria, que tem por objetivo traçar as metas e os investimentos decenais a serem 

investidos na educação do País. Deste modo, o PNE de 2001 foi organizado da seguinte forma: 


