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Resumo  
O contexto de expansão do ensino superior brasileiro cria novos desafios para as 

universidades e professores universitários, dentre eles o de ensinar e aprender com estudantes com 

deficiência, os quais têm contribuído significativamente para o aumento no número de matrículas. 

A presença desses estudantes cria novas demandas, dentre elas a superação de concepções 

padronizadoras de desenvolvimento e aprendizagem; o fortalecimento do princípio do 

reconhecimento da diferença; a superação de barreiras arquitetônicas, atitudinais e de comunicação, 

entre outras. Este texto se constitui de um fragmento da pesquisa para tese de doutorado em 

andamento, cujo problema de estudo assim se apresenta: quais os efeitos da inclusão de estudantes 

com deficiência na docência universitária? O objetivo da pesquisa é compreender o processo de 

inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior e seus efeitos na docência universitária. 

Para este estudo foram entrevistados professores que atuam/atuaram com estudantes com 

deficiência em diferentes cursos de graduação, em duas universidades localizadas no município de 

Chapecó, região Oeste de Santa Catarina, Brasil. Os focos de estudos são os que nos auxiliam a 

compreender: a universidade na contemporaneidade; a pedagogia universitária; as políticas 
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brasileiras de educação especial no que se refere à educação inclusiva no ensino superior. Como fio 

condutor teórico, amparamo-nos em autores que nos auxiliam a tensionar a lógica classificatória e 

categorizante que a modernidade tomou como verdade na produção do conhecimento. O material 

empírico gerado por meio das entrevistas narrativas será examinado pela perspectiva da análise do 

discurso, amparada nos referenciais foucaultianos. A inclusão é discutida como prática política de 

governamentalidade e que, associada à exclusão, são constituídas também no jogo econômico de 

um Estado neoliberal. Em consonância com a perspectiva foucaultiana, não pretendemos tecer 

juízos de valor ou apontar o caminho verdadeiro, mas evidenciar os efeitos de verdade criados 

pelas políticas de inclusão.  

 

 

Abstract 
 The context of expansion in the Brazilian higher education creates new challenges for 

universities and university professors, among them teaching and learning with disabled students, 

who have contributed significantly to the increase in enrollment. The presence of these students 

creates new demands, among them the overcoming standardizing conceptions of development and 

learning; the principle strengthening of difference recognition; the overcoming of architectural, the 

attitudinal and communication barriers, among others. This text is a fragment of the research for 

doctoral thesis, which is in progress, and whose study problem presents itself like this: what are the 

effects of inclusion of students with disabilities in university teaching? The objective of the 

research is to understand the process of inclusion of students with disabilities in higher education 

and its effects on college teaching. For this study, professors who work / worked with disabled 

students in different undergraduate courses at two universities located in Chapecó, Western of 

Santa Catarina, Brazil, were interviewed. The focuses of studies are those that help us understand: 

the university in the contemporaneousness; the university pedagogy; Brazilian policies on special 

education with regard to inclusive education in higher education. As theoretical thread, we 

admitted us into authors who assist us to tense the classificatory and categorical logic which the 

modernity took as truth in knowledge production. The empirical data generated through narrative 

interviews will be examined from the perspective of discourse analysis, based on Foucauldian 

references. The inclusion is discussed as a policy practice of governmentality, and associated with 

exclusion is also incorporated in the economic interest of a neoliberal State. In line with 

Foucauldian's perspective, we do not intend to weave value judgments neither pointing the right 

way. However, we intend to highlight the true effects created by the policies of inclusion. 
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Introdução 
Este texto é parte da pesquisa de tese de doutorado em Educação, em andamento, cujo 

objetivo é compreender os efeitos da inclusão de estudantes com deficiência na docência 

universitária. A pesquisa investiga a perspectiva docente acerca da inclusão desse alunado na 

educação superior, considerando o contexto de expansão de vagas e acesso a esse nível de ensino, 

vivido atualmente no país. 

Informações do Ministério da Educação – MEC indicam aumento de 933,6% na quantidade 

de matrículas de pessoas com deficiência na educação superior entre 2000 e 2010. “Estudantes com 

deficiência passaram de 2.173 no começo do período para 20.287 em 2010 - 6.884 na rede pública 

e 13.403 na particular.” Consta, também, que o número de instituições de educação superior que 

atendem alunos com deficiência mais que duplicou no período, passando de “1.180 no fim do 

século passado para 2.378 em 2010. Destas, 1.948 contam com estrutura de acessibilidade para os 

estudantes” (Brasil/MEC, 2012). 

Quando os professores atuam na educação básica, a formação está direcionada para a 

docência, por meio de cursos de licenciatura. Diferentemente, na educação superior, muitos se 

“tornam” professores, reconhecidos pelo conhecimento específico da área. Normalmente, para 

estes, a busca pelos saberes pedagógicos acontece quando enfrentam os desafios da docência e 

descobrem a diferença entre exercer a profissão para a qual foram formados e ser professor. Tais 

desafios são potencializados quando o professor depara com estudantes com deficiência, 

frequentemente referidos como “público da inclusão”, que diferem dos padrões de normalidade, 

convencionados socialmente. 

Para a pesquisa de doutorado foram entrevistados dez professores que atuam/atuaram com 

estudantes com deficiência em diferentes cursos de graduação, em duas universidades localizadas 

no município de Chapecó, região Oeste de Santa Catarina. A busca de materialidades empíricas se 

deu por meio de entrevistas narrativas, o que para Andrade (2012, p. 173), se constitui como “[...] 

uma possibilidade de pesquisa ressignificada no campo de pesquisa pós-estruturalista em uma 

perspectiva etnográfica”. Para este texto destacamos apenas fragmentos das narrativas de dois 

docentes, identificados como Docente A e Docente B. Em consonância com a perspectiva 

foucaultiana, ao analisar os discursos, não pretendemos tecer juízos de valor ou apontar o caminho 

verdadeiro, mas evidenciar diferentes facetas da inclusão no ensino superior.  

 

 

Olhares docentes sobre os estudantes com deficiência na docência universitária 
O encontro com a diferença mostra que ser professor implica em compreender que a 

docência extrapola o ato de planejar um componente curricular a partir de uma ementa, de “dar” 
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aulas, de “transmitir” conhecimentos, de atribuir notas de uma forma padronizada e ritualizada, de 

aprovar ou reprovar estudantes ao final de um período letivo. Ao indagar sobre quem é o estudante, 

importa também, o olhar de quem indaga. Um mesmo estudante não é visto da mesma forma por 

diferentes docentes, a exemplo dos excertos de entrevistas que apresentaremos no decorrer deste 

texto. 

Veiga-Neto, metaforicamente, refere-se à visão para salientar sua importância na nossa 

tradição cultural, uma vez que “[...] a visão tem sido celebrada enquanto sentido privilegiado capaz 

de fazer uma mediação acurada e fidedigna entre nós e a realidade, ou seja, mostrar como é mesmo 

o mundo” (Veiga-neto, 2007, p. 24).  

A compreensão de que “o acesso à realidade é alcançado graças aos rigores do 

quantitativismo e da observação neutra e repetitiva - como para a tradição positivista, - ou é 

atribuído ao adequado emprego da dialética - como para a tradição crítica” (Veiga-neto, 2007, p. 

26) tem resultado em fortes disputas no campo acadêmico.  Pelo uso da razão, nos diz Veiga-Neto 

(2007), “ou conseguiríamos aguçar as lentes pela qual captamos o mundo - para o positivismo -, ou 

conseguiríamos, como num jogo de espelhos, ver por trás das aparências ou mesmo ver os avessos 

que não se revelam ao primeiro olhar”, de acordo com o  pensamento crítico”.  Ao defender outras 

perspectivas de pesquisa, o autor refere que, 

 
“[...] se para o Ilumunismo é preciso tomar cuidado com as impressões imediatas, para 

as perspectivas pós-modernas qualquer impressão é, ao mesmo tempo que impressão, também 
uma conformação sobre o mundo.  Isso significa que as imagens que o mundo, principalmente 
social, apresenta, a rigor, ele não apresenta isentamente, isto é, é o olhar que botamos sobre as 
coisas que, de certa maneira, as constitui”. (Veiga-neto, 2007: 30) 

 

O Iluminismo é fundado “[...] na ideia de que à razão é atribuída a função de iluminar o 

Homem, para libertá-lo das trevas, das superstições opressoras dos mitos enganosos [...]”, e seus 

princípios alimentaram “[...] a esperança de uma perspectiva privilegiada, a partir da qual se 

explique o mundo e se chegue à Verdade ou - numa versão probabilística, - muito perto dessa 

Verdade” (Veiga-neto, 2007, p. 28). O autor problematiza tal esperança associando-a à dominação 

das pessoas entre si e sobre a natureza, o que resultou numa crise de paradigmas. Coloca em foco 

novas tendências na pesquisa, dentre as quais as denominadas pós-estruturalistas, para a qual, o que 

importa, “[...] não é saber se existe ou não uma realidade real, mas, sim, saber como se pensa essa 

realidade” (Veiga-neto, 2007: 31).  

Um dos focos de interesse de Foucault foi ver historicamente como se produzem efeitos de 

verdade no interior de discursos que não são em si nem verdadeiros, nem falsos (Foucault, 2011: 

7). Para o autor, 
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“A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele 
produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade e sua 
“política geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como 
verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros 
dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são 
valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que 
funciona como verdadeiro”. (Foucault, 2011: 12) 

 

Na sequência, realizamos a análise (possível e preliminar) de fragmentos de discursos de 

dois docentes, relativos a uma mesma estudante surda, matriculada o curso de Design, no qual 

ambos atuam, com o intuito de tensionar verdades referentes à inclusão a partir de subjetivações 

inseridas numa governamentalidade neoliberal que busca incluir a todos para manutenção da 

seguridade da população. Como as nossas verdades influenciam nossos olhares acerca do outro? O 

Docente A, graduado na Área de Ciências Humanas e Jurídicas e mestre na área de Ciências 

Sociais e Aplicadas, com vinte anos de atuação docente, ao deparar com uma estudante surda 

declara: 

 
“[....] eu falava, falava, e ela não queria entender. Entendeu? Ela não queria porque eu 

acho que ela estava na zona de conforto dela. Era o quinto período de (referindo o curso), a 
estudante B. Ela estava na zona de conforto dela. Tanto é que eu falei para ela o seguinte: - 
olha, vocês não estão querendo se comunicar comigo, (...) voltem para a professora A que foi 
quem começou o processo com vocês. Tipo assim, ó, mandei a “bucha” de volta. Sabe? Porque 
(...) para ter uma ideia eu consegui orientar todas as duplas, com elas eu não consegui 
estabelecer uma comunicação porque a menina é teimosa. Teimosa”. (Docente A) 

 

O Docente A prossegue sua narrativa afirmando que melhor seria não ter a estudante surda na 

turma, uma vez que já tem outros alunos com problemas como os que não lêem, os que escrevem 

mal, etc. Questiona se foi bom para a estudante surda ter acessado ao direito de cursar ensino 

superior e se isso, não geraria maiores frustrações, uma vez que vê limitadas as possibilidades da 

estudante, principalmente por considerar que ela é teimosa, se coloca na condição de vítima e 

projeta nos outros o seu êxito sem assumir a condição de protagonista. O docente revela 

desconhecimento relativo às especificidades de aprendizagem e comunicação de pessoas surdas e 

descrédito em relação à inserção no mundo profissional após a graduação. Ressalta que a estudante 

resistia em se comunicar, desconsiderando as limitações na oralização, próprias da surdez. 

Por sua vez, o docente B, graduado na Área de Ciências Sociais e Aplicadas e Mestre em 

Educação, com nove anos de atuação docente, afirma que o encontro com a estudante surda gerou 

felicidade, por estar, na condição docente, gerando felicidade para pessoas que são desafiadas 

constantemente e precisam de mais cuidado e atenção, em razão da deficiência. Salienta que ter uma 

estudante surda permitiu que ele aprendesse a se comunicar melhor, explorando a linguagem 

corporal e imagens. Ressalta que as aulas são melhores após o contato com as dificuldades de alguns 

alunos.  
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“[...] eu aprendi a me surpreender com as respostas desses alunos. Aprendi que às vezes, 

o estímulo que você dava e achava que era bom, ele pode não ser o melhor para todos os 
estudantes. (...) às vezes, trocando a verbalização pela imagem, a tua forma de discurso ou 
estratégias, não é só para alunos especiais não. Acaba que os outros alunos que também, a 
gente acha que são perfeitos, mas tem lá, às vezes um profundo déficit de atenção, ou dislexia, 
ou daltonismo, ou um certo analfabetismo funcional,... acontece,... já me deparei com isso. 
Então esses outros alunos que você não suspeitava que pudessem ser favorecidos, eles são 
muito favorecidos, melhora como um todo a aula”. (Docente B) 

 

O entrevistado relata sua expectativa em relação ao futuro profissional promissor da 

estudante, afirmando que ela está entre os melhores desenhistas que conheceu e que a surdez não 

representa uma deficiência, mas uma vantagem para o desempenho da função. 

Desejamos, com o destaque dessas falas, salientar o que nos diz Fischer, amparada em 

Foucault, ao evidenciar a tensão entre o Eu e o Outro nos discursos, baseando-se na noção de 

dispersão do sujeito. “A heterogeneidade discursiva está diretamente ligada a essa dispersão, já que 

nos discursos sempre se fala de algum lugar, o qual não permanece idêntico: falo e, ao mesmo 

tempo, sou falado” (Fischer, 2001, p. 208). 

Fischer afirma que Foucault multiplica o sujeito e que ao indagarmos quem fala a pergunta 

assume novos desdobramentos: “Qual o status do enunciador? Qual a sua competência? Em que 

campo de saber se insere? Qual seu lugar institucional? Como seu papel se constitui juridicamente? 

Como se relaciona hierarquicamente com outros poderes além do seu?” (Fischer, 2001, p. 208). 

 

 

Considerações 
São amplos os desafios da docência universitária, especialmente diante das demandas 

distintas provocadas pela inclusão de estudantes com deficiência, mas também pela frágil 

identidade profissional nesse campo do saber.  Compreendemos que esse  encontro possibilita 

tensionar os limites na lógica normativa, prescritiva, classificatória e excludente da escola e 

especialmente do ensino superior, criando novas demandas e provocando mudanças também na 

percepção da docência. Tensionar a inclusão é refletir acerca de processos que nos subjetivam e 

governam. Sem o intuito de categorizar professores universitários em relação à forma como reagem 

frente aos estudantes com deficiência, constatamos reações de rejeição, de descrédito e também de 

valorização e enaltecimento dessa experiência. Entendemos que a relação pedagógica com esses 

estudantes remete à forma como construímos nossos referenciais acerca do conceito de deficiência, 

da aprendizagem e do processo de inclusão. 

Algumas atitudes docentes, relatadas na forma do cuidado com estudantes com deficiência se 

configuram em práticas do poder pastoral, apontado por Foucault, como uma antiga tecnologia de 

poder que o Estado moderno ocidental integrou e reconfigurou. Muitas das práticas docentes frente 
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à inclusão estão impregnadas do poder pastoral, da lógica dos benfeitores, dos filântropos que 

permearam os caminhos da Educação Especial. 

Concordamos com Lopes que questionar a inclusão na forma como está sendo vivenciada 

“não significa lutar para inviabilizá-la, mas significa uma tentativa de pensá-la para além do 

binômio reducionista do incluído e do excluído ou do caráter salvacionista que a inclusão parece 

carregar” (Lopes, 2007: 1). É importante que o processo de inclusão seja tensionado em suas 

possibilidades, fragilidades, contradições e construído não de forma militante, mas na avaliação das 

verdades na forma de ver e entender a escola, a docência, o estudante e o docente. 

Ao mesmo tempo em que são difundidos valores de inclusão, as universidades são avaliadas 

por indicadores padronizados com foco nos resultados. Assim, a inclusão se configura como prática 

política de governamentalidade e que, associada à exclusão, são constituídas também no jogo 

econômico de um Estado neoliberal. 
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