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                                     RESUMO 

 
Trata-se o presente artigo acerca da Educação Especial na 
perspectiva do professor no ensino superior, com o objetivo de 
identificar as concepções de deficiência, de formação docente e do 
processo de ensino-aprendizagem discente na questão da 
educação inclusiva e universitária.  Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica de cunho teórico descritivo com abordagem 
qualitativa, nas concepções de Castanho e Freitas (2006), Ferrari e 
Sekkel (2007), Santos (2009) e outros autores. Considerando que 
a educação superior constitui um meio para a produção do 
conhecimento, em que a universidade é um lugar onde os valores 
e práticas da educação inclusiva precisam ser vivenciadas, o fazer 
docente exige preparo profissional, organização e adequações, 
bem como politicas públicas para acesso e permanência desses 
estudantes na universidade. 
 
Palavras-chave: Ensino Superior. Educação Inclusiva. 
Universitários com deficiência.  
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
This article about Special Education from the teacher's perspective in higher education aims to 
identify the concepts of disability, teacher training and the teaching-learning process in the issue of 
inclusive and university education. For this, a descriptive theoretical research with a qualitative 
approach was carried out in the conceptions of Castanho and Freitas (2006), Ferrari and Sekkel 
(2007), Santos (2009) and other authors. Considering that higher education is a medium for the 
production of knowledge, where the university is a place where the values and practices of inclusive 
education need to be experienced, the teaching requires professional preparation, organization and 
adjustments as well as public policies for access and permanence of these students in the 
university. 
 
Keyword: Higher Education. Inclusive education. University students with disabilities. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação é um direito humano, fundamental e, portanto deve ser colocado à 

disposição de todos. Assim o aluno com deficiência, seja qual for o problema, pode 

conviver com os alunos sem deficiência, onde deve ser respeitado, como ser individual, 

partilhando conhecimentos e descobrindo outros valores que não se encontram em 

livros, mas sim com a convivência. 

Nesse sentido, este estudo se propõe a uma abordagem acerca da Educação 

Especial na perspectiva do professor no Ensino Superior, tendo em vista que as 

Universidades de modo geral, configuram-se como um espaço de construção e trocas 

de conhecimento além de convívio social. 

Considerando então, que o aluno com deficiência é quem produz seus próprios 

resultados, no seu próprio ritmo de aprendizagem, e os demais colegas aprendem a 

respeitar os avanços e retrocessos quando este aluno não conseguir avançar nas 

atividades ou em alguma outra limitação que este venha a ter, dessa maneira, os 

demais alunos ditos normais tem que tem a conscientização e a reponsabilidade de se 

adequar a essa nova realidade.  

Nesse exposto, as pessoas com deficiência têm, pelas razões aqui expostas, os 

mesmos direitos que os demais cidadãos, ou seja, são assegurados pela Constituição 

Federal, Decretos e em diferentes Convenções Internacionais, como é caso da 

Convenção da Guatemala, de cujos documentos finais o Brasil é signatário.  

A Educação Inclusiva tem em seu processo, um papel de mostrar outros valores 

além do saber, que é conviver com o diferente, que após a saída do meio familiar o 

primeiro contato que se tem com o social, e na escola e nesse espaço que uma pessoa 

com deficiência terá oportunidade de vivenciar as mais variadas situações que 

envolvam conhecimento, respeito juntamente com os demais. E uma forma de não se 

sentirem excluídos pela doença e os demais lhe aceitarem com ela essa e a forma real 

de vencer o preconceito.  

 Nesse contexto, em se tratando do ensino superior a inclusão é uma discussão 

recente, referindo-se a um campo desconhecido para o aluno com deficiência, em que 

há por parte do educador em seu trabalho docente e das universidades ações pautadas, 

não somente em políticas públicas, mas também em práticas reflexiva do fazer docente. 

Buscou-se para tanto, responder aos seguintes questionamentos: em que consiste a 

política de educação inclusiva desenvolvida junto às pessoas com deficiência? Quais as 

ações e desafios para o acesso e permanência da pessoa com deficiência no ensino 

superior?   
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 Para tanto, com o objetivo de identificar as concepções de deficiência, de 

formação docente e do processo de ensino-aprendizagem discente na questão da 

educação inclusiva e universitária, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de cunho 

teórico descritivo com abordagem qualitativa, nas concepções de Castanho e Freitas 

(2006), Ferrari e Sekkel (2007), Santos (2009) e outros autores. 

O artigo trata então, de um breve histórico sobre concepções de deficiência e 

educação inclusiva, de formação docente e do processo de ensino-aprendizagem 

discente na questão da educação inclusiva e universitária e considerações finais.  

 

CONCEPÇÕES DE DEFICIÊNCIA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

 A Educação Especial está inserida no contexto universitário e é 

responsável pelo atendimento educacional de pessoas com deficiência que 

incluem alunos com dificuldades no campo da aprendizagem, originadas quer de 

deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de características como 

altas habilidades, superdotação ou talentos. Tem-se notado que a partir das 

políticas de inclusão há uma maior necessidade de preparação da comunidade 

acadêmica para receber estes alunos. 

 De acordo com a Convenção da Guatemala/Decreto 3.956/2001, o aluno 

com deficiência é aquele que tem uma restrição física, mental ou sensorial, de 

natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou 

mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente 

econômico e social (BRASIL, 2001). 

 Para Santos e Oliveira (2011), a Constituição Federal de 1988 traz em seu 

texto vários artigos que têm a questão da busca do cumprimento do princípio da 

igualdade como um dos seus objetivos fundamentais:  

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º, inciso 
IV). A educação, como um direito de todos, garantindo o pleno 
desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação 
para o trabalho (art. 205). E, no seu artigo 206, inciso I, estabelece a 
“igualdade de condições de acesso e permanência na escola” como um 
dos princípios para o ensino (SANTOS; OLIVEIRA, 2011, p. 429). 
 

 É evidente, no texto constitucional, que existe uma preocupação em 

promulgar o princípio da igualdade, o que não significa que as políticas públicas 

atinjam todos os cidadãos brasileiros que estariam amparados na Constituição 
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Federal.  Segundo o IBGE, no que diz respeito às pessoas com deficiência, no 

Censo de 2000, elas abrangeriam no país 24,6 milhões de pessoas, o 

equivalente a 14,5% da população. 

 No Brasil, as organizações voltadas para a busca dos direitos da pessoa 

com deficiência têm lutado para que o princípio da igualdade seja respeitado.  

Hoje, a pessoa com deficiência tem adquirido direitos nas mais diversas áreas, 

desde o direito a acompanhante em hospitais à reserva de assentos para o lazer.  

 Segundo Boneti (1999), a inclusão de pessoas com deficiências no ensino 

regular, requer uma mudança de paradigma na educação que remete também a 

uma nova concepção do ato de ensinar e de aprender. Antigamente, pessoas 

com deficiências eram humanamente desconsideradas e submetidas ao 

abandono ou à morte ao nascer, conforme constam em registro histórico de 

sociedades como Esparta, Grécia antiga, Roma e algumas tribos nômades. Na 

Idade Média, pessoas com deficiência mental eram queimadas vivas durante a 

existência da santa inquisição. O tratamento era condicionado às concepções da 

época: vontade divina, força demoníaca, mentalmente doente, confundia-se 

deficiência mental com doença mental. 

 Com o decorrer dos tempos, a sociedade foi aprendendo aceitar as 

diferenças e conviver com a diversidade, avançando quanto às concepções das 

capacidades e possibilidades humanas. No Brasil, o entendimento do conceito 

especial com referência às pessoas com deficiências começou oficialmente no 

dia 12 de outubro de 1854, quando D. Pedro II fundou o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, no Rio de Janeiro. Com o decorrer dos anos, muitas foram as 

tentativas para humanizar as relações sociais entre deficientes com aqueles 

categorizados como normais. Foram criadas instituições de caráter filantrópico-

assistenciais e surgiram diversas leis reivindicando os direitos humanos, em 

especial os da criança e do adolescente. 

 As instituições de caráter filantrópico-assistenciais na prestação de serviços 

educacionais, por um lado, deram início a uma política de segregação ou de 

inclusão. Como sabemos, ao manter as crianças portadoras de necessidades 

especiais fora das classes regulares, elas são ignoradas e isoladas do 

quotidiano escolar e social. MANTOAN (1997).  

 Entretanto, Cruickshank (2003), diz: 
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Essencialmente, uma criança excepcional é a que, do ponto de vista 

intelectual, físico, social ou emocional, está tão notavelmente desviada 

do que é considerado crescimento e desenvolvimento normal, que não 

pode se beneficiar ao máximo com um programa escolar comum e 

requer uma classe especial ou instrução e serviços complementares. 

(CRUICKSHANK, 1983, p. 3). 

 

 Cruickshank (2003) refere-se à transformação da escola, em relação ao deficiente 

e a construção de novos conhecimentos para os professores. A inclusão de alunos com 

deficiências nas classes regulares representa um avanço progressivo, relacionado ao 

movimento de integração que pressupunha algum tipo de preparo do deficiente para 

que participasse do processo educativo regular.  Por outro lado, Dunn (2011), enfatiza 

que: 

 

Alunos excepcionais são aqueles: 1) que diferem acentuadamente da 

média normal em características físicas e psicológicas; 2) que não se 

ajustam aos programas escolares elaborador para a maioria das 

crianças, de modo a obter progresso desejável; 3) e que necessitam, 

por conseguinte, de educação especial ou, em alguns casos, da 

colaboração de serviços especiais ou de ambos, para atingir um nível 

compatível com suas respectivas aptidões.  (DUNN, 2011, p. 2). 

 

 Não se trata de criar uma estrutura educacional especial para atender qualquer 

educando, mas de fazer com que o sistema educacional que existe seja eficiente para 

acolher a todos os seus níveis diferentes de ensino. 

 Telford e Sawrey (2008, p. 32) definem o indivíduo excepcional como aquela 

pessoa que “[...] se desvia da norma nas características físicas, mentais, emocionais ou 

sociais, em tal grau que requer serviços sociais e educacionais especiais para 

desenvolver a sua capacidade máxima”. A deficiência é um dentre todas as 

possibilidades do ser humano e daí deve ser considerada, mesmo se as suas causas e 

consequências se modificam, com um fato natural que nos mostramos e de que 

falamos, do mesmo modo que fazemos em relação a todas as outras potencialidades 

humanas. 

 Destacam ainda Telford e Sawrey (2008), que há muitas maneiras de conceituar 

quem pode ser classificado com deficiência; estes conceitos mudaram, ao longo da 

história, assim com as palavras utilizadas para exprimi-los. Termos como: retardado, 

doentinho, aleijado, surdo-mudo, surdinho, mudinho, excepcional, débil mental e outros 

não são mais aceitos, atualmente, pois carregam muitos preconceitos. E todos s o 

quanto as palavras são poderosas. Atualmente, os termos adequados são: pessoa com 
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deficiência, cuja terminologia sinaliza que, em primeiro lugar, refere-se a uma pessoa 

que, dentre outros atributos e características, tem uma deficiência, mas ela não é esta 

deficiência. O que imposta, em primeiro lugar é a pessoa. 

 Estes termos também despertam controvérsias; cada um deles tem 

defensores, com argumentos próprios. Acreditamos que o fundamental e referir-se a 

estas pessoas ou conversar com elas de forma natural e respeitosa. Em termos gerais, 

pode-se definir que “Pessoa com deficiência” é a que apresenta, em comparação com a 

maioria das pessoas, significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, 

decorrentes de fatores inatos e/ou adquiridos, de caráter permanente e que acarretam 

dificuldades em sua interação com o meio físico e social. No Brasil, o Decreto nº 3.298 

de 20 de dezembro de 1999 considera pessoa com deficiência a que se enquadra em 

uma das seguintes categorias: 

Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comportamento da função 

física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, amputação ou ausência de membros, paralisia cerebral, 

membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções. 

Deficiência Auditiva: perda parcial ou total das possibilidades auditivas 

sonoras, variando em graus e níveis que vão de 25 decibéis (surdez 

leve) à anacusia (surdez profunda). 

Deficiência Visual: acuidade visual igual ou menor que 20/200 no 

melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20 

(tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas as situações. 

Deficiência Mental: funcionamento intelectual geral significativamente 

abaixo da média, oriundo do período de desenvolvimento, concomitante 

com limitações associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa 

ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente as 

demandas da sociedade. 

Deficiências Múltiplas: é a associação, no mesmo indivíduo, de duas ou 

mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física), com 

comprometimentos que acarretam consequências no seu 

desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. 

Superdotadas ou com Altas Habilidades: que se caracterizam por um 

notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos 

seguintes aspectos, isolados ou combinados: alta capacidade geral; 

aptidão acadêmica específica; o pensamento criativo ou produtivo; 

capacidade de liderança; talento especial para artes; capacidade 

psicomotora. 

Condutas Típicas: estas podem ser definidas com presença de 

manifestações de comportamento típico de síndromes e quadros 

psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que ocasionam atrasos no 

desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que 

requer atendimento educacional especializado (BRASIL, 1999, p. 4-6). 
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 Contemplando as diversas deficiências que permeia o contexto educacional, pode-

se dizer que o processo de inclusão para essas pessoas que visa ao máximo à 

capacidade da sua presença na escola e na classe comum envolve fornece o suporte 

de serviços da área de Educação Especial através dos seus profissionais. A inclusão é 

um processo constante que precisa ser continuamente revisto. 

 Dessa maneira, por meio desses breves relatos, constata-se que a pessoa com 

deficiência, dependendo da época, recebeu diferentes formas de tratamento. Foi 

desprezado, mas, com o passar dos anos, também recebeu apoio legal. E hoje? Como 

a sociedade está encarando essas pessoas? Com relação ao processo inclusivo, 

observa-se que se trata de um assunto complicado e ainda cheio de preconceito. 

Desde a antiguidade com a eliminação física ou o abandono, passando 
pela prática caritativa da Idade Média, (uma forma de exclusão), ou na 
Idade Moderna, em que o humanismo, ao exaltar o valor do homem, 
tinha uma visão patológica da pessoa com deficiência, o trazia como 
consequência sua separação e menosprezo da sociedade, pode-se 
constatar que a maneira pela qual as diversas formações sociais 
lideram com a deficiência, reflete a estrutura econômica, social e 
política e, consequentemente, todo um sistema de valores 
(GOFFREDO apud MONTOAN, 1997, p. 230).  
 

 Assim, pode-se conceber que um aluno com deficiência tem seus direitos 

garantidos quando são proporcionados ao mesmo, meios de educar-se, 

socializar-se de forma capaz, pois sua incapacidade pode ser minimizada 

quando o meio lhe possibilita acesso. Diante da dificuldade que muitos 

educadores sentem de ajustar o ensino a heterogeneidades dos alunos. 

  A esse respeito, Fonseca (1995) alerta para o risco de atribuir aos alunos 

com mais dificuldade de aprendizagem, aquelas atividades menos desafiadoras. 

Essa é uma situação que merece atenção, porque demonstra que precisa ser 

visto que este aluno com mais dificuldade já avançou, diagnosticar o que já 

aprendeu a fim de não excluí-lo do momento, do processo de ensino-

aprendizagem que sua turma está vivenciando. 

 

 

A FORMAÇÃO DOCENTE E DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

DISCENTE 

   

Murta (2004) defende a ideia de que as escolas elejam algumas intenções 

educativas e um conjunto de diretrizes pedagógicas que possam se articular 
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para orientar a organização e o desenvolvimento da sua prática educativa e 

assim possam analisar sua própria realidade e planejar mais coerentemente sua 

intervenção sobre ela.   

 Já, na visão de Reily (2004), na história do Brasil, tem-se vivenciado a dura 

realidade de identificar que muitos alunos, ainda não estejam plenamente 

incluídos pedagogicamente falando. Existe uma questionável compreensão por 

parte dos docentes de como trabalhar com a educação inclusiva. No entanto, 

sabe-se que a atendimento às diversas necessidades dos aprendizes, não pode 

ser uma responsabilidade individual de cada professor.    

 Notadamente, em escolas onde gestores e coordenadores pedagógicos se 

envolvem de forma efetiva, as chances de sucesso são maiores. A construção de 

projetos coletivos com vistas ao tratamento das diferenças cognitivas dos alunos, 

com atenção especial àqueles que apresentam algum tipo de deficiência, pode 

assegurar um melhor desenvolvimento da aprendizagem, ou seja, com o 

atendimento nas salas de Atendimento Educacional Especializado - AEE. 

 A esse respeito, segundo Mantoan (2011), quando os serviços de educação 

especial substituem totalmente os serviços oficiais comuns, fica caracterizado a 

negação ou restrição de direitos. Toda criança ou adolescente, mesmo com 

características muito diferentes da maioria, precisa conviver e se desenvolver 

com sua geração, sendo que o espaço privilegiado para que isso ocorra é a 

escola, ou universidade.   

 Como bem colocam Castanho e Freitas (2017), o papel do professor no 

contexto do ensino superior remete a uma postura ativa, dialética, política e 

ética, fazendo com que este educador tenha um compromisso permanente com 

a vida dos alunos, assim como com a autonomia de seus educandos, 

oportunizando espaços onde a liberdade possa ser exercida de forma criativa e 

espontânea. 

 Ainda no que diz respeito aos aspectos legais, é relevante destacar, o que 

prescreve a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB 

9394/96, (BRASIL, 1996), que garante um capítulo exclusivo para a Educação 

Especial, ou seja, o capítulo V.  

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 
especiais. §1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
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especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da 
clientela de educação especial. §2º O atendimento educacional será 
feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em 
função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
integração nas classes comuns do ensino regular. §3º A oferta da 
educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa 
etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.  
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais: I – currículos, métodos, técnicas, recursos 
educativos e organização específicos, para atender às suas 
necessidades; II – terminalidade específica para aqueles que não 
puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 
fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 
concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; III 
– professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns; IV – educação especial para o trabalho, visando a sua 
efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições 
adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no 
trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 
bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas 
áreas artística, intelectual ou psicomotora; V – acesso igualitário aos 
benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o 
respectivo nível do ensino regular. 
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 
critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para 
fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder público. Parágrafo único. 
O poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 
atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria 
rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às 
instituições previstas neste artigo. 

 

 Complementando essa legislação, segundo Mantoan (2011), com relação à 

Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001. Institui Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica em seu art 18 

estabelece:  

Art. 18.  Cabe aos sistemas de ensino estabelecer normas para o 
funcionamento de suas escolas, a fim de que essas tenham as 
suficientes condições para elaborar seu projeto pedagógico e possam 
contar com professores capacitados e especializados, conforme 
previsto no Artigo 59 da LDBEN e com base nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de Docentes da Educação Infantil e dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, na modalidade 
Normal, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 
licenciatura de graduação plena. 
§ 2º São considerados professores especializados em educação 
especial aqueles que desenvolveram competências para identificar as 
necessidades educacionais especiais para definir, implementar, liderar 
e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, adaptação 
curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, 
adequados ao atendimentos das mesmas, bem como trabalhar em 
equipe, assistindo o professor de classe comum nas práticas que são 
necessárias para promover a inclusão dos alunos com necessidades 
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educacionais especiais (MANTOAN, 2011,p. 82). 
 

 Os estudos de Martins (2017) referem a um distanciamento entre a lei e a 

prática, considerando as ações de inclusão nos diferentes níveis do Ensino. Ao 

efetuar uma análise da legislação, dos conceitos de educação especial e 

necessidades educacionais especiais promove um olhar a legislação brasileira 

revelando que em 1988, a Constituição Federal, prescrevia, no seu artigo 208, 

inciso III, entre as atribuições do Estado, isto é, do Poder Público, o “atendimento 

educacional especializado as pessoas com deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino”. A garantia do Estado brasileiro de educar a todos, sem 

qualquer discriminação ou exclusão social e o acesso ao ensino fundamental, 

para os educandos, em idade escolar, sejam normais ou especiais, passa a ser, 

a partir de 1988, um direito público. 

 Percebe-se assim, que o movimento de incluir os alunos com deficiência, 

na escola e na universidade é uma forma de tornar a sociedade mais 

democrática, sendo papel de todos os cidadãos transformarem as instituições de 

ensino em espaços legítimos de inclusão. Portanto, a inclusão é um processo 

complexo inserido na organização da educação nacional que necessita de ações 

transformadoras de perspectivas realistas frente à importância de fazer do direito 

de todos à educação num movimento que deve ser coletivo.  O educador, 

neste contexto universitário também precisa de capacitação, preparação que 

garanta o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários a uma 

ação segura por parte desses profissionais. 

 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E UNIVERSITÁRIA PARA O ALUNO COM 

DEFICIÊNCIA 

 

 Segundo Ferrari e Sekkel (2007), as diversas concepções de Universidade 

foram construídas historicamente, a fim de dar suporte às transformações sociais 

de cada momento e de cada cultura em que se inseriram. No Brasil, temos a 

influência de três modelos: francês, alemão e norte-americano. 

O modelo francês tem origem na criação da Universidade de Paris, no 
século XII, que surgiu a partir da congregação de professores 
autônomos numa corporação de ofícios (forma medieval de 
organização), na busca de um espaço de atuação com maior 
autonomia, diferentemente das escolas dos mosteiros e catedrais. A 
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autonomia universitária tem origem nesse momento histórico  
No modelo alemão, a forma de administração é rigidamente 
estabelecida; docentes e pessoal administrativo são funcionários 
públicos, e o currículo é estabelecido pelo governo. O sistema 
educacional é dual, e, finalizada a escola primária, os alunos se 
dividem em dois grupos: os que vão para o Gymnasium, que antecede 
a Universidade, cuja formação é exigente em termos humanísticos e 
científicos, e os que vão para a escola vocacional, voltada para o 
mercado de trabalho. 
Já o modelo norte-americano influenciou as reformas universitárias em 
quase todos os países nas décadas de 60 e 70, e tem, como objetivo, 
ampliar o acesso ao ensino superior, sendo o que melhor resolveu o 
desafio do ensino de massa (DURHAM apud FERRARI; SEKKEL, 
2017, p. 637-40). 
 

 No Brasil, diferentemente de outros países da América Latina, a criação de 

universidades foi tardia. Em 1920, o governo federal instituiu a Universidade do 

Rio de Janeiro, a partir da junção de escolas já existentes que, muito embora, 

continuaram a funcionar de forma isolada (MENDONÇA, 2000). 

 Reportando-se ao Ensino Superior, a função social da Universidade, 

segundo Demo (1993), implica em produzir conhecimento, de forma a promover 

o desenvolvimento da cultura, ciência, tecnologia e do próprio homem enquanto 

indivíduo na sociedade. Nessa visão, a universidade é essencial para a criação, 

transferência e aplicação de conhecimentos e para formação e capacitação do 

indivíduo, como também para o avanço da educação em todas as suas formas.    

 Segundo Chauí (2017), a expansão do ensino superior no Brasil nas 

décadas de 1970 e 1980 não tinha por prerrogativa a qualidade da formação 

acadêmica, essa ampliação seguia as prerrogativas do acordo MEC/USAID, a 

partir do qual técnicos norte-americanos passaram a delegar funções à 

Educação brasileira, sendo que eles não faziam parte do grupo de educadores 

simpáticos à teoria de John Dewey, que teve como consequência a ampliação do 

acesso a esse nível de ensino, entretanto, mas de forma desorganizada e ligada 

ao sistema privado de ensino. 

 Assim de acordo com Ferrari e Sekkel (2007), a legislação específica para 

assegurar às pessoas com deficiência física e sensorial condições básicas de 

acesso e permanência na educação superior só surgiu em 1999, com a Portaria 

n.º 1.679, que incluiu requisitos de acessibilidade nos instrumentos de avaliação 

dos cursos de nível superior, listados no mesmo documento.  No entanto, 

embora a legislação tenha se adequado aos objetivos da educação inclusiva, a 
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maior parte dos alunos permanece em ambientes de ensino segregado. 

 Corroborando com essa visão, Castanho e Freitas (2017), apontam que a 

participação de pessoas com deficiência em sala de aula pode ser uma 

contribuição para todos os alunos, ao promover a reflexão sobre as práticas 

educacionais a partir das questões suscitadas no cotidiano da sala de aula, o 

que leva à flexibilização e à reinvenção das mesmas. 

 No entanto, no contexto universitário, a concepção de direitos iguais para 

todos, também recebe destaque nas políticas propostas pela UNESCO, na 

Conferência Mundial sobre a Educação Superior, realizada em Paris em outubro 

de 1998, o qual segundo Castanho e Freitas (2017) foram apresentados como 

principais postulados ideias em contraposição a concepção atual de ensino 

superior: 

a) Acesso ao ensino: os estudos superiores será igual para todos;  
b) Responsabilidade do Estado. O Estado conserva uma função 
essencial no financiamento do ensino superior. O financiamento público 
da educação superior reflete o apoio que a sociedade lhe presta e 
dever-se-ia continuar reforçando, sempre mais, a fim de garantir o 
desenvolvimento deste tipo de ensino, de aumentar a sua eficiência e 
manter a qualidade e pertinência;  
c) Apoio à pesquisa: promover, gerar e difundir conhecimento por meio 
da pesquisa [...] fomentar e desenvolver a pesquisa científica e 
tecnológica, ao mesmo tempo em que a pesquisa no campo das 
ciências sociais, das ciências humanas e das artes;  
d) Responsabilidade social: a educação superior deve fazer prevalecer 
os valores e os ideais de uma cultura de paz, formar cidadãos que 
participem ativamente na sociedade [...] para consolidar, num contexto 
de justiça dos direitos humanos, o desenvolvimento sustentável, a 
democracia e a paz’. (CASTELÕES, apud CASTANHO/ FREITAS, 
2017, p. 97). 
 

 No entanto, é relevante destacar que como as iniciativas para a inclusão de 

alunos com deficiência nos cursos de nível superior ainda são muito recentes, é 

natural que encontrar obstáculos de todo tipo. Porém, grande parte da literatura 

sobre o tema destaca as barreiras atitudinais e pedagógicas encontradas na 

interação com os docentes, apontando-as como um obstáculo mais importante 

para a inclusão do que as barreiras físicas (CASTANHO; FREITAS, 2017). 

 Apontam ainda as citadas autoras que somente por meio da 

conscientização de comunidades, sociedade e famílias que tem acesso ao 

saber, e tem a oportunidade de fazer uso de sua educação de forma crítica, é 

que se poderão encontrar possíveis soluções para que sejam colocadas em 

prática nos grupos atingidos pela exclusão. 
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CONCLUSÃO 

 

 De acordo com as pesquisas realizadas para a elaboração deste artigo, foi 

possível compreender que a presença de pessoas com deficiência no ensino 

superior ainda é um grande desafio, tendo em vista que permeiam nesse 

cenário, as enormes barreiras físicas e atitudinais. 

 Considera-se ainda que esse é um desafio que dificilmente poderá ser 

realizado de forma isolada, pois há necessidade de um ambiente inclusivo 

fundado no compromisso com os valores humanos e articulado coletivamente, 

em que o professor possa expor os seus receios, limites e necessidades.  

 Nesse sentido, para que a Educação Inclusiva possa avançar, é de 

fundamental importância que a atitude de todos que participam desse processo 

educacional possam encontrar espaço e acolhimento e transformação. 

Acrescenta-se ainda que é preciso fortalecer a formação dos profissionais 

direcionadas a esta especialidade, favorecendo dessa forma, o desenvolvimento 

deste aluno. 

 Contudo, observamos que estes acessos também estão relacionados à: 

orientação e às informações, A concepção da família sobre a deficiência, a 

condição de trabalho e renda, a dinâmica e estratégias de lutas sociais 

desenvolvidas pela família, com a afetividade, e oferta de políticas públicas 

disponíveis, entre outros. 

 Compreende-se, ainda que em vista de responder aos questionamentos 

do estudo, ou seja, em relação às políticas de educação inclusiva desenvolvida junto às 

pessoas com deficiência, diz respeito à competência do educador em identificar, acolher 

e trabalhar com as diferenças em sua sala de aula, bem como em relação aos desafios 

e ações para o acesso e permanência da pessoa com deficiência no ensino superior, é 

importante considerar que, se o ingresso de tal aluno foi legitimado pelo exame 

vestibular ou processo seletivo, ele tem o direito de encontrar condições de 

permanência e conclusão do curso que levem em consideração as suas dificuldades..   
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