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RESUMO 
 
 

No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(BRASIL, 2008) prevê que esta modalidade de ensino se efetive no nível superior por meio 
de ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos estudantes. Para isso, 
os entes federados e os sistemas de ensino em cooperação com as Instituições de Ensino 
Superior (IES) devem investir no planejamento e na prestação de recursos e serviços para a 
promoção de acessibilidade arquitetônica, comunicacional, com sistemas de informação e 
materiais didáticos e pedagógicos a serem viabilizados tanto nos processos de seleção 
quanto no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a 
extensão. Todavia, ainda são carentes os estudos visando mapear a situação do público-alvo 
da Educação Especial no Ensino Superior, tarefa de extrema importância, considerando o 
crescimento das matrículas, sobretudo a partir da década de 2000. Dados divulgados pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) indicam que a 
matrícula dos estudantes público-alvo da educação especial no Ensino Superior passou de 
5.078 em 2003 para 38.272 em 2017, havendo um incremento médio em torno de 2.371 novas 
matrículas a cada ano (INEP, 2003; 2017). Os dados ainda apontam que 69% dessas 
matrículas ocorrem em cursos de bacharelado e que tem sido cada vez mais frequente a 
presença de acadêmicos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação em cursos que envolvem disciplinas voltadas para a área das 
Ciências da Natureza e saúde. Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo geral 
analisar os limites e as possibilidades da área de Ciências da Natureza frente aos estudantes 
público-alvo da educação especial nos cursos de bacharelado de uma Instituição Federal de 
Ensino Superior (IFES), localizada na Região Norte do Brasil. Para isso, foram privilegiados 
os seguintes objetivos específicos: a) Examinar o alcance das políticas educacionais no que 
diz respeito ao acesso e à permanência dos estudantes público-alvo da Educação Especial 
no Ensino Superior; b) Problematizar os limites e as possibilidades da educação para esse 
público, à luz dos estudos de Vygotski; c) Discutir as percepções dos professores acerca dos 
limites e possibilidades do ensino de Ciências da Natureza para esse público, evidenciando 
as implicações dessas concepções para o processo de inclusão/exclusão desses estudantes. 
A pesquisa teve seu embasamento teórico tanto em autores que estudaram a história da 
educação especial e do ensino de Ciências da Natureza como em pesquisas acadêmicas 
(teses, dissertações, artigos) produzidas de 2008 a 2018 sobre o tema inclusão no Ensino 
Superior e ensino de Ciências da Natureza no Ensino Superior. O aporte metodológico da 
investigação implicou inicialmente a utilização de fontes documentais selecionadas com base 
em documentos orientadores (cartilhas, orientações, relatórios etc.) e documentos normativos 
(leis, decretos, resoluções, portarias, editais etc.); também foram utilizados dados estatísticos 
recolhidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a população 
brasileira com deficiência e dados coletados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) sobre a Educação Superior brasileira, assim como os 
dados dos estudantes público-alvo da educação especial atendidos na IFES participante. 
Além disso, a investigação contou com instrumento de entrevista para coleta de informações 
sobre a percepção dos professores acerca dos limites do ensino frente ao público da 
educação especial. Do ponto de vista da Teoria Histórico-Cultural, assim como das 
investigações realizadas sobre o tema, os resultados permitiram inferir que por meio das 
intervenções mediadas pela linguagem ou por materiais/instrumentos corretos, aquilo que 
parece ser um limite em virtude da própria condição da deficiência, deixa de ser um problema 
e passa a ser uma possibilidade. Além disso, constatou-se que a inclusão no Ensino Superior 
não passa apenas pelo direito de acesso ou pela promoção de acessibilidade arquitetônica, 
comunicacional. Mais do que isso, permanece como um limite para a área das Ciências da 
Natureza a construção de uma nova postura pedagógica e atitudinal, capaz de desestabilizar 
o modelo majoritário, considerado padrão de ser humano idealizado para os espaços 
acadêmicos. 
 



Palavras-chave: Ciências da Natureza. Ensino Superior. Público da Educação Especial. 

 
 

ABSTRACT 
 
 
In Brazil, the National Policy on Special Education from the Perspective of Inclusive Education 
provides that special education is effective in higher education through actions that promote 
student access, permanence and participation. To this end, federated entities and education 
systems in cooperation with Higher Education Institutions (HEIs) should invest in planning and 
providing resources and services for the promotion of architectural accessibility, 
communications, information systems, didactic and pedagogical materials, to be made 
possible both in the selection processes and“ in the development of all activities involving 
teaching, research and extension. However, studies are still lacking in order to map the 
situation of the target audience of special education in higher education, an extremely 
important task considering the growth of enrollment, especially from the 2000s. Data released 
by the National Institute for Educational Studies and Research Anísio Teixeira (Inep) indicate 
that enrollment of students targeted by special education in higher education increased from 
5,078 in 2003 to 38,272 in 2017, with an average increase of around 2371 new enrollments 
each year (INEP, 2003; 2017). The data also point out that 69% of these enrollments occur in 
baccalaureate courses and that the presence of academics with disabilities, global 
developmental disorders and high skills / giftedness in courses that involve disciplines focused 
on the area of Science has been increasingly frequent. Nature and health. Given the above, 
this research has as its general objective to analyze the limits and possibilities of the teaching 
of Natural Sciences in front of the public target students of the special education of a Higher 
Education Institution (IFES) located in the Northern Region of Brazil. To this end, the following 
specific objectives were privileged: (a) to examine the scope of educational policies with regard 
to access and retention of public students of special education in higher education; b) 
problematize the limits and possibilities of the teaching of natural sciences, in the light of the 
historical-cultural theory; c) discuss the teachers' perceptions of two bachelor degree courses 
about the limits of science education in nature for this public, highlighting the implications of 
these conceptions for the process of inclusion/exclusion of these students. The research had 
its theoretical basis both authors who studied the history of special education and the teaching 
of natural sciences as well as academic research (theses, dissertations, articles) produced 
between 2008 and 2018 on the theme inclusion in higher education and science education. 
nature in higher education. The methodological contribution of the research initially implied the 
use of documentary sources selected from guiding documents (booklets, guidelines, reports, 
etc.) and normative documents (laws, decrees, resolutions, ordinances, edicts, etc.); We also 
used statistical data collected from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) 
on the Brazilian population with disabilities and data collected from the National Institute for 
Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP) on Brazilian Higher Education, as 
well as student data. target audience of special education attended at participating IFES. In 
addition, the investigation included an interview tool to collect information about teachers' 
perceptions about the limits of teaching to the public of special education. From the point of 
view of the Historical Cultural Theory, as well as the investigations carried out on the theme, 
the results allowed us to infer that through interventions mediated by language or by correct 
materials / instruments, what seems to be a limit due to the condition of disability , is no longer 
a problem and becomes a possibility. In addition, it was found that inclusion in higher education 
does not only involve the right of access or the promotion of architectural, communicational 
accessibility. More than that, the construction of a new pedagogical and attitudinal posture, 
which destabilizes the majority model, considered as the idealized human standard for 
academic spaces, remains a limit for the area of Natural Sciences. 
 
Keywords: Natural Sciences. University education. Special Education Public. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa constitui um estudo acerca do público-alvo da Educação 

Especial, isto é, as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 

altas habilidades/superdotação, evidenciando os limites e possibilidades frente a esse 

público no Ensino Superior, especialmente, em cursos que abordam conhecimentos 

da área de Ciências da Natureza. 

A escolha desse objeto de investigação é resultado de aproximações com o 

saber científico durante minha formação acadêmica. Durante a graduação em 

Pedagogia (2012-2016), ao mesmo tempo em que me formava como professora da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, participava do estudo 

desenvolvido pelo projeto “Política de educação inclusiva na Amazônia”1, cujo foco 

era a inclusão da criança com Síndrome de Down no ensino regular2 da rede municipal 

de Rolim de Moura/Rondônia. 

Nesse projeto, os resultados evidenciaram argumentos contrários à inclusão da 

criança com Síndrome de Down na rede regular de ensino, privilegiando o 

atendimento em salas especiais. A limitação biológica desta criança se impôs como 

condição de descrédito ao espaço educacional, principalmente na impossibilidade do 

desenvolvimento dos conhecimentos historicamente produzidos, inferindo uma 

espécie de destino predeterminado. 

Com a inserção no Programa de Mestrado em Ensino de Ciências, essas 

inquietações propiciaram novos questionamentos, entre os quais se destaca: Se a 

inclusão do público-alvo da educação especial ocorre sob determinadas condições 

em uma das etapas da educação básica, como, de maneira geral, esse público tem 

alcançado os níveis mais elevados de ensino?  

                                                             
1 Projeto desenvolvido entre o período de agosto/2014 a julho/2015 em colaboração com o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, sob orientação da Profa. Dra. Flavine Assis de 
Miranda, do Departamento de Educação da Universidade Federal de Rondônia, campus Rolim de 
Moura. 
2 Esclarecemos que o uso da expressão “ensino regular” não significa considerar que as escolas 
especiais – desde que legalmente autorizadas pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino – sejam 
instituições “irregulares”. Portanto, os termos escola/classe regular e comum serão utilizadas nesse 
texto como sinônimos e como forma de diferenciar o seu papel das escolas ou instituições especiais. 
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Essa inquietação possibilitou o entendimento de que a inclusão no espaço 

educacional regular foi influenciada por pressões advindas do movimento social a 

favor da luta pelos direitos e, na constituição deste direcionado por sucessivos 

acordos internacionais, resultando em diversos países, inclusive o Brasil, no 

desenvolvimento de políticas públicas de Educação para Todos. Por sua vez, estas 

políticas possibilitaram a ampliação do acesso desse público à educação superior em 

cursos de licenciatura e bacharelado. 

Conforme resultados apontados por Nozu, Bruno e Cabral (2018), essa 

população tem sido cada vez mais frequente em cursos de Medicina, Ciências 

Biológicas, Medicina Veterinária, Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, 

Farmácia, etc. No entanto, a ampliação se deu de forma desigual, pois apenas uma 

pequena parcela da população brasileira com deficiência, isto é, 6,7% apresentaram 

nível superior completo no ano de 2010 (BRASIL, 2012a). Esse dado, nos leva a inferir 

que, do mesmo modo como já observado na Educação Básica, há possíveis 

limitações da política educacional brasileira para que esse grupo conclua o Ensino 

Superior. 

De maneira que tal inferência nos impulsiona ao desejo de pesquisar quais são 

esses limites no contexto atual, em que, segundo dados divulgados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a matrícula dos 

estudantes público-alvo da educação especial no Ensino Superior somava 38.272 em 

20173 (INEP, 2017). Dessas, 67% concentravam-se em cursos de bacharelado, razão 

pela qual optamos por desenvolver a pesquisa nesses cursos. Além disso, ao 

analisarmos a produção científica brasileira sobre o tema, verificamos que a maioria 

das pesquisas realizadas no Ensino Superior4 agrupa seus estudos na área da 

licenciatura, razão pela qual consideramos pertinente voltar nossa análise ao 

bacharelado. Quanto à área desta investigação acadêmica, a escolha se relaciona ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza do qual este estudo 

se originou. 

Feitas essas considerações, ressaltamos que o suporte teórico desta 

dissertação tem como base os estudos de Vygotski5 (1997). Ancorado no marxismo, 

                                                             
3 Dados do último Censo (2017). 
4 Apresentaremos os resultados dessas pesquisas nas seções I e II desta dissertação. 
5 Apesar de se encontrar Vygotski grafado de diversas formas, tais como: Vygotskij (em alemão), 
Vigotski (em português), Vygotski (em inglês), adotaremos neste trabalho a grafia da obra Fundamentos 
de Defectologia – Tomos V, na versão em espanhol, que registra: Vygotski. 
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este autor compreende o homem enquanto ser histórico e social, desvelando a 

condição determinista e majoritária de ser humano enquanto ser autônomo e produto 

da materialização de sua própria ideia. Embora estejamos amplamente influenciados 

por questões de ordem determinada, não podemos ignorá-las, pois é na apreensão 

dessa condição que é possível compreender a realidade existente. Conforme Marx e 

Engels: 

O modo pelo qual os homens produzem seus meios de existência depende 
principalmente da natureza de tais meios já existentes, e cuja reprodução se 
faz necessária. Não devemos considerar esse modo de produção 
exclusivamente sob tal ponto de vista, ou seja, considerá-lo como reprodução 
da existência física dos indivíduos, mas sim como representando, já uma 
forma determinada da atividade dessas pessoas, uma forma precisa de 
manifestar sua vida, um modo de vida determinado (2015, p. 15). 

Embasado por essa concepção, Vygotski6 (1997) nos leva ao entendimento de 

que a educação do público-alvo da Educação Especial, especialmente às pessoas 

com deficiência, deve superar a visão de determinada limitação biológica, pois tal 

limitação se relaciona, principalmente, às condições constituídas nas várias barreiras 

físicas, econômicas, políticas e atitudinais da vida em sociedade determinadas pelo 

meio social. Portanto, sob essas bases e para além das limitações biológicas do 

público da educação especial, neste estudo discutimos o seguinte problema: Quais 

são os limites e as possibilidades frente ao público-alvo da Educação Especial no 

Ensino Superior? A partir dessa questão central, e abrangendo a delimitação desse 

estudo, além do contexto geográfico em que foi realizado, questionamos ainda: Quais 

são os limites e as possibilidades frente ao público-alvo da Educação Especial nos 

cursos de bacharelado de uma IFES localizada na Região Norte? O que dizem, 

nesses cursos, os professores a respeito dos limites e possibilidades da área de 

Ciências da Natureza? 

Diante dessas questões, o objetivo principal desta dissertação foi analisar os 

limites e as possibilidades da área Ciências da Natureza frente aos estudantes 

público-alvo da Educação especial em cursos de bacharelado. E para atingir esse 

propósito, os seguintes objetivos específicos foram organizados em relação a esse 

público: 

  

                                                             
6 Apesar de se encontrar Vygotski grafado de diversas formas, tais como: Vygotskij (em alemão), 
Vigotski (em espanhol), Vigotski (em português), Vygotski (em inglês), adotaremos, neste trabalho a 
grafia em português, devido estar grafada na maioria das obras que estamos utilizando como base, 
sendo estas apresentadas no corpo do texto e nas referências biográficas. 
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a) Examinar o alcance das políticas educacionais no que diz respeito ao 

acesso e à permanência dos estudantes público-alvo da Educação Especial 

no Ensino Superior; 

b) Problematizar os limites e as possibilidades da educação, à luz dos estudos 

de Vygotski; 

c) Discutir as percepções dos professores acerca dos limites e possibilidades 

do ensino de Ciências da Natureza, evidenciando as implicações dessas 

concepções para o processo de inclusão/exclusão desses estudantes. 

 

Tendo como referência os questionamentos e os objetivos desta investigação, 

apresentamos os caminhos da pesquisa: os procedimentos metodológicos; a análise; 

e sua organização. 

 

Caminhos da pesquisa 

 

O procedimento metodológico se configurou em duas etapas. Na primeira, 

utilizamos fontes documentais, dados estatísticos, levantamento e revisão de 

produções acadêmicas. Na segunda, realizamos entrevistas com professores de 

cursos de bacharelado de uma instituição do Ensino Superior do estado de Rondônia. 

Passamos, agora, a uma descrição dessas etapas.  

Na primeira etapa, foram privilegiados dados de fontes relativos ao acesso do 

público-alvo da Educação Especial no Ensino Superior, dos quais foram recolhidos 

em documentos orientadores (cartilhas, orientações, relatórios etc.) e documentos 

normativos (leis, decretos, resoluções, portarias, editais, entre outros).  

Quanto aos dados estatísticos, foram coletados de documentos (notas 

estatísticas, sinopses estatísticas etc.) elaborados pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Recorremos aos levantamentos 

estatísticos empreendidos pelo INEP entre os anos de 2003 a 2017, disponibilizados 

no site da entidade via download de arquivos formato pdf e zip. Foram extraídos 

desses arquivos indicadores sobre a matrícula desse público no Ensino Superior, de 

acordo com a dependência administrativa com relação à esfera estadual, federal e 

municipal, aglutinados no decorrer do texto em categoria administrativa 

correspondente ao setor público e privado. 
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Como medida a complementar a problematização desses dados, realizamos o 

levantamento de produções acadêmicas no âmbito nacional, disponibilizadas em três 

bancos de dados: Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BDTD) e Scientific Eletronic Library Online – SciELO-Brasil. 

Para isso, utilizamos o recorte temporal de dez anos (2008-2018), relativo à  área 

Educação e Ensino, incluindo os seguintes descritores de busca: ensino de Física; 

ensino de Química; ensino de Ciências; ensino de Biologia; ensino de Matemática; 

Ensino Superior. Associando-os a outros descritores, como: Ensino Superior; 

acessibilidade; inclusão; políticas públicas; necessidades especiais; público da 

educação especial; deficiência auditiva, deficiência física; surdo; visual; cego, altas 

habilidades/superdotação. Ressalta-se a carência de estudos no Ensino Superior 

referente ao público-alvo da Educação Especial em cursos especificamente de 

bacharelado. 

Esses critérios de busca permitiram a identificação de 51 trabalhos, os quais 

incluíram 5 teses, 15 dissertações e 31 artigos. Após a leitura integral, os resultados 

foram sistematizados em quadros-síntese7. Os dados sistematizados possibilitaram o 

acesso ao que está sendo produzido com relação ao nosso campo de estudo, 

permitindo 

[...] levantamentos, balanços, mapeamentos, análises críticas, buscando 
colocar em evidência os temas e assuntos focalizados, as abordagens 
metodológicas, procedimentos e análises, os aportes teórico-metodológicos, 
resultados que possam ser replicados ou evitados” (VOSGERAU; 
ROMANOWSKI, 2014, p.166). 

 

 Portanto, a primeira etapa possibilitou examinar o alcance das políticas 

educacionais no que diz respeito ao acesso e à permanência dos estudantes público-

alvo da Educação Especial no Ensino Superior. Valendo-nos desses levantamentos, 

as abstrações iniciais permitiram problematizar os limites e as possibilidades do 

ensino de Ciências da Natureza, à luz dos estudos de Vygotski,  os quais empregamos 

com o esforço de estabelecer conexões, mediações e contradições dos fatos que 

constituíram as relações entre a parte e a totalidade.  

Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas com sete professores: dois do 

curso de Zootecnia, dois do curso de Engenharia de Pesca do câmpus de Presidente 

                                                             
7 Os modelos de quadros-sínteses encontram-se nos apêndices A e C desta dissertação. 
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Médici, e três do curso de Medicina veterinária do campus de Rolim de Moura da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR). As entrevistas tiveram por objetivo coletar 

informações sobre as percepções destes acerca dos limites do ensino de Ciências da 

Natureza quando dirigido ao público da Educação Especial. 

Para obtenção dessa amostra e campo de estudo, contamos com um 

levantamento8 de acadêmicos público da Educação Especial, sua natureza e curso. 

Foram identificados o total de 60 estudantes, dos quais 58 relacionam-se ao curso de 

Medicina Veterinária, um em Engenharia de Pesca e um em Zootecnia. 

A partir desse levantamento, realizamos o mapeamento dos professores que 

lecionam/lecionaram nesses cursos, incluindo esses estudantes. Utilizamos como 

critério de identificação os professores que apresentaram formação ou área de 

atuação em Ciências da Natureza (Biologia, Física, Química, Matemática e Química) 

e ou/áreas afins9. Esta etapa contou com a verificação dos Currículos Lattes e das 

informações contidas no sítio eletrônico e nos departamentos.  

Feito isso, foram realizados os primeiros contatos com os professores, 

mediante e-mail e telefone. Este primeiro contato permitiu, conforme a disponibilidade 

dos professores, o encontro individual, em que expusemos a natureza da pesquisa, 

os objetivos, métodos, riscos e benefícios que esta pudesse causar. Após esta 

explicação, os professores assinaram a autorização10 em que consentiam 

voluntariamente participar nesta investigação. 

Para a realização da coleta de dados, foi elaborado previamente um roteiro com 

perguntas semiestruturadas11, que possibilitou não somente levantar as informações, 

mas também organizar o processo de interação com o participante. Além disso, as 

entrevistas foram gravadas individualmente e, depois, transcritas para compor o 

material de análise. 

O estudo foi protocolado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Rondônia - UNIR12 (n° do protocolo – 96183518.2.0000.5300). Após sua 

aprovação, por meio do Parecer n° 2.989.557 houve a garantia de que os 

                                                             
8 Informação disponível no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). 
9 Utilizamos como base o documento orientador intitulado Cursos e áreas afins, Resolução 499, 2017, 
Conselho Superior de Acadêmico - CONSEA/UNIR. Disponível em: 
<http://www.secons.unir.br/consea/resolucao/5926_510_510_resea__vagas_ociosas_cursos_unir___
revoga_resol._499_consea___revogada_034.consun.pdf>. Acesso em: 30 maio 2018. 
10 Modelo de Consentimento Livre Esclarecido apresentado aos professores, disponível no apêndice F 
ao final desta dissertação. 
11 Roteiro de Questões Semiestruturadas, disponível no apêndice G no final desta dissertação. 
12 Documento disponível no anexo A, com o n° do protocolo e o parecer favorável a esta pesquisa. 

http://www.secons.unir.br/consea/resolucao/5926_510_510_resea__vagas_ociosas_cursos_unir___revoga_resol._499_consea___revogada_034.consun.pdf
http://www.secons.unir.br/consea/resolucao/5926_510_510_resea__vagas_ociosas_cursos_unir___revoga_resol._499_consea___revogada_034.consun.pdf
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procedimentos estão eticamente de acordo com a proteção devida dos participantes 

desta pesquisa.  

Com relação à sistematização e ao aprofundamento no tratamento das 

informações produzidas nas entrevistas, valemo-nos da análise de conteúdo, que 

consiste:  

 

[...] em conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das 
mensagens visando obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos à produção/recepção (variáveis 
inferidas) das mensagens (BARDIN, 1977, p.42). 

 

Assim, procedemos à leitura de todos os componentes constitutivo do corpus 

resultante das entrevistas; em seguida realizamos a decodificação do material, 

considerando tanto os recortes dos textos em unidades de registros quanto a  

interpretação, que consiste em captar os conteúdos manifestos e latentes contidos em 

todo o material produzido (BARDIN, 1977). 

Além dessa introdução, estruturamos a exposição do estudo em três seções. 

Na primeira, apresentamos os estudantes público da Educação Especial no Ensino 

Superior, com base no exame dos documentos normativos, estatísticos e a revisão de 

produção acadêmica (em periódico), evidenciando o alcance das políticas 

educacionais no que diz respeito ao acesso e à permanência nesse nível de ensino. 

Na segunda, tratamos dos limites e das possibilidades da Educação Especial à 

luz dos estudos de Vygotski e da problematização destes evidenciados nos resultados 

de pesquisa (teses e dissertações) da área de Ensino de Ciências da Natureza no 

Ensino Superior. 

Na terceira seção, apresentamos os limites e possibilidades evidenciados nos 

lócus da investigação, por meio da caracterização da instituição pesquisada em 

relação ao atendimento do público da Educação Especial, além de percepções, 

análise e discussões das falas dos professores. 

Por fim, entendemos que pesquisar sobre as Ciências da Natureza, 

especialmente frente ao público-alvo da Educação Especial, é uma tarefa coletiva, 

que nos permite pensar em uma maneira de conceber o espaço educacional, 

especialmente o Ensino Superior, de modo que esse público participe ativamente do 

processo educativo e potencialize a aquisição de instrumentos que propiciem o 
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acesso aos conhecimentos científicos, tão importantes e necessários, para este 

transcender o espaço acadêmico.  



 

EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: EVOLUÇÃO DO 

ACESSO E CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA 

 
 

De modo geral, o atendimento ao público-alvo da educação especial no Brasil 

até o final da primeira metade da década de 1970, foi relegada às instituições 

especializadas, em sua maioria de natureza privada e filantrópica, que prestavam 

serviços mais assistenciais do que educacionais (BUENO, 1993; JANNUZZI, 1992; 

MAZZOTA, 2001). Esse cenário de exclusão educacional também foi registrado no 

Ensino Superior, pois, mesmo após a criação das primeiras universidades públicas e 

gratuitas, o acesso a este nível de ensino permaneceu restrito a uma pequena parcela 

da população. 

Todavia, a partir da segunda metade da década de 1990 a preocupação com a 

escolarização dos estudantes público da educação especial passa a ser incorporada 

nos documentos legais, a exemplo da LDB 9394/96 que inseriu um capítulo especifico 

para tratar da educação especial, definindo-a como uma modalidade de ensino 

“oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação” (BRASIL, 2008b, p. 39). A partir desse momento, as políticas 

educacionais para a área investiram no atendimento no sistema regular de ensino 

impulsionando, gradativamente, a matrícula desse público no Ensino Superior. 

No que tange a esse nível de ensino, a Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008b) ainda em vigência, prevê que 

a educação especial se efetive no Ensino Superior “por meio de ações que promovam 

o acesso, a permanência e a participação dos alunos” (p. 11). Para isso, os entes 

federados e os sistemas de ensino em cooperação com as Instituições de Ensino 

Superior (IES) devem investir no planejamento e na prestação de “recursos e serviços 

para a promoção de acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de 

informação, nos materiais didáticos e pedagógicos” (ibid), a serem viabilizados tanto 

nos processos de seleção quanto “no desenvolvimento de todas as atividades que 

envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão” (BRASIL, 2008b, p.11). 
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Todavia, ainda são carentes os estudos visando mapear a situação do público-

alvo da educação especial no Ensino Superior, tarefa de extrema importância diante 

do crescimento das matrículas, sobretudo a partir da década de 2000. Dados 

divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) indicam que a matrícula dos estudantes público-alvo da educação 

especial no Ensino Superior passou de 5.078 em 2003 para 38.272 em 2017, havendo 

um incremento médio em torno de 2.371 novas matrículas a cada ano (INEP, 2003; 

2017). Esse crescimento, no entanto, corresponde a um percentual pequeno se 

comparado à expansão geral das matrículas no Ensino Superior, cujo incremento 

anual, no mesmo período, foi de 314.260 matrículas em média, saltando de 3.887.022 

em 2003 para 8.286.663 em 2017. 

Nessa perspectiva, discutiremos ao longo dessa seção alguns dados relativos 

ao acesso e à permanência desse público no Ensino Superior, sobretudo a partir da 

segunda metade da década de 1990 e início da década de 2000. Os dados sobre o 

acesso são provenientes de documentos legais e norteadores, além de fontes 

estatísticas como o Censo da Educação Superior publicado pelo INEP. As questões 

sobre a permanência são discutidas mediante o levantamento e a análise da produção 

na área em periódicos nacionais com avaliação Qualis/Capes. Com base nesses 

dados relativos ao público e ao ensino em questão, vamos problematizar as ações 

colocadas em prática pela política educacional brasileira.  

 

1.1 Dados do acesso ao Ensino Superior a partir da década de 1990 

 

Após a aprovação da LDB 9.394/96, um dos primeiros documentos a manifestar 

preocupação com o acesso do público da educação especial no Ensino Superior foi o 

Aviso Circular, n° 277 (BRASIL, 1996a), assinado pelo Ministro da Educação à época, 

Paulo Renato Souza. O Aviso continha duas páginas orientando as Instituições de 

Ensino Superior (IES) a se adequar ao processo de acesso dos estudantes com 

deficiência ao ensino, além de apontar procedimentos básicos requeridos tanto nos 

processos seletivos como na oferta de materiais adaptados. Entre os procedimentos 

no processo seletivo, o aviso recomendava a criação de mecanismos para identificar 

a deficiência do candidato a priori, “de forma que a comissão do vestibular possa 

adotar critérios de avaliação compatíveis com as características inerentes a essas 

pessoas” (BRASIL, 1996a, p. 2). Dentre esses critérios compatíveis, recomendava a 
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“instalação de bancas especiais contendo, pelo menos, um especialista na área de 

deficiência do candidato” e a “ampliação do tempo determinado para a execução das 

provas de acordo com o grau de comprometimento do candidato” (idem, p. 2). 

Além destas, o Aviso Circular dispunha de recomendações específicas a serem 

tomadas em relação aos candidatos com deficiência física, visual e auditiva. Dentre 

elas, a “adaptação de espaços físicos, mobiliário e equipamentos; utilização de provas 

orais ou uso de computadores e outros equipamentos” para as pessoas com 

deficiência física “com comprometimento dos membros superiores” (BRASIL, 1996a, 

p. 1-2). Para os sujeitos com limitações sensoriais (cegos, baixa visão e surdez), o 

documento previa: 

 
Utilização de textos ampliados, lupas ou outros recursos ópticos especiais 
para as pessoas com visão subnormal/reduzida; utilização de recursos e 
equipamentos específicos para cegos: provas orais e/ou em Braille, sorobã, 
máquina de datilografia comum ou Perkins/Braille, DOS VOX adaptado ao 
computador. Colocação de intérprete no caso de Língua de Sinais no 
processo de avaliação dos candidatos surdos; Flexibilidade nos critérios de 
correção da redação e das provas discursivas, dando relevância ao aspecto 
semântico da mensagem sobre o aspecto formal e/ou adoção de outros 
mecanismos de avaliação da sua linguagem em substituição a prova de 
redação. (BRASIL, 1996a, p. 1-2). 

 

Essas orientações foram propostas visando reduzir dificuldades para o ingresso 

desse público no Ensino Superior. Entretanto, ampliar a entrada é apenas o primeiro 

passo do processo de escolarização nesse nível de ensino. É necessário também 

garantir as condições objetivas para que as IES possam atender com qualidade os 

estudantes durante todo o seu percurso acadêmico, possibilitando tanto a sua 

permanência quanto a apropriação de conhecimentos (BISOL et al, 2010; BRUNO, 

2011; DUARTE et al, 2013; REGINI; MÓL, 2013).  

A respeito do assunto, o Aviso Circular recomendava o desenvolvimento de 

ações visando a “flexibilização de serviços educacionais e da infraestrutura, bem 

como a capacitação de recursos humanos, possibilitando sua permanência, com 

sucesso, em certos cursos” (BRASIL, 1996a, p. 2, grifo nosso). Chama a atenção a 

expressão “certos cursos” que, não sendo esclarecida pelo documento, deixa margem 

para interpretações excludentes. Além disso, é lamentável o fato de uma questão 

dessa importância ser tratada por meio de um Aviso Circular, quando, no mínimo, 

mereceria ser regulamentada por legislação específica. 

Apenas em 1999, três anos após a publicação do Aviso Circular nº 277, o 

Decreto n° 3.298 (BRASIL, 1999) estabeleceu a obrigatoriedade das IES em se 
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reestruturarem – física e pedagogicamente – para atender as pessoas com 

deficiência. Essa prerrogativa é formalizada no artigo 27, ao explicitar: 

 

As instituições de Ensino Superior deverão oferecer adaptações de provas e 
os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de 
deficiência13, inclusive tempo adicional para realização das provas, 
conforme as características da deficiência.  
§ 1º. As disposições deste artigo aplicam-se, também, ao sistema geral do 
processo seletivo para ingresso em cursos universitários de 
instituições de Ensino Superior.  
§ 2º. O Ministério da Educação, no âmbito da sua competência, expedirá 
instruções para que os programas de educação superior incluam nos seus 
currículos, conteúdos, itens ou disciplinas relacionados à pessoa portadora 
de deficiência (BRASIL, 1999, grifo nosso). 

 

Nota-se que, ao contrário do Aviso Circular nº 277/1996, esse Decreto não 

apontou restrições quanto ao curso de ingresso. Todavia, a permanência dos que 

ingressavam ainda continuou prejudicada por quase dez anos. Isso porque apenas 

em 2005 as IES tiveram possibilidade de obter recursos específicos para o 

atendimento ao público-alvo da educação especial por meio de editais do Programa 

de Acessibilidade ao Ensino Superior – Incluir (BRASIL, 2005b). 

O Programa Incluir foi criado visando apoiar projetos de Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES) que apresentam objetivos quanto à eliminação de barreiras 

atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação. O primeiro e o segundo 

edital foram publicados em 2005 e 2006, com previsão orçamentária de R$ 

1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) cada um. Por meio desses editais, foram 

selecionados 13 projetos em 2005 e 28 em 2006. Em 2007, o edital duplicou os 

recursos orçamentários e financeiros para o valor total de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) e em 2008 houve nova ampliação orçamentária no valor total de 

3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) (MEC, 2005; 2006; 2007; 2008). 

Todavia, até o final de 2008, os editais contemplavam apenas as IFES, situação que 

se modificou apenas em 2009, quando o edital nº 5 ampliou o orçamento para R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dos quais R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais) seriam disponibilizados para atender as Instituições Estaduais de Ensino 

Superior (MEC, 2009). Salienta-se que esse valor foi mantido no edital de 2010, 

porém, nesse as instituições estaduais foram novamente excluídas do processo de 

                                                             
13 De acordo com a Política de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (2008), o termo portador 
com deficiência não se usa mais. Este público é referenciado como pessoa com deficiência, podendo 
ser do tipo auditiva/surdez; visual/cegueira, física e intelectual. 
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seleção (BRASIL, 2010). Como não há maiores explicações sobre a questão, 

salientamos que essa é uma lacuna que pode ser elucidada por pesquisas futuras 

sobre o Programa Incluir. 

No período de 2005 a 2010, as propostas para os editais do Programa Incluir 

poderiam desenvolver diferentes ações de acessibilidade contemplando “adequações 

arquitetônicas para acessibilidade física, aquisição de recursos de tecnologia 

assistiva, aquisição e desenvolvimento de material didático e pedagógico acessível” 

(BRASIL, 2010, p. 52). Também poderiam contemplar a aquisição e adequação de 

mobiliários para acessibilidade e a “formação de profissionais da instituição para o uso 

dos recursos de tecnologia assistiva, da Língua Brasileira de Sinais – Libras e outros 

códigos e linguagens para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência 

na educação superior” (BRASIL, 2010, p. 52). Portanto, o foco recaía muito mais na 

eliminação de barreiras físicas e comunicacionais do que nas atitudinais e 

pedagógicas. 

A partir de 2011, a Secretaria de Ensino Superior (SESU) deixou de publicar 

editais para o Programa Incluir e o apoio às IFES foi condicionado ao Decreto n° 

7.611/2011, que regulamentava a “oferta do atendimento educacional especializado 

aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular” 

(BRASIL, 2011, s/p). No referido Decreto houve a previsão por parte da União de apoio 

técnico e financeiro às IFES, visando contemplar uma única ação: a “estruturação de 

núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior” (BRASIL, 

2011, s/p). 

De um lado, se num primeiro momento a inserção desse apoio em um Decreto 

pode ser interpretada como um avanço que supera a política de editais, por outro, é 

possível inferir que ele também impeliu uma redução nas ações a serem 

desenvolvidas, já que o foco passou a ser única e exclusivamente a estruturação dos 

Núcleos de Acessibilidade (NA), configurando-se, desse modo, retrocesso para as 

IFES. Além disso, no parágrafo quinto do Artigo 5°, o retrocesso também aparece em 

relação ao papel dos Núcleos, quando se registra a função de “eliminar barreiras 

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

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

s/p). 
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Vê-se que nessa definição, sobre o papel dos NA, as barreiras atitudinais e 

pedagógicas não são mencionadas no Decreto. Nessa pesquisa, inferimos que a não 

menção a questões pedagógicas podem ter relação com as ações voltadas para a 

educação especial em todo o âmbito nacional, tendo em vista que, nesse período, a 

Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva centrou-se na 

prestação de serviços e disponibilização de recursos em detrimento de uma proposta 

pedagógica mais abrangente (GARCIA, 2013). Além disso, o parágrafo quinto do 

Artigo 5º do Decreto 7.611, ao mencionar o apoio ao Núcleos de Acessibilidade, faz 

menção apenas a pessoas com deficiência, deixando de fora outros sujeitos que 

compõem o público-alvo da educação especial. 

Pode-se inferir assim que a criação e consolidação dos Núcleos de 

Acessibilidade constituíram a principal ação do MEC na década de 2000, visando 

promover a permanência dos estudantes público-alvo da educação especial no Ensino 

Superior. Acompanhando a política de ênfase na criação de espaços e serviços em 

detrimento de uma concepção pedagógica, o MEC definiu os NA como espaços 

físicos, com profissional responsável pela organização das ações, articulação entre 

os diferentes órgãos e departamentos da universidade a fim de implementar a política 

de acessibilidade e efetivação das relações de ensino, pesquisa e extensão na área. 

Estes teriam por objetivos promover acessibilidade às pessoas com deficiência em 

todos os espaços, ambientes, materiais, ações e processos desenvolvidos na 

instituição. Além disso, integrar e articular as demais atividades da instituição, como 

os projetos de pesquisa, estudo, intercâmbio, cooperação técnico-científica e 

extensão, demonstrando seu caráter multidisciplinar para a inclusão educacional e 

social das pessoas com deficiência (BRASIL, 2008a). 

Para cumprir esse papel, a criação dos NA foi incorporada também ao Plano 

Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência – Viver sem Limites (Decreto 

7.612, de 17 de novembro de 2011). O Plano previu o apoio para a ampliação e o 

fortalecimento dos Núcleos de Acessibilidade nas IFES beneficiadas pelo Programa 

Incluir. Houve, igualmente, mudança na organização do Programa, que a partir de 

2012 passou a contar “com aporte de recurso financeiro, diretamente, previsto na 

matriz orçamentária das Instituições” (SECADI/BRASIL, 2013, p. 13). A partir desse 

ano, os Núcleos de Acessibilidade deveriam ser estruturados com base em quatro 

eixos: infraestrutura; currículo, comunicação e informação; programas de extensão; 

programas de pesquisa (SECADI/BRASIL, 2013). 
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De acordo com o Documento Orientador do Programa Incluir (SECADI/BRASIL, 

2013), foram alocados diretamente às IFES um total de R$ 11 bilhões, distribuídos 

entre 55 IFES com Núcleos de Acessibilidade. Tal repasse foi disponibilizado 

anualmente conforme a proposição quantitativa de matrículas do público da educação 

especial nas instituições beneficiadas. Tendo em vista esses valores, na introdução 

do Documento Orientador, destaca-se a seguinte afirmação. 

 

No período de 2005 a 2011, o Programa Incluir – acessibilidade na educação 
superior efetivou-se por meio de chamadas públicas concorrenciais, que, 
naquele momento, significaram o início da formulação de estratégias para 
identificação das barreiras ao acesso das pessoas com deficiência à 
educação superior. A partir de 2012, esta ação foi universalizada 
atendendo todas as IFES, induzindo, assim, o desenvolvimento de uma 
Política de Acessibilidade ampla e articulada. (SECADI/BRASIL, 2013, p. 
2) 

 

Diante dessa afirmação, questionamos: Será que houve mesmo 

universalização para todas as IFES? Em que termos seria essa universalização? E 

ainda: O que é possível entender por uma política de acessibilidade ampla e articulada 

e como ela se reflete na prática? 

Considerando essas indagações, é importante elucidar melhor os dados sobre 

o Programa Incluir. Esses dados apontam que, entre os Núcleos de Acessibilidade 

beneficiados, 40% deles localizavam-se na Região Sudeste, 22% no Nordeste, 16% 

no Norte e Sul e 6% no Centro-Oeste. A tabela a seguir apresenta a quantidade de 

Núcleos de Acessibilidade por região. 

 

Tabela 1 – IFEs com Núcleos de Acessibilidade, por Região. 

Região Total de IFES IFES com NA 

Brasil 109 55 

Centro-oeste 10 07 

Nordeste 29 13 

Norte 17 09 

Sudeste 36 18 

Sul 17 08 

Fonte: Organização própria a partir do Documento Orientador do Programa Incluir (BRASIL, 2013) e 
do Censo da Educação Superior (INEP, 2017). 
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Esses dados por si só põem em xeque a prerrogativa da universalização, uma 

vez que das IFES apenas metade foi contemplada com os NA. Conforme a tabela, 

nas cinco regiões brasileiras o total de Núcleos de Acessibilidades não corresponde à 

quantidade de IFES, sendo inferior à metade desse número nas regiões Sul (8 

núcleos) e Nordeste (13 núcleos). Apenas na região Centro-Oeste há uma 

concentração de núcleos que mais se aproxima da quantidade de IFES existentes. No 

Sudeste, metade das IFES possui núcleos e, na região Norte, das 17, oito não 

possuem. Todavia, é preciso considerar ainda que muitas dessas IFES possuem 

vários campi, o que reforça ainda mais nosso questionamento em relação à 

universalização. Como exemplo, citamos o caso da Universidade Federal de 

Rondônia onde realizamos essa pesquisa – essa instituição recebeu um total de R$ 

120.520,75 para a criação do NA. Todavia, conta com oito campi ao todo distribuídos 

pelo Estado.  

Somando-se o total de IFES das cinco regiões, verifica-se que os Núcleos de 

Acessibilidade correspondem a 50,5% desse total. Isso revela o caráter restritivo das 

políticas pautadas em chamadas públicas e editais, as quais além de não serem 

universais colocam para as próprias IES a responsabilidade quanto à execução 

dessas políticas, cabendo a elas a elaboração do projeto para o recebimento do 

recurso. Nessa perspectiva, as diferenças na quantidade de núcleos por região é um 

tema que requer novas pesquisas, capazes de elucidar os múltiplos fatores que 

limitam a consolidação dessa ação. 

O aspecto restritivo dessa política torna-se ainda mais evidente se comparado 

ao total de 2.448 IES existentes no país, entre as quais, as IFES representam apenas 

4,6% desse total. As demais IES estão assim distribuídas: 124 estaduais, 63 

municipais e 2.152 privadas (INEP, 2017). Se levarmos em consideração todas as IES 

públicas, o total de núcleos corresponderia apenas a 18,5%. 

Para além dos aspectos restritivos dos Núcleos, esses dados também 

apresentam informações sobre a ampliação das instituições privadas, uma vez que 

representam 84,4% das IES do Brasil. Ao todo são 2.152 IES privadas, enquanto há  

296 IES públicas. Embora as primeiras não tenham sido contempladas com o 

Programa Incluir, estas são privilegiadas por outras políticas e programas que 

fortalecem o setor. Programas como o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES 

(BRASIL, 2001) e Universidade para Todos – ProUni (BRASIL, 2005c) financiam, com 

recurso público, vagas nessa rede de ensino, sendo o primeiro o repasse de 
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financiamento estudantil subsidiado pelo governo às IES e, o segundo, isenção fiscal 

às IES por meio de vagas que as cedem. 

Isso significa dizer que, consoante com as políticas neoliberais, o Brasil adotou 

uma política de transformação da Educação Superior em mercadoria, além de utilizar 

recursos públicos para beneficiar instituições privadas, situação que em nosso país  

não é nenhuma novidade, principalmente em relação aos recursos para a área da 

Educação Especial. Nessa ótica, o Relatório de prestação de Contas Ordinárias de 

Gestão do Exercício de 2016 (BRASIL, 2017) aponta que o FIES e o ProUni 

atenderam, em 2016, o total de 18.296 estudantes com deficiência, representando 

84,4% das 21.668 matrículas desse público nas IES privadas. 

Em consequência, a tão propagada ampliação das matrículas a partir da 

década de 2000 ocorreu, no caso do Ensino Superior, sobretudo, nas instituições 

privadas. Assim, de 2003 a 2017 as matrículas de estudantes público da educação 

especial no setor privado aumentaram em detrimento do setor público. Esse fato é 

observado no gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 – Matrículas de estudantes público alvo da Educação Especial comparado ao número total de matrícula geral no Ensino Superior (2003-

2017) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total de matrícula de estudantes com deficiência 5.078 5392 6.327 6.960 6.943 12.054 21.006 20.338 23.250 26.663 29.221 33.475 37.927 35.891 38.272

Matrícula de estudantes com deficiência - Pública 1.373 1.318 2.080 1.855 1.392 1.984 6.599 6.885 6.531 7.999 9.409 13.234 15.752 14.558 14.293

Matrícula de estudantes com deficiência - Privada 3.705 4.074 4.247 5.105 5.551 10.070 14.407 13.453 16.719 18.664 19.812 20.241 22.175 21.333 23.979

Total de matrícula geral 3.887.0224.163.7334.453.1564.676.6464.880.3815.080.0565.115.8965.449.1206.739.6897.037.6887.305.9777.828.0138.027.2978.048.7018.286.663
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Fonte: Organização própria, com base na Sinopse Estatística da Educação Superior (INEP, 2003 – 2017). 
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Verifica-se que a quantidade de estudantes público-alvo da educação especial 

no Ensino Superior aumentou de 12.054 em 2008 para 38.272 em 2017, ou seja, 

pouco mais que o triplo. No entanto, comparando as matrículas de estudantes com 

deficiência ao total geral de matrículas no Ensino Superior, verificamos que ao longo 

dos anos houve um movimento inverso em termos percentuais. Por exemplo, em 2003 

o total de matrículas de estudantes com deficiência correspondia a 7,6% do total, 

mantendo-se mais ou menos estável até o final de 2007. No entanto,   esse percentual 

começa a sofrer redução a partir de 2008, chegando a 3,0% em 2017.  

Nota-se, portanto, que a quantidade de estudantes público-alvo da educação 

especial matriculados na educação superior ainda é bastante reduzida. Embora não 

seja nosso propósito elucidar os fatores que contribuem para essa realidade, podemos 

inferir fatores como: as barreiras arquitetônicas, comunicacionais e pedagógicas que 

requerem reorganização do ambiente em suas estruturas físicas; a expansão da 

Libras e do Braille; ausência de formação do corpo docente e demais servidores 

envolvidos nesse ambiente, proporcionando maior compreensão sobre o público da 

educação especial. 

Do público-alvo da Educação Especial, há maior evidência de estudantes com 

deficiência física, baixa visão e deficiência auditiva, como é possível observar na 

tabela abaixo:  

 
Tabela 2 – Matrículas por público-alvo da educação especial no Ensino Superior entre 
os anos de 2016 - 2017 

Tipo do público Quantidade de matrícula 

2016 2017 

Deficiência Física 12.784 14.449 

Baixa Visão 11.037 10.619 

Deficiência Auditiva 5.055 5.404 

Cegueira 2.075 2.203 

Surdez 1.739 2.138 

Deficiência Intelectual 1.389 2.043 

Altas habilidades Superdotação 1.202 1.067 

Deficiência Múltipla  761 690 

Autismo 255 378 

Síndrome de Asperger 233 376 

Transtorno Desingrategrativo da Infância 103 226 

Surdocegueira 96 139 

Síndrome de Rett 51 123 
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Total 36.780 39.77514 
Fonte: Elaboração própria, com base no Censo da Educação Superior (INEP, 2016; 2017). 

 

Quanto à distribuição da matrícula, o Censo de 2017 indica que os estudantes 

público-alvo da educação especial estão vinculados, nos últimos três anos, em três 

graus acadêmicos: 

 

Gráfico 2 – Percentual de matrículas do público alvo da Educação Especial por grau 

acadêmico, no ano de 2017 (%) 

Fonte: Organização própria, com base nos dados do Censo da Educação Superior (INEP, 2017). 
 

A maior incidência de matrículas concentra-se nos cursos de bacharelado 

(69%), o que indica controvérsias entre o real e a política nacional de inclusão, visto 

que esta faz mais referência aos cursos de licenciatura, principalmente quando propõe 

formação específica na área da Educação Especial, como é o caso da Lei 10.436/2002 

(BRASIL, 2002) que reconhece legalmente a Língua Brasileira de Sinais – Libras, 

como meio de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas 

institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina 

obrigatória de Libras no currículo dos cursos de formação de professores e de 

fonoaudiologia, e optativa para os demais cursos do Ensino Superior.  

Apesar dos dados quantitativos indicarem que a inclusão do público-alvo da 

Educação Especial tenha aumentado em número de matrículas, essa ampliação deve 

                                                             
14 O total difere do apresentado no gráfico 1 devido ao fato que um mesmo estudante pode ter mais de 

um tipo de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação. 
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ser interpretada de acordo com o contexto da perspectiva inclusiva na educação 

especial brasileira, que se deu não somente pela preocupação em garantir esse 

direito, mas também para atender exigências de organismos internacionais. 

Ao mesmo tempo, o desafio da educação superior para essa população ainda 

está longe de ser atingida, pois há uma série de limites que precisam ser superados, 

principalmente o acesso e a permanência a um ensino de qualidade. Assim, 

apresentamos a seguir alguns estudos, com o intuito de evidenciar os limites e 

possibilidades para esse público nesse espaço educacional. 

 

1.2 Pesquisas no Ensino Superior  

 

Apresentamos o levantamento e a revisão sistemática de estudos referentes à 

inclusão desses estudantes no Ensino Superior (GUARINELLO et al, 2008; CRUZ; 

DIAS, 2009; BISOL et al, 2010; REIS; EUFRÁSIO; BAZON, 2010; RIBEIRO; BENITE, 

2010; BRUNO, 2011; SILVA; CYMROT; D`ANTINO, 2012; DUARTE et al, 2013; 

REGINI; MÓL, 2013; OLIVEIRA et al, 2016; MELO; ARAÚJO, 2018; NOZU; BRUNO; 

CABRAL, 2018;), realizados no período de 2008 a 2018. Esse recorte temporal levou 

em consideração as ações governamentais que estimularam o acesso das pessoas 

com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação no Ensino Superior, principalmente após a data da 

publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. 

O levantamento das produções resultou de consulta na base de dados 

Scientific Eletronic Library Online – SciELO-Brasil, associando os descritores: inclusão 

no Ensino Superior; acessibilidade; pessoas com deficiência; necessidades 

educacionais especiais e políticas públicas de inclusão. 

A constituição do corpus de dados foi realizada mediante a consulta de 

periódicos acadêmicos-científicos dos estratos A1 e A2 da área de Educação 

definidos pelo Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – Capes. Os estratos delimitados se justificam em função do sistema Capes 

indicar os periódicos em que há publicações que representam a produção intelectual 

dos programas de pós-graduação de excelência de determinada área do 

conhecimento. 
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Foram localizados e analisados 31 estudos, em âmbito nacional, distribuídos 

em dez periódicos nacionais, conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 3: Dados quantitativos por periódicos e por região brasileira investigada 
(2008 – 2018) 

 
Periódico 

Região investigada Total de public. 
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N° 

RBEE - 1 - 3 3 3 1 11 

RBPEE 2 1 - 3 1 1 - 8 

Educar em Revista - - - - 1 1 1 3 

RBEP 1 - - 1 - - - 2 

C&E 1 - 1 - - - - 2 

Educação e Pesquisa - - - 1 - - - 1 

Cadernos de Pesquisa - - - - 1 - - 1 

Educação em Revista - - - 1 - - - 1 

RAES - 1 - - - - - 1 

Ensaio - - - - - - 1 1 

Total por região 
4 3 1 9 6 5 - 31 

28 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O maior número de publicações está reunido na Revista Brasileira de Educação 

Especial (RBEE). Em seguida, a Revista Psicologia Escolar e Educacional (RPEE), 

que dedicou uma edição especial sobre inclusão do público da educação especial no 

Ensino Superior. Outras revistas sobre Educação também apresentaram estudos com 

essa temática, como a Revista Educar em Revista; Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos (RBEP); Ciência & Educação (C&E); Cadernos de Pesquisa; Educação 

em Revista; Revista Avaliação do Ensino Superior (RAES) e Ensaio: Avaliação e 

Políticas Públicas. 

Em relação ao local de origem, nove investigações foram desenvolvidas na 

região Sudeste em IES do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; seis 

foram realizadas na região Sul, distribuídas entre o estado do Paraná, Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina; quatro publicações na região Centro-Oeste, todas no estado do 

                                                             
15 Notas: Foram classificados como ‘Mais de uma região’ os estudos que não mencionaram a região, 

mas declararam terem realizado a coleta em diversas universidades brasileiras. 
16 Devido o levantamento ter identificado pesquisas de revisão literária ou do tipo estado da arte, o 

presente estudo classificou como ‘Não se aplica’ a região investigada aos estudos dessa natureza. 
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Mato Grosso do Sul; a região Nordeste apresentou três estudos localizados no estado 

do Alagoas e do Rio Grande do Norte e, por fim, a região Norte apresentou entre o 

corpus selecionado, apenas uma investigação, no estado do Acre. 

A maior quantidade de publicações no Sudeste tem relação com o 

desenvolvimento socioeconômico dessa região, refletindo-se em maior número de 

IES, além de mais recursos e fomento para pesquisas. Essa hipótese corrobora com 

o resultado da pesquisa de Oliveira et al (2016) que, ao realizar o levantamento de 

produções acadêmicas sobre a inclusão do público da educação especial no Ensino 

Superior, de 2005 a 2014, identificou estar o maior contingente de estudos no sudeste 

brasileiro. 

Igualmente, chama a atenção a distribuição das investigações, a reduzida 

quantidade nas regiões Nordeste e Norte, fator que pode estar associado à acentuada 

desigualdade regional na distribuição dos recursos científicos e tecnológicos, o que 

dificulta as pesquisas. Dessa forma, universidades e institutos na região Norte e 

Centro-Oeste são recentes e estão em processo de consolidação, condição que 

implica limitados recursos humanos e financeiros disponibilizados por agências de 

fomento.  

Quanto ao tipo de deficiência, de maneira geral, as publicações voltaram mais 

a atenção para a deficiência auditiva, visual e física. Embora os estudos tenham sido 

realizados em diferentes regiões, os dados evidenciam que a situação da inclusão do 

público-alvo da educação especial no Ensino Superior é bastante similar, 

principalmente quanto ao número de estudantes matriculados, que é pequeno, assim 

como  ao acesso e à permanência deles nesse nível de ensino. 

Sobre a condição de acessibilidade no Ensino Superior, na pesquisa de Cruz 

& Dias (2009) realizada em uma universidade do estado de São Paulo, houve  leitura 

de entrevistas  de  sete estudantes surdos matriculados em diferentes cursos 

(Pedagogia, Ciências da Computação, Fisioterapia e Gestão Financeira). Os 

resultados indicaram que as condições desses estudantes no Ensino Superior são de 

natureza de “impedimentos, de abandono e de rejeição” (CRUZ; DIAS, 2009, p. 65). 

Em razão da ausência de intérpretes de Libras, os acadêmicos surdos precisavam 

fazer uso de mecanismos oralistas, que, por sua vez, negam uma série de conquistas 

com relação ao uso da língua de sinais, a exemplo do direito dos surdos em serem 

acompanhados por um intérprete em sala de aula (BRASIL, 2004). 
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A negação desse direito não é diferente no resultado apontado por Guarinello 

et al (2008), na região Sul, que em sua pesquisa discutiu o trabalho do professor 

intérprete de Libras em uma universidade e dois centros universitários da cidade de 

Curitiba. Os resultados indicaram a importância desse profissional na aprendizagem 

do surdo no Ensino Superior. Contudo, ainda em 2009, Guarinello et al (2009), realizou 

outra investigação com 20 estudantes surdos de diversos cursos (Letras Libras, 

Medicina, Desenho Industrial, Educação Física, Design Gráfico, Design de Moda, 

Administração, Psicologia e Pedagogia) em duas universidades, uma em Curitiba e 

outra em Florianópolis. O resultado indicou que onze desses estudantes não tinham 

a presença do intérprete de Libras na sala de aula. 

De fato, o direito assegurado é uma das principais críticas relacionadas às 

questões de acesso e permanência no Ensino Superior. Conforme a pesquisa 

realizada por Bisol et al (2010) em uma universidade federal de Caxias do Sul, os 

dados indicaram que os estudantes surdos estavam inseridos em um universo 

majoritariamente ouvinte, o qual pouco conhece sobre a surdez ou sobre a língua de 

sinais. Diante desse resultado, as pesquisadoras atribuem a importância de 

reorganizar o ensino de modo a valorizar a comunidade surda. 

Retomando estudos realizados na região Sudeste, as pesquisadores Reis, 

Eufrásio e Bazon (2010) analisaram, por meio de entrevista, a formação continuada 

de cinco professores licenciados em Ciências Biológicas de uma universidade de 

Minas Gerais. O cerne dessa pesquisa foi o atendimento de estudantes com 

deficiência visual. Os resultados evidenciaram que somente um dos professores teve 

formação continuada na área da educação especial, e os demais, por falta de 

conhecimento e fomento da instituição, não a realizaram. Segundo as autoras, a falta 

de formação e conhecimento, “[...] dificulta a atuação do professor em sala de aula, já 

que é imprescindível a adoção de práticas pedagógicas referentes à necessidade de 

cada aluno” (REIS, EUFRÁSIO, BAZON, 2010, p. 128). 

Silva, Cymrot, D`Antino (2012), com vista a colaborar com a efetivação do 

acesso e permanência em uma universidade de São Paulo, apresentaram demandas 

específicas ao atendimento de estudante com deficiência física, auditiva e visual, 

conforme o quadro abaixo: 

Quadro 1 – Demandas específicas ao atendimento de estudantes com deficiência 
física, auditiva e visual, apresentadas por Silva, Cymrot, D´Antino (2012). 
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FÍSICA AUDITIVA VISUAL 

Acesso aos espaços de uso 
coletivo por meio da 

eliminação de barreira 
arquitetônica. 

Intérprete de língua de sinais, 
ao longo do curso. 

Máquina de datilografia 
braile, impressora 

acoplada ao 
computador, sistema de 
síntese de voz, scanner 

acoplado ao 
computador. 

Reserva de vagas em 
estacionamentos nas 

proximidades da 
universidade. 

Intérprete de língua de sinais, 
em especial quando da 

realização de provas ou da sua 
revisão. 

Gravador e 
fotocopiadora para 

ampliação de textos. 

Construção de rampas com 
corrimão ou colocação de 
elevadores para facilitar a 
circulação de cadeiras de 

rodas. 

Complementação da avaliação 
da aprendizagem do aluno, por 
meio de intérprete de língua de 

sinais, em especial se a 
avaliação for expressa em 

texto escrito. 

Lupas e réguas de 
leitura. 

Adaptação de portas e 
banheiros de forma a permitir 

o acesso de cadeiras de 
rodas, e colocação de barras 

de apoio nas paredes dos 
banheiros. 

Flexibilidade na correção das 
provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico. 

Software de ampliação 
de tela. 

Instalação de lavados, 
bebedouros e telefones 

públicos em alturas 
acessíveis aos usuários de 

cadeiras de rodas. 

Informações aos professores, 
por meio de materiais 
específicos, sobre a 

especificidade linguística dos 
surdos. 

Acervo bibliográfico em 
fitas de áudio e dos 

conteúdos básicos, em 
braile, das disciplinas do 

curso. 
Fonte: Organização própria, com base no estudo de Silva, Cymrot, D´Antino (2012). 

 

Essas demandas foram apresentadas a 752 professores de diferentes 

formações (394 da área de Ciências Humanas e 233 da área da Saúde, Biológicas e 

Exatas), avaliadas por eles como essenciais ou não essenciais no atendimento ao 

estudante com deficiência no Ensino Superior. 

Como resultado dessa investigação, as autoras evidenciaram dificuldades do 

professor em reconhecer os direitos e necessidades específicas do estudante com 

deficiência física, auditiva e visual, pois 327 dos professores não avaliaram ser 

essencial existirem vagas reservadas ao cadeirante em estacionamentos nas 

proximidades da universidade; na questão dos estudantes surdos, 247 professores 

não julgaram essencial a presença do professor intérprete de Libras ao longo do curso 

e, no atendimento ao deficiente visual, 163 não consideraram essencial a utilização 

de lupas e réguas de leitura. 
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O não reconhecimento de possíveis demandas e direitos relacionadas ao 

atendimento desse público no espaço acadêmico representa um dado desfavorável à 

condição de permanência nesse nível de ensino. 

Outros aspectos desfavoráveis ao acesso e à permanência estão ligados à 

forma operacional das IES. Duarte et al (2013) ao fazer um estudo comparativo entre 

o número de estudantes com deficiência em instituições públicas e privadas do estado 

de Minas Gerais, constatou que 82,2% estavam no setor privado. Por um lado, o 

elevado número de matrícula nesse setor foi justificado pela “maior disponibilidade de 

cursos noturnos, a possibilidade de bolsa pelo ProUni e até mesmo o acesso facilitado 

a financiamento estudantil pelo FIES” (DUARTE et al, 2013, p. 294). Por outro, no 

setor público, as dificuldades de maior acesso devem-se ao fato de ter “o acesso, via 

processo seletivo, mais disputado”. 

Para que esse quadro se modifique, os autores defendem investimentos nas 

IES, sobretudo a ampliação de políticas públicas educacionais de inclusão e ações 

afirmativas que “explicitem, em seus programas, de que forma as universidades 

públicas poderão buscar recursos financeiros para se equiparar adequadamente” 

(DUARTE et al, 2013, p. 297) no atendimento do público da educação especial. 

A região Sudeste também apresentou estudo relacionado à formação docente. 

Na investigação desenvolvida em duas universidades do estado de São Paulo, Bazon 

et al (2018) analisam a formação e as práticas de 26 professores em cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, Química e Física. Os resultados descrevem que 

a formação dos professores é pouca ou nenhuma no que se refere à inclusão do 

público da educação especial. 

Outra lacuna está ligada à prática dos professores no Ensino Superior, esta, 

por sua vez, está relacionada à produtividade da vida acadêmica. Atividades como 

pesquisas, extensões e publicações têm peso maior que a atividade relacionada ao 

processo de ensino. Nesse sentido, há a necessidade de se construírem ações 

integradas entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que possibilitem pensar, 

coletivamente, as questões relacionadas às barreiras materiais, atitudinais e didático- 

pedagógicas que se impõem, cotidianamente, na trajetória de estudantes com 

deficiência no Ensino Superior. 

Embora represente uma pequena quantidade das publicações, a região Centro-

Oeste desenvolveu estudos semelhantes. Realizada em uma universidade de Goiás, 
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a pesquisa de Ribeiro & Benite (2010) investigou a percepção de sete professores de 

cursos de licenciatura em Química sobre inclusão. Dos participantes, dois eram 

licenciados e cinco eram bacharelados. Ao verificar o grau de aceitação acerca da 

inclusão, as pesquisadoras chegaram à análise de que a aceitação desse público era 

maior entre os professores licenciados; acredita-se que a visão crítica da educação 

colaborou para a atitude favorável à presença de estudante com deficiência no Ensino 

Superior. Em contraponto, os professores bacharelados priorizaram uma visão técnica 

e não humanista, referenciando os limites biológicos desses estudantes como um 

impasse desfavorável à formação para a atividade de pesquisas em laboratórios e 

para o mercado de trabalho.  

No tocante à operacionalidade da presença do público da educação especial 

no Ensino Superior, a pesquisa de Bruno (2011) analisou os documentos normativos 

sobre inclusão da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) do Mato Grosso 

do Sul. Segundo a análise do pesquisador, a instituição tem promovido ações 

afirmativas que atenda esse público, principalmente após o Programa de 

Reestruturação e expansão das Universidades Federais – REUNI que permitiu a 

abertura de novos cursos. Cabe destacar a Licenciatura Letras Libras, o Bacharelado 

Intérprete de Libras e o Programa Incluir que possibilitou a criação do Lapei 

(Laboratório de Acessibilidade de Práticas Inclusivas). A instituição conta com 26 

estudantes com diversos tipos de deficiência (surdez, física, visual e intelectual). Para 

atender esse público, a instituição desenvolveu planos de ações que tiveram como 

resultado um impacto direto na redução da taxa de evasão dos estudantes com 

deficiência, apresentadas pela autora da seguinte forma: 

 

- Projetos de ensino que atuam como ações de nivelamento, com o objetivo 
de compensar lacunas na formação escolar dos alunos ingressantes, 
principalmente nas áreas de língua portuguesa, matemática e informática; 
– Ampliação dos meios de subvenção estudantil, como a assistência à 
permanência e à alimentação;  
– Criação de bolsas pró-estágio, monitoria, programa de educação tutorial, 
possibilitando aos alunos maior acesso à remuneração vinculada, sem que 
isso comprometa o tempo dedicado ao estudo;  
– Ampliação de bolsas de extensão e pesquisa voltadas às ações afirmativas; 
– Projeto de atendimento psicossocial para alunos com dificuldades; 
– Criação do Laboratório de Acessibilidade de Práticas Inclusivas (Lapei), que 
realiza avaliação e acompanhamento dos acadêmicos com necessidades 
específicas e educacionais especiais; elabora a adequação dos exames 
vestibulares; e orienta a eliminação de barreiras atitudinais, físicas e 
instrucionais no interior da universidade; 
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– Reformulação dos projetos pedagógicos, com ênfase na flexibilização 
curricular, no uso de estratégias para a promoção da aprendizagem e da 
inclusão educacional (novas regras de avaliação, monitorias e estágios de 
docência); 
– Ampliação dos eventos de extensão e cultura e a implantação do centro de 
convivência, com o intuito de promover a integração social dos alunos. 
(BRUNO, 2011, p. 551-552) 

 

Apesar das iniciativas, essas ações ainda são consideradas frágeis pela autora, 

em virtude da ausência de ações contínuas. Além disso, essa realidade está presente 

em poucas universidades, tendo em vista a falta de investimento social resultante das 

políticas neoliberais. Ressalta-se que a ausência de ações contínuas afeta tanto a 

educação básica quanto o Ensino Superior – de fato, os altos índices de evasão 

refletem uma política de fachada, como é o caso da política de inclusão. 

Ainda no Mato Grosso do Sul, estudo recentemente publicado, revela que as 

universidades enfrentam muitas dificuldades com relação ao atendimento do público 

da educação especial. Nozu, Bruno e Cabral (2018) investigaram o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da mesma universidade pesquisada por Bruno, 

em 2011. Um dos resultados indicaram que de 2008 a 2017 houve 297 matrículas em 

diferentes cursos de graduação e pós-graduação e, desse total, somente 23 

estudantes com deficiência concluíram o curso na Universidade Federal da Grande 

Dourados. Diante dessa realidade, esse estudo trouxe à tona fatores que se 

relacionam à evasão desses estudantes, como a necessidade de rever os processos 

pelos quais realizam o ingresso no Ensino Superior, considerando as especificidades 

linguísticas e culturais,  e a  implementação de ações permanentes de identificação e 

acompanhamento que possibilite a representação funcional do estudante, desde a 

escolha do curso até a sua formação, com vista a superar a estigmatização inerente 

à carreira profissional. 

A região Nordeste e Norte, apesar de apresentar um número mais restrito de 

pesquisas sobre a inclusão do público da educação especial no Ensino Superior, 

indicaram resultados similares. Com o foco no trabalho realizado por tutores/monitores 

que acompanharam estudantes com deficiência visual em um Instituto Federal da 

cidade de Maceió, a pesquisa de Fernandes e Costa (2015) contou com treze 

participantes (sete estudantes com deficiência visual e seis estudantes sem 

deficiência – tutores/monitores) matriculados em diferentes cursos (Análise e Sistema 

de Informação, Agroindústria, Agronomia e Licenciatura em Química). 
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Os dados coletados em entrevista com os participantes permitiram inferir 

algumas variáveis: os estudantes com deficiência visual consideravam fundamental a 

atividade que os tutores realizavam no acompanhamento do conteúdo; tanto na visão 

dos tutores quanto dos tutorados, o fato de cursarem disciplinas comuns permitia-lhes 

ter maior domínio do conteúdo. No entanto, a ausência de envio antecipado do 

material pelos professores e a falta de planejamento em conjunto foram dificuldades 

no processo, demandando maior tempo da tutoria na elaboração de materiais 

adaptados para atender à necessidade do estudante com deficiência visual. 

O estudo realizado por Melo e Araújo (2018) analisou os serviços de apoio 

desenvolvidos pelo Núcleo de Acessibilidade em uma universidade federal do Rio 

Grande do Norte. Com vista a atender estudantes e professores, o Núcleo em parceria 

com a coordenação dos cursos, elaborou um atendimento via Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Uma vez recebida a solicitação de apoio, 

o Núcleo convida o estudante para entrevistas iniciais realizadas por uma equipe de 

especialistas (assistente social, pedagogo e psicólogo) e, dependendo do caso, 

também pais/responsáveis apresentam seu testemunho. 

Essa pesquisa demonstra que ferramentas como o Sistema SIGAA podem se 

tornar úteis no sentido de imprimir rapidez ao atendimento ao público-alvo da 

Educação Especial. Todavia, esse atendimento só foi possível devido a existência de 

profissionais, o que remete a necessidade de investimento em novas contratações. 

Apesar de ser um trabalho desenvolvido recentemente, essa atuação permitiu 

que o Núcleo conhecesse o histórico clínico, acadêmico e psicossocial desse 

estudante, bem como seu encaminhamento para outros profissionais. Além do mais, 

o parecer elaborado por essa equipe, com orientações e estratégias, permitiu ao 

professor a realização de práticas que dessem alicerce para o estudante concluir o 

curso de escolha. 

Se, por um lado, essa realidade tem apresentado possibilidade do estudante 

permanecer e concluir o curso superior, de outro, a pesquisa na região Norte indica 

barreira a esta intenção. Regini e Mól (2013) em sua pesquisa relatam inconformidade 

e indignação acerca da inclusão de uma estudante cega em um curso de licenciatura 

em Química. Quando a coordenação do curso informou os professores sobre a 

matrícula de uma estudante cega nos cursos de Química, a reação foi: “Por que um 
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cego quer fazer Química? Como serão as aulas experimentais?” (REGINI, MÓL, 2013, 

p. 126). 

Ao mesmo tempo que podemos deduzir que tais questionamentos representam 

falta de conhecimento sobre as potencialidades da pessoa com deficiência visual, 

reforça a visão técnica da ciência, uma vez que nessa perspectiva o profissional  

químico é apenas um cientista de laboratório, circulando com líquidos coloridos, 

representações atômicas e moléculas tridimensionais. A impossibilidade de 

considerar o estudante cego numa aula experimental no laboratório favorece esse 

cenário. 

Diante disso e concordando também com o estudo de Ribeiro e Benite (2010), 

Regini e Mól (2013) defendem a necessidade de uma formação que supere a 

racionalidade técnica e fundamente-se na visão crítica. Sob essa ótica, deparamos 

com uma formação que defende o acesso ao conhecimento historicamente 

sistematizado a todas as pessoas, independentemente da situação econômica, social, 

física ou cultural. 

Incluir estudantes público da educação especial no Ensino Superior não passa 

apenas pelo direito de acesso ou pela promoção da acessibilidade arquitetônica, 

comunicacional, didático-metodológica e atitudinal – é o que o conjunto desses 

estudos nos trouxe como reflexão. Isso requer mais: exige uma modificação do 

modelo majoritário, em que permanece um padrão de ser humano idealizado nos 

espaços acadêmicos. Sendo assim, desestabilizar esse padrão, construído por uma 

maioria privilegiada, é uma ação favorável à inclusão. 



 
 

 
 

 

DE QUAIS LIMITES E POSSIBILIDADES ESTAMOS FALANDO QUANTO AO 

PÚBLICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL? 

 
 

Na seção anterior, discutimos que a inclusão no Ensino Superior do público da 

educação especial ainda se apresenta como um desafio que ultrapassa o 

cumprimento da legislação existente sobre acesso e promoção de adaptações 

arquitetônicas, comunicacionais, pedagógica e atitudinal. Essas são medidas que, de 

certa forma, contribuem para desestabilizar o modelo da normatização de ser humano 

idealizado para o espaço educacional, especialmente em níveis mais elevados de 

ensino. 

Portanto, ao examinarmos os limites do ensino de ciências da natureza para 

estudantes público da Educação Especial, é importante realçar que a possibilidade da 

inclusão implica uma relação de transformações bilateral entre o ambiente 

educacional e esse estudante, em que o primeiro gera, mobiliza e direciona as 

condições para a participação efetiva do segundo. 

Para ilustrar essa relação, apresentamos a analogia realizada por Camargo 

(2012) entre inclusão e a ideia de centro de massa17. O professor, pesquisador e cego, 

desde os nove anos de idade18, propõe que imaginemos duas esferas homogêneas 

com distribuição uniforme de massa (m1 e m2) separadas por uma distância D, 

considerando que m1 vale 9 kg e m2 1 kg, e que a distância D é de 100 cm, como 

indicado na figura a seguir: 

                                                             
17 Segundo Camargo (2012), do ponto de vista estatístico, pode-se dizer que o Centro de Massa de um sistema de 

partículas é a posição correspondente a uma média ponderada das massas das partículas. Por exemplo, se 

considerarmos uma esfera homogênea com distribuição uniforme de massa, seu centro de massa estará localizado 

em seu centro geométrico. Em síntese, o centro de massa é o ponto onde podemos considerar a massa do sistema 

concentrado e onde age a resultante das forças externas que atuam no sistema. 
18 O professor Eder Pires de Camargo leciona, desde 2016, na Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de 

Ilha Solteira,  as disciplinas de Biologia, Física e Química para cursos do Departamento de Engenharia. Coordena 
na pós-graduação, o grupo de pesquisa sobre ensino de ciências e inclusão escolar (CAMARGO, 2012). 
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Figura 1 – Analogia entre inclusão e a ideia de centro de massa 

Fonte: Camargo, 2012, p. 17. 

 

A analogia proposta pelo autor demonstra que m1 representa o meio social, em 

nosso caso, o ambiente educacional, mais especificamente o Ensino Superior. Por 

sua vez, m2 representa o público da educação especial. O centro de massa, que se 

encontra a 10 cm do centro de m1, representa o nível de comprometimento quanto às 

transformações necessárias para o processo de inclusão desse público. O que essa 

analogia mostra é que na inclusão, meio social e público da educação especial têm 

comprometimento com as transformações; entretanto, tais transformações requerem 

peso maior para o meio social.  

Essa relação remete aos estudos de Vygotski 19(1997), conduzindo a ideia de 

que o nível de comprometimento do público da Educação Especial por si não 

soluciona o seu destino, mas em peso maior a condição do meio social em superar as 

limitações constituídas em diante do padrão homogeneizador que, por sua vez, cria 

barreiras físicas, educacionais e atitudinais para a participação social e cultural desse 

público. Diante disso, cabe então questionar: O que Vygotski (1997) compreendia 

como limites e possibilidades das pessoas com deficiência? 

A fim de contextualizar isso, esta seção tem como objetivo problematizar os 

limites e as possibilidades do ensino de ciências da natureza à luz da teoria e prática 

de Vygotski (1997). Para isso, esclareceremos as contribuições deste autor para o 

ensino frente ao público da Educação Especial, ao mesmo tempo que  

apresentaremos resultados de pesquisas nacionais no Ensino Superior sobre os 

limites e as possibilidades, especialmente na área de Ciências da Natureza. 

 

                                                             
19 Utilizaremos o nome do autor tal como está grafado na obra Fundamentos de Defectologia (1997). 

Público da Educação 
Especial Cm = Centro de Massa 

Meio Social 

D = 100 cm 
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2.1. Contribuição de Vygotski para o ensino do público da Educação Especial 

 

Durante sua trajetória de trabalho com pessoas que atualmente conhecemos 

como público-alvo da Educação Especial, Vygotski (1997) fez a defesa de que não se 

pode conceber a superação dos limites, isto é, ultrapassar possibilidades da 

deficiência ou de qualquer outra condição biológica sem entender que ela só se 

realiza, de tal ou qual forma, em um dado contexto histórico societário. Cabe, então, 

questionar: Quais eram os limites no contexto da sociedade em que Vygotski vivia? 

A sociedade soviética passava por um período conturbado no final do século 

XIX e início do século XX. Foi nesse contexto que nasceu Lev Semionovitch Vygotski,  

em Orsha, em 1896, numa pequena cidade provinciana da Bielorrússia. Quando ainda 

era bebê, sua família mudou-se para a cidade de Gomel, onde permaneceu boa parte 

de sua vida. Vygotski e seus oito irmãos tiveram uma situação econômica estável, “[...] 

o que possibilitava a valorização da educação, propiciando-lhe um ambiente 

desafiador em termos intelectuais” (BORTOLANZA; RINGEL, 2017, p. 1023). Oliveira 

(1993, p. 19) acrescenta que,  

 

[...] sua casa tinha uma atmosfera intelectualizada, onde pais e filhos 
debatiam sistematicamente sobre diversos assuntos. A biblioteca do pai 
estava sempre à disposição dos filhos e de seus amigos para estudo 
individual e as reuniões de grupos. 
  

Apesar de ter crescido nesse ambiente de estimulação intelectual, o bielorrusso 

era de família judaica, o que se constituiu um fator de limitação aos espaços de 

escolarização. Quando tinha 17 anos, Vygotski ingressou na Universidade de Moscou, 

mas as leis vigentes do regime czarista limitavam o acesso ao Ensino Superior às 

minorias étnicas e apenas 3% das vagas eram destinadas para judeus, conforme 

assinalam Bortolanza e Rigel (2016). Foi por meio desse sistema de cotas que se deu 

o seu acesso ao curso de Medicina. Além disso, a escolha do curso era uma 

preocupação de sua família, “[...] porque isso lhe permitiria viver fora das províncias 

onde os judeus eram autorizados a ficar permanentemente” (VYGODSKAYA, 1995, 

p. 107 apud BORTOLANZA; RIGEL, 2016, p. 1025).  

Em outubro de 1917, a Revolução Soviética, liderada por Lenin, pôs fim ao 

regime czarista. As primeiras atividades pós-revolucionárias basearam-se em  
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demandas urgentes, principalmente de acesso à educação, a qual foi estabelecida  

como “dever do Estado, direito de todos e pautada nos princípios de pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BARROCO, 2007, p. 36). 

De acordo com Barroco (2007), aparentemente, pode-se pensar que essa 

concepção se assemelha à educação brasileira atual, definida na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, n°9.394/1996. Entretanto, há uma diferença significativa 

analisada pela autora: “aquela educação negava, veementemente, as ideias de 

solidariedade humana, sob os moldes burgueses de acudir o necessitado fora de um 

processo maior de transformação” (BARROCO, 2007, p. 36). Diante disso e, sob o 

norte marxista, a educação pós-revolucionária russa precisava reconfigurar a 

sociedade. Isso não significa, necessariamente em reduzir essa necessidade a 

superação da sociedade burguesa para a comunista, mas demandava uma 

preocupação maior: a formação do novo homem e da escola nova.   

Para cumprir a demanda posta em ordem no dia da Revolução foi preciso juntar 

esforços no sentido de ter a “[...] colaboração de todos os que acreditavam na 

transformação do país” (PRESTES, 2010, p. 31). Tarefa essa que não se apresentava 

fácil, pois, “[...] era necessário um olhar crítico para as teorias burguesas hegemônicas 

e uma forte resistência às suas influências” (PRESTES; TUNES, 2017, p. 288). Assim, 

a atuação de Vygotski destacou-se no campo científico soviético, pois suas 

investigações empreendiam esforços para indicar caminhos com relação à nova 

demanda. 

No final de 1917, Vygotski forma-se em Direito e, concomitantemente, em 

Psicologia, Filosofia e Literatura pela Universidade Popular de Shaniavski20. Então 

bastante jovem, Lev vivenciou problemas com os quais a sociedade soviética vinha 

lidando, a exemplo do abandono de crianças com e sem deficiência, da miséria, da 

fome e da ausência de educação para todos. Nesse cenário desafiador – de primeiros 

dias da Revolução Soviética –, Vygotski dedicou-se à realização de atividades 

                                                             
20 Era uma instituição progressista: nela eram aceitos alunos independentemente da nacionalidade, 
religião ou opiniões políticas que professavam. Contudo, os diplomas “não eram aceitos pelo governo 
e os graduados não recebiam reconhecimento oficial. Embora a universidade não fosse uma instituição 
oficial, o nível de instrução era muito alto e os alunos receberiam uma educação sólida, ministrada por 
cientistas e estudiosos da época” (VYGODSKAYA, 1995, p. 108 apud BORTOLANZA; RIGEL, 2016, 
p. 1026). 
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científicas voltadas à psicologia instrumental e à instrução do povo21, reunindo um 

cabedal de conhecimento e experiência que, no decorrer de sua caminhada, deu  base 

aos estudos relacionados à Educação Especial – a Defectologia22 de sua época.  

As atividades científicas colocaram em pauta a formação da nova psicologia – 

psicologia instrumental, também conhecida como histórico-cultural (PRESTES, 2010) 

–, o que provocou uma revolução na interpretação da consciência humana. Esta não 

mais poderia ser explicada apenas pela aparência, isto é, em seus aspetos naturais 

orgânicos, mas numa relação dialética fundamentada no aspecto social, histórico e 

cultural. Os esforços para esta compreensão foram realizados não apenas por 

Vygotski, mas pelo seu grupo de pesquisa – chamado de Troika23 –, integrado por A. 

N. Leontiev e A. R. Luria (BARROCO, 2007). Nele, os estudos desenvolvidos 

desempenharam um papel importante na formação do novo homem, tarefa essencial 

à sociedade soviética da época.  

Todavia, apesar do propósito da modificação da escola ter sido firmado na 

formação do novo homem social, histórico e cultural e, com a prática séria de ensinar 

a ciência, cultura e as artes, a sociedade deparava um limite: a negação destes 

conhecimentos aos grupos minoritários, como os judeus – limite esse vivenciado pelo 

próprio Vygotski – e as pessoas com deficiência. A situação-limite de negação de 

conhecimentos da época ainda prevalece, principalmente na sociedade brasileira em 

que há um quantitativo significativo de população com deficiência, que está fora do 

ambiente educacional, ponto já ressaltado na seção anterior. 

Estes limites estimularam Vygotski a estudar24 a Defectologia de sua época, 

justamente porque ele realizou um esforço para eliminar das mãos do destino “[...] a 

                                                             
21 No curso de cinco anos, “L.S.Vigotski lecionou nas escolas de I e II graus, em escolas técnicas, em 
escolas profissionalizantes de gráficos e metalúrgicos, nas escolas noturnas de Instrução Política para 
adultos, nos cursos de Educação Socialista de Preparação de Trabalhadores para a Educação Pré-
Escolar, nos cursos de verão de qualificação dos trabalhadores das escolas, na faculdade para 
Operários de Gomel” (VIGODSKAIA; LIFANOVA, 1996, p. 68 apud PRESTES, 2010, p. 45). 
22 Termo utilizado por Vigotski e outros soviéticos no início do século XX, refere-se à área de estudos 
teóricos e de intervenção ao que hoje se conhece como Educação Especial (BARROCO, 2007). 
Descrevemos mais sobre este termo no decorrer do texto. 
23 Vigotski ao assumir o cargo de pesquisador no Instituto de Psicologia de Moscou passou a compor 
o grupo de pesquisa Troika, cujo significado é trio  (PRESTES, 2010, p. 126). Pautado na formação da 
nova psicologia soviética, com objetivo de atender à demanda da formação do novo homem, os estudos 
desenvolvidos no Troika voltaram-se para essa tarefa. 
24 Os primeiros ensaios na área de Defectologia assinados por ele foram: “Princípios de la educación 
de los niños fisicamente deficientes” e “Acerca de la psicología y la psicología de la defectividad infantil”, 
produtos de sua apresentação no II Congresso sobre a Proteção Social e Jurídica dos Menores de 
Idade da Rússia (PRESTES, 2010). 
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casualidade que justificaria os homens a serem o que são, e ir para além do reino das 

aparências no propósito de desvendamento do homem social, daquilo que ele produz 

e do modo como se produz” (BARROCO, 2007, p. 21).  

Assim, como já registramos, este autor aderiu ao novo governo e dedicou-se 

aos problemas que o país enfrentava, principalmente a educação de crianças cegas, 

surdas e com atraso mental.  

Embora tenha se voltado mais para as crianças, entendemos, assim como 

Barroco (2007), que os estudos sobre Defectologia formam o alicerce para a 

Educação Especial de nossos dias, que, além de perpassar todos os níveis e 

modalidades de ensino, deve buscar garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos estudantes. Isso significa que as ideias de 

Vygotski (1997) atendem o público da Educação Especial, independentemente da 

idade e do nível de escolarização, devendo em primeiro plano focar nas 

potencialidades e não na condição biológica. Portanto, deve-se sempre ter em mente 

que toda pessoa com deficiência é antes de tudo ser humano e somente depois 

deficiente. Nessa perspectiva, olhar para essa população antes de sua limitação 

biológica é olhar, antes de tudo, para as consequências sociais, os conflitos 

determinantes. 

Para nos auxiliar nesta compreensão, tomamos como referência as Obras 

Escogidas, especialmente o Tomo V – Fundamentos de Defectologia25, escrito por 

Vygotski (1997). Trata-se de uma coletânea de artigos elaborados de 1924 a 1932, 

dividida em três partes, assim organizadas: I) descreve os problemas gerais da 

Defectologia – o estado desta área naquela época e os princípios fundantes; II) discute 

questões especiais da Defectologia – como a surdez, cegueira e o atraso mental; e 

III) reúne textos resultantes de experimentos sobre a Defectologia. 

Nesta obra, o autor fez crítica à Escola Auxiliar (escola especial), que atendia 

a população com deficiência, principalmente porque era um atendimento mais 

terapêutico do que educacional, o que impedia a participação desse público de modo 

mais efetivo na sociedade. Além disso, a Defectologia era tomada como uma 

educação menor, isto é, era reduzida a um “[...] desarrollo cuantitativamente limitado 

                                                             
25 Obra disponível em espanhol, deste modo, citaremos partes desse texto nesta língua. 
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y de proporciones disminuidas em la práctica, naturalmente, se promovió la ideia de 

uma ensenanza redicida y más lenta” (VYGOTSKI, 1997, p. 12).  

Os métodos realizados na escola especial se baseavam em uma concepção 

puramente quantitativa de desenvolvimento que se reduzia ao defeito. Em russo, este 

termo era sinônimo de impedimento e correspondia a “[...] uma tradição de se tratar 

de forma holística indivíduos com algum tipo de incapacidade” (BARROCO, 2007, p. 

187). Diante disso, Vygotski lança a sua crítica afirmando que nenhuma teoria é 

possível “[...] si parte exclusamente de premissas negativas, así como es posible 

práctica educativa alguma construída sobre la base de princípios y definiciones 

puramente negativos” (VYGOTSKI, 1997, p. 13). Assim, o autor propôs que a 

Defectologia necessitava dispor de “[...] um sistema de tareas positivas, teóricas y 

práticas” (idem). 

Nesse caso, a tese central da crítica desse autor constituiu em: todo defeito cria 

estímulos para elaborar uma compensação. Essa tese parte da análise dos estudos 

de Alfred Adler – psiquiatra austríaco, aluno de Freud –, que acreditava que o 

processo de compensação estaria ligado aos estímulos negativos de inferioridade 

criado pelo defeito e pela necessidade de adaptação com o meio social. Vygotski 

vislumbrou a ideia de inferioridade que o defeito cria, no entanto, não a via como forma 

de estímulos, mas como confirmação de sua incapacidade. Para o autor “[...] lo que 

decide el destino de la persona, em última instancia, no es el defecto em sí mesmo, 

sino sus consecuencias sociales, su realización psicossocial” (VYGOTSKI, 1997, p. 

19).  

Com objetivo de esclarecer a compensação de modo dialético, Vygotski (1997) 

buscou nos estudos de Adler a compreensão do comportamento da matéria viva, e 

cita como exemplo a vacina.  

 

Após a vacinação, a pessoa passa a conter em si algo tóxico. Isso fará com 
que seu corpo reaja produzindo antitoxina. Desse modo essa pessoa não só 
ficará sã, como protegida para novos ataques do vírus. Nesse caso, o 
organismo não só compensa, vai além, supercompensa ou recompensa. O 
sistema imunológico da pessoa vacinada transforma a enfermidade em 
estado maior de saúde, a debilidade na força, o que é tóxico em imunidade. 
(ADLER, 1927, apud BARROCO, 2007, p. 225). 
 
 

Com base nesse exemplo exposto por Adler, Vygotski (1997) considerou que o 

meio social em que transcorreu o processo de desenvolvimento da pessoa com 
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deficiência o coloca em situação-limite. A pessoa não sente diretamente a sua 

limitação orgânica, mas primeiro as limitações que derivam do meio. Nesse caso, o 

defeito passa a ser um desvio social, reestruturando em vínculos entre pessoas e 

lugares que irão ocupar aquele ambiente. Portanto, a condição social ocupada 

determinará como este sujeito participará da vida, sua função e existência. Tal como 

alguém que contém um dado vírus que, ao ser vacinado (a condição do meio), poderá 

contê-lo, gerando no sistema orgânico as forças para vencê-lo. 

A questão apresentada por Vygotski baseava-se na mudança do objeto da 

psicologia soviética – então desenvolvida apenas nas condições orgânicas complexas 

da atividade da consciência humana, com explicações meramente descritivas –, cujo 

propósito era demonstrar formas explicativas sob base materialista. Para isso, Vigotski 

entendia que era necessário “[...] sair dos limites do organismo, sair das profundidades 

do cérebro [...] e ater-se às condições externas da vida, e em primeiro lugar da vida 

social, nas formas histórico-sociais da existência humana” (BARROCO, 2007, p. 232). 

Para explicar essa necessidade, Vygotski (1997) analisa a vida de Hellen 

Keller26 (1880-1943), norte-americana que ficou surdocega quando criança devido ter 

sido acometida pela doença conhecida na época como febre cerebral – hoje, 

possivelmente estaria associada à meningite. Mesmo assim, tornou-se escritora e 

doutora em filosofia, além de ter escrito 14 livros e mais de 475 artigos e ensaios a 

favor das pessoas com deficiência. Ao discutir a história desse caso, o autor mostrou 

que essas conquistas só foram possíveis em virtude de condições concretas que 

possibilitaram converter o defeito em vantagens sociais. O desenvolvimento de Hellen 

era, como definiu Vygotski, rodeado de “lujo y la gloria” (VYGOTSKI, 1997, p. 54). A 

própria Keller afirmou que “[...] si hubiese nacido em médio distinto, habría estado 

eternamente em las tinieblas y su vida habría sido um destino, desgajada de toda 

comunicación com el mundo exterior” (KELLER, 1910 apud VYGOTSKI, 1997, p. 55). 

Sua condição de surdocega não criou um sentimento de inferioridade, antes disso 

foram dadas as condições sociais favoráveis para atender suas potencialidades.  

Assim, a compensação defendida por Vygotski (1997) não resulta somente de 

uma necessidade imediata, mas se introduz também como orientações para o futuro, 

                                                             
26 A vida dessa autora tem sido propagada e conhecida por meio do filme O milagre de Anne Sullivan 
(The Miracle Worker), produzido em 1962, baseado no livro The Story of may life de Helen Keller. O 
filme retrata a relação de Keller com sua professora Anne Sullivan (KELLER, 1910 apud VYGOTSKI, 
1997). 
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isto é, perpassa todo o processo de desenvolvimento humano como necessidade 

objetiva. À medida que o desenvolvimento orgânico se realiza em um meio social e 

cultural, o processo biológico vai sendo transformado historicamente. No entanto, a 

organização social estabelecida pela minoria privilegiada tende a crer em condições 

de certa estabilidade e adaptação do ser humano ao meio. Isso faz com que seus 

aparatos e instituições sejam planejados para atender um padrão que não 

corresponde a todos. 

Em consequência, considera-se que “la compensación es una lucha” 

(VYGOTSKI, 1997, p. 176), que se relaciona em compreender como o meio social 

está planejado para receber o público da Educação Especial. O autor ainda salienta 

que, como em qualquer luta, há dois lados resultantes – vitória ou derrota – e ambos 

dependem das dimensões compensatórias, isto é, das forças acumuladas no meio 

social. 

Para que se tenha a vitória, especialmente, referente ao alcance das 

potencialidades desse público no ambiente educacional, Vygotski (1997) nos orienta 

a duvidar daquilo que se apresenta na aparência, isto é, ao conhecer o público da 

Educação Especial é necessário buscar a essência de cada caso. Para isso, defendia 

que esta busca não se resumia apenas ao professor, mas deveria acontecer sob uma 

perspectiva integralizadora, fazendo análise profunda e coletiva de cada caso. 

Acreditando nas potencialidades das pessoas com deficiência, Vygotski não 

ficou somente no plano das teorias. Foi além: realizou práticas, principalmente no 

modo de conhecer essas pessoas. Este autor realizava um estudo global, em que a 

criança – público de interesse de sua época – era examinada em detalhes por vários 

especialistas, como médicos, professores, etapa em que, em geral, identificavam 

aquilo que ela já conseguia fazer sozinha. Depois disso, Vygotski fazia ele mesmo o  

exame, conversando com a criança, propondo-lhe tarefas e fazendo-lhe 

questionamentos. 

 

Vigotski ficava atento ao resultado de uma determinada tarefa, mas atentava-
se ainda mais ao modo como a criança a solucionava, como se comportava 
e o que dissera no processo. Falava, ainda, com os pais da criança e, então, 
com seus professores. Só depois de considerar todos os dados é que 
generalizava o material e elaborava conclusões. (BARROCO, 2007, p. 210) 
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Por esse caminho, o objetivo era identificar o que esse público era capaz de 

fazer, e não o oposto. Para isso, mesmo Vygotski com uma bagagem de 

conhecimentos e tantas formações, demandava, previamente, da avaliação de um 

conjunto de profissionais que dava suporte e sustentação a uma avaliação fidedigna 

das reais possibilidades e potencialidades desse sujeito.  

Além disso, para valorizar o conhecimento das pessoas com deficiência e 

potencializar suas possibilidades, Vygotski (1997) e seus colaboradores preconizaram 

a participação desse público de modo mais efetivo na sociedade, o que incluía o 

trabalho educativo. Este, por sua vez, não se resumia à escola especial, mas à escola 

regular, contemplando os eixos: “trabalho, sociedade e natureza” (BARROCO, 2007, 

p. 24).  

Nesse sentido, o desenvolvimento da aprendizagem não pode ser restrito 

somente à escola especial, devido este ambiente ter sido criado para receber este 

estudante. Essa prática é considerada por Vygotski (1997) encerrada no defeito, nas 

condições orgânicas, em que o “[...] micromundo aislado y cerrado, dondo todo está 

acomodado y adaptado al defecto del niño, todo está centrado en la insuficiência física 

y no lo introduce en la auténtica vida” (VYGOTSKI, 1997, p. 59). Portanto, o autor 

considera que, participar somente deste ambiente, coloca este público em estado 

rudimentar, porque o mundo fechado onde vive não cria a necessidade do mesmo em 

outros ambientes.  

Para além desse ambiente, Vygotski (1997) demarca que o mecanismo de 

compensação não seria uma relação simplista e encerrada, mas de participação 

efetiva no meio social, no qual a educação tem uma tarefa essencial: introduzir esse 

sujeito na vida e criar compensações.  

Considerando estes pontos, educar estudantes, qualquer seja a sua condição 

orgânica, consiste em levá-los às formas de compensação adequadas –  estas devem 

encaminhá-los ao desenvolvimento do conhecimento de tal modo que possam ter 

maior compreensão de si e do meio. O processo educativo deve então provocar a 

humanização desse público por meio da apropriação dos conhecimentos 

historicamente construídos.  

Quanto ao processo educativo, Vygotski (1997) defendeu que não há diferença 

alguma entre a educação da pessoa com deficiência e aquela que não tem nenhuma 

limitação orgânica. Na apropriação do conhecimento de um cego, por exemplo, o que 
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importa não é enxergar, mas que aprenda a ler. Assim, é primordial que o cego leia e 

aprenda a escrever como os demais estudantes que não possuem a cegueira. No 

entanto, nesse processo a pessoa cega não utilizará lápis e papel para sistematizar 

esse conhecimento, mas operará outros instrumentos e signos, dentre os quais 

Vygotski cita a reglete e a punção.  

Atualmente, com o avanço tecnológico, outros instrumentos podem ser 

utilizados por pessoas com cegueira, tais como punção, máquinas de escrever, 

teclados, mouse, sensores e softwares para leitura e escrita em Braille. O princípio da 

apropriação desse saber é o mesmo que para os demais estudantes, porém, a 

mudança são os instrumentos e os signos. 

Com isso, podemos inferir que a apropriação do conhecimento não se dá 

inicialmente nos processos de desenvolvimento interno, mas são despertados e 

incitados à vida pelo andamento do ensino escolar. Isso reflete a ideia de Marx (1983), 

quando descreve na obra O Capital que o homem, ao utilizar instrumentos e signos 

por meio da atividade do trabalho, modifica a natureza externa e, com isso, muda a 

sua própria natureza. Com base nesse princípio, o papel ativo do ser humano é 

conhecer e dominar a sua produção diante do aparato material e intelectual, ao longo 

da história.  

Nesse viés, para que a educação possa estabelecer possibilidades de 

compensação para vencer o defeito, deve-se tomar as mediações adequadas de 

instrumentos e signos ao desenvolvimento desse sujeito como força motriz 

(VYGOTSKI, 1997).  

Isso implica, por exemplo, clareza quanto ao fato de que a limitação biológica 

por si não soluciona o destino do público da educação especial, mas sim a condição 

em que se desenvolve a mediação dos instrumentos e signos dispostos no meio 

social. Tal compreensão pode ser reforçada a partir do exemplo atribuído por diversos 

cientistas que, apesar de suas limitações físicas, contribuíram ricamente para a área 

de Ciências da Natureza estudada atualmente nos componentes curriculares de 

Biologia, Física, Química e Matemática. 

Esses cientistas demonstraram que é possível à pessoa com deficiência, ou 

com qualquer outra limitação orgânica, atuar nas mais variadas ciências, caso tenham 

condições de mediação que valorizem suas potencialidades. Entre os exemplos, 

destaca-se o renomado cientista britânico Stephen Hawking (1942-2018), que foi 
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diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)27 aos 21 anos. Isso fez, ao  

passar dos anos, Hawking perder a sua capacidade de andar, movimentar os braços, 

manter a cabeça erguida e a fala. Contudo, a sua limitação física não foi um obstáculo 

para a superação das dificuldades encontradas. Podemos evidenciar tal realidade na 

própria descrição do físico, ao contribuir na escrita do preâmbulo do Relatório Mundial 

sobre a Deficiência: 

 

Ao ler o Relatório Mundial sobre a Deficiência, encontro muitos aspectos 
relevantes para a minha própria experiência. Pude ter acesso à assistência 
médica de primeira classe. Tenho o apoio de uma equipe de assistentes 
pessoais que me possibilita viver e trabalhar com conforto e dignidade. 
A minha casa e o meu lugar de trabalho foram tornados acessíveis para 
mim. Especialistas em informática puseram à minha disposição um 
sistema de comunicação de assistência e um sintetizador de voz que me 
permitem desenvolver palestras e trabalhos, e me comunicar com 
diferentes públicos (HAWKING, 2012, p. 9, grifo nosso). 

 

Tais mediações possibilitaram ao físico, autor de diversas teorias sobre buracos 

negros, propagar a utilização de suportes28 que pudessem compartilhar seus estudos 

e, ainda, a comunicação de outras pessoas com a mesma deficiência.  

Além dele, outros cientistas portadores de deficiência visual e cegueira, tais 

como John Dalton, William Wollaston, Humphrey Davy, Anders Gustaf Ekeberg e 

Eugéne Anatole DeMarçay, também contribuíram para o fortalecimento das 

potencialidades e participação das pessoas com deficiência nas diversas áreas das 

Ciências da Natureza. Na figura abaixo, destacamos o exemplo desses estudiosos 

que, mesmo com ausência da visão parcial ou completa, descobriram elementos da 

tabela periódica que hoje compõem outros estudos, tanto na área de graduação e 

pesquisa, quanto na Educação Básica. 

 

Figura 2 – Tabela periódica dos elementos químicos elaborados por cientistas 
com deficiência visual 

                                                             
27 Esta doença causa a morte dos neurônios que acionam o controle dos músculos voluntários. 
Gradativamente, fez com que o físico perdesse o movimento dos músculos, resultando dificuldades na 
fala, deglutição e, eventualmente, na respiração. Para saber mais sobre a doença, acesse o site da 
Associação Portuguesa de Esclerose lateral Amiotrófica, disponível em: 
<https://www.apela.pt/page/17/o-que-e-a-ela >. Acesso em: 11 ago. 2019 
28 Por exemplo, o sistema ACAT (Kit de Ferramentas Assistivas Cientes do Contexto) que permite à 
pessoa com ELA controlar a interface usando um sensor na bochecha, detectado por um interruptor 
infravermelho, instalado em  óculos comuns, conectado a um computador que roda o Windows. Este 
está disponível, gratuitamente, para downloads no endereço eletrônico: < https://01.org/acat/downloads 
> Acesso em: 08 ago. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Disfagia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dispneia
https://www.apela.pt/page/17/o-que-e-a-ela
https://01.org/acat/downloads
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Fonte: Organizado pela autora, com base nos estudos de Alcoba (2008). 

 

Autor da teoria do modelo atômico, John Dalton (1766-1844) não podia 

diferenciar certos tons de cores e foi o primeiro a investigar cientificamente essa 

deficiência, que veio a se chamar daltonismo, em sua homenagem (ALCOBA, 2008).  

O físico e químico inglês William Wollaston (1766-1828) foi cego durante boa 

parte do tempo enquanto realizava pesquisas científicas e determinou a existência 

dos elementos ródio e paládio e, ainda, apresentou outros trabalhos na área de 

mineralogia, física, astronomia, botânica, fisiologia e patologia (ALCOBA, 2008). 

O britânico Humphrey Davy (1778-1899) era parcialmente cego. Em 1807, usou 

bateria elétrica para separar elementos químicos que hoje constitui um campo da 

eletroquímica. Além disso, em 1808, descobriu quatro elementos químicos: magnésio, 

cálcio, estrôncio e bário (ALCOBA, 2008).  

Em 1802, o químico sueco e cego de um olho, Anders Gustaf Ekeberg (1767-

1813), descobriu o elemento químico tântalo. Com a mesma deficiência, em 1901, o 

químico francês, Eugéne Anatole DeMarçay (1852-1904), descobriu o elemento 
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európio. Em 1863, o químico alemão Ferdinand Reich foi um dos descobridores do 

elemento índio. Esse pesquisador enxergava apenas em preto e branco (ALCOBA, 

2008).  

A limitação visual desses cientistas não impediu que desenvolvessem 

importantes elementos químicos. As condições dadas a esses cientistas, sobretudo, 

a compensação social mediada por meio de instrumentos e signos, a que se refere 

Vygotski (1997), consistiu como base de superação dos limites biológicos em 

instrumentos e signos que evidenciaram suas potencialidades. 

Diante desse reconhecimento, é importante salientar que o cego, ou qualquer 

outro público da educação especial, não nasce com a capacidade extraordinária da 

utilização de outro sentido como compensação. Portanto, quando Vygotski traz a ideia 

de compensação, trata da superação desse limite primeiro no campo social e depois 

no biológico. No caso do cego, por exemplo, a utilização do Braile compensa os olhos 

pelas mãos, mas esse instrumento é antes construído socialmente, e seu uso é um 

aprendizado social, isto é, mediado socialmente. 

Assim, o estudo sobre as contribuições de Vygotski é atual e necessário para 

o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem do público-alvo da Educação 

Especial, valorizando as potencialidades desses sujeitos, as quais são desenvolvidas 

por meio de processo de mediação e de compensação. 

 

2.2 Pesquisas sobre o ensino de Ciências da Natureza 

 

Devido à pequena quantidade de pesquisas relacionadas ao ensino de 

Ciências da Natureza frente ao público-alvo da Educação Especial evidenciadas no 

levantamento anterior em periódicos, para compor essa parte da escrita recorremos a 

pesquisas realizadas em Programas de Pós-Graduação específicos, ligados à área 

de Ensino e/ou Educação em Ciências e/ou Matemática, com base em dois bancos 

de dados: Banco de Teses e Dissertações Capes e Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD), no período de 2008 a 2018. 

A busca por teses e dissertações contou com os seguintes descritores: ensino 

de Física; ensino de Química; ensino de Ciências; ensino de Biologia; ensino de 

Matemática; Ensino Superior. Em seguida, foram inseridas outras palavras-chave, 
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como: inclusão; necessidades especiais; público da educação especial; deficiência 

auditiva, deficiência física; surdo; visual; cego, altas habilidades/superdotação. 

Após essa busca, foram selecionados e analisados estudos que tiveram como 

foco de investigação o Ensino Superior. Feito isso, o levantamento obteve o total de 

vinte investigações, dessas, quinze são dissertações e cinco teses – distribuídas em 

treze Programas da área de Ensino e Educação entre as regiões brasileiras. 

 Ressalta-se que foram encontrados alguns trabalhos envolvendo a área de 

Ciências da Natureza na educação básica, entre os quais figuram dissertações e teses 

produzidas por pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM). Entre elas, elencamos: Deixa eu ver: duas 

crianças cegas e as relações estabelecidas no cotidiano escolar das aulas de ciências 

(LOPES, 2012); Contextos educacionais inclusivos de alunos surdos: ações frente à 

realidade inclusiva de professores de Matemática da Educação Básica (SOUZA, 

2013); Escrita numérica por crianças surdas bilíngues (SILVA, 2008); Uma proposta 

para análise das relações docente em sala de aula como perspectiva inclusiva 

(PASSOS, 2014). Todavia, esses não fizeram parte do corpus, já que essa pesquisa 

se propôs analisar as investigações que tenham como foco o Ensino Superior. A 

tabela abaixo apresenta a distribuição dos 20 trabalhos selecionados29. 

 

Tabela 4 – Teses e Dissertações por Programa de Pós-Graduação e região 
investigada (2008-2018) 

Programa de Pós-
Graduação Mestrado e 

Instituição¹ 

                                    Região investigada 
 

Total de 
public. 

Centro-
Oeste 

Nordeste Norte Sudeste Sul 
 

N° 

PECM (UEM) - - - 1 - 1 

PGECIMA (UFS) - 3 - - - 3 

PGCM (PUCRS) - - - - 1 1 

PGEFHC (UFB) - 1 - - - 1 

PGECDP (UFRRJ) - - - 1 - 1 

PGEC (UnB) 3 - - 1 - 4 

PGES (UFA) - 1 - - - 1 

                                                             
29 O Modelo de quadro-síntese de Teses e Dissertações está disponível nos apêndices C e D. 
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PGEduC (UNESP) - - - 1 - 1 

PGECM (PUC/Minas) - - - 1 - 1 

PGECT (UFSC) - - - - 1 1 

Programa de Pós-
Graduação Doutorado e 

Instituição² 
      

PECEM (UEL) - - - - 1 1 

PGEBS (IOCRJ) - - - 1 - 1 

PGE (UERJ) - 1 - - - 1 

PGECM (ULBRA/RS) - - - - 1 1 

PGECM (UFMT) - - 1 - - 1 

Total por região 3 6 1 6 4 20 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A distribuição geográfica das investigações em teses e dissertações levantadas 

difere das encontradas em periódicos. Esse resultado deve-se ao fato de que 

investigações estavam vinculadas a Programas de regiões distintas. Por exemplo, das 

seis investigações que ocorreram na região Nordeste, uma estava vinculada ao 

programa de Pós-Graduação em Educação (PGE) da Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro (UERJ). O mesmo acontece com a região Norte, em que uma estava 

vinculada ao programa Pós-Graduação de Ensino de Ciência e Matemática (PGECM) 

da Universidade Federal do Mato Grosso. Este resultado reforça a necessidade de 

investimentos em Programas de extensão que possibilitem fomentar a formação, a 

pesquisa e compreender a realidade sobre as temáticas inclusão e ensino de Ciências 

da natureza, principalmente no Ensino Superior. 

Por outro lado, é importante valorizar as articulações realizadas entre os 

programas e regiões, visto que essa prática possibilita o reconhecimento de pesquisas 

e a difusão destas no campo científico, podendo culminar em criação e implementação 

de ações de fomento à pesquisa em regiões desprovidas. 

Quanto a outras regiões, o levantamento identificou seis pesquisas realizadas 

na região Sudeste, distribuídas entre o estado do Rio de janeiro, São Paulo, Minas 

Gerais e Espírito Santo. A região Sul representa quatro estudos concentrados no 



60 
 

 
 

 

Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e, a região Centro-Oeste, três 

investigações corresponderam a Brasília. 

Sobre o público da Educação Especial, as teses e dissertações voltaram a 

atenção maior para a deficiência visual e, em menor número, para a deficiência 

auditiva. Não foram encontrados estudos específicos no Ensino Superior envolvendo 

o ensino de ciências da natureza para os demais estudantes da educação especial. 

Acreditamos que o interesse das investigações em focalizar discussões acerca da 

dessas duas deficiências, se relaciona com a desestabilização do centrismo visual30 

e audível consolidado no modo hegemônico de se ensinar ciências, privilegiando a 

dominação da visão e da audição em detrimento de outros sentidos. 

Por essa via, as discussões sobre formação de professores e propostas 

didático-metodológicas inclusivas tiveram destaques nas pesquisas. Assim, levando 

em consideração as discussões em comum, discutimos os resultados dessas 

investigações. 

Nesse sentido, na região Nordeste, em uma universidade de Sergipe, a 

pesquisa realizada por Correia (2016) buscou compreender os saberes e a prática 

dos professores de um Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática frente o estudante com deficiência no Ensino Superior. O resultado 

apontou que a formação dos professores, mais especificamente na área de ensino de 

Matemática, Química, Física e Biologia, priorizou disciplinas de cunho técnico, que 

por sua vez, contemplaram poucas práticas de ensino, especialmente referente a 

Educação Especial na perspectiva inclusiva. 

Isso mostra que essa modalidade de ensino, assim como na época de Vygotski 

(1997), tem sido reduzida ou nem aparece nos currículos, sendo tomada como uma 

educação menor. Além disso, o desconhecimento dessa área e das peculiaridades 

desse público limita a valorização de suas potencialidades no processo de 

escolarização. Além disso, Vygotski nos orienta que essa tarefa não cabe apenas aos 

professores, mas de um conjunto de profissionais que proporcionam um parecer 

fidedigno das reais possibilidades desse estudante ao meio. 

Esse resultado não foi diferente na região Norte. Ao investigar inicialmente a 

inclusão de estudantes com deficiência visual no Ensino Médio, Uliana (2015) verificou 

                                                             
30 O termo é empregado por Martins (2006), na obra Se eu fosse cego? Narrativas silenciadas da 
deficiência, e refere-se à hegemonia e centralidade da visão. 
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que os professores que ministravam aula para esses estudantes não tinham 

preparação pedagógica para esse fim, fosse  em sua formação inicial, fosse em 

processos de formação continuada. Diante dessa realidade, em sua tese, a autora 

propôs uma disciplina/curso de formação para vinte seis licenciandos em cursos de 

Química, Física e Matemática de três IES do estado de Rondônia. Os dados 

produzidos durante as ações formativas revelaram que a disciplina/curso centrada em 

estratégias de ensino para estudantes com deficiência visual contribuiu para que os 

licenciandos percebessem que a inclusão é algo possível quando mediado por 

instrumentos e signos que atendem a especificidade desse público. 

Diante desse importante resultado, é necessário que esta proposta seja 

materializada em uma formação sólida, concreta, que permita o futuro profissional 

ampliar e valorizar o público da Educação Especial em todos os espaços. Essa 

formação não abrange apenas as licenciaturas, mas todos os cursos de nível superior, 

visto que em Vygotski (1997) o objetivo da educação é preparar o sujeito para a vida 

ativa em sociedade, isso implica em reconhecer as pessoas não somente no espaço 

educacional, mas no meio social, fazendo com que, gradativamente, a deficiência ou 

qualquer limitação orgânica seja vencida, posto que, 

 

[...] probablemente la humanidade vencerá, tarde o temprano, a la cegueira, 
a la sordera y a la debilidade mental. Pero las vencerá mucho antes en el 
plano social y pedagógico que em el plano médico y biológico. Es posible que 
no este lejano el tempo em que la pedagogia se avergünce del propio 
concepto “niño deficiente” como señalamiento de um defecto insuperable de 
su natureza. [...] Gracias as medidas eugenésicas, gracias al sistema social 
modificicado, la humanidad alcanzará condiciones de vida distintas, más 
sanas. (VYGOTSKI, 1997, p. 82). 

 

Nesse plano social e pedagógico, a deficiência deixa de ser uma limitação e 

passa a ser naturalmente atendida e organizada, indo ao encontro das vias colaterais 

do desenvolvimento humano, elaborando ferramentas e instrumentos para que o 

biológico se aproprie e domine a natureza, o mundo. 

Fundamentada em Vygotski, diante proposta de ensino devidamente 

organizado, Pires (2010) desenvolveu um material de apoio para licenciandos em 

Química da região Centro-Oeste, em um campus da Universidade de Brasília. O 

resultado deixou claro que o objetivo do material de apoio, como o próprio nome 

sugere, não era pronto e acabado, e possibilitou aos licenciandos em Química 
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reconhecer que o conhecimento científico não deve ser negligenciado aos estudantes 

com deficiência por conta de sua limitação biológica.  

Além disso, a autora alertou para o fato de que, assim como os estudantes sem 

deficiência, os estudantes com deficiência visual também necessitam da mediação de 

elementos linguísticos (sistema de signos) e de instrumentos (recursos didáticos), 

para que o desenvolvimento cognitivo seja organizado a favor do processo de 

aquisição do conhecimento mediado pelo professor. Nesse caso, o sistema Braille e 

o conjunto de recursos didáticos táteis e audíveis são importantes elementos no 

processo de aquisição do conhecimento científico para o estudante cego. 

Comarú (2012) ao propor um modelo em relevo no ensino de morfologia, 

histologia e biologia molecular para estudantes com deficiência visual, apontou em um 

de seus resultados que os cursos da área Biomédica no estado do Espírito Santo são 

os mais procurados por esses estudantes. E, uma vez ingressos na universidade, 

enfrentam diversas situações que limitam as atividades, como a ausência de 

bibliografia específica disponível em Braille, tornando-os dependentes de colegas 

para leituras e reproduções de trabalhos e provas. A formação inicial e continuada dos 

professores não aborda com profundidade temas relacionados a metodologias de 

aulas e materiais didáticos, repercutindo em práticas que privilegiam o uso visual e 

microscópico, tornando o desafio ainda maior para o estudante, sem o sentido da 

visão, concluir o curso nessa área. 

A autora, perante essas situações-limites e na tentativa de transpor as imagens 

microscópica para modelos em relevo, desenvolveu pranchas com imagem 

tridimensional, representados na figura abaixo: 
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Figura 3 – Pranchas com imagem microscópica tridimensional para estudantes 
com deficiência visual 

 Fonte: Comarú,2012, p. 85. 

 

Nesta proposta, o meio foi modificado para atender a pessoa com cegueira,  e 

não o contrário. Ali o que está em jogo não é o simples fato da utilização do tato, mas 

a articulação deste com o todo de um sistema de signos que, antes, foi criado 

socialmente. É importante salientar que esse processo tem como fim a mesma 

aprendizagem que os demais estudantes. Tanto que, para apreensão deste saber, o 

estudante sem a cegueira precisa se apropriar de um microscópio – que também foi 
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construído socialmente – para suprir os limites de sua visão. Certamente, isso não 

difere à pessoa cega, que precisa do Braille, de materiais em relevos e concretos para 

se apropriar deste mesmo saber.  

Além disso, Comarú (2012) ao desenvolver esses modelos didáticos como 

ferramenta de ensino, assinala que é importante “[..] contar com estratégias claras que 

guiem o processo de aprender e que facilitem a apropriação das informações que o 

material se propõe a apresentar” (COMARÚ, 2012, p. 106). Diante disso, a autora 

aponta características importantes para elaboração e bom aproveitamento de 

materiais em relevo: 

 

(1) Percepção tátil – o modelo deve ter boa definição que possibilite o 
reconhecimento de linhas, figuras, texturas, devendo também, captar 
diferentes graus de simbolização de elementos; 
(2) Exploração – o modelo deve ser facilmente manuseado e permitir que o 
aluno alcance, por meio de pressões e movimentos intencionais de seus 
dedos, os espaços que pretende descobrir; 
(3) Padronização – diferentes modelos que contenham as mesmas estruturas 
devem obedecer a um padrão representativo coerente e apresentado 
previamente ao usuário DV, ou seja, estruturas iguais devem ser 
representadas com o mesmo material (COMARÚ, 2012, p. 106). 

 

A essas características pode-se acrescentar a necessidade de ouvir o 

estudante com deficiência visual, as suas impressões sobre o material, visto que esse 

instrumento colabora para o processo de apropriação do conhecimento científico e 

sistematizado.  

Esse processo de criação do material e aplicação era também realizado por 

Vygotski (1997) que, em parceria com outros especialistas, ficava atento aos 

resultados de sua intervenção, de como a pessoa com deficiência a interpretava, se 

comportava e o que dizia a respeito desse processo. 

Nessa mesma direção, a tese de Schwahn (2015), do tipo pesquisação, propôs 

o uso de modelo tridimensional para estudantes cegos. Realizada em uma instituição 

de ensino politécnico e superior do Rio Grande do Sul, a pesquisadora, ao promover 

o entendimento conceitual de determinados termos químicos, buscou o uso de um 

conjunto de modelos31 que, por sua vez, tinha como objetivo representar as estruturas 

                                                             
31 Schwahn (2015) utilizou materiais alternativos, como bolas de isopor e palitos e modelo molecular 
convencional, como Kit Molecular Atomlig 77. 
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moleculares e sua respectiva geometria molecular, além de desenvolver a apreensão 

tridimensional deste conhecimento químico. 

Par isso, a pesquisadora trabalhou com as Estruturas de Lewis32, o que permitiu 

ao estudante identificar o átomo central, os pares de elétrons ligantes e não ligantes, 

utilizando a simbologia AXnEM, onde: A: átomo central; X: ligantes unidos ao átomo 

central; n: número de ligantes unidos ao átomo central; E: pares de elétrons livres em 

torno do átomo central e M: é o número de pares de elétrons livres. Foram 

apresentados para os estudantes, estruturas tridimensionais da água, do gás 

oxigênio, da amônia e do metano. A figura a seguir é um exemplo de modelo 

tridimensional utilizado para apreensão desses conceitos, mediado pela autora para 

estudantes com deficiência visual. 

 

Figura 4 - Exemplificação em modelo tridimensional molecular para estudantes 
com deficiência visual 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
Fonte: Schwahn, 2015, p. 70. 
 

 

Nesse exemplo de modelo tridimensional, o resultado apontou que os 

estudantes puderam conhecer a molécula de Água (H2O) e sua geometria angular, 

onde os átomos de hidrogênio se posicionam formando ângulos de 104,5°, 

                                                             
32 O postulados dessa estrutura são: 1º - o fator determinante da geometria de uma molécula é o 
número de pares de elétrons de valência (compartilhados e não compartilhados) ao redor de um átomo 
central; 2º - os pares de elétrons (compartilhados e não compartilhados) se repelem entre si e se 
distribuem espacialmente na maior distância angular possível para que a repulsão seja mínima;  3º - 
os pares de elétrons não compartilhados ocupam maior lugar no espaço do que os pares de elétrons 
compartilhados; 4º para a determinação da geometria molecular, a dupla e a tripla ligação são 
consideradas simples (SCHWAHN, 2015, p. 68). 
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apresentando quatro pares de elétrons (2 solitários) na forma: AX2E2, como foi 

proposto pela estrutura de Lewis para apreensão desse conhecimento químico.  

Esse procedimento remete, uma vez mais, à  tese de Vygotski (1997) sobre a 

importância dos instrumentos e signos no processo de apropriação e criação do 

conhecimento. Para ele, é preciso “una amplia comunicación com el mundo que no 

esté basada em el estudio pasivo, sino em la participación activa y dinâmica em la 

vida” (idem, p. 85). Se permanecemos frente a pessoa com cegueira com intervenções 

que privilegiem a visão em detrimento da falta dela, provavelmente, a assimilação e 

dominação deste saber serão conduzidas de maneira desigual e excludente. 

Diferentemente, este autor alerta para a necessidade de uma participação ativa na 

escolarização, em que “es posible poner em marcha enormes fuerzas educativas” 

(idem). 

Voos (2013) analisou o processo de ensino em Ciências da Natureza para cinco 

estudantes cegos do curso de graduação em Fisioterapia, no estado de Santa 

Catarina, considerando o uso da Tecnologia Assistiva33. Conforme a autora, o 

elemento mais utilizado pelos estudantes era a audiodescrição34 realizada por colegas 

e professores de turma, enquanto outros recursos, como impressora e máquina de 

escrever Braille, reglete, punção, softwares para produção de desenhos gráficos e 

táteis, eram pouco explorados. Por um lado, apesar dessa pesquisadora considerar a 

audiodescrição como uma importante estratégia de ensino, por si só, não garante a 

aquisição do conhecimento científico pelo estudante com deficiência visual. Por outro, 

o uso dessa estratégia de modo articulado a recursos e materiais adaptados pode 

favorecer esse processo. 

É importante evidenciar que nesta situação o meio tomou como maior valor um 

recurso que, possivelmente, entende que a falta da visão seria compensada por meio 

da audição. Embora Vygotski (1997) não tenha negado a importância do biológico no 

desenvolvimento humano, compreende que essa não pode ser a premissa. Antes, 

                                                             
33 Tecnologia Assistiva é “[...] uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba 
produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social” 
(BRASIL, 2007, apud VOOS, 2013, p. 95). 
34 A audiodescrição tem por objetivo a “transformação de imagens em palavras para que informações-
chave transmitidas visualmente não passem despercebidas e possam também ser acessadas por 
pessoas cegas ou com baixa visão” (FRANCO e SILVA, 2010, p. 23 apud VOOS, 2013, p. 89). 
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estão a mediação dos signos e instrumentos que, em articulação conjunta com as 

funções biológicas, transformam-se em novas funções, isto é, na aquisição desse 

saber. No entanto, nesse processo as influências podem ser mais ou menos 

significativas, dependendo do meio em que ocorre. Neste caso, o limite estava, 

possivelmente, para quem atua com este estudante que, por sua vez, não teve uma 

formação sólida; apoio de demais especialistas e, por consequência, desconhecem 

esses recursos. 

Esse desconhecimento levou Oliveira (2017) a realizar uma sequência didática 

para 17 licenciandos em Matemática de uma Universidade Federal de Minas Gerais. 

Nesta sequência, a pesquisadora envolveu não apenas os acadêmicos, mas a 

participação e apreciação de um estudante cego. A atividade contou com auxílio do 

Soroban35 como material de apoio. O resultado apontou que é possível desempenhar 

diferentes tipos de intervenção matemática com o uso desse material, desde as mais 

simples, como as quatro operações, até extração de raízes quadradas de números 

naturais; cálculos de Mínimo Múltiplo Comum (MMC) e Máximo divisor comum (MDC), 

números primos, relações de equivalência, análise combinatória e entre outras. Além 

disso, a pesquisadora evidencia que esse material é um importante instrumento tanto 

para o estudante com deficiência visual, como para estudantes sem essa deficiência. 

Esta intervenção apontou bons resultados; no entanto, é preciso considerar que 

esta proposta é um caso isolado, demonstrando que a Educação Especial só foi 

realizada por intermédio da realização de uma pesquisa. Em caso contrário, essa 

realidade ficaria inércia.  

Quanto ao ensino de Ciências da Natureza para estudantes surdos, a 

dissertação de Fernandes (2014), realizada em uma Universidade de Sergipe, 

apresentou como preocupação o processo de ensino a cinco estudantes em 

disciplinas de exatas e tecnologias. Os achados, coletados em meio a relatos e 

observações, identificaram que as atitudes diante da surdez eram de 

desconhecimento por parte dos professores sobre existência do estudante surdo 

dentro de sala de aula. Como consequência, esse estudante ficava deslocado, sem 

                                                             
35 É um material de origem chinesa, nomeado incialmente como (suan pan). Consiste em um 
instrumento de cálculo Matemático, instituído pelo Ministério da Educação como instrumento de 
inclusão e melhoria do aprendizado Matemático, por meio da portaria n° 657, de 07 de março de 2012 
(OLIVEIRA, 2017). 
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possibilidade de comunicação, interação e, muito menos, havia acesso ao 

conhecimento. 

Almeida (2013) investigou o papel do intérprete de Libras nas aulas de Física 

para um estudante surdo de uma instituição do interior de São Paulo. A análise dos 

resultados indicou que no âmbito da Física, a Libras não apresenta um número de 

sinais significativo ou satisfatório ao seu ensino. Termos como Mecânica, Cinemática, 

Dinâmica, Aceleração, Vetores, Velocidade, Força, dentre outros, eram oralizados ou 

digitalizados pelo intérprete que, por sua vez, tinha pouco tempo de formação em 

Libras e ainda não tinha domínio do conteúdo por ser formado em outra área do 

conhecimento.  

Em consequência de tal dificuldade, a função do tradutor/intérprete de Libras 

tornou-se mais complexa, pois exigiu um domínio que ultrapassava o conhecimento 

da Libras, e, portanto, comprometeu a apreensão conceitual da Física pelo estudante. 

Essa limitação, considerando que a Libras é um importante sistema de signos para o 

desenvolvimento do surdo, aponta a necessidade de discussão de como realizar uma 

educação de qualidade para esse público. 

Para Vygotski (1997), esses limites precisam atuar como força motriz em 

direção a novas maneiras de criar e desenvolver. Afinal, a humanidade está em 

movimento e, nesse processo surgem novas formas de educação. Além do mais, esse 

desenvolvimento não se dá sozinho, mas na relação com outro, na troca, nas 

interações e mediações. Portanto, “[...] el hombre se convierte em hombre sólo gracias 

a la comunidad humana” (p. 88).  

Isso implica retomar pontos já discutidos aqui sobre a importância de um 

trabalho global, de uma formação sólida a todos os profissionais, possibilitando um 

desenvolvimento conjunto das ações, pois para Vygotski (1997) o homem isolado “[...] 

es, em suma, nada más que uma abstracción, como átomo em física” (idem). 

Considerando a possibilidade do movimento da Libras no desenvolvimento da 

humanidade, a pesquisa de Feltrini (2009) analisou o uso de Modelos Qualitativos36 

como instrumento didático de ensino de Ciências para oito professores37 de diferentes 

                                                             
36 Materiais didáticos que integram a Libras, o Português escrito e recursos visuais a atividades 
educacionais (FELTRINI, 2009). 
37 Um professor em Ciências Biológica, outro em Ciências Biológicas e Biomedicina; dois com 
licenciatura em Química e dois com licenciatura em Física, um em Geografia e um Engenheiro 
Agrônomo, especialista em docência. 
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instituições da região Centro-Oeste. A pesquisadora defendeu a necessidade de 

investir em projeto educacional voltado à comunidade surda, no qual se institua a 

educação bilíngue, a fim de que o surdo possa ter acesso aos conteúdos por meio da 

sua primeira língua (Libras), enquanto a Língua Portuguesa, na forma escrita, 

proporcionaria ao surdo o acesso ao conhecimento historicamente acumulado, 

principalmente o material inscrito em livros e artigos científicos.  

No que se refere ao ensino, a autora propõe a utilização de Modelos 

Qualitativos, que se configura em um conjunto de três ações: 

 

(a) A educação bilíngue, sendo a língua brasileira de sinais (Libras) a 
primeira língua dos surdos e ao Português sua segunda língua; portanto, 
devem coexistir a Libras e o Português como línguas de instrução em salas 
de aula nas quais existem alunos surdos e ouvintes; 
(b) O vocabulário científico em Libras. Atualmente a Libras não dispõe 
desse vocabulário38; sendo assim, o mesmo tem de ser criado;  
(c) A pedagogia visual (FELTRINI, 2009, p. 51, grifo nosso). 

 

O resultado desse estudo evidencia, portanto, que as limitações para 

participação nas atividades acadêmicas não se davam em virtude da surdez em si, e 

sim pelas limitações do modelo pedagógico que não leva em consideração tais 

aspectos. Aponta também a relevância da utilização de materiais e formas de 

linguagem diferenciadas para que ocorram processos de mediação necessários a 

aquisição do conhecimento científico, visto que não se deve levar em consideração 

primeira, o fato da deficiência em si, mas das suas condições sociais. Portanto, “si 

creamos um país don el ciego y el sordo encuentren um lugar em la vida, donde la 

cegueira no signifique ineludiblemente uma insuficiência, allí la cegueira no será um 

defecto (VYGOTSKI, 1997, p.94). 

Embora as pesquisas aqui descritas tenham restringido seu foco aos 

estudantes que apresentavam cegueira ou surdez, todas elas caminham para uma 

mesma perspectiva conclusiva: por meio de intervenções mediadas pela língua e por 

materiais/instrumentos corretos, aquilo que a princípio parece ser um limite em virtude 

da própria condição de deficiência, deixa de ser um problema. 

                                                             
38 Em 2017 foi criada a Plataforma SignWeaver, integrando surdos e ouvintes para as áreas de ciências, 
Tecnologia, engenharia e Matemática. Disponível no endereço eletrônico: 

http://www.signweaver.com.br/index.php, de forma gratuita, com ferramentas de pesquisa 
terminológica com 9.828 mil sinais científicos disponibilizados. 

http://www.signweaver.com.br/index.php
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Essa perspectiva conclusiva reforça a importância do meio como um 

catalizador de limites ou de possibilidades a depender das mediações propostas, tal 

como é evidenciado por Camargo (2012) na figura apresentada na página 51. Por 

outro lado, a ideia de que os limites não estão no sujeito propriamente, nos remete a 

contribuição de Vygotski a respeito da deficiência. Tal princípio postula a primazia do 

meio social para a superação das limitações impostas pela deficiência, temática 

discutida no início desta seção. 

Sendo assim, se para Vygotski (1997), um fator determinante é a mediação, 

então é preciso pensar como tem sido o entendimento dos professores que atuam nos 

cursos de bacharelado em disciplinas da área de Ciências da Natureza sobre o público 

da Educação Especial. De que modo esses profissionais adquirem conhecimentos 

que lhes permitam organizar esse processo de ensino frente a esses sujeitos? 

Pensando nisso, na próxima etapa apresentamos as discussões sobre a 

percepção dos professores de dois cursos de bacharelado, os quais ministravam 

disciplinas de Ciências da Natureza para estudantes público-alvo da educação 

especial na Universidade Federal de Rondônia. Assim, discutiremos sobre os limites 

com base no ponto de vista docente e as implicações que afetam o processo de 

inclusão/exclusão desse público no Ensino Superior. 



 
 

 
 

 

LIMITES E POSSIBILIDADES FRENTE AO PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

 

Nessa seção, apresentamos os dados obtidos por meio das entrevistas 

realizadas com os docentes. Com a intenção de situar as particularidades do cenário 

no qual realizamos a investigação, apresentamos primeiramente um breve panorama 

histórico da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, com ênfase no público-alvo 

da educação especial neste espaço. Em seguida, são discutidas as percepções 

docentes em relação aos limites e possibilidades da área de Ciências da Natureza 

frente a esse público no contexto pesquisado. 

 

3.1 O cenário da pesquisa 

 

A UNIR se constituiu em um período de recente criação do estado de Rondônia 

– implementado pela Lei Complementar n° 47, de 22 de dezembro de 1981. Nesse 

período, Rondônia já apresentava uma população diversificada oriunda de diferentes 

regiões brasileiras, principalmente Nordeste e Sudeste. Os imigrantes eram, em sua 

quase totalidade, trabalhadores braçais analfabetos e semianalfabetos. Seduzidos 

pela mídia que propagandeava e incentivava a imigração e a ocupação territorial, em 

nome do Estado, a vinda dessa população foi motivada pela busca de terras e de 

emprego. Para tanto, contou no passado o efeito de ciclos que marcaram a economia 

local – ciclo da borracha; ouro; madeira –, somando o estímulo de políticas militaristas 

da época que criaram a imagem de “eldorado brasileiro” (BORGES, 2010, p. 43). 

Com o aumento populacional, o Estado precisava suprir as necessidades 

básicas da população por meio da oferta de saúde, educação e profissionais 

(médicos, enfermeiros, professores, dentre outros) para atuarem nessas instâncias. 

De acordo com Borges (2010) nesse período houve a contratação urgente de pessoas 

para atuarem em cargos públicos, principalmente, daqueles que se dispunham a 

exercer a função de professor. Tal contratação ocorria, em muitos casos, por meio de 

entrevista, convite de amigos ou autoridades e teste de seleção. 
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Foi nesse cenário de emergência profissional que a sociedade política em 

articulação com o governo Federal criou a UNIR, mediante a Lei n° 7.011, de 8 de 

julho de 1982. Suas atividades foram iniciadas com professores de formação técnica, 

já que a sua contratação demandava o mínimo de formação para atender as 

exigências estabelecidas em que se consolidou a estrutura e o funcionamento do 

sistema de ensino no estado (BORGES, 2010). O objetivo desta instituição consistia 

em oferecer cursos de licenciatura visando formar professores para atuar na rede 

pública de ensino, nas áreas de Educação, tais como Ciências Biológicas e Exatas 

(PDI/UNIR, 2019). 

Até então, a Universidade definia-se apenas pelo ensino, devido à falta de 

recursos para investir nas áreas de pesquisa e de extensão. Visando encaminhar a 

inclusão desses dois seguimentos, no mesmo ano de sua criação, foi realizado o 

Seminário de Definição do Modelo da UNIR, e posteriormente com o apoio da 

sociedade, professores, estudantes e técnicos foi possível construir o tripé Ensino, 

Pesquisa e Extensão (PDI/UNIR, 2019). 

É importante ressaltar na história da UNIR que o processo de consolidação 

desse tripé foi se materializando em meio a diversas condições objetivas limitantes 

que impactaram e ainda impactam as instituições públicas de Ensino Superior no país. 

Dentre elas, a restrição de políticas orçamentárias aplicadas pelo Governo Federal, 

por meio de cortes e contingenciamentos significativos, que por sua vez, impediram 

de atingir, em sua totalidade, os avanços de sua Missão em produzir e difundir o 

conhecimento, especialmente relacionados as peculiaridades da região amazônica 

com vista a seu desenvolvimento. 

Considerando essas condições, gradativamente a Universidade tem 

conquistado maior oferta de cursos de graduação e de pós-graduação lato e stricto 

sensu (mestrado e doutorado), além de formação de grupos de pesquisa e extensão. 

Atualmente possui oito campus distribuídos da seguinte forma: seis situados no eixo 

da BR 364 (Porto Velho, Ariquemes, Ji-paraná, Presidente Médici, Cacoal e Vilhena), 

distribuídos entre o Norte, o Centro e o Sul do Estado; dois localizados em municípios 

localizados fora do eixo da BR, um no município de Guajará-mirim que faz fronteira 

com a Bolívia e outro no município de Rolim de Moura, na região econômica 

considerada Zona da Mata. 
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Dentre os oito, os campi mais recentes são os de Ariquemes, localizado em 

uma região geográfica de forte potencial econômico e político em função das riquezas 

minerais e produção de cacau e café, e o de Presidente Médici. Juntos, os oito campi 

são responsáveis por 66 cursos presenciais de graduação (36 na capital e 30 no 

interior). A imagem a seguir mostra a composição atual do quadro de cursos por 

campus: 

 

Figura 5 - Cursos ofertados pela UNIR por campus 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organização própria com base em UNIR (2019). 
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Desses cursos, 35 são bacharelados e 31 são licenciaturas39. Isso evidencia, 

nos últimos anos, a maior ênfase nos cursos de bacharelado, fator que pode estar 

relacionado às mudanças ocorridas no cenário econômico do Estado e ainda à 

desvalorização da licenciatura e ao exercício da docência. Todavia, tais hipóteses 

carecem de novas investigações a fim de que sejam mais bem elucidadas. A tabela 

abaixo apresenta o total de matrículas ao final do primeiro semestre de 2019. 

 

Tabela 5 - Total de matriculas na UNIR em junho de 2019 

Campi Bacharelado Licenciatura Total 

Porto Velho 2725 2080 4805 

Ariquemes 92 217 309 

Ji-Paraná 381 610 991 

Presidente Médici 128 0 128 

Cacoal 1196 0 1196 

Vilhena 573 384 957 

Guajará Mirim 415 361 776 

Rolim de Moura 621 438 1059 

Total  6.131 4090 10.221 

Fonte: organização própria com base em UNIR (2019, p. 138-149). 

 

Nota-se que do total de matrículas nos cursos presenciais de graduação da 

UNIR, 60% refere-se ao bacharelado, enquanto 40% se concentra nas licenciaturas. 

Assim, não só o número de cursos de bacharelado é maior na instituição, como 

também o número de matrículas. A imagem e a tabela anteriores permitem inferir 

ainda que o processo de interiorização foi de grande importância para a instituição, 

uma vez que possibilitou a ampliação de cursos em praticamente 50% e que os campi 

do interior são responsáveis por 53% do total de matrículas. Esse dado, por si só, já 

revela a necessidade de políticas e investimentos para atender o público-alvo da 

Educação Especial nos campi do interior. 

Em relação a esse público, como consequência do processo de interiorização 

e ampliação da oferta de cursos, houve também progressivamente a inserção de 

                                                             
39 Nesse total, não estão incluídos os cursos na modalidade a distância. 
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vagas e matrículas do público da Educação Especial a esses espaços. Quanto às 

matrículas, o relatório disponível no Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA), constou o registro total de 824 estudantes no período de 1994 

a 2019, como mostra a tabela: 

 

Tabela nº 6. Estudantes com NEE atendidos por campus (1994-2019) 
 
 

Campus 

T
o

ta
l 

A
ti

v
o

 

C
o

n
c
lu

íd
o

 

C
a
n

c
e
la

d
o

 

F
o

rm
a
n

d
o

 

T
ra

n
c
a
d

o
 

J
u

b
il
a
d

o
 

Ariquemes 6 1 1 4 0 0 0 
Cacoal 56 31 2 20 3 0 0 

Guajará-
Mirim 

34 24 2 7 1 0 0 

Ji-Paraná 40 24 13 2 1 0 0 
Presidente 

Médici 
4 1 3 0 0 0 0 

Porto Velho 494 285 20 186 1 0 2 
Rolim de 

Moura 
156 89 64 2 0 1 0 

Vilhena 34 16 16 2 0 0 0 
Total 824 471 121 223 6 1 2 

Fonte: Relatório de alunos com necessidades especiais do período 1994 – 2019 (UNIR/SIGAA, 2019a). 

 

Dos 824 registros de matrícula no sistema SIGAA referente ao período de 1994 

a 2019, sete matrículas foram efetivadas na década de 1990, de 1994 a 1999. Das 

sete, três alunos concluíram, duas matrículas foram canceladas, uma ocorreu 

jubilamento e uma matrícula consta como aluno ativo no sistema. Após o ano 2000 

até o final do ano de 2008 quando a PNEEPEI foi publicada, foram registradas 13 

matrículas, das quais sete alunos concluíram, cinco matrículas foram canceladas e 

um estudante foi jubilado. Portanto, conforme os dados constantes nesse relatório, 

num período que compreendeu catorze anos (1994-2008), a UNIR registrou matrícula 

de apenas 20 graduandos público-alvo da Educação Especial, em que apenas metade 

concluiu a graduação. 

Infelizmente não se tem estudos sobre essa questão, uma vez que a maioria 

das pesquisas relacionada ao público-alvo da Educação Especial no Ensino Superior 

é posterior a essa data. Todavia, temos a hipótese de que a quantidade ínfima de 

matrículas nesse período (menos de duas por ano) está relacionada às políticas 

educacionais da época, já que foi a partir da década de 2000 que o discurso em torno 
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da educação inclusiva ganhou maiores contornos no país, em virtude dos documentos 

internacionais publicados durante a década de 1990. 

Nesse sentido, houve uma ampliação significativa das matrículas do público-

alvo da Educação Especial nos cursos de graduação da UNIR nos anos posteriores. 

Do total apresentado no relatório, 804 matrículas foram efetivadas nos últimos dez 

anos entre 2009 a 2019, alterando-se de uma média de menos de duas matrículas 

por ano no período anterior para uma média de 84, 4 matrículas por ano nos 10 últimos 

anos. 

Entre os fatores que podem ter contribuído para a ampliação das matrículas 

desse público nos últimos 10 anos, destacamos a Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva – PNEEPEI. Uma de suas ações no 

Ensino Superior foi o incentivo financeiro para a criação de Núcleos de Acessibilidade. 

Assim, embora a criação desses Núcleos seja permeada por diversos problemas, os 

quais elencamos na seção anterior, é mister realçar o papel crucial que 

desempenharam. 

Outro fator que pode ter impulsionado o acréscimo das matrículas foi a 

utilização de cotas para efeitos de seleção e ingresso. Desde 2012, considerando a 

Lei Federal n° 12.711, alterada pela Lei n° 13.409/2016 e a Resolução n° 532/2018 

do Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) da UNIR, são destinadas 50% das 

vagas para o sistema de cotas e 50% para ampla concorrência. O percentual 

disponibilizado pelo sistema de cotas é destinado àqueles que se autodeclaram 

pessoas com deficiência e os que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas. 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição, o cálculo do 
número de vagas para cada grupo de cotista é proporcional ao percentual desta 
população, conforme dados do último censo do IBGE. Além disso, essa distribuição 
ainda conta com duas subdivisões: a renda inferior ou igual a um salário mínimo e 
meio; e independente da renda. Na figura a seguir, vemos como essa distribuição é 
realizada (as pessoas com deficiência estão representadas pela sigla PCD e os 
sujeitos que se declaram pretos, pardos e indígenas pela sigla PPI). 
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Figura n° 6- Distribuição do total de vagas da UNIR40 

Fonte: Manual do candidato-2019 (UNIR, 2018, p. 18). 

 

A imagem aponta que as pessoas com deficiência podem concorrer utilizando 

quatro tipos diferentes de cotas (C1, C10, C11 e C12). Todavia, consideramos que o 

termo PCD é inadequado uma vez que desconsidera outros públicos da Educação 

Especial. Além disso, a utilização dos dados do IBGE, para efeitos quantitativos, nos 

parece frágil, já que esses dados levam em nosso país cerca de dez anos para serem 

atualizados. Assim, levando em consideração o recenseamento a cada 10 anos e a 

disponibilização das informações relativas ao censo do IBGE, mesmo com todas as 

                                                             
40 As letras C1, C2, C3 e assim por diante correspondem a modalidade da vaga e ao tipo de cota. Ao 
todo, a UNIR utiliza no processo seletivo 13 tipos de modalidade de vagas sendo 12 para cotas e uma 
para ampla concorrência para candidatos que não utilizam esse sistema. 
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contribuições advindas do sistema de cotas, possivelmente, haverá limites na 

configuração totalizante dessa população. Ainda assim, não podemos deixar de 

apontar que no período anterior à implementação da política de cotas, a UNIR seguia 

normativas próprias no processo seletivo e a reserva de vagas às minorias era de 

apenas 25%, o que significa que a atual ação dobrou o seu quantitativo após a 

efetivação da ação afirmativa. Esse fator precisa ser considerado a fim de que 

possamos entender melhor a ampliação das matrículas do público-alvo da Educação 

Especial na instituição, nos últimos 10 anos. 

Entretanto, fazem-se necessárias investigações que se debrucem por um 

período maior sobre esses dados de ampliação, uma vez que o registro deste público 

no SIGAA identifica apenas estudantes cotistas, motivo pelo qual inferimos que o 

número de matrículas pode ser bem maior e que esse público que não aparece nas 

estatísticas fica à mercê das políticas voltadas para o seu atendimento. Além disso, 

os dados fornecidos pela instituição ainda são bastante falhos e inconclusos. 

Como exemplo dessa afirmação, temos o fato de que das 804 matrículas nos 

últimos 10 anos, ocorreram 206 cancelamentos. Esse número é bastante expressivo 

e revela as dificuldades para a permanência desse público no Ensino Superior. 

Todavia, em conversa informal com técnicos do setor de controle e registro de 

matrículas da UNIR, campus de Rolim de Moura, obteve-se a informação de que o 

cancelamento de matrícula se dá por diversos motivos, razão pela qual não é possível 

identificar, nesse total, a percentagem referente aos alunos desistentes. Além disso, 

esses dados podem não ser totalmente confiáveis pelo fato de que recentemente a 

UNIR efetuou uma mudança de Sistema e os dados não foram totalmente atualizados 

havendo ainda muitos problemas a serem solucionados. 

Entre os problemas relacionados ao SIGAA, atual sistema utilizado pela UNIR 

para gerir as atividades acadêmicas, está a impossibilidade de geração de relatórios 

que apresentem um número maior de informações a respeito do público-alvo da 

Educação Especial. Nesse sentido, no relatório apresentado anteriormente, no qual 

constam 824 matrículas, não é possível identificar o tipo de deficiência ou necessidade 

especial dos graduandos. Essa informação foi possível de ser acessada apenas no 

período dos últimos quatro anos, conforme demonstra a tabela. 
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Tabela nº 7: público alvo da Educação Especial na UNIR (2014-2019). 
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bacharelado 59 76 17 8 188 348 235 100 13 

licenciatura 27 27 19 9 217 299 200 94 5 

Total  86 103 36 1
7 

405 647 435 194 18 

Fonte: Organização própria com base em SIGAAA/UNIR (2019b) 

 

Nesse relatório, registra-se um total de 647 matrículas de estudantes público-

alvo da Educação Especial, o que corresponde a 6,3% do percentual de matrículas 

atuais. Quanto à distribuição, o relatório registrou o total de 348 estudantes em 

Bacharelados e 299 em Licenciaturas. Esse dado, vai ao encontro do percentual 

registrado pelo Censo da Educação Superior que, em 2017 apontou que 69% do total 

de matrículas em âmbito nacional se efetivou nos cursos de bacharelado (Gráfico 2, 

p. 30). Esse dado também corresponde ao aumento dos cursos de bacharelado na 

instituição. 

Verifica-se também que o Sistema restringe a informação sobre o público-alvo, 

subdividindo-o em deficiência física, visual (cegueira ou baixa visão), auditiva/surdez, 

intelectual e outras necessidades. Durante a análise desses dados, não foram 

encontrados no Relatório do SIGAA os critérios relativos aos estudantes que se 

“enquadram” na descrição de outras necessidades. Isso nos conduz à ideia de que há 

uma situação-limite no reconhecimento e registro da real necessidade do estudante, 

visto que é de sua própria responsabilidade a autodeclaração. Além disso, se o 

sistema SIGAA não disponibiliza informações sobre todos os públicos de maneira 

separada, possivelmente, esse estudante irá efetuar o seu registro segundo a sua 

condição biológica. 

No que diz respeito aos cursos, as duas próximas tabelas foram organizadas 

de modo a permitir visualizar a distribuição das matrículas nos cursos de graduação 

da instituição no período correspondente ao relatório emitido. 
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Tabela n° 8- EPAEE na UNIR –Bacharelado (2014 – 2019) 

 
 
 

Curso 

Classificação do Público 
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Administração 10 12 3 - 10 35 18 13 4 

Agronomia - - - - 4 4 3 - 1 

Biblioteconomia 2 - - - - 2 - 1 1 

Ciências Biológicas Bacharelado - - - - 8 8 2 6 - 

Ciência da Computação 1 2 2 - 1 6 2 4 - 

Ciências Contábeis 9 7 4 - 3 23 13 9 1 

Ciências Econômicas 2 - - - - 2 - - 2 

Ciências Sociais Bacharelado - - - - 1 1 1 - - 

Direito 19 30 3 1 12 65 50 12 3 

Enfermagem 1 1 - - - 2 1 1 - 

Engenharia de Alimentos - 1 1 - 1 3 - 2 1 

Engenharia Ambiental - 1 - - -- 1 1 - - 

Engenharia Civil 4 2 - - 84 90 68 22 - 

Engenharia Elétrica 1 2 - 1 - 4 2 2 - 

Engenharia Florestal - 3 - - - 3 1 2 - 

Engenharia de Produção - - - - 1 1 1  - 

Engenharia de Pesca - - - 1 - 1 1   

Estatística - 4 - - - 4 2 2 - 

Gestão Ambiental - 4 - - 2 6 5 1 - 

Informática - - 1 - - 1 - 1 - 

Jornalismo - 1 - - 1 2 1 1 - 

Medicina 6 1 3 3 4 17 11 6 - 

Medicina Veterinária 1 2 - 2 53 58 46 12 - 

Psicologia 3 3 - - 3 9 7 2 - 

Zootecnia - - - 1 - 1 - 1 - 

Total 59 76 17 9 188 349 236 100 13 

Fonte: Relatório de alunos com necessidades especiais do período 2014 – 2019 (UNIR/SIGAA, 2019). 

 

Do total de estudantes com deficiência e outras necessidades matriculados nos 

cursos de bacharelado, consta que apenas 13 se formaram. Chama a atenção nesses 

dados a concentração maior desse público nos cursos de Engenharia Civil, Direito e 

Medicina Veterinária. Exceto Direito que apresentou um quantitativo significativo de 

estudantes cegos, Engenharia Civil e Medicina Veterinária, tiveram destaque em 

número de estudantes registrados com outras necessidades. 
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Dos cursos de bacharelado relacionados com as Ciências da Natureza – tais 

como Física, Ciências Biológicas, Zootecnia, Engenharia Florestal e Medicina 

Veterinária –, o curso de Medicina Veterinária é o que tem o maior número de 

matrículas, 58 ao todo, das quais uma é de deficiência física, duas relacionam-se à 

deficiência visual, duas à intelectual e 53 aparecem na descrição outras necessidades. 

Esse número expressivo de estudantes classificados na categoria “outras 

necessidades” também é uma realidade nos cursos de Licenciatura, apresentados na 

tabela abaixo: 

 

Tabela n° 9- EPAEE na UNIR – Licenciatura (2014 – 2019) 
 
 
 

Curso 

Classificação do Público 
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Artes Visuais 2 - - 2 2 6 - 6 - 

Ciências Biológicas - - - - 26 26 13 12 1 

Ciências Sociais Licenciatura - - - - 1 1 - 1 - 

Educação Básica Intercultural - - - 1 9 10 9 1 - 

Educação do Campo - 1 - - 36 37 25 12 - 

Educação Física 2 4 1 1 102 110 80 29 1 

Filosofia - - - - 1 1 1 - - 

Física 2 - - - - 2 - 2 - 

História 3 1 - 2 4 10 8 2 - 

Letras - - 1 - 4 5 4 1 - 

Letras Libras 2 - 6 - 3 11 10 1 - 

Letras Português/ Literatura 5 5 - 1 3 14 9 3 2 

Letras Espanhol - - - - 2 2 1 1 - 

Matemática 2 1 - - 5 8 7 1 - 

Pedagogia 9 15 11 2 19 56 33 22 1 

Total 27 27 19 9 217 299 200 94 5 

Fonte: Fonte: Relatório de alunos com necessidades especiais do período 2014 – 2019 (UNIR/SIGAA, 
2019). 

 
Dos cursos de licenciatura que estão relacionados diretamente com as Ciências 

da Natureza – tais como Física, Ciências Biológicas e Matemática –, o curso de 

Ciências Biológicas é o que tem o maior número de matriculas (26), todas na descrição 

outras necessidades. 
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É importante enfatizar que, somando os dados dos dois seguimentos – 

Bacharelado e Licenciatura –, temos 194 matrículas canceladas. Esse resultado 

remete ao conjunto de estudos discutidos na primeira seção desta dissertação, em 

que registramos que a permanência desse público implica não apenas o direito do 

acesso, mas de sua participação ativa nesse espaço, geralmente impedidos por 

diversos limites do meio, entre os quais a ausência de acessibilidade arquitetônica, 

comunicacional, didático-pedagógico e atitudinal. 

Quanto ao quantitativo de estudantes público da Educação Especial nos campi 

de Rolim de Moura e Presidente Médici, foram registradas 66 matrículas nos cursos 

de bacharelado, conforme os dados do Relatório do SIGAA organizados na tabela a 

seguir: 

 

Tabela n° 10- EPAEE nos cursos de Bacharelado dos Campi de Presidente 
Médici e Rolim de Moura - 2014 – 2019 

 
 
 

Curso 

Classificação do Público 
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Agronomia - - - - 4 4 3 - 1 

Engenharia Florestal - 3 - - - 3 1 2 - 

Engenharia de Pesca - - - 1 - 1 1 - - 

Medicina Veterinária 1 2 - 2 53 58 46 12 - 

Zootecnia - - - 1 - 1 - 1 - 

Total 1 5 - 4 57 67 51 15 1 

Fonte: Relatório de alunos com necessidades especiais do período 2014 – 2019 (UNIR/SIGAA, 2019). 

 

Se comparado aos demais cursos, Medicina Veterinária representa um registro 

significativo desses estudantes. No entanto, devemos considerar o total de matrículas 

canceladas, evidenciando que, embora os estudantes tenham tido preferência na 

escolha deste curso, há limites quanto à sua permanência. Essa realidade também se 

se faz presente em outros cursos, a exemplo de Zootecnia, visto que o único registro 

de matrícula foi cancelado. 

Cabe questionar quais são os principais fatores que impedem esses estudantes 

de prosseguirem nos cursos específicos, assim como as alternativas para a sua 

permanência e aprendizagem. Assim, com objetivo de entender melhor essa questão, 
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apresentamos a seguir como os professores observam os limites do ensino de 

Ciências da Natureza voltado ao público da Educação Especial. 

 

3.2  Os limites na voz dos professores participantes 

 

Esta investigação teve como lócus os campi de Rolim de Moura e Presidente 

Médici. A escolha desses se concretizou por dois motivos. O primeiro relaciona-se 

com os limites de interiorização da UNIR, por localizarem-se no interior do estado e 

não dispor de centro de apoio próximo para auxiliar na permanência dos estudantes 

público-alvo da Educação Especial. O segundo motivo liga-se ao fato de que estes 

campi encontram-se próximos da sede do curso em que se realizamos a pesquisa, 

durante o período do Mestrado – dois anos –, dividido entre o cumprimento de 

créditos; participação em eventos; submissão do projeto ao Comitê de Ética e 

pesquisa. 

Quanto aos participantes, esses foram selecionados com base em informações 

do Currículo Lattes, disponível na plataforma do CNPq. O critério de seleção foi a área 

de atuação correspondente às Ciências da Natureza (Biologia, Física, Química e 

Matemática) ou áreas afins41. Além disso, esses professores deveriam estar 

lecionando ou terem lecionado para acadêmicos públicos da Educação Especial. Essa 

última informação foi obtida por meio de apresentação informal da pesquisadora e sua 

possível aceitação. 

Durante o contato com os departamentos dos cursos e com os professores que 

atendiam esses critérios, obtivemos a aceitação voluntária de cinco docentes do 

Departamento de Medicina Veterinária do campus de Rolim de Moura. No entanto, 

dois estavam em processo de transferência para o campus de Presidente Médici, e, 

por esse motivo, também direcionamos esta investigação aos cursos de Zootecnia e 

Engenharia de Pesca. Em Presidente Médici, além dos dois docentes que já haviam 

concordado em participar, obtivemos a colaboração de mais dois professores, e sete 

docentes foram entrevistados. 

                                                             
41 Utilizamos como base o documento orientador intitulado Cursos e áreas afins, Resolução 499, 2017, 
Conselho Superior de Acadêmico - CONSEA/UNIR. Disponível em: 
<http://www.secons.unir.br/consea/resolucao/5926_510_510_resea__vagas_ociosas_cursos_unir___
revoga_resol._499_consea___revogada_034.consun.pdf>. Acesso em: 30 maio 2018. 

http://www.secons.unir.br/consea/resolucao/5926_510_510_resea__vagas_ociosas_cursos_unir___revoga_resol._499_consea___revogada_034.consun.pdf
http://www.secons.unir.br/consea/resolucao/5926_510_510_resea__vagas_ociosas_cursos_unir___revoga_resol._499_consea___revogada_034.consun.pdf
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O quadro a seguir apresenta os dados dos participantes, incluindo o campus, o 

curso, a formação e a área de atuação relacionados às Ciências da Natureza. Por 

motivos éticos e em cumprimento ao Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, n° 2. 

989.557, não disponibilizamos os nomes dos professores participantes. 

 

Quadro n° 2- Caracterização dos participantes da pesquisa 
Participantes Campus Curso Formação Área de atuação 

P1 Presidente 
Médici 

Engenharia de 
Pesca e 

Zootecnia 

Graduação: Zootecnia 
Especialização: 

Didática do Ensino 
Superior 

Mestrado e 
Doutorado: Zootecnia 

Biologia Molecular; 
Genética 

P2 Presidente 
Médici 

Zootecnia Graduação: 
Licenciatura 
Matemática 

Mestrado: Matemática 
Doutorado: 
Matemática 

Cálculo I, Cálculo II. 
Cálculo III; Física 
Básica; Cálculo 

Numérico; Séries; 
Equações; 

Estatísticas; 
Geometria Analítica 

P3 Presidente 
Médici 

Engenharia de 
Pesca e 

Zootecnia 

Graduação: 
Licenciatura 
Matemática; 
Mestrado: 

Administração 
Doutorado: 

Administração 

Biociências; 
Cálculo 

P4 Presidente 
Médici 

Zootecnia Graduação: Medicina 
Veterinária 

Mestrado e Doutora: 
Zootecnia 

Melhoramento 
genético; 

reprodução; 
seleção 

P5 Rolim de 
Moura 

Medicina 
Veterinária 

Graduação: Medicina 
Veterinária 

Mestrado: Biociências 
Doutorado Biologia 

Experimental 

Bioquímica 
Estrutural e 
Metabólica; 

Biomolecular; 
Toxinas Naturais 

P6 Rolim de 
Moura 

Medicina 
Veterinária 

Graduação: 
Biomedicina 

Mestrado: Genética 
Doutorado: 

Biotecnologia 

Histologia e 
Embriologia; 
Imunologia e 
Parasitologia; 

Genética; Citologia 

P7 Rolim de 
Moura 

Medicina 
Veterinária 

Graduação: Medicina 
veterinária 
Mestrado e 
Doutorado: 

Anestesiologia 

Fisiologia; 
farmacocinética; 
farmacodinâmica 

Fonte: Elaboração própria a partir do Currículo Lattes – CNPq, 2018. 

 

Os professores são, em sua maioria, bacharéis, com exceção de P2 e P3 que 

possuem licenciatura em Matemática. Além disso, apenas P1 apresentou como parte 

de sua formação acadêmica a especialização em Didática no Ensino Superior. 
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Quanto às entrevistas, foram realizadas individualmente em local, dia e horário 

previamente combinados com os participantes. Os sete docentes assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e concordaram com a gravação em áudio das 

entrevistas,  que foram transcritas. 

Depois de transcrito o material, fizemos a impressão e uma primeira leitura com 

as entrevistas agrupadas por cursos e campi nos quais os docentes atuavam. Essa 

leitura foi revelando que, apesar da diferença de anos na fundação dos dois campi, o 

de Rolim de Moura e o de Presidente Médici  (30 e 11 anos, respectivamente), havia 

muitas semelhanças nos limites e nas possibilidades. 

Posteriormente, todo o material foi relido considerando o referencial teórico e 

as questões norteadoras do estudo. Essa leitura permitiu a criação de duas categorias 

centrais: a) limites impostos ao processo de inclusão dos estudantes público-alvo da 

Educação Especial e; b) alternativas e possibilidades criadas com base na realidade. 

Dentro da primeira categoria foram identificadas algumas subcategorias, a saber: 

limites relacionados à política de inclusão, limites relacionados ao exercício 

profissional e limites relacionados aos sujeitos.  

A fim de contextualizar a frequência com que tais limites apareceram nas 

entrevistas, foram organizados quadros sintetizando os principais temas abordados 

em cada subcategoria, quais e quantos docentes abordaram cada tema. Tais quadros 

possibilitaram verificar as questões mais ou menos problemáticas na opinião dos 

docentes. 

 

3.2.1 Limites da política de inclusão 

 

 Os docentes participantes da pesquisa elencaram diversos motivos, referentes 

à atual política de inclusão, que constituem desafios à permanência dos estudantes 

no Ensino Superior. Entre eles, destaca-se na opinião de P5, para que de fato o sujeito 

seja incluído, é preciso “pensar nestes três itens: a inclusão, a permanência e o 

exercício da profissão. Só isso!” (P1). 

Todavia, para a maioria dos docentes esse tripé é falho, tendo em vista as 

limitações impostas pela própria organização da política. No quadro abaixo, vê-se o 

resumo das principais limitações desse aspecto na opinião dos docentes. 
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Quadro nº 3 – limites da política de inclusão para os docentes 
Subcategoria Fatores limites Participantes Total 

Política de  
Inclusão 

Centro Apoio  P1, P4, P5, P6 4 

Contratação de profissional P3, P4, P5, p7 4 

Acessibilidade P1, P2, P4, P6 4 

PPP P1, p2, p 6 3 

Programa de Monitoria P2, P4 2 

Investimento financeiro P4, P7 2 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Inicialmente, esse quadro mostra que mais da metade dos participantes 

considera a ausência de centros de apoio, de contratação de profissionais 

especializados e de acessibilidade como as três questões que mais afetam 

negativamente a graduação dos estudantes público-alvo da Educação Especial. Em 

seguida, os professores se referem ao silenciamento desse público nos Projetos 

Político Pedagógicos (PPP) dos cursos. Os fatores menos recorrentes foram o 

Programa de Monitoria da instituição e a ausência de investimentos financeiros. Esses 

dois últimos fatores foram apresentados por dois docentes. 

 Em relação à ausência de centros de apoio, os professores consideram que “a 

universidade é extremamente falha neste ponto, porque eles [alunos] não têm nenhum 

tipo de apoio” (P1). Além dos alunos, a ausência de Centro de apoio é destacada 

como um elemento que prejudica a tomada de decisões por parte dos docentes sobre 

medidas a tomar em relação ao público da Educação Especial. Conforme destaca o 

P4, “tudo isso é um problema. Mas se a instituição se preocupasse em criar um local 

que nos desse esse apoio, talvez assim acontecesse a inclusão”. 

 Essas falas são pertinentes, pois atualmente apenas o campus da capital (Porto 

Velho) conta com um centro para atender esse público. Em razão da distância, porém, 

esse centro não  consegue atender às demandas dos campi do interior.  

Além disso, o centro de apoio disponizado na capital contou com poucos 

recursos financeiros para implementar ações voltadas às pessoas com deficiência. 

Em 2007, a UNIR por meio da Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis 

(PROCEA) elaborou o Projeto de implementação do Centro de Apoio aos Portadores 

de Necessidades Especiais (CAPNES), no campus José Ribeiro Filho de Porto Velho, 

a fim de promover acessibilidade nesta instituição. No mesmo ano, este projeto foi 

submetido ao Programa Incluir, que, após a sua aprovação, recebeu um total de 50 

mil reais para sua execução (UNIR/PROCEA, 2007). 
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Em 2008, houve a necessidade de estruturação da CAPNES na capital e 

ampliação de suas ações para os demais campi. Desta forma, a instituição manifestou 

interesse em participar, novamente, da seleção do Programa Incluir, que, por sua vez, 

alocou R$ 120 mil reais para adesão de equipamentos e materiais didático- 

pedagógicos específicos de acessibilidade (UNIR/PROCEA, 2008). Dentre os 

materiais adquiridos, a UNIR possui equipamentos como “[...] impressora em braille, 

além de regletes e punções. Há também um Notetaker, um Scanner com Voz e um 

Software ampliador de tela, a fim de atender às necessidades da Instituição” 

(PDI/UNIR, 2019, p. 62). Considerando o número de matrículas, representa uma 

quantidade inexpressiva. 

Além do pouco alcance, a utilização desses materiais esbarra na ausência de 

técnicos, uma vez que os professores não sabem como utilizar os equipamentos, a 

exemplo de uma impressora Braille do campus de Rolim de Moura que nunca foi 

utilizada. Assim, a opinião de P5 é bastante significativa: 

 

A Instituição não está muito preparada, eu acho que eles nem sabem direito 
o que podem fazer, para ser bem sincero. Quando chega um aluno, a gente 
recorre aonde? Liga pra onde? E ninguém sabe nada. Se virem com o que 
tem. Busquem alternativas. Além disso, vocês têm que incluir o aluno e 
pronto, e a gente não sabe nem como e o que realmente fazer. E assim a 
instituição também não está muito a par do que tem que ser feito, para ser 
bem sincero contigo (P5). 

 

 Essa fala demonstra que, apesar de haver um Centro no campus da capital, os 

professores desconhecem a sua existência na instituição. Isso nos leva a inferir que o 

diálogo ou apoio aos campi do interior, nesse aspecto, é praticamente nulo, situação 

que também aparece na entrevista realizada com o P6 do campus de Rolim de Moura. 

 

O que eu não vejo é com relação à deficiência cognitiva. A Universidade não 
tem um setor psicopedagógico para dar esse auxílio. E os meus colegas 
docentes, especialmente da área técnica, não têm preparo. Eu tive a 
experiência de ter passado por palestras e por apoio psicopedagógico, mas 
isso em uma universidade particular. Mas, aqui, não tem esse apoio que 
atenda a isso. Então o docente fica à mercê de como fazer aquilo. Não tem. 
Tanto é que nós temos alunos com dificuldade, com laudos, mas, assim, 
ficamos até confusos. O que vamos fazer? (P6). 

 

Em relação aos estudantes que apresentam comprometimentos de natureza 

cognitiva ou comportamental, o PDI da instituição registra duas ações frente aos 
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acadêmicos com Transtornos Globais do Desenvolvimento: disponibilização de “[...] 

bolsista monitor que auxilia o aluno acompanhando em suas atividades acadêmicas” 

e atendimento realizado pela CAPNES visando “[...] suprir demandas que surjam ao 

longo da vida acadêmica” (UNIR/PDI, 2019, p. 126). A este ponto, é importante 

lembrar, como já descrito anteriormente, que o CAPNES está centralizado em Porto 

Velho. Desta forma, esse atendimento, provavelmente, deve acontecer de maneira 

mais assídua neste campus, enquanto nos demais não há registro desse tipo de 

acompanhamento. 

Quanto à monitoria, essa ação contempla, além da capital, todos os campi do 

interior. Todavia, a ação apresenta problemas que foram apontados por dois docentes 

(P2 e P4). Para eles, embora a universidade tenha um programa de montoria, que 

conta com o auxílio de bolsa para que outros estudantes acompanhem os estudantes 

público-alvo da Educação Especial, o programa não tem alcançado o objetivo que 

seria ajudar, ou auxiliar essas pessoas. Dentre os problemas que limitam o alcance 

da monitoria, foi mencionada a formação do estudante que atua como monitor: 

 

Por conta do próprio aluno ou por conta do próprio monitor também, que as 
vezes não está preparado. É um aluno do próprio curso, mas que não tem  
nenhuma habilidade ou nunca trabalhou com aquilo, não sabe como trabalhar 
com essas pessoas. A ideia é boa, mas acho que precisa de pessoas 
especializadas para auxiliar esses alunos. Não pode ser [uma pessoa] do 
curso (P2). 

 

 De fato, o programa de monitoria da Universidade prevê apenas a contratação 

do monitor, sem requerer capacitação mínima ou outros requisitos relacionados, por 

exemplo, a conhecimentos na área, para concorrer a esse tipo de bolsa. De modo 

geral, é comum que os estudantes dos cursos de agrárias se candidatem a bolsas de 

monitor nos cursos de Ciências Humanas e vice-versa. Mas também há casos em que 

estudantes do mesmo curso atuem como monitores, tendo em vista que, para muitos 

deles, a bolsa no valor de R$ 400,00 acaba sendo uma complementação financeira. 

Ademais, a sugestão de contratação de pessoas especializadas, mencionada pelo P2, 

esbarra no valor da bolsa, pouco atrativa para um especialista. Assim, a monitoria que 

atualmente vem se constituindo como a única ação que de fato contempla os campi 

do interior possui esses problemas. Conforme P2 e P4: 
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Você imagina, os cursos que a gente tem aqui em Médici é um curso em 
tempo intergral, aí você tira um aluno do seu ambiente para dar a ele uma 
função de monitor de uma pessoa com deficiência, então você acaba 
causando dois problemas: primeiro, você tira a atenção do que está na 
graduação que vai ser monitor, porque aí ele deixa de fazer os trabalhos dele 
para tentar ajudar uma pessoa que tem dificuldade. Segundo, ele não está 
preparado para isso, Esse monitor não tem treinamento. E até uma questão 
ética também, porque as vezes esse monitor também não tem a noção de 
quão perigoso são os comentários que ele pode soltar referente a este aluno. 
Então é um negócio extremamente complicado. Ao meu ver a Universidade 
corre um sério risco. Imagine um boato de um monitor mal intencionado que 
faz um comentário a respeito de um aluno que tem um problema, é perigoso 
(P2). 

 

Outro problema é o aluno monitor. A instituição abre para monitores que 
tenham relação com a instituição. Eu acho que cada disciplina tem que ter o 
monitor. Ou pelo menos monitores específicos de cada disciplina. Agora, um 
curso com dois monitores e tem cinquenta disciplinas, não tem como atender 
(P4). 

 
 Entretanto, a contratação que quantidade maior de monitores e a sua 

capacitação esbarra na ausência de maiores investimentos financeiros qe permitam 

melhorar o impacto dessa ação. Essa ausencia prejudica não só a contratação de 

monitores quanto de outros profissionais e reflete, como hipótese desse estudo, a 

negação de direitos e a histórica exclusão dessa população aos ambientes de 

escolarização, principalmente, no Ensino Superior. Nesse sentido, o professor 7 

destaca que “por mais que a direção, os chefes de departamento tentam, mas não 

conseguem. É muito oneroso, precisa ter pessoas capacitadas” (P7). Ainda sobre a 

questão do investimento financeiro, o depoimento do professor 4 é um exemplo claro 

do descasso com a política de inclusão. 

 

Não vejo diálogo nenhum com as propostas do governo de incluir e a 
Universidade. Não vejo ligação nenhuma, porque querem que a gente faça 
uma coisa que nós não temos condições, perante professor, perante 
condição local. Acho que se investe um dinheirão em coisas que não 
precisariam e uma coisa básica dessas, de pensar na formação e no acesso 
pouco se tem investimentos. Chama muito a atenção o Projeto de Lei de 
Inclusão; nossa, que projeto lindo! Agora, quem vai executar esse projeto? Aí 
não é dado nenhum incentivo para quem vai executar (P4). 

 

A esse respeito, Barroco (2007) evidencia que as Ciências Biológicas e a 

Medicina têm desenvolvido pesquisas e criações de diagnósticos em movimento 

acelerado. No entanto, a ciência da educação não tem avançado no mesmo ritmo, 

iimplementando políticas públicas fragmentadas, descontextualizadas e tratando a 
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Educação Especial como uma ciência menor, investindo pouco nesse campo e dando-

lhe atenção mínima. Nesse sentido, a fala de P3 é bastante elucidativa: 

 

O Estado até hoje não tem as pessoas suficientes para que possam auxiliar, 
para que de fato a gente tenha o processo de inclusão. Infelizmente, a 
estrutura no Brasil não é pensada em torno dessas minorias. E fica totalmente 
à margem. As políticas de inclusão que têm sido feitas até então, não são 
suficientes e, até mesmo, vêm causando segregação, separação mesmo 
(P3). 

 
 Nesse sentido, a pouca contratação de profissionais está relacionada à atenção 

mínima que a área recebe. Sobre isso, os professores evidenciaram a ausência de 

contratação de pessoas para realizar o atendimento especializado, conforme destaca 

o P7. 

O problema é como não temos um atendimento especializado, que possa 
auxiliar essa pessoa a acompanhar o ritmo, que é pesado e é pesado mesmo! 
E tem que ser pesado, porque é uma medicina, de animais, mas é uma 
medicina. Então eu não posso soltar no mercado uma pessoa pensando nele 
como um coitadinho; se ela conseguiu entender aquilo ali, vai trabalhar em 
outra área, mas dentro da medicina. (P7) 

 

Além disso, foi mencionada a contratação de intérpretes de Libras tanto pelos 

professores do campus de Presidente Médici quanto pelos do campus de Rolim de 

Moura. 

Você tem um aluno surdo na sala, como é que o professor vai dar aula pra 
ele, se não tiver o intérprete? A Unir tem pouquíssimos intérpretes. Fazer 
isso, exige investimentos. É caro manter uma equipe de profissionais em 
todos os campi. Mas, por exemplo, há campus que tem o aluno surdo, mas 
não tem o intérprete, ou vice-versa. Pelo menos que tivesse uma equipe na 
central de Porto Velho para disponibilizar profissionais segundo a demanda. 
(P4) 

 

E aí, por exemplo, se a gente receber uma aluna que tem problema em fala 
ou não escute, se ela for surda? A instituição vai trazer um intérprete para 
cá? Porque eu não sei dar aula em Libras. Aí todo o corpo docente teria que 
fazer Libras? Que é uma coisa difícil também, não é fácil. Então você [o 
estudante da Educação Especial] tem que gostar disso, buscar e ir realmente 
atrás. (P5) 

 

Atualmente a UNIR conta com 14 intérpretes de Libras no quadro funcional para 

atender alunos com surdez, sendo sete lotados no campus de Porto Velho e os demais 

nos outros campi do estado. Além desses, a UNIR dispõe de nove docentes de Libras, 

dos quais dois estão lotados no campus de Rolim de Moura, conforme a Resolução 
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160/CONSAD, de 26 de agosto de 2016, e como forma de dar suporte aos demais 

intérpretes no atendimento desses acadêmicos. Essa instituição também promove 

anualmente o seminário UNIR AZUL voltado ao debate de questões relativas a essa 

comunidade, além de cursos e ações de extensão para capacitação em Libras, 

destinados à comunidade acadêmica e ao público em geral. Em 2018, foi inaugurado 

no campus de Porto Velho o prédio de Educação Bilíngue – Letras/Libras (PDI/UNIR, 

2019). Todavia, os dois campi participantes não contam com intérprete de Libras, pois 

atualmente não atendem alunos surdos. Conforme informação repassada 

verbalmente pela secretária do campus de Rolim de Moura, esse contava até o final 

de 2018 com um intérprete que atendia as demandas de tradução em eventos 

acadêmicos. Todavia, esse foi transferido com base na necessidade de atender 

alunos surdos em outros campi.  

 Entretanto, os docentes questionam não apenas a ausência do intérprete, mas 

a sua formação visando atender os cursos da área. Conforme o professor P5: 

 

E ainda assim é complicado, especialmente por causa das especificidades 
de cada curso. Tem muito termo que a gente usa, especificidade dentro do 
nosso curso, na área médica, tem coisas que um interprete que não é 
veterinário fica impossível dele interpretar. Tem termos, por exemplo, que a 
gente usa do Latim, ainda no nosso curso tem, como é que ele vai inventar 
isso? Se o surdo não souber ler, pelo menos fica dificílimo para ele entender. 
Não é impossível, mas iria ter que ter um interprete de Libras em Veterinária. 
(P5) 

 

Essa compreensão vai ao encontro da pesquisa de Almeida (2013) ao verificar 

que a Libras apresentou um número de sinais pouco significativo ou insatisfatório ao 

processo de interpretação em algumas áreas do ensino e disciplinas do currículo 

como física, por exemplo, pois o interprete não tinha domínio do conteúdo por ser 

formado em outra área do conhecimento.  

Cabe ressaltar que as demandas para o atendimento especialmente dos alunos 

surdos e a sua permanência em uma universidade vai muito além da contratação de 

intérprete, como destacam Silva, Cymrot e D`Antino (2012). Além desse direito, há um 

conjunto de outras ações a serem resguardadas como, por exemplo, a formação para 

os professores sobre as especificidades linguísticas dos surdos. Todavia, assim como 

na pesquisa desses autores os docentes não reconhecem essas necessidades, entre 
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os docentes entrevistados, a questão do atendimento aos alunos surdos fica restrita 

a garantia ou não de intérprete, prevalecendo a ideia de que essa medida já seria a 

melhor forma de superação dos limites impostos. 

 Embora nosso posicionamento seja de discordância em relação a essa 

restrição, pois defendemos a necessidade de uma pluralidade de ações, a contratação 

de interpretes é um passo crucial para a diminuição das barreiras, sendo esse um 

elemento importante de acessibilidade comunicacional. Em relação a acessibilidade, 

na opinião dos professores os limites se ampliam em virtude da ausência ou da pouca 

acessibilidade física nos campi. Conforme desta o professor 2, “excluir, por exemplo, 

é você não conseguir que o aluno chegue em um laboratório, dificuldades ao banheiro, 

devido a estrutura física da Universidade não oferecer essas condições. Desde não 

ter um elevador, não ter uma rampa” (P2). No mesmo sentido, “a Universidade teria 

que oferecer meios para que esses alunos, teoricamente especiais de cuidados, 

tenham acesso, por exemplo, cadeirantes conseguir chegar em ambientes que os 

demais colegas conseguem” (P6). 

 A esse respeito, segundo o PDI da UNIR, o campus de Vilhena é o único que 

conta, em todo o prédio, “[...] estrutura de acessibilidade como rampas, corrimão e 

piso táctil” (2019, p. 189),  e “no campus  de Porto Velho há disponíveis [...] poltronas 

adaptadas nos auditórios, as quais usualmente ocorrem atividades administrativas ou 

acadêmicas” (2019, p. 126). Nos demais campi, a estruturação do ambiente voltou-se 

para as deficiências visual e física e ainda assim não possibilitam o acesso a todos os 

espaços, conforme mencionam os docentes abaixo: 

 

Quanto à instituição, ela se preocupou em colocar um piso tátil, mas se você 
perceber, há muitos setores aqui, igual aquicultura, agroecologia, que são 
setores que ficam distantes, lá longe, um cadeirante não vai dar conta de 
chegar lá. Dentro da área de agrárias, por exemplo se é um cadeirante que 
tem que entrar dentro do viveiro, como vai fazer? (P1). 

 

Não, só a questão da acessibilidade mesmo, mas meia acessibilidade, 
porque como você pode verificar, os pisos táteis só estão em pontos centrais, 
não alcançam outros lugares, como por exemplo, os tanques de peixes. [...] 
Aqui teve um concurso, e pelo sorteio caiu uma vaga reserva para 
profissionais da área com deficiência, não teve nenhum candidato inscrito. E 
se tivesse, vamos colocar um cadeirante, por exemplo, como ele se 
locomoveria aqui? Entre as suas atribuições seria dar uma aula prática de 
inseminação artificial, teria que ir no campo. Teria um animal doente lá no 
campo. Aqui dentro tudo bonitinho, mas só aqui também. Isso está bem 
distante da nossa realidade. (P4) 
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Frente a essa realidade, o PDI preconiza a meta de realizar atividades de 

manutenção e reforma conforme o planejamento e os recursos disponíveis até 30 de 

julho de 2024, com objetivo de “implementar/atualizar acessibilidade em todos os 

campi” (PDI/UNIR, 2019, p. 280). 

Essas falas denunciam a desvantagem na disponibilização da estruturação 

física, visto que, alguns campi apresentam mecanismos de acesso ao ambiente e 

outros não as têm em sua totalidade. Isso implica em ressaltar as ideias de Vigotski 

quanto aos mecanismos de compensação. Para ele (1997) este não se daria de 

maneira simplista, mas globalizante, no sentido de que o sujeito deve ser 

compreendido e atendido em sua totalidade. Não basta apenas oferecer 

acessibilidade delimitando-a em outros espaços. Pelo contrário, é necessário viabilizar 

formas de compensações adequadas que venha ao encontro do desenvolvimento 

integral desses estudantes. 

Essa necessidade se torna ainda mais difícil tendo em vista o silenciamento do 

público-alvo da Educação Especial no campo das políticas públicas. Esse 

silenciamento está presente também nos documentos norteadores dos cursos, a 

exemplo do Projeto Político Pedagógico. Conforme o professor 6 do curso de Medicina 

Veterinária, “nós mesmo verificamos com o acadêmico qual é o melhor meio de sanar 

a deficiência dele. Mas não tem na matriz, nem capacitação que prevê isso” (P6). Essa 

mesma ausência foi destacada por dois docentes dos cursos de Zootecnia e 

Engenharia de Pesca: 

 

Quando você monta um PPC de um curso, tem que ser incluso as questões 
étnico raciais, afrodescendentes, indígenas e tantos outros, mas fala da 
questão da inclusão bem superficial, não tem ações específicas para com o 
deficiente. (P1) 

 

No nosso caso não. Tem uma ou outra ação a nível de programação que a 
gente faz, mas assim, do curso em específico, eu desconheço. No sentido da 
pessoa com deficiência não tem. (P2) 

 
 Infelizmente, o silenciamento do público-alvo da Educação Especial é ainda 

bastante frequente na educação pública brasileira. Esse silenciamento reflete a forma 

como essas pessoas são vistas e tratadas pela sociedade atual. Assim, reportamo-

nos às reflexões de Barroco (2007) ao considerar que o preconceito, o estigma e a 
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lógica da exclusão em relação à população com deficiência e outros tipos de limitação 

apresentam-se à mente das pessoas com base em condições objetivas. E, portanto, 

sem que isso seja superado, a transformação necessária para o pleno atendimento 

das necessidades desse grupo dentro e fora do ambiente educacional não será 

efetivada. 

 Igualmente, inferimos que a pouca menção a esse público em documentos 

como o PPP pode estar relacionada, nesses cursos, à primazia dos conteúdos e 

disciplinas em detrimento de outras questões. Olhar para essas questões de modo 

mais cuidadoso exige uma formação e um engajamento profissional com a temática. 

Sendo assim, o próximo subtítulo trata de aspectos levantados quanto a atuação 

profissional, dentre os quais a formação docente figura como um dos principais limites 

ao atendimento desses estudantes. 

 

3. 2. 2 Limites no âmbito profissional 

 

Com formação e área de atuação relacionadas às Ciências da Natureza, todos 

os sete participantes tiveram experiências de ensino frente ao público da Educação 

Especial no Ensino Superior. No entanto, a presença de estudantes com deficiência 

na sala de aula ainda é motivo de estranhamento para esses professores, sendo esse 

um dos principais limites à permanência desse público no sistema de ensino. 

Dentre os motivos que provocam esse estranhamento estão os limites no 

âmbito profissional, tais como a ausência de formação na área da Educação Especial, 

a falta de uma equipe de profissionais especializados, de metodologias diferenciadas 

que auxiliem o trabalho em sala de aula. O quadro a seguir mostra a frequência em 

que aparecem tais limites: 

 

Quadro n° 4- Frequência de limites no âmbito profissional 
Subcategoria Limites  Participantes Frequência 

 

 

AMBITO PROFISSIONAL 

Formação inicial P1, P4, P6, P7 4 

Formação em serviço P1, P2, P3, P4 4 

Metodologias diferenciadas P1, P2, P7 3 

Sala de aula P2, P3 2 

Condições de trabalho P1, P4 2 

Profissional com deficiência P5  1 

Fonte: Dados das entrevistas. 
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As maiores frequências de limites evidenciados pelos participantes estão 

relacionadas a formação inicial e em serviço que, devido à ausência ou pouca 

formação na área da Educação Especial, evidenciam consequências relacionadas ao 

desconhecimento de metodologias dentro da sala de aula frente aos estudantes com 

deficiência e demais limitações orgânicas. 

Além disso, esse limite maior – de ausência de formação – reflete as condições 

de trabalho que, por sua vez, não reconhece o estudante com deficiência nesse 

espaço de maneira global e participativa nem a possibilidade de que em dado 

momento da vida qualquer sujeito, até mesmo o profissional que poderá concursar e 

estar nesse ambiente, venha a ter a necessidade de ser atendido devido a uma 

condição orgânica.  

Esses limites nos fazem pensar não apenas na população que já apresenta 

uma condição orgânica debilitada, mas também na possibilidade do quanto estamos 

vulneráveis a estar na mesma condição, em consequência de acidentes, doenças e 

de condição de pobreza que se acarreta sob a deficiência. Nesse sentido, será que 

um médico, por exemplo, vai deixar de ser este profissional, caso seja acometido por 

um desses riscos? 

Pensar sobre o meio é pensar não apenas nas condições imediatas, mas na 

ação contínua e planejada (VYGOTSKI, 1997). Não cabe, nesta investigação, 

responder a este e a tantos outros questionamentos. Esta inquietação, porém, nos 

possibilita identificar, na voz dos participantes, os condicionantes deste meio e os 

limites de sua atuação a este espaço. Deste modo, cabe evidenciar aqui quais são as 

percepções desses sujeitos. 

Sobre uma das maiores frequências limitantes, a formação inicial estava entre 

as falas, principalmente, o reconhecimento da ausência de formação na área da 

Educação Especial e dos limites de sua atuação como professor, depois de sua 

formação em bacharelado, conforme a fala: 

 

Os professores aqui são bacharéis, em sua maioria. Se tiver um licenciado é 
muita coisa. Tem uma que a formação é em Pedagogia e Biologia. Eu, por 
exemplo, tenho como especialização Didática no Ensino Superior. E acho que 
a maioria é bacharel. Você é formado para atuar na Zootecnia. A que campo 
de atuação? De empresa. Agora para a docência, não há. Então, a maioria 
está mais preocupada com a pesquisa. Não tem aquela base pedagógica, 
que possibilite amparar metodologias de ensino. Isso tem sido a minha 
preocupação. Porque dois desses alunos com deficiência trabalham comigo 
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aqui. Então você fica sem saber o que fazer, não sabe até onde podem ir, até 
onde vou exigir, até onde vou. (P1) 

 

Por um lado, a forma fragmentada de educação na atuação profissional exige 

cada vez mais um saber especializado e isso faz com que o sujeito se sinta limitado 

nas demais áreas de atuação. Por outro, à medida que a humanidade se desenvolve, 

ocorrem novos processos de intervir sobre o meio. Como alerta Barroco (2007, p. 

117), tal processo “requisita que a educação se eleve, já que a tarefa se torna mais 

complexa”. 

Nesse sentido, o saber especializado exige que a educação se modifique, 

desenvolvendo novas maneiras de formação que irão se aperfeiçoando para atender 

as necessidades que vão surgindo. Ao contrário disso, a formação inicial tem levado, 

com frequência, os sujeitos a terem uma visão parcial da realidade por não 

compreenderem a dinâmica da vida atual. Este fato é evidenciado em uma das falas 

dos participantes quando quem se vê limitado diante do estudante com deficiência é 

o próprio professor – quando as condições de sua formação e de seu desempenho 

não o prepararam à tarefa de lecionar, fato este que se torna ainda mais desafiador 

frente aos estudantes público da Educação Especial. 

 

Eu fiz bacharelado em Medicina Veterinária, Mestrado e Doutorado e segui 
essa linha. Na minha visão, é muito difícil dar aula em uma situação assim. 
Eu não sei lidar com essa situação. Nós não tivemos a parte pedagógica 
dentro do ensino. Quando você fala a palavra deficiência, fico me 
perguntando se é a minha ou a do aluno. (P4, grifo nosso) 

 

De um lado, a ausência de formação torna essa realidade se torne desafiadora, 

visto que esse professor não sabe o que fazer. De outro, quando se tem uma formação 

a justificativa que se apresenta está firmada no descrédito das potencialidades do 

sujeito.  

 

A dificuldade que eu enfrento é porque a deficiência tem diversos aspectos. 
Então, às vezes posso estar enganado de pensar que com a capacitação que 
eu tive eu vou conseguir resolver esse problema e, às vezes, não estou 
resolvendo. Porque eu tenho um aluno com laudo, ele inclusive já reprovou 
na minha disciplina. E eu vejo que no mínimo ele tem déficit de atenção nível 
alto. E aí, depois que veio o laudo, parei para pensar... Bem, acho que não 
estou capacitado para sanar esses problemas. (P6) 

 



97 
 

 
 

 

É certo afirmar que a formação não é a única que nutrirá o processo de inclusão 

desse estudante no Ensino Superior, no entanto, o que poderá influir nesse processo 

é a desestabilização da maneira de pensar a deficiência a partir da limitação orgânica 

do sujeito. De acordo com Vygotski (1997) todo defeito cria estímulo para elaborar 

uma compensação. Diante disso, novas possibilidades se abrem quando se entende 

que a deficiência não é apenas a carência orgânica, mas também uma potência, força 

e atitude. Além disso, o desconhecimento do público da Educação Especial não cabe 

apenas ao professor, mas uma ação integralizadora, da qual se materializa em uma 

análise profunda e coletiva de cada caso.  

A necessidade de conhecer cada caso implica a capacidade de oferecer os 

recursos para tornar possível o processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, o 

desconhecimento acaba por provocar a exclusão, como evidenciou a fala anterior do 

professor ao declarar a reprovação do estudante com transtornos globais do 

desenvolvimento, acompanhado com distúrbios de aprendizagem. Isso ainda remete 

ao modo como o sistema educativo está organizado, o quanto o saber está 

fragmentado, o quanto ele corresponde à própria sociedade capitalista. Desta forma, 

a sociedade, que se estrutura em uma produção material fragmentada em diversas 

tarefas, limita aos indivíduos uma visão de conjunto, exigindo-lhes apenas tarefas 

consideradas essenciais ao sistema produtivo em favor do lucro. 

Dessa forma, ainda  que o meio tivesse recursos materiais totalmente 

estruturados, seria possível que este professor, com os limites impostos pela sua 

formação, soubesse mediar este meio? 

Não desconsideramos a importância dos recursos materiais disponíveis, mas 

defendemos que antes mesmo disso, seja necessária uma mudança de 

comportamento do meio social. Levar os indivíduos a terem uma visão do todo de sua 

realidade e na compreensão da dinâmica da vida atual, bem como as suas 

implicações na construção de atitudes que modifiquem este meio. 

Esse limite de compreensão acaba por retirar do homem a sua própria 

possibilidade de humanização, fortalecendo a formação de sujeitos fragmentados e 

individualistas que, por sua vez, não acreditam que precisam se aperfeiçoar em outras 

áreas, devido ao fato de exercerem papeis definidos por este sistema educativo 

produtivo. Como mostra uma das percepções quando questionado se teria formação 

na área da Educação Especial: 
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Jamais. Eu sou Médico Veterinário, Doutor em Anestesia, fiz Mestrado, 
Residência, Especialização e Doutorado em Anestesia, então eu sei 
anestesiar. Eu estou professor. Não sou professor. Professora é a minha 
irmã, ela é Pedagoga e das boas. (P7) 
 
 

Consideramos isso um problema sério, pois o fato de não se considerar como 

professor, traz implicações para atuação desse profissional não apenas frente ao 

público da Educação Especial, mas à comunidade acadêmica em geral. Entre as 

implicações, com esse pensamento, as questões de cunho pedagógico são 

memorizadas, a não preocupação com esse aspecto. Consequentemente, como não 

se reconhece como professor, a tendência desse profissional em não participar de 

cursos na área pode ser maior.  

Fragmentos como exposto acima denotam problemas sérios com relação a 

política de contratação para Educação e a desvalorização da docência enquanto 

profissão. O que queremos afirmar é que em nosso país, qualquer pessoa que queira 

fazer concurso para atuar como médico, por exemplo, tem que necessariamente ter 

cursado Medicina. No entanto, para se candidatar a uma vaga de professor no Ensino 

Superior, em geral, não é exigido nenhuma formação em Educação. Além disso, 

dadas as condições do mercado de trabalho do nosso país, esse profissional que diz 

“estar professor” pode permanecer neste posto até se aposentar, sem se reconhecer 

enquanto tal.  

Essa ausência de reconhecimento tende a direcionar este profissional para 

execução de tarefas exigidas para a manutenção desse sistema, como é o caso da 

progressão deste por meio de produção acadêmica, das quais necessitam de 

pesquisa e publicações. Deste modo “[...] se dá um peso, em pesquisadores, do que 

o ensino. E esquecemos do aluno, que precisa desse processo” (P4). Nesta fala, o 

professor assume a primazia em relação a uma tarefa em detrimento de outra, em que 

esta ação, cumpre uma única finalidade: “formar de todo este caos y fragmentos de 

negativismo, de autoritarismo, de ideas extrañas, uma útil máquina de trabajo” 

(VIGOTSKI, 1997, p. 313).   

Essa realidade não se apresenta apenas neste estudo, mas em outras 

investigações (REIS; EUFRÁSIO; BAZON, 2010; SILVA; CYMROT; D’ANTINO, 2012) 

– discutidos na primeira seção – em que os resultados apontaram o limite do meio 
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para a falta do reconhecimento desta área em todos os cursos – bacharelados ou 

licenciaturas –, já que a Educação Especial deve perpassar todos os nível e 

modalidades de ensino, como preconiza a LDB n°9.394/96.  

Cabe ainda salientar que, ao mesmo tempo em que a política preconiza esse 

feito, também é contraditória, visto que a Lei 10.436/2002, prima a formação dessa 

área apenas para cursos de Licenciatura. Consideramos isso uma das causas e 

contradições dentro da realidade, isto é, da ausência de formação para os demais 

graus acadêmicos. 

Em relação a formação em serviço, a análise dos dados evidenciou o 

desconhecimento da oferta desta para os professores da instituição, conforme revela 

a fala a seguir quando questionado se houve a realização de algum curso ou formação 

na área da Educação Especial: 

 

Não. Nenhum curso. A gente tem uma dificuldade, me sinto mal durante o 
processo, porque não sei como ajudar eles. Não se teve treinamento, nada. 
Não conheço, a nível de Universidade Federal de Rondônia algum 
treinamento nesse sentido. (P2) 

 

A formação em serviço, na sociedade do conhecimento e no mundo do 

trabalho, é uma das formas de continuar aprendendo. No entanto, o que se verifica 

nessa fala é ausência do desenvolvimento formativo deste profissional para atender 

as demandas relacionadas a inserção do estudante público da Educação Especial ao 

meio, provocando um mal-estar no professor, devido não saber como atuar frente a 

esses estudantes. Essa realidade persiste em outra fala: 

 

O que eu tive foi uma especialização em Didática no Ensino Superior, mas 
uma formação específica, neste caso, não. A instituição não propôs nada, 
não temos formação, nem cursos, nem capacitação, nada. Aqui até tinha um 
professor de Libras, mas por falta de alunos surdos, esse professor foi até 
removido para o campus de Rolim de Moura. (P1) 

 

Embora este participante tenha tido uma formação na área de ensino, o 

processo formativo não compreende o estudante público da Educação Especial na 

educação superior. Esse fato se agrava, devido à ausência de oferta de formação em 

serviço e pelo meio estar direcionado as condições imediatas, como mostra a atitude 

da instituição ao transferir o professor de Libras para outro campus. Isso evidencia o 

quanto o posicionamento do meio em relação ao caráter biológico e social não tem 
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sido um enfretamento desse ambiente educacional para realizar atendimentos, de 

forma que estes, não esperem pelos estudantes, mas estejam naturalmente 

organizados. O próprio Vygotski (1997) descreve que se criarmos um país onde 

quaisquer limitações biológicas encontram lugar na vida, esta, por sua vez, não 

significaria uma insuficiência, um defeito, mas alcançaria condições de vida que 

conduziria para as potencialidades do sujeito e não o contrário. 

Além disso, há uma tendência maior em direcionar a responsabilização da 

formação na área da Educação Especial apenas para aqueles que possuem grau em 

Licenciatura ou área de Ensino, como revela a fala a seguir: “por parte dos professores 

vejo que tem alguns que estão preocupados em se capacitar, principalmente aqueles 

que têm uma formação mais didática” (P1) Esse dado acompanha a contradição entre 

as políticas que, por sua vez, inibe o profissional de outros graus em assumir uma 

visão do todo, dos conflitos impostos nesse todo e, como consequência, retira do 

homem a sua possibilidade de humanização, conforme vimos em Vygotski (1997). 

Por outro lado, apesar de não ter praticamente nada ofertado para esse 

professor em termo de formação em serviço, quando é oferecido, nos deparamos com 

falas como essa,  

 

Eu tenho trinta anos de magistério e nunca recebi nenhum curso. Não tive 
nenhuma formação. Mas quando foi implementada a Lei de Libras, cada 
campus recebeu professores formados nessa área e deu cursos, mas como 
tenho dificuldades com línguas, então resolvi que não iria participar, porque 
não iria adiantar nada. Então, esse é o problema, um ou outro curso que são 
ministrados você não tem a efetiva participação dos professores, até porque 
os professores pensam na perspectiva de ficar com a maioria e, a minoria vai 
ficando a margem. (P3) 
 

A falta de conhecimento repercute não apenas como reconhecimento do limite 

deste profissional em não saber lidar com esse público, mas também como uma 

condição de perceber esse sujeito no espaço acadêmico e na vida. Isso é evidenciado 

quando mostra a preferência em se trabalhar com a maioria em detrimento da minoria.  

Quanto às metodologias diferenciadas, os limites de uma formação 

fragmentada denotam consequências na participação ativa dos acadêmicos público 

da Educação Especial. Dentre os motivos que um dos participantes alega, estão os 

limites para utilizar metodologias visando atender esse público e a ausência de uma 

formação mais didática, que compreenda as diferentes formas de aprender: 
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Não há estrutura, não temos a questão da didática. Acredito que umas das 
maiores dificuldades seria as diferentes formas de aprender, de se ensinar, 
para quem não teve essa formação fica difícil compreender as 
especificidades do aluno. (P1) 

 

Em contrapartida, pode-se dizer que a relação com o conhecimento dessas 

especificidades não está apenas em uma formação ou outra, mas na compreensão 

de que a ausência de metodologias diferenciadas não se apresenta na insuficiência 

orgânica ou nas diferentes formas de se aprender, mas na insuficiência do meio, do 

cultural. Dessa forma, “el desarrollo cultural es la esfera fundamental donde resulta 

posible la compensación de la insuficiência” (VIGOTSKI, 1997, p. 187). As diferentes 

formas de aprender estão nas possibilidades do meio, isto é, como, no exemplo do 

estudante cego que aprende a escrita por meio da escrita Braille, o conhecimento 

cultural é o mesmo. O que diferencia não é, necessariamente as diferentes maneiras 

de aprender, mas a disponibilização de diferentes instrumentos que possibilitam o 

desenvolvimento da aprendizagem, suprindo as insuficiências orgânicas. 

O limite exposto na ausência de conhecimento sobre a utilização de 

instrumentos para mediar o processo de aprendizagem recai sob a falta de formação. 

Por esse motivo, a relação é mutua, tanto da necessidade de formação quanto do 

entendimento do instrumento. Quando não se compreende essa necessidade corre-

se o risco de entender que o processo está tanto no limite do professor em não ter a 

formação quanto na deficiência orgânica do estudante, como mostra a fala a seguir: 

 

Excluir também é o docente não estar preparado para usar de novos métodos 
didáticos ou ferramentas que permitam ajudar aquele aluno que tem algum 
tipo de dificuldade. Porém esta dificuldade não está relacionada à 
disciplina, é subjetiva. E às vezes o docente não está preparado para 
oferecer ferramentas que permitam ao aluno compreender, desde a 
exposição em sala, ou leitura de artigo, até a leitura da prova. (P2, grifo nosso) 

 

A argumentação exposta acima retrata que excluir é o professor não ter 

formação, mas ao mesmo tempo apresenta a subjetividade como variante desse 

processo. Essa variante está relacionada à ausência de outras formas objetivas que 

não se materializam na formação do professor, a exemplo de conhecer Libras e 

Braille. 

 

Eu não sei abordar. Dar uma aula em Libras, eu não sei. Se eu precisar dar 
uma prova diferente. Eu não sei. Eu precisava que alguém pegasse a prova, 
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por exemplo, e dissesse: professor, a gente vai modificar ela no formato mais 
adequado. E vai te auxiliar nisso aí. O especialista vai saber. Eu não vou 
saber. Eu sei do que eu faço. E a instituição peca muito nessa questão. (P7) 

 

Essas variantes são encontradas não apenas nos limites de formação, mas 

também nas condições de trabalho e nas condições objetivas da realidade, como a 

falta de tempo, a quantidade de turmas e de estudantes. 

 

É preciso mudar essa dinâmica entre o professor e o aluno, é preciso buscar 
outras formas de ensino, mas aí vem as dificuldades, a quantidade de horas, 
as várias turmas, com muitos alunos e, conciliar isso com as diversas formas 
de ensinar e de aprender é um desafio. (P1)  

 

Mesmo reconhecendo a necessidade de modificar a condição do estudante, o 

professor se depara com diversos desafios que perpassam a tarefa de ensinar que 

recai sobre a função do tempo. O sistema de ensino e demais instituições sociais 

vivem o tempo linear, isto é, marcado por relógios, horas, fragmentadas em minutos 

e segundos. Deste modo, vivem o tempo medindo e calculando. Com efeito, regulam 

a vida acadêmica, tanto do professor quanto do estudante. 

 

O tempo é uma dificuldade. No semestre que estava dando aula para esse 
aluno, eu não tinha tempo, estava com carga horária de 12 a 14 horas de 
disciplina. Além disso, o ensino, a instituição, estão colocando muito a parte 
de pesquisa, e está esquecendo o ensino. Se tivesse mais tempo, poderia 
preparar um material didático com exercícios. Talvez fazer uma aula extra, só 
para o aluno. (P4) 

 

A esse respeito, o estudo de Bazon et al (2018) descreve que a prática do 

professor nesse nível de ensino está relacionada à vida produtiva acadêmica. 

Atividades como pesquisas e publicações tem peso maior que a atividade relacionada 

ao ensino. Pode-se dizer que este fato também se relaciona à maneira como esses 

profissionais são contratados, sem nenhuma preocupação imediata com uma 

formação voltada para o ensino, fazendo com que este não se sinta professor, mas 

apenas um pesquisador, o que contradiz a união do tripé – ensino, pesquisa e 

extensão. 

Nessa realidade produtiva, os professores ao se depararem com esses 

estudantes, além de não terem preparo nem equipe de especialistas, adaptações de 

materiais didáticos e recursos especiais, trabalham no desconhecimento, refletindo-

se em limites dentro da sala de aula, que se materializam na ausência de 
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compreensão do acadêmico e por parte dele. Como cita um dos professores 

entrevistados: 

 

As dificuldades foram, por exemplo, de se fazer entender, entender o que eles 
estão falando. Por exemplo, o aluno com paralisia cerebral tem a fala 
totalmente comprometida. Por isso, você demora muito tempo até entender o 
que ele está falando. Minha dificuldade maior era que ele falava uma coisa, a 
entonação não era de uma pessoa normal, então eu entendia aquilo ali de 
uma maneira totalmente diferente. Tinha outra situação:  a aplicação das 
provas também gerava certo desconforto. Ele fazia prova em dupla, mas ele 
estava ali só de corpo presente, como fazer? Uma prova oral de Cálculo I, 
Cálculo II? Um conteúdo extremamente complexo. P2 
 
A minha dificuldade é fazer com que essa pessoa, esse acadêmico, possa de 
fato aprender o que estou falando. Então, por exemplo, eu trabalho funções 
do primeiro grau e aí eu coloco um problema que envolva lucro. Por exemplo: 
Então, comprei peixe, vendi peixe, me gera um gráfico. E preciso que essa 
pessoa compreenda isso, como gerou a receita, como gerou o custo e como 
gerou o lucro. (P3) 

 

A UNIR dispõe de recursos materiais, como os adquiridos por meio do 

Programa Incluir, mas, conforme depreendemos do discurso acima, é preciso preparar 

o professor, pois sem tal conhecimento não terá como realizar a mediação frente ao 

estudante especial. Diante dessa realidade, Nozu, Bruno e Cabral (2018) destacam 

que esses fatores fortalecem a evasão desses estudantes, pois não há uma ação 

integrada na instituição que possibilite o desenvolvimento global. Esta precisa 

perpassar todo o processo, desde a escolha do curso até a sua formação.  

Além disso, um dos limites na sala de aula está na metodologia universal, 

arraigada na formação clássica desses professores, em que o processo de ensino e 

aprendizagem permanece estático. Desde modo, o processo desse ensino é realizado 

para atender as necessidades dos estudantes considerados padrão, eleito como 

norma para todos os sujeitos. No entanto, aqueles que fogem à regra, que apresentam 

alguma deficiência, são considerados fora da norma, ou seja, estudantes irregulares 

em um sistema regular de ensino.  

Esse padrão também se impõe em relação à carreira profissional, na 

impossibilidade de ver, não apenas o estudante, mas também o professor como um 

sujeito sem possibilidades para o exercício de sua profissão. Fato este declarado por 

um dos professores: 
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Em outros órgãos da esfera federal, tenho conversado com alguns colegas, 
que reclamam muito que o servidor cadeirante que está lá, simplesmente está 
lá, porque ele é cadeirante. Ele não tem a mínima condição de exercer o papel 
dele de servidor, que poderia estar lá sendo produtivo; atrapalha o fluxo e, 
fica com aquela coisa de: onde é que a gente coloca esse cara? Porque ele 
nunca está inserido realmente. (P5) 
 

 

Ao depararmos com essa fala, é possível verificar as condições latentes da 

produtividade e o quanto isso se materializa por meio de atitudes de descrédito, 

estigma e preconceito frente à condição orgânica. Diante disso, Barroco (2007) 

permite evidenciar que a condição orgânica já nasce em um mundo humanizado, 

construído de produtos e processos de um dado nível de riqueza, frutos de trabalhos 

de outrem, com os quais as pessoas com deficiência se apropriarão em uma dada 

medida e se desenvolverá. Ela tomará como seu aquilo que é do meio social e cultural, 

no entanto, o que lhe for permitido. Isso significa,que se o meio produz condições de 

descrença nesse sujeito, automaticamente produzirá a participação parcial ou a 

ausência desse público na vida do trabalho. 

Nesse sentido, a realidade vivenciada no âmbito profissional pelos participantes 

da pesquisa distancia-se da proposta de inclusão e do trabalho de Vygotski (1997), 

visto que, os professores não são preparados em sua formação inicial para atuar de 

forma integrativa frente ao público da Educação Especial. Além disso, há inexistência 

de profissionais especializados para auxiliar os participantes na elaboração de 

pareceres e ações que compreendam as potencialidades desse público. O mais 

grave, em nossa compreensão: há professores são abandonados à própria sorte, sem 

que a eles sejam oferecidas oportunidades formativas que os ajudem a superar a 

visão orgânica em torno da deficiência. Essa visão esteve presente nas falas dos 

docentes e será discutida no próximo subtítulo. 

 

3.2.3 Limites do sujeito 

 

Conforme os dados da pesquisa, além da precariedade das políticas de 

inclusão e das condições profissionais, principalmente de formação, os professores 

também mencionam que um dos limites ao processo de inclusão dos estudantes 

público-alvo da Educação Especial tem relação com determinadas condições 

inerentes ao próprio sujeito, como o seu baixo nível de conhecimento ou a sua própria 
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deficiência. Tais fatores levam alguns docentes a questionarem a inserção desses 

estudantes nos cursos de bacharelado e o exercício da profissão. O quadro abaixo 

evidencia a frequência desses fatores na fala dos participantes: 

 

Quadro Nº 05 – limites do sujeito 
Subcategoria Limites Participantes Frequência 

Sujeito 

Defasagem de aprendizagem P4, P5, P7 3 

Condição Orgânica P1, P3, P4, P5 4 

Permanência P7, P5 2 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Apesar das discussões aqui realizadas sobre a importância do meio, verifica-

se que mais da metade dos professores manifestam opiniões que vão no sentido 

oposto aos estudos de Vygotski a respeito das pessoas com deficiência. Entre os 

limites, três docentes citam a defasagem de aprendizagem dos estudantes 

relacionando-as com as lacunas durante a escolarização do sujeito que, 

possivelmente passou por esse processo até chegar à universidade sem ter adquirido 

os conhecimentos necessários, fazendo com que as dificuldades de aprendizagem 

fossem maiores. Essa realidade é realçada nas falas a seguir: 

 

A minha disciplina, por exemplo, é Bioestatística. Nas aulas, a cada vez há  
contas para serem resolvidas, e esse aluno não fazia nada. Às vezes não era 
nem por conta da deficiência, mas por um processo frágil que este aluno 
passou, uma defasagem de ensino. Nem os alunos que se dizem normais 
aqui tem todo um desenvolvimento perfeito, vieram de um processo de 
defasagem de ensino. Mas junta tudo isso no caso da deficiência, fica mais 
difícil. (P4) 
 
Ela também tinha limitações de aprendizado. Não rendia muito como aluna. 
Tinha alguma defasagem na formação dela. Não por ser deficiente, mas 
porque tinha mesmo, fruto de um processo acumulativo, vindo de uma escola 
pública. Talvez não tinha um atendimento mais específico para ela. (P5) 
 

 

Nas falas, a defasagem de aprendizagem não é atribuída apenas aos 

estudantes com alguma limitação orgânica, mas também aos demais estudantes que, 

devido resquícios de uma Educação Básica debilitada não conseguem ter suas 

necessidades sanadas, dificultando o processo de assimilação e apreensão de outros 

conhecimentos necessários a sua formação acadêmica.  



106 
 

 
 

 

Nesse sentido, essas falas nos possibilitam inferir que, apesar da preconização 

da Educação Especial perpassar todos os níveis e modalidades de ensino, uma das 

causas para a sua não materialização diz respeito à apropriação de conhecimentos 

desse estudante, expressando que a educação básica não tem dado conta de 

prepará-los para seguir outros níveis de ensino. Assim, muito estudantes têm 

dificuldades de aprendizagem, principalmente relacionados aos conhecimentos 

básicos de leitura e escrita. Essa realidade foi descrita por um dos participantes: 

 

Eu tenho alunos que não sabem escrever, não sabem formar uma frase. Por 
causa dessas políticas, sei lá, o ENEM, sei lá. Mas estamos em um cuso 
supeiror: tem que ter a capacidade de organizar as ideias, por isso somos 
técnicos. Eu fico triste com essa situação. (P7) 

 

Entre os limites para a entrada na universidade, os professores evidenciam não 

apenas o processo de escolarização na Educação Básica, mas também o modelo 

oficial de avaliação utilizado no Brasil que, possivelmente, não consegue averiguar 

essas dificuldades de aprendizagem. Além disso, o olhar para os limites do sujeito em 

relação a sua defasagem de aprendizagem também é justificado pela sua condição 

orgânica. 

 

Nós tivemos outro aluno que tinha uma limitação de aprendizado bem severa. 
Ele teve, se eu não me engano, uma febre reumática. Ele tinha um déficit de 
aprendizagem bastante expressivo. Ele mesmo sabia que tinha esse 
problema de cognição e era bem severo. Então tinha que ensinar falar 
algumas coisas para ele e, mesmo quando era participativo na aula, não 
conseguia fazer o nexo do que a gente estava ensinando. Acabou que ele 
mesmo pediu para desistir, como foi o caso da aluna com baixa visão. Uma 
coisa muito diferente de um aluno dislexo, por exemplo, ou com déficit de 
atenção, são perfeitamente adaptáveis e tratáveis com pequenas 
alterações pedagógicas na maneira de dar aula. (P5 – grifo nosso) 

 

A atitude de expor a posição orgânica e sua relação com o meio acadêmico 

pode ser a causa de um sentimento de inferioridade, direcionando este sujeito ao 

caminho da desistência e exclusão. Além disso, considerar o sujeito “adaptável” não 

favorece o seu desenvolvimento – este depende do meio, dos instrumentos 

disponíveis para objetivar-se. A ausência dessa apropriação favorável ao 

desenvolvimento desse sujeito faz com que este seja, certamente, condenado a não 

desenvolver ou a desenvolver-se em apenas alguns aspectos. O uso de termos como 

adaptáveis tem relação com a crença de que é o indivíduo que precisa se adequar ao 
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meio e não o contrário. Outro agravante diz respeito ao uso do termo “tratáveis”, 

importado da área médica em que a deficiência é vista como uma doença, um mal a 

ser suprimido. 

Diante dessas crenças, alguns relatos acabam por identificar a deficiência 

como o próprio limite, fator que leva os professores a questionarem a participação do 

sujeito nesses espaços, principalmente devido a condições biológicas, como justifica 

a fala a seguir: 

 

Porque nós temos aqui Zootecnia e Engenharia de Pesca, dependendo do 
tipo de deficiência apresentada, como é que vou submeter esse aluno as 
mesmas atividades que são necessárias no desenvolvimento do aluno 
dentro do curso com relação aos outros? Às vezes, o aluno tem deficiência 
visual, e como eu vou colocar ele para trabalhar com o animal para 
submeter determinados tipos de métodos que exija dele que ele tenha 
visão? (P1, grifo nosso)  

 

O limite evidenciado nesses questionamentos remete à maneira hegemônica 

de se ensinar Ciências, privilegiando métodos centrados apenas no ato de ver, 

enxergar. De um lado, aqueles que não estão nesse padrão, nessas condições 

determinantes, acabam sendo excluídos. De outro, os questionamentos nos levam a 

pensar que se a inserção desses sujeitos fosse limitada pela condição da deficiência, 

não haveria espaço para a educação, os educadores, os especialistas, apenas para 

médicos e profissionais afins. 

Diferentemente do que é exposto pelos docentes como um limite para o ensino, 

entendemos, como Vygotski (1997), que a condição orgânica desses sujeitos exerce 

uma força motriz, ao passo que todo defeito cria estímulos para compensação. Isso 

não significa utilizar a mesma atividade, nem o mesmo método, como apontou o 

participante, mas possibilitar processos compensatórios, por meio de condições 

objetivas favoráveis ao desenvolvimento das potencialidades do sujeito. Nesse 

sentido, encontramos uma única fala que potencializa a capacidade do sujeito e seu 

desenvolvimento: 

 

Eu sempre procurei deixar claro para as alunas que era possível. Que elas 
precisavam de um tempinho maior, ou no tempo delas ou adaptações. Dessa 
forma que a gente se comunica. Vai ter uma certa dificuldade? É possível que 
sim, mas é possível que a gente avance. Agora, não posso esperar que vocês 
desistam ou achem complicado, que não vão aprender. Acho que a gente só 
precisa encontrar um caminho para a gente seguir. Não é uma situação 



108 
 

 
 

 

fácil. Eu reconheço que há muita coisa para melhorar, para entender eles. 
(P2) 

 

De fato, o participante acredita na possibilidade desse estudante, porém, a 

ausência de auxílio da instituição faz com que a responsabilização do 

desenvolvimento desse público recaia sobre o professor que, despreparado e sem 

conhecimento sobre as potencialidades, trabalha em condições objetivas de 

incertezas. Nesse sentido, diferente de P2, o professor 3 destaca que não é possível 

estabelecer mudanças no tempo, e que um dos limites está na pouca participação dos 

familiares que não se responsabilizam adequadamente pelo desenvolvimento no 

processo de escolarização desses sujeitos.  

 

O que às vezes eu percebo, especialmente dos pais, é sempre a desculpa de 
que a pessoa é assim mesmo, é no tempo dela, como se eles também 
lavassem um pouco as mãos diante da responsabilidade sobre os filhos. 
Como se tudo fosse no tempo do aluno. E às vezes a universidade não 
espera, os professores não esperam o tempo, aí o tempo passa. (P3) 

 

Essa fala remete às dificuldades em estabelecer um diálogo com os familiares, 

o que implica um distanciamento entre os sujeitos. Pensamos também que o 

reconhecimento do tempo deste sujeito não é uma desculpa, mas uma possibilidade 

de pensar em intervenções objetivas que não se relaciona com o tempo da instituição, 

mas com a organização deste para a promoção do desenvolvimento das 

potencialidades mediado por instrumentos e signos, já que para Vygostski “hay que 

decir que las leyes de desarrollo del niño anormal y normal aparecen ante nosotros 

como una ley única en lo esencial” (1997, p. 142), isto é, as mediações do meio que 

interferirão primeiro no curso do desenvolvimento dos sujeitos, sejam estes com 

deficiencia ou não. 

Outro fator vinculado às condições orgânicas do sujeito relaciona-se aos 

critérios de formação em determinada área, os quais desconsideram as diversas 

possibilidades de atuação desses sujeitos na sociedade.  

 

Do quinto semestre para frente, envolve técnicas mais especificas. Como é o 
caso da técnica cirúrgica. Como que um deficiente visual consegue fazer uma 
cirurgia? Eu sei que dentro da Veterinária, tem n áreas que você conseguiria 
trabalhar, mesmo sendo deficiente visual, cadeirante, tem possibilidades, isso 
eu vejo. A dificuldade que eu vejo é conseguir formas, porque você não forma 
o especialista, você forma o Médico Veterinário: ele vai se especializar 
depois. Como que você passa em uma disciplina, de técnica cirúrgica, 
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por exemplo, se você não consegue fazer uma cirurgia? Como avaliar? (P4, 
grifo nosso) 

 

O professor expressa vislumbrar apenas uma alternativa centrada na 

impossibilidade, processo que leva ao anulamento de todas as outras possibilidades 

das quais esse sujeito é capaz. O foco assim está em práticas que Vygotski (1997) 

considera puramente negativas. Além disso, não há uma visão (em P4) integralizadora 

do currículo, já que uma única disciplina é considerada como fator crucial para o 

estudante. 

O descrédito em relação às potencialidades desse sujeito em se formar em 

Medicina Veterinária, contradiz casos reais, em que mesmo pessoas cegas atuam 

como médicas. Um exemplo recente é o do médico endocrinologista Ricardo Ayello 

Guerra – ele perdeu a visão aos 8 anos, mas conseguiu concluir o curso de Medicina 

pela UERJ. O médico mantém um consultório particular em São Paulo, além de 

atender em dois grandes hospitais públicos e orientar alunos. A conclusão do curso 

foi possível devido às compensações desenvolvidas no seu processo de formação 

acadêmica, materializadas em atitudes favoráveis a sua escolha pelo curso, recursos, 

adaptações e estudos. Todavia, a reportagem veiculada em 14 de novembro de 2018 

relata as dificuldades durante o curso de graduação.42 

 
“Ninguém conseguia me dar uma justificativa convincente para fazer eu 
desistir de ser médico. Passei num vestibular muito difícil, mas até estava 
disposto a abrir mão se houvesse algo que me impedisse de continuar. 
Conversei com vários catedráticos que me falaram que eu tinha, sim, 
condições de exercer a profissão com adaptações, estudos, com muito 
aprendizado”. [...] Em disciplinas muito práticas como pronto-socorro ou 
cirurgia, cumpriu toda a parte teórica, fez provas e foi aprovado. Em histologia 
–  que estuda composição e função dos tecidos vivos – tomou bomba, pois o 
professor exigia que ele usasse o microscópio. ‘[...] Minha sorte foi que esse 
professor mais tradicionalista se aposentou e o novo que entrou no lugar dele 
aceitou e achou natural a forma que eu propus para realizar as avaliações, 
por meio de fotografias 3D. Não me lembro ao certo se fiquei com 9 ou 10. 

 

Ao contrário dessa realidade, o descrédito que se realiza frente ao sujeito que 

não tem a visão no espaço acadêmico, na sociedade e sua atividade prática tem sido 

                                                             
42 A notícia integral pode ser lida em: < https://casadaptada.com.br/2018/11/medico-cego-de-sp-
mantem-consultorio-atende-em-hospital-e-orienta-alunos/ >. Ou ainda em: < 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/10/medico-cego-de-sp-mantem-consultorio-atende-em-
hospital-e-orienta-alunos.shtml > Acesso em: 16 ago. 2019. 

https://casadaptada.com.br/2018/11/medico-cego-de-sp-mantem-consultorio-atende-em-hospital-e-orienta-alunos/
https://casadaptada.com.br/2018/11/medico-cego-de-sp-mantem-consultorio-atende-em-hospital-e-orienta-alunos/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/10/medico-cego-de-sp-mantem-consultorio-atende-em-hospital-e-orienta-alunos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/10/medico-cego-de-sp-mantem-consultorio-atende-em-hospital-e-orienta-alunos.shtml


110 
 

 
 

 

uma justificativa para a não permanência deste no curso, principalmente de Medicina 

Veterinária. 

Um aluno com uma limitação visual, por exemplo, ele em Medicina Veterinária 
é praticamente impossível que ele exerça a profissão de forma plena, 
diferentemente de um cadeirante, por exemplo, o cadeirante consegue. Ele 
tendo as mãos e a visão dele funcionais, ele consegue. Agora a pessoa com 
baixa visão ou sem enxergar é impossível que ela vá fazer uma prática em 
cirurgia, por exemplo. Ela não vai exercer na plenitude, ou seja, ela vai estar 
lá mais por estar lá, porque ela pode estar, porque foi dado uma vaga pra ela 
e não porque ela vai exercer mesmo aquela profissão. E aí, a própria pessoa 
tem que ter um pouquinho de consciência que ela vai estar ocupando uma 
vaga de uma outra pessoa que poderia está estudando e exercendo 
futuramente, né! Se essa pessoa vir a se formar, por exemplo, depois fica 
complicado para ela exercer isso no mercado de trabalho, com baixa visão, 
por exemplo, ou com uma limitação semelhante (P5) 
 

Ao contrário da concepção expressa pelo docente, é possível que a pessoa 

cega ou com qualquer outra limitação orgânica se desenvolva, se forme e exercite a 

sua profissão. Para que isso aconteça é preciso primeiro ter em mente que esse 

sujeito com deficiência é antes de tudo ser humano e, depois, deficiente. Não se deve 

considerar o lado negativo da deficiência, mas as potencialidades do sujeito. No 

entanto, inferimos que esse pressuposto não tem sido levado em conta, fortalecendo 

a impossibilidade de permanência deles nos espaços acadêmicos. Além disso, a visão 

técnica empregada no exercício da profissão dos professores acentua esse limite. Isso 

aparece no fragmento a seguir: 

 

Um pedagogo, como minha irmã entende, porque ela foi preparada para 
lecionar. Nós como médicos veterinários, somos mais técnicos, ensinamos a 
profissão. Só que em algumas situações, a pessoa tem que ter essa 
consciência de saber que não é para ela. [...] Você não tem condição? Você 
não tem QI pra isso? Vai fazer outra coisa! Tão importante quanto, mas 
isso você não tem condição. Não ter medo de dizer, você não é pra isso. 
Chegar e selecionar e dizer: Meu irmão, você não é pra isso. Vai fazer outra 
coisa, tão importante quanto, mas não nisso aí! (P7, grifo nosso) 
 

A esse respeito, Vygotski (1997) nos ajuda a entender que a ideia de selecionar 

é contrária a própria natureza do homem e sua relação com o trabalho que, por sua 

vez, altera sua constituição biológica pela criação e uso de ferramentas. Neste caso, 

o que se coloca em jogo nessa ideia de selecionar, mensurando aptidões, é a 

participação ativa e global desse sujeito no meio social. Além disso, essa atitude é um 

retrocesso que desconsidera toda luta e conquista frente a inclusão desse público a 

esses espaços. 
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É preciso entender, ainda, que as percepções desse docente são frutos de um 

sistema excludente que, ao longo de sua vida e de sua trajetória profissional, foi 

moldando seu pensamento em relação à deficiência. É importante considerar que em 

sua formação inicial em um curso de bacharelado provavelmente sequer foi cogitada 

a possibilidade de um dia ele trabalhar com uma pessoa com deficiência. Porém 

encontramos uma contradição nessas falas, já que em determinado momento os 

docentes dizem que “antes do animal, sempre haverá um ser humano”. 

 Para que esse ser humano possa evoluir, humanizar-se e ter acesso ao 

conjunto de conhecimentos produzidos pela sociedade é necessário pensar em 

alternativas ao seu desenvolvimento e aprendizagem. Nesse sentido, apresentamos 

a seguir as alternativas criadas para atendimento ao público-alvo da Educação 

Especial, pelos sujeitos participantes da pesquisa. 

 

3.3 Alternativas para a inclusão do público-alvo da Educação Especial 

 

 Após discutirmos sobre os limites que se impõem a presença dos estudantes 

público-alvo da Educação Especial na instituição, nessa parte apresentamos quais 

são as alternativas criadas ou consideradas possíveis de serem criadas para fazer 

frente aos desafios existentes, seja em relação às políticas, a atuação profissional e o 

atendimento ao sujeito e o alcance dessas alternativas. 

Nesse sentido, os professores elencaram algumas alternativas que agrupamos 

da seguinte forma: a) alternativas criadas fora do contexto da sala de aula; b) 

alternativas criadas no âmbito da sala de aula; c) alternativas que, segundo os 

docentes, deveriam ser garantidas de imediato pela instituição. A frequência dessas 

questões, citadas pelos docentes, está resumida no quadro abaixo. 

 

Quadro nº 6 – Alternativas para a inclusão dos EPAEE nos cursos 
Categoria Tipo e local Participantes Frequência 

Alternativa para a 
inclusão 

Extra sala de 
aula  

P1, P3, P4, P5, P7 5 

Dentro de sala P1, P2, P4, P5, P6, P7 6 

Institucionais P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7 

7 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 A frequência acima é um indicativo de que, apesar de todas as dificuldades 

impostas pela ausência de uma formação, a maioria dos professores demonstra 

preocupação em relação ao atendimento desse público e não se exime da 

responsabilidade de buscar alternativas. Esse é um dado importante, uma vez que 

nos leva a olhar para a condição desses professores em termos mais abrangentes, 

evitando recair em uma possível culpabilização pelos resultados encontrados. Por 

outro lado, mostra o entendimento de que é preciso mudanças urgentes no âmbito da 

instituição. 

Entre as alternativas a serem criadas pela instituição, “precisa ter uma 

adaptação estrutural, equipes de apoio, formação para professores, tem que envolver 

todos” (P1). Já P4 afirma que “há necessidade de cursos de capacitação nessa área. 

Mas a formação não seria a única alternativa, teria que ter uma equipe de apoio 

didático-pedagógico” (P4). Todavia, os sete participantes foram unânimes em relatar 

que a alternativa imediata deveria ser a disponibilização de um centro de apoio e 

profissionais, a fim de prestar apoio ao docente e ao aluno. Entre os professores do 

campus de Presidente Médici foi mencionado: 

 

Como a universidade não tem psicólogos aqui no campus do interior. Só tem 
em Porto Velho, aqui não tem ninguém que faça esse trabalho, pelo menos 
tentar fazer a parceria com o Caps, para que eles promovam palestras, 
formações tanto para os alunos, quanto para os professores, de como tratar 
esses alunos. Acho que deveria ter um psicopedagogo para nos auxiliar em 
práticas favoráveis, outras estratégias. Alguém específico dessa área para 
nos fornecer apoio. Por exemplo, tal necessidade se trabalha assim, precisa 
se atentar a isso, aí o professor já consegue dentro da sua formação atender 
esses alunos. A sugestão seria uma equipe de apoio, como parcerias, ou algo 
dentro do campus que nos auxilie em práticas e no entendimento da 
deficiência. Também tem a formação e a estrutura da Universidade que 
precisa ser adequada, melhorada. (P1) 

 

Acho que em todo campus da UNIR ou qualquer outra universidade deveria 
ter um corpo preparado para esse tipo de coisa. Assistentes sociais, 
psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, que pudessem auxiliar na 
preparação dos profissionais que trabalharão diretemente com eles, seja nós, 
os professores, seja para os alunos. É preciso se cercar desses profissionais 
para que possam nos amparar no cotidiano, para ajudar esses alunos e não 
excluí-los. Porque se a gente deixar esses alunos no canto da sala é exclusão 
total. É preciso trazer eles para junto da gente. Não é possível deixar que a 
gente tente aprender por tentativa e erro. É preciso atender agora, a 
necessidade é pra já, necessitamos desse apoio. (P2) 
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O que falta é mais apoio, no sentido de formação, mas como eu disse não é 
algo aderido por todos. Eu acredito que teria que ser trabalhado... a família, 
professores, ou seja, um trabalho mais integrado. Uma vez que ele precise 
deste apoio, é preciso trabalhar em parceria, em conjunto. Não dá para 
trabalhar só com a monitoria, nem só com os professores, é preciso do todo. 
(P3) 

 

Chama a atenção a fala de P2 a respeito de terem que “aprender por tentativa 

e erro”. Assim, vale lembrar que uma política consistente e com investimentos 

financeiros evitaria esse tipo de situação, uma vez que o Brasil possui muitas 

pesquisas e experiências ja colocadas em prática na area da Educação Especial, com 

resultados satisfatórios. Entretanto, devido às desigualdades, Regiões como Norte e 

Nordeste acabam tendo pouco acesso a essas experiencias. Além disso, devido à 

falta de valorização da Educação Especial e ausência de recursos fianceiros, o 

conhecimento produzido acaba não sendo compartilhado. Ou seja, a fala do professor 

remete a ausencia de politicas que privilegiem as minorias e o consequente prejuízo 

para alunos e professores. 

 Entre os professores do campus de Rolim de Moura, a criação de um setor de 

apoio e equipes multiprofissionais também é considerada a alternativa imediata. 

Conforme P6 é necessário “criar um setor de apoio, que levasse em conta o docente, 

a pessoa com deficiência. Ter um setor desse tipo funcionando é bom para todos, 

tanto para as pessoas com deficiência quanto para os docentes” (P6). No mesmo 

sentido, P7 pondera que é necessário “ter uma equipe multidisciplinar, de pedagogo, 

pscopedagogo, psicólogos, psiquiatras, para conversar com essas pessoas [...] Sala 

de atendimento especilizado” (P7). 

 Em relação às alternativas criadas fora do espaço da sala de aula, uma delas 

está relacionada à busca de apoio em outras instituições que atendem o público-alvo 

da Educação Especial. Nessa direção, temos a participação de P1 e P5: 

 

Em vista dessa demanda, de ter alunos com deficiência e por ter dado aula 
para alunos em outro campus, marquei amanhã às 10 horas, com a equipe 
do Caps, especialmente com o psicólogo chamado Ademir, ele que é 
encarregado de fazer o atendimento. O que eu vou propor é fazer uma 
parceria: entre a universidade e o Caps. Porque não existe ainda. (P1) 

 

Eu entrei em contato com um professor de uma escola especializada com 
deficientes visuais aqui [...]. Eles nos cederam um software que converte as 
aulas em pdf, digamos assim. O software lê o slide ou o texto para o aluno 
cego ou com baixa visão. O próprio computador da aluna com baixa visão era 
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adaptado. Ele tinha uma lupa que aumentava muito as letras para ela poder 
enxergar. O que eu fiz? Converti todas as minhas aulas... já até tinha em pdf, 
só mudei o formato do texto para que o software pudesse ler. O software lia, 
transformando em fala as frases que estavam escritas, mas foi o máximo que 
a gente pôde fazer por ela, não tinha mais o que fazer. (P5, grifo nosso) 

 
 As falas acima revelam, além da preocupação desses professores, o alcance 

totalmente limitado das políticas de inclusão para o Ensino Superior. O fato de não 

haver Núcleos de Apoio na própria instituição, obriga esse profissional a se deslocar 

para outros locais a fim de solicitar auxílio, seja para o próprio atendimento, seja para 

tirar dúvidas ou buscar recursos que possam auxiliar em sala de aula. Em tese, a 

colaboração entre essas instituições especializadas e as instituições de ensino 

regular, seja da educação básica ou do Ensino Superior, é defendida como um 

aspecto positivo pela atual política de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. Todavia, não podemos desconsiderar que essa colaboração também é 

defendida em nome de uma suposta redução de gastos sociais. Nesse sentido, o 

trecho abaixo aponta para a ausência de investimentos financeiros para atender o 

público-alvo da Educação Especial. 

Eu cheguei a pesquisar softwares, porém necessitava que a Universidade 
investisse. Vi vários sites, porém de ensino particular, que a instituição 
comparava modelos tridimensionais para pessoa cega manusear. Exemplo, 
uma molécula em Bioquímica, na anatomia, com as peças. Na anatomia é 
fácil porque ela é tátil. Existem ferramentas, mesmo assim esse aluno, em 
minha opinião, não vai exercer na plenitude. (P5) 

 

 Devemos considerar, igualmente, as dificuldades dessas instituições em 

atender a Universidade, já que também possuem muitas demandas sociais, a exemplo 

do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), citado por P1. Ainda em relação à questão 

apontada por P5, podemos inferir que o fato de esse não recorrer ao Núcleo da própria 

instituição tem relação com a urgência em resolver as dificuldades e ainda pela 

distância, uma vez que acaba sendo mais prático buscar auxilio no próprio município 

do que recorrer ao Núcleo localizado a mais de 500 km na capital. Além dessas 

instituições, os professores também procuram como alternativa, o apoio da família, 

como evidenciado no trecho abaixo. 

 

A sugestão que dei foi que precisaria de um auxiliar, mas o campus não tinha. 
Porto Velho disse mais ou menos assim: “se virem”. Eu cheguei a cogitar para 
que a mãe dele ou alguém da família assistissem às aulas, copiassem e em 
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casa talvez ele conseguisse ter pelo menos o conteúdo, que é muito e ele 
escrevia devagar, e na sala para que pudesse trabalhar mais a prática. Mas 
a mãe comentou que não tinha a possibilidade de vir. Ele nem chegou a 
finalizar o semestre, desistiu. (P4) 

 

 Novamente, o professor precisa pensar em alternativas para garantir o básico 

que, embora figure na legislação nacional, não é aplicado pela política. A total falta de 

assistência leva, no desejo de atender, a recorrer à família do estudante. Essa, porém, 

fica impossibilitada devido a outras atividades.  

Situações como essa evidenciam um fenômeno que se fortaleceu na década 

de 1990 no Brasil quando o Estado deixa de cumprir seu papel social e remete a 

sociedade civil o cumprimento de direitos socialmente conquistados anteriormente. 

Além disso, essa situação em que tanto o professor quanto o estudante e seus 

familiares ficam sem qualquer tipo de amparo, aponta novamente para a fragilidade 

da política de inclusão. Ao mesmo tempo que demarca a falácia de um discurso em 

torno da educação para todos. Tal discurso constitui muito mais um slogan 

propagandeado pelo Estado do que uma realidade propriamente dita, conforme 

evidencia Garcia (2014). 

O fato de o professor solicitar um “auxiiliar” demonstra que nem mesmo o 

monitor é garantido, em todas as situações. Dentre os motivos, está a constante saída 

de monitores que após iniciarem as atividades acabam desistindo, situação que obriga 

a instituição a iniciar um novo processo de chamada, o que demanda mais trâmites 

burocráticos. Na fala a seguir, a figura do monitor aparece como uma das 

possibilidades no atendimento: 

Quanto às minhas aulas e os conteúdos que leciono, para a resolução e 
problemas tem um monitor; meu celular fica à disposição no WatsApp, caso 
queiram mandar fotos dos enunciados, das questões. Isso acontece 
frenquentemente, os alunos pedem auxílio. Quando não conseguem resolver, 
depois de 3 a 4 tentativas, eu resolvo e mando a foto da questão resolvida 
para a pessoa verificar como faz. Então, o que eu posso fazer é estar sempre 
à disposição. (P3) 

 

 Diante dessas falas, questionamos o alcance das alternativas, pois nos dois 

casos (auxílio de monitor e ajuda via telefone) as chances de que ocorra uma 

mediação por meio de signos parece quase nula. No primeiro caso, porque esse 

monitor não dispõe de informações para fazer essa mediação, como já mostrado 

anteriormente; no segundo, apesar de estender o atendimento para além das 
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fronteiras da sala de aula, o auxílio por meio de telefone torna-se complicado para 

ambas as partes. 

Diferentemente do professor 3, o professor 7 menciona que ministrava aulas 

extras para a estudante com baixa visão. “A outra era muito querida, tinha força de 

vontade, ela queria. Ela vinha e me procurava e dizia: “Professor eu não entendi. Aí 

eu dava outra aula, conversando” (P7). Todavia, o próprio professor menciona que o 

resultado era muito limitado, tendo em vista que a “dificuldade era de me fazer 

entender, entender o que estou falando até porque o ritmo é pesado, é pauleira. E 

cada um tem seu tempo” (P7). 

A alternativa fora da sala de aula foi mencionada pela professora 1, como um 

projeto futuro, ampliando a própria formação. 

 

Falei para o meu esposo, esses dias, que gostaria de fazer Pedagogia, 
porque gosto do fazer pedagógico. O meu esposo disse que seria bom fazer 
Psicologia, que é ligada ao entendimento da aprendizagem. Acho que 
deveríamos ter uma formação maior. Aí você não recebe esse apoio, mas eu 
vou atrás. (P1) 

 

 Embora seja uma preocupação válida, qualificar-se em áreas que permitam a 

entender melhor a atuação com o público-alvo da Educação Especial é uma iniciativa 

isolada, cuja efetivação torna-se difícil, em virtude das condições de trabalho. A forma 

como essa docente destaca que não recebe apoio e “corre atrás” aponta mais uma 

vez: a política de inclusão não modificou ou modificou muito pouco a estrutura das 

instituições, responsabilizando o professor pelos resultados. 

 No que diz respeito às alternativas criadas em sala de aula, dos sete 

participantes, apenas dois mencionaram o uso de estratégias e materiais 

diferenciados. Entre eles, P2 menciona o trabalho mais próximo com os alunos: 

 

Eu tenho um tratamento diferenciado com elas. Quando a gente tem uma lista 
de exercícios para resolver, enquanto os outros estão fazendo, procuro trazê-
las para perto de mim e digo: Vamos fazer isso aqui! Então, procuro fazer 
com calma, paciência, passo a passo. Se um aluno demora 3 minutos para 
resolver determinada equação, então com elas eu já sei que vai demorar um 
pouquinho mais, que preciso ser mais paciente. Não há problema nenhum. 
[...] A estratégia era a explicação dos conteúdos, fazia perguntas assim, não 
no sentido de intimidá-lo, mas no sentido de fazê-lo participar, para não deixá-
los isolados do restante da turma. Então eram perguntas direcionadas, do 
tipo: E aí, como é que eu faço? Como posso te ajudar? Era essa forma que 
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eu usava para fazer esses alunos participarem, de forma que não se 
sentissem excluídos. (P2) 

 

Esse trabalho requer maior disponibilidade de tempo e mudança na 

organização da aula. Também exige uma mudança de atitude do profissional, que 

precisa investir em mediações com esses alunos. Todavia, essa é uma prática isolada 

no contexto pesquisado. Além de P2, apenas P1 menciona o uso de outras 

estratégias. 

Dentro da sala de aula, costumo utilizar filmes. Pode ser filmes até 
considerados infantis. Igual, semana passada, passei o filme “O touro 
Ferdinando”, mas para explicar a parte genética, a diferença entre os grupos 
de animais, aqueles animais são preparados geneticamente para isso, que 
são os touros de lide. Então, já uso vídeos que eles já acham interessantes. 
Trago atividades, parece coisa simples, mas trago colagens, recortes, 
atividades que precisam desenvolver, pensar e fazer. Como exemplo, 
trabalhei com eles a estrtutura do DNA. Então eles fizeram a ocorrênica da 
mudança da base hidrogenada, foram fazendo essa atividade. Em outro 
momento, levo eles para o laboratório e tento ensinar com prática, mexendo 
nos aquários e, assim, vou tentando fazer de forma que eles compreendam. 
Uso também dinâmicas. Esses dias mesmo, utilizei balões com uns termos 
científicos dentro, foi bem legal. Estou sempre procurando coisas, formas 
diferentes. Esses dias eles montaram um Heredrograma, uma árvore 
genealógica da família, fizeram o desenho da família na cartolina, escreveram 
as enfermidades que a família tem ou teve, e vou sempre tentando associar 
os conteúdos com práticas. (P1) 

 

Essas práticas desenvolvidas pela docente possibilitam diminuir as dificuldades 

dos estudantes público-alvo da Educação Especial, possibilitando o acesso a 

aprendizagem via meios e técnicas alternativas. Além disso, a utilização de 

metodologias diferenciadas vai ao encontro da afirmação de Barroco (2007, p. 27), 

quando sublinha que “assumir uma visão prospectiva da aprendizagem e do 

desenvolvimento, subsidiada pelo destaque das mediações e interações humanas, 

requisita uma intervenção educacional diferenciada”. As contribuições dessa 

mediação constituem uma das alternativas basilares no atendimento aos estudantes 

público-alvo da Educação Especial, pois: 

 

Conforme as mediações vivenciadas, mesmo a pessoa que não vê, não ouve 
e não fala poderá aprender a reproduzir, tal como as demais, as 
características que identificarão como pertencente a uma dada época, 
sociedade e cultura. Profissionais mediadores bem formados 
tecnicamente e condições favoráveis às mediações significativas são 
essenciais para oportunizar tal apropriação. (BARROCO, 2007, p. 373 – grifo 
nosso). 
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Tal fragmento reporta a necessidade de melhorias nas condições de trabalho e 

reafirma a tese de que as possibilidades para os estudantes da Educação Especial 

serão criadas com base em modificações no meio, e não na sua estrutura orgânica. 

Fora essas alternativas mencionadas pelos professores 1 e 2, as outras alternativas 

criadas em sala referem-se, em geral, aos procedimentos de avaliação. Nesse 

sentido, vejamos as formas de avaliação mencionadas pelos professores 2 e 6: 

 

Eu o avaliava oralmente, através de perguntas, do entendimento do tema, se 
entendesse como estava sendo usada aquela parte da Matemática. Então, 
tento avaliar dessa forma. Tinha vezes que esse tipo de avaliação dava certo, 
e em outras, não. Mas era dessa forma que eu avaliava. (P2) 

 

Em outras situações, foi bem voltada para o aluno em questão, que era a 
formatação da avaliação. Então, evitava questões de ficar associando, em 
colunas. O aluno tinha dificuldade de ler questões extensas, como casos 
clíticos. Então, a fonte tinha que ser Arial 14, espaçamento 1,5. Porque ele 
estava lendo uma linha, e pulava muitas outras. A formação da avaliação era 
uma das alternativas. Ao corrigir a prova dele, também tinha troca de letras, 
a gente já sabia que ele tinha essas trocas, a gente lia a prova e conseguia 
entender o que ele conseguiu passar. Em momento algum, pensei em dar 
uma prova mais fácil. (P6) 

 

 Nesses fragmentos, identificamos a necessidade de criar e avaliar 

constantemente as adaptações realizadas, pois como destacou P2 em alguns 

momentos essa forma de avaliação funcionava e, em outras, não. Além disso, a fala 

de P6 remete à discussão de que, ao realizarem mudanças nos procedimentos 

avaliativos, os professores não recaiam na redução dos conteúdos exigidos. Uma 

necessidade que dialoga com a postura de Vygotski ao ponderar: 

 

Estruturar todo o processo educativo, segundo a linha das tendências 
naturais à supercompensação, significa não atenuar as dificuldades que 
surgem do defeito, mas tensionar todas as forças para a sua compensação, 
apresentar somente as tarefas e em uma ordem que respondam ao caráter 
gradual do processo de formação de toda personalidade sob um novo ponto 
de vista (2006, p. 45). 

 

 Além das modificações, alguns professores mencionam como alternativas na 

avaliação o auxílio do monitor: “Eu dava uma prova para ela, e a monitora escrevia 

para ela porque ela sabia escrever, mas de forma mais lenta. Ela também tinha 
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limitações de aprendizado” (P5). Além da avaliação, o monitor auxilia em atividades 

em sala de aula: “Ela chegou a ter aulas no laboratório, mas no microscópio, por 

exemplo, ela não pode ver. A monitoria fazia uma audiodescrição. Mas eu me 

pergunto: Será que ela estava entendendo? Ou aprendendo?” (P5). 

 Esse fragmento ressalta que em muitas situações a única alternativa se resume 

ao trabalho do monitor, eximindo o professor de propor estratégias. Além do monitor, 

durante a avaliação, outra alternativa mencionada é a realização de provas em outros 

horários e ambientes: 

 

O aluno chegou até a fazer provas fora do horário. Combinamos que ele faria 
a prova no departamento, porém não conseguia e entregou a prova em 
branco. O cadeirante já conseguia se desenvolver em sala de aula, só que 
chegava na prova não conseguia. Então, pedi para fazer no departamento, 
ele passou, porque tinha um tempo para ele. (P4) 

 

Novamente, a dificuldade está relacionada ao meio e não à deficiência em si. 

Uma pequena mudança de ambiente já foi suficiente para que o estudante tivesse 

bons resultados na avaliação. Nesse sentido, concordamos com Vygotski ao afirmar 

que “o defeito por si mesmo não decide o destino da personalidade, senão as 

consequências sociais e sua realização sociopsicológica” (2006, p. 41). 

Além das estratégias já referidas, no âmbito da sala de aula um único professor 

mencionou mudanças na organização do espaço, como alternativa ao trabalho com 

os estudantes público-alvo da Educação Especial: 

 

Com A, ele tinha uma carteira especial  com o símbolo do cadeirante. Então, 
a gente colocou uma sala para lhe possibilitar mais acesso. Procurava deixar 
ele mais próximo do quadro. [...] Essa menina com deficiência visual, já ficava 
em uma cadeira reservada na frente com a monitora. Ela ficava bem próxima 
do Datashow e todo o mundo sabia que era o lugarzinho dela. (P5) 

 

A esse respeito, a pesquisa de Buonarotti e Pansini (2019) ao descrever as 

condições de acessibilidade da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Rolim 

de Moura, sob a ótica de dois estudantes com deficiência matriculados em dois cursos 

de graduação desse campus, mostra que a carteira mencionada pelo professor 5 foi 

providenciada pelo próprio aluno, pois a instituição não dispõe de mobiliário adaptado. 

Além disso, ao entrevistarem o estudante citado pelo docente, este relata nessa 
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pesquisa que a referida carteira era retirada de sala constantemente. Nesse sentido, 

as autoras descrevem: 

 

Além da ausência de degraus ou rampas nas portas do prédio construído em 
2017, o estudante relata a inexistência de mesas e cadeiras apropriadas para 
cadeirantes. A falta de estrutura interfere diretamente nas atividades 
executadas em sala de aula. O aluno cita que as provas são feitas no próprio 
colo, sem condições de se apoiar a uma mesa, de forma totalmente 
inadequada e desconfortável. Esse problema nos remete à inobservância do 
conceito de desenho universal, fator preponderante para o alcance da 
proposta de inclusão, na medida em que permite a flexibilidade de uso dos 
espaços e mobiliários por qualquer pessoa, independente de quais sejam as 
suas limitações e características físicas (2019, p. 89). 
 
 

Essa ausência de acessibilidade no espaço educacional reflete a sua ausência 

também na sociedade. Como enfatiza Padilha (2009), o público da Educação 

Especial, principalmente aqueles em desvantagens econômicas, não tem acesso aos 

bens culturais desenvolvidos pela humanidade. A ciência e a tecnologia, por exemplo, 

avançam, sem, no entanto, servir a todos. Ainda adverte a autora que não há escadas 

rolantes, rampas, ônibus com mecanismos especiais para todos os deficientes físicos. 

Não há sequer escolas públicas aparelhadas para recebê-los adequadamente. Não 

há aparelhos auditivos disponíveis para todos os deficientes auditivos dos setores 

populares que deles precisam nem mesmo o conhecimento da Libras – a língua dos 

surdos – ou o Braille, indispensável para que os cegos possam ler e escrever. 

Entre os motivos para a pouca utilização de estratégias diferenciadas, o 

professor 4 descreve o desconhecimento de todos: “[...] Quando nasceu, ele teve 

perda da massa encefálica. Tinha dificuldade em falar, escrever. Quando nos 

deparamos com este aluno, nos reunimos no departamento para discutir como 

trabalhar. Mas todos ali não tinham noção alguma” (P4). 

 Além do desconhecimento, outros professores citam que não utilizam 

estratégias diferenciadas, pois precisam atender “a maioria”, como destaca P7: 

 

Não. Isso foi um ato falho meu. Eu toquei da mesma forma, visando a maioria. 
A maioria, né! A sala está entendendo! Essa pessoa, que veio depois, a gente 
conversava no bate-papo, e eu ia explicando. Mas uma estratégia para deixar 
a aula mais atrativa eu não fiz. Até porque eu não sou professor, eu estou 
professor. [...] A gente conversa sobre. Estatisticamente falando, eles não são 
relevantes. Você pensa na maioria. A maioria está indo? Tá. Quem consegue 
tem que prosseguir. Infelizmente esse é nosso sistema. (P7) 
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As alternativas são para atender a maioria e não a minoria. Atender a minoria 

é visto como um problema, pois ela exige novos procedimentos e disponibilidade 

maior de tempo, ou seja, requer maiores investimentos por parte desse profissional 

em todos os sentidos, para atender um público que, estatisticamente, é pouco 

representativo. Comentários como esses expõem um grave problema social em torno 

do pouco acesso desse público à escolarização, especialmente aos níveis mais 

elevados. Vale destacar que, conforme os dados iniciais dessa seção, das 10.221 

matrículas atuais na UNIR, apenas 647 referem-se ao público-alvo da Educação 

Especial, o que corresponde a apenas 6,3% do total de matrículas. Mas, além disso, 

tais comentários representam formas de ver esse público pautado pelos processos 

discriminatórios que constitui a sua trajetória social. Nesse sentido, lembramos as 

palavras de Carvalho e Orso (2006, p. 159) ao destacarem: 

Essa forma de compreender e tratar as pessoas com deficiência não é 
específica de uma classe da sociedade e nem do seu setor menos 
esclarecido. Mesmo aqueles que dispõem de uma cultura erudita ou que 
conseguem formular uma consciência crítica a respeito da realidade, 
reproduzem em suas práxis quase as mesmas atitudes preconceituosas e 
discriminatórias em relação àqueles que pertencem a esse segmento social. 
Via de regra, não percebem que as pessoas com dificuldades físicas, 
sensoriais e mentais também compõem a totalidade social. Porém, as formas 
como vivenciam as contradições não são iguais para todos. Além disso, 
quase sempre, reduzem-se as causas das dificuldades enfrentadas pelas 
mesmas às suas características pessoais, desresponsabilizando as barreiras 
sociais e, com isto, naturalizam a segregação de que são vítimas. 

 

Nosso intuito, ao refletirmos sobre essa questão, não é desvalorizar as 

iniciativas que vêm sendo tomadas pelos docentes frente ao público da Educação 

Especial. Tampouco desprezar o esforço diário para que possam oferecer o mínimo 

de condições a esses estudantes. Ao contrário, defendemos assim como Padilha 

(2009, p.16), o pressuposto de que “não há homogeneidade, há heterogeneidade 

entre os que habitam sobre o planeta. Há regularidade, mas não igualdades”. 

Portanto, ao se tratar de direitos iguais para todos, não se pode entender que 

isso aconteça de forma igual e, sim, desigual. Esse entendimento, todavia, não é 

unânime e, tendo em vista as discussões levantadas pelos professores, ainda há um 

caminho muito longo a ser trilhado. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Nesta dissertação, investigamos quais são os limites e as possibilidade de  

estudantes público-alvo da Educação Especial, em cursos de bacharelado da área de 

Ciências da Natureza, de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), 

localizada na Região Norte do Brasil. E, ainda, o que relatam os professores desse 

campo disciplinar a respeito do tema. Para atingir esse propósito, formulamos três 

objetivos específicos: a) Examinar o alcance das políticas educacionais no que diz 

respeito ao acesso e à permanência dos estudantes público-alvo da Educação 

Especial no Ensino Superior; b) Problematizar os limites e as possibilidades da 

educação para esse público, à luz dos estudos de Vygotski; c) Discutir as percepções 

dos professores acerca dos limites e possibilidades do ensino de Ciências da 

Natureza para esse público, evidenciando as implicações dessas concepções para o 

processo de inclusão/exclusão desses estudantes. 

Ao longo do caminhado trilhado, verificamos que a abordagem sobre a inserção 

do público da Educação Especial no Ensino Superior passou a ser discutida, em 

documentos nacionais, com maior ênfase a partir da década de 1990, principalmente 

após a divulgação do Aviso Circular, n° 277 (BRASIL, 1996), cuja preocupação 

voltava-se mais à questão do acesso de pessoas com deficiência física, visual e 

auditiva. Apenas na década de 2000 as IFES passam a receber, por intermédio do 

Programa Incluir, recursos financeiros para desenvolverem ações destinadas à 

ampliação do acesso e da eliminação de barreiras arquitetônicas e comunicacional. 

No entanto, ações que compreendiam uma proposta pedagógica mais abrangente, 

capazes de empreender a formação e eliminação de barreiras atitudinais, não foram 

adotadas; eis os limites dessa política.  

Em 2008, as ações do programa de Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectivada Educação Inclusiva focalizaram a criação de espaços e serviços, isto 

é, a implementação de Núcleos de Acessibilidade. Paralelamente a isso, o acesso de 

pessoas com deficiência no Ensino Superior nas IFES deu um salto quantitativo de 

matrículas: de 12.054 em 2008 para 38.272. Entretanto, o número de núcleos não 

correspondeu à quantidade dos muitos campi existentes no Brasil, limitando, portanto, 

a permanência dos estudantes com deficiência naqueles espaços acadêmicos.   
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Esse fato é verificado nos resultados das pesquisas analisadas, que 

evidenciam os limites em relação às barreiras físicas e comunicacionais e, 

principalmente, a ausência de formação e ações pedagógicas que compreendam as 

potencialidades do público da Educação Especial. Nesse plano específico de 

formação e ensino, a escolha por curso de bacharelado tem sido a maior procura entre 

esse público. No entanto, a política pública privilegia a formação em cursos de 

Licenciatura, como é o caso da Libras. Além disso, a visão racionalista e técnica de 

se ensinar não consegue dar conta das potencialidades do sujeito com deficiência, 

implicando ações e atitudes excludentes que impossibilitam considerar esse público 

em determinados cursos, especialmente em grau de bacharelado.  

Além do caráter restritivo dos Núcleos, as pesquisas e os dados estatísticos 

apresentados nesses estudos – demonstrados na primeira seção – ressaltam que a 

política voltada para o público da Educação Especial no Ensino Superior privilegia as 

instituições privadas em detrimento das instituições públicas. Não é à toa que as 

primeiras chegam ao número de 2.152 (fortalecidas mediante programas como o FIES 

e o ProUni), enquanto as segundas, abertas ao público, somam apenas 296. Em 

consequência, as matrículas no setor privado aumentaram em relação ao setor 

público. Isso revela o quanto a Educação Superior tem sido transformada em 

mercadoria, utilizando recursos públicos para beneficiar instituições particulares. Isso 

também remete à Educação Especial no Brasil que, em seu processo histórico 

materializou a ação de transferência financeira, privilegiando um setor em detrimento 

de outro. Apesar dessa realidade, ações isoladas têm sido efetivadas em prol da 

permanência de estudantes da Educação Especial no Ensino Superior público. 

Em relação a isso, a problematização dos estudos de Vygotski (1997) nos leva 

a compreender o alcance e dimensão positiva dessas práticas. No entanto, não pode 

ser uma ação temporária; é preciso ser contínua, de modo que se torne natural, e toda 

a sociedade e o conjunto de docentes reconheçam que qualquer que seja a condição 

orgânica do sujeito, esta é antes de tudo uma questão social. Não se trata de fazer o 

cego ver ou o surdo ouvir, nem de pensar que este público irá substituir um sentido 

por outro, mas de criar condições de compensação social. 

Essas condições foram representadas neste estudo por meio de exemplos de 

pessoas com deficiência que tiveram compensações sociais a seu favor. Também 

como Vygotski (1997) demonstrou ao estudar a vida de Hellen Keller (1880-1943). 
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Essas e tantas outras realidades evidenciam que o limite não está na causa orgânica 

desses sujeitos, mas no meio. Antes mesmo de qualquer dificuldade orgânica, 

pessoas como Keller tiveram condições sociais favoráveis para atender suas 

potencialidades. Todavia, diferentes dessas, tantas outras não são atendidas, em 

razão de estarmos mais atentos à condição orgânica do que as potencialidades.  

Empreender esforços para compreender Vygotski é, portanto, de alta 

relevância ao campo da Educação Especial, visto que suas ideias mantêm  

correspondência com o nosso tempo. Ao lermos sua obra – Fundamentos de 

Defectologia –, temos a impressão de que ele está tratando de um contexto atual. Nos 

termos de Barroco, impressionante não é apenas  “a atualidade de suas análises e 

posicionamentos teóricos, mas como seguimos por um caminho tão diferente daquele 

que seu pensamento sugeria” (2007, p. 190). 

Esse caminho diferente foi evidenciado na fala de muitos participantes desta 

pesquisa quando, por exemplo, no processo de inclusão do público da Educação 

Especial no Ensino Superior focalizam a condição orgânica dos sujeitos, ressaltando-

lhes a falta de características biológicas ao invés de atribuir sentidos que os fortaleçam 

do ponto de vista pedagógico e psicossocial. Desse modo, acabam colocando em jogo 

a participação ativa e global desse sujeito no meio social. Fato este que, 

consequentemente, causa impactos ao meio, visto que a limitação não está apenas 

para o estudante, mas também para o professor. 

Em relação aos limites da política de inclusão, verificamos que houve pouca 

menção desse público em documentos, como o Projeto Político-Pedagógico, fato que 

revela a não primazia por uma formação voltada ao público da Educação Especial e 

ao debate educacional inclusivo. Além disso, a implementação de políticas 

viabilizadas por meio de programas, como é caso do Programa Incluir, denuncia a 

desvantagem na disponibilização de estrutura física de acesso a todos os ambientes 

na maioria dos campi da Universidade Federal de Rondônia.  

Em relação aos limites no âmbito profissional, os professores, mesmo 

lecionando a estudantes com deficiência, demonstram estranhamento. Entre outros 

motivos, isso é provocado pela ausência de formação na área da Educação Especial, 

na falta de reconhecimento da atividade docente, do ser docente e de sua relação 

com os demais eixos significativos nesse nível de ensino – Ensino, Pesquisa e 

Extensão. É um fato que remete à organização do sistema de Educação Superior, 
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demandando ao professor dedicar-se muito mais à vida produtiva acadêmica, em que 

as atividades de pesquisa e publicação têm peso maior do que a atividade relacionada 

ao ensino. Consequentemente, isso faz com que este professor não se reconheça 

como docente e, ao mesmo tempo, não possibita a percepção de que, perante tantas 

cobranças,   esteja debilitado em sua condição orgânica, o que não prejudica apenas 

sua atuação profissional, mas também a condição do meio.   

No limite do sujeito, isto é, em relação aos estudantes, identificamos que eles 

apresentam dificuldades de aprendizagem desde o seu processo de escolarização 

básica. Disso deriva que há muitos empecilhos para avançarem em outros níveis de 

ensino, criando obstáculos não apenas ao ingresso na universidade, mas também ao 

seu processo de permanência. De modo geral, essa defasagem também é justificada 

pelo fato de sua condição orgânica, pois são considerados seres adaptáveis e 

tratáveis, o que promove a crença de que são eles que precisam adaptar-se ao meio 

e não o contrário.  Ademais, nessa concepção equivocada, entende-se que o lugar 

que eles deveriam ocupar estaria em outro tipo de atendimento, desconsiderando toda 

a luta e as conquistas dessa população a esses espaços. Devemos enfatizar, ainda, 

que essas percepções são frutos do sistema excludente que limita o professor a 

pensar em relação a condição desse público no meio educacional e social. 

Apesar de todas essas situações-limites, verificamos por meio desta pesquisa 

alternativas e possibilidades para esse público, mediante os princípios de inclusão. 

Algumas delas foram consideradas de extrema importância, porém ainda não se 

efetivaram no contexto da instituição. Entre elas: a disponibilização de um centro de 

apoio e profissionais para prestar apoio aos professores e estudantes; a 

implementação de políticas consistentes de investimento financeiros e de formação 

que possibilitem colocar em prática os resultados satisfatórios de numerosas 

pesquisas, isto é, que permita valorizar as potencialidades desses estudantes; 

melhorias na condição de trabalho de profissionais que atuam no setor, os quais 

necessitam de boa formação que os prepare tecnicamente, e com ampla gama de 

suportes, para auxiliar os estudantes, que poderão usufruir dos conhecimentos 

adquiridos em outros espaços. 

Entre as alternativas  já adotadas, nesta dissertação examinamos que as ações 

desenvolvidas pelos docentes tornam-se frágeis em virtude das condições objetivas 

em que ocorrem as práticas de ensino, nos cursos de bacharelado. Há tantos 
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problemas nessas condições objetivas que os docentes, ao se referirem ao público-

alvo da Educação Especial, voltaram suas falas muito mais ao atendimento de 

questões básicas do que aos desafios do ensino de Ciências da Natureza.  

Assim, os limites que impedem a instituição de suprir as necessidades de 

promoção de acessibilidade arquitetônica, comunicacional, didático-metodológica e 

atitudinais sobressaem às poucas alternativas criadas, impossibilitando que alunos e 

professores desenvolvam processos de ensino pautados na compensação e, 

igualmente, no favorecimento da apropriação dos conhecimentos historicamente 

acumulados. 

Todavia, para além das alternativas imediatas, defendemos a necessidade 

urgente de modificação do modelo majoritário – o qual comporta um ser humano 

idealizado para esses espaços –, pois só por meio dessa mudança será possível 

compreender o público da Educação Especial e com ele trabalhar de forma 

integralizadora e global,  conforme sugere Vygotski. Uma condição em que a atenção 

maior deve ser voltada ao meio e não ao sujeito, medida que preconiza uma ação 

favorável à inclusão. 

Compreendemos, portanto, que superar os limites da educação do público da 

Educação Especial é uma tarefa coletiva: significa pensar e repensar maneiras de 

conceber esse público no espaço educativo, de modo que ele possa, ativamente, 

usufruir das condições do seu processo formativo, além de potencializar a sua 

participação em todos os espaços sociais. 
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APÊNDICE A 

Modelo de quadro síntese dos periódicos Qualis-CAPES A1 e A2 na área da 

Educação envolvendo a temática inclusão nas IES brasileiras, entre os anos de 

2008 a 2018 

 
Revista Brasileira de Educação Especial 

Autor 
(es/as); 
Instituiç
ão; Ano 
de 
Publicaç
ão; 
Região 
investiga
da 

TÍTULO Objeti
vo 

Aporte 
teórico 

e 
discus
sões 

Aporte 
metodol

ógico 

Participa
ntes/ 

caracteri
zação 

Técnica Resultados 

GUARIN
ELO, Ana 
Cristina; 
SANTAN
A, Ana 
Paula; 
FIGUEIR
EDO, 
Luciana 
Cabral; 
MASSI, 
Giselle 
Universid
ade Tuiuti 
do 
Paraná – 
UTP, 
2008 
 
Região 
investiga
da: 
Sul/Para
ná 
(Curitiba) 
 

O 
intérpre
te 
universi
tário da 
Língua 
Brasileir
a de 
Sinais 
na 
cidade 
de 
Curitiba 

Discut
ir e 
explici
tar 
quest
ões 
relativ
as ao 
trabal
ho de 
intérpr
ete de 
língua 
de 
sinais 

Aborda 
a 
história 
e o 
trabalho 
do 
intérpre
te. As 
discuss
ões 
baseia
m-se 
em 
estudos 
antes 
realizad
os 
sobre a 
temátic
a e a 
legislaç
ão 
naciona
l  

Pesquisa 
de 
natureza 
mista – 
qualitativ
a e 
quantitati
va 

Surdos 
universitár
ios e 
intérprete
s de 
Libras em 
uma 
universida
de e dois 
centros 
universitár
io 

Questio
nário – 
questõe
s 
abertas 
e 
fechada
s 
voltadas 
para os 
estudan
tes e 
outro 
para os 
intérpret
es 

Constatou a 
importância 
dos 
intérpretes 
em sala de 
aula para o 
processo de 
aprendizage
m dos 
estudantes 
surdos. 
Contudo, 
verificou 
também uma 
série de 
questões que 
subjaze a 
discussão 
sobre a 
efetividade 
no contexto 
da 
interpretação
, tais como: 
qualidade na 
formação dos 
intérpretes, 
conheciment
o antecipado 
da disciplina 
para a 
tradução, 
dificuldade 
na relação 
Língua 
Portuguesa/ 
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LIBRAS, 
relação 
intérprete/pro
fessor, 
dentre outras 
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  APÊNDICE B 

Lista de artigos científicos no portal SciELO-Brasil, Qualis-Capes A1 e A2 

 

ALMEIDA, José Guilherme de Andrade; FERREIRA, Elaine Lucia. Sentidos da 
inclusão de alunos com deficiência na educação superior: olhares a partir da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Revista Psicologia Escolar e Educacional, 

Edição Especial, p. 67-75, 2018 
 

ANACHE, Alexandra Ayach; CAVALCANTE, Lysa Duarte. Análise das Condições de 
permanência do estudante com deficiência na Educação Superior. Revista 
Psicologia Escolar e Educacional, Edição Especial, p. 115-125, 2018 

 

BAZON, Fernanda Vilhena Mafra et al. A formação de formadores e suas significações 
para a educação inclusiva. Educação e Pesquisa, v. 44, 2018. 

 

BISOL, Cláudia Alquati et al. Estudantes surdos no ensino superior: reflexões sobre a 
inclusão. Cadernos de Pesquisa, v. 40, n. 139, p. 147-172, 2010. 
 

BRUNO, Marilda Moraes Garcia. Políticas afirmativas para a inclusão do surdo no 
ensino superior: algumas reflexões sobre o acesso, a permanência e a cultura 
universitária. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 92, n. 232, 2011. 

 

CABRAL, Leonardo Santos Amâncio; MELO, Francisco Ricardo Lins Vieira de. Entre 
a normatização e a legitimação do acesso, participação e formação do Público-Alvo 
da Educação Especial em Instituições de Ensino Superior brasileiras. Educar em 
Revista, p. 55-70, 2017. 
 

CALHEIROS, David dos Santos; FUMES, Neiza de Lourdes Frederico. A inclusão de 
universitários com deficiência em cursos de Educação Física na cidade de 
Maceió/AL. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, v. 21, n. 2, 

2016. 
 

CASTRO, Sabrina; ALMEIDA, Maria Amélia Fernandes de. Ingresso e permanência 
de alunos com deficiência em universidades públicas brasileiras. Revista Brasileira 
de Educação Especial, v. 20, n. 2, p. 179 – 194, 2014. 
 

CIANCA, Fabiane Silva Chueire; MARQUEZINE, Maria Cristina. A percepção dos 
coordenadores de licenciaturas da UEL sobre altas 
habilidades/superdotação. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 20, n. 4, p. 

591-604, 2014. 
 



139 
 

 
 

 

CIANTELLI, Ana Paula Camilo; LEITE, Lúcia Pereira. Ações exercidas pelos núcleos 
de acessibilidade nas universidades federais brasileiras. Revista Brasileira de 
Educação Especial, v. 22, n. 3, p. 413-428, 2018. 

 

CRUZ, José Ildon Gonçalves da; DIAS, Tárcia Regina da Silveira. Trajetória escolar 
do surdo no ensino superior: condições e possibilidades. Revista Brasileira de 
Educação Especial, v. 15, n. 1, p. 65-80, 2009. 

 

DUARTE, Emerson Rodrigues et al. Estudo de caso sobre a inclusão de alunos com 
deficiência no Ensino Superior.  Revista Brasileira de Educação Especial, v. 19, n. 

2, p. 289-300, 2013. 
 

FERNANDES, Woquiton Lima; COSTA, Carolina Severino Lopes da. Possibilidades 
da tutoria de pares para estudantes com deficiência visual no ensino técnico e 
superior. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 21, n. 1, p. 39-56, 2015. 
 

GARCI, Raquel Araújo Bonfim; BACARIN, Ana Paula Siltrão; LEONARDO, Nilza 
Sanches Tessaro. Acessibilidade e permanência na educação superior: percepção de 
estudantes com deficiência. Revista Psicologia Escolar e Educacional, Edição 

Especial, p. 105-113, 2018 
 

GUARINELLO, Ana Cristina et al. Surdez e letramento: pesquisa com surdos 
universitários de Curitiba e Florianópolis. Revista brasileira de educação especial, 

vol.15, n.1, p.99-120 2009. 
 

GUARINELLO, Ana Cristina, et al. O intérprete universitário da Língua Brasileira de 
Sinais na cidade de Curitiba. Revista brasileira de educação especial, v. 14, n.1 p. 
63-74, 2008. 
 

LOURENÇO, Gerusa Ferreira; BATTISTELLA, Janna. Mapeamento de alunos 
público-alvo da educação especial na Universidade Federal de São Carlos 2014-2015. 
Revista Psicologia Escolar e Educacional, Edição Especial, p. 25-32, 2018. 
 

MARTINS, Sandra Eli Sartoreto de Oliveira; LEITE, Lúcia Pereira; CINTELLI, Ana 
Paula Camilo. Mapeamento e análise da matrícula de estudantes com deficiência em 
três Universidades públicas brasileiras. Revista Psicologia Escolar e Educacional, 
Edição Especial, p. 105-113, 2018 
 

MARTINS, Diléia Aparecida; LEITE, Lúcia Pereira; LACERDA, Cristina Broglia Feitosa 
de. Políticas públicas para acesso de pessoas com deficiência ao ensino superior 
brasileiro: uma análise de indicadores educacionais. Ensaio: Avaliação e Políticas 
Públicas em Educação, v. 23, n. 89, p. 984-1014, 2015. 
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MELO, Francisco Ricardo Lins Vieira de; ARAÚJO, Eliana Rodrigues. Núcleos de 
Acessibilidade nas Universidades: reflexões a partir de uma experiência institucional. 
Revista Psicologia Escolar e Educacional, Edição Especial, p. 57-66, 2018. 

 

MOREIRA, Laura Ceretta; BOLSANELLO, Maria Augusta; SEGER, Rosangela 
Gehrke. Ingresso e permanência na Universidade: alunos com deficiências em 
foco. Educar em revista, v. 27, n. 41, p. 125-143, 2011. 

 

NOZU, Washington Cesar Shoite; BRUNO, Marilda Moraes Garcia; CABRAL, 
Leonardo Santos Amâncio. Inclusão no Ensino Superior: políticas e práticas na 
Universidade Federal da Grande Dourados. Revista Psicologia Escolar e 
Educacional, Edição Especial, p. 105-113, 2018 

 

OLIVEIRA, Ronaldo Queiroz et al. A Inclusão de Pessoas com Necessidades 
Especiais no Ensino Superior. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 22, n. 2, 
p. 299-314, 2016. 
 

PLETSCH, Márcia Denise; LEITE, Lúcia Pereira. Análise da produção científica sobre 
a inclusão no Ensino Superior brasileiro. Educar em Revista, p. 87-106, 2017. 

 

POKER, Rosimar Bortolini; VALENTIM, Fernanda Oscar Dourado; CARLA, Isadora 
Almeida. Inclusão no ensino superior: a percepção de docentes de uma instituição 
pública do interior do estado de São Paulo. Revista Psicologia Escolar e 
Educacional, Edição Especial, p 127-134, 2018 
 

REGIANI, Anelise Maria; MÓL, Gerson de Souza. Inclusão de uma aluna cega em um 
curso de licenciatura em química. Ciência & Educação, v. 19, n. 1, p. 123-134, 2013. 
 

REIS, Michele Xavier dos; EUFRÁSIO, Daniela Aparecida; BAZON, Fernanda Vilhena 
Mafra. A formação do professor para o ensino superior: prática docente com alunos 
com deficiência visual. Educação em Revista, p. 111-130, 2010. 

 

RIBEIRO, Eveline Borges Vilela; BENITE, Anna Maria Canavarro. A educação 
inclusiva na percepção dos professores de química. Ciência & Educação, v. 16, n. 3, 
p. 585-594, 2010. 
 

SILVA, Ani Martins; CYMROT, Raquel; D'ANTINO, Maria Eloisa Famá. Demandas de 
docentes do ensino superior para a formação de alunos com deficiência. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 93, n. 235, 2013. 
 

SIQUEIRA, Inajara Mills; SANTANA, Carla da Silva. Propostas de acessibilidade para 
a inclusão de pessoas com deficiências no ensino superior. Revista Brasileira de 
Educação Especial, v. 16, n. 1, p. 127-136, 2010. 
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APÊNDICE C 

Modelo de quadro síntese das Teses e Dissertações de Programa de Pós-Graduação em Ensino e/ou Educação em Ciências 

da Natureza e/ou Matemática frente ao público da educação especial no ensino superior (2008 a 2018) 

 
Programa Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática - PPGECIMA (Universidade Federal de Sergipe) 

Autor  
ano 

TÍTULO Objetivo Aporte 
teórico e 

discussões 

Aporte 
metodológico 

Participantes Técnica Resultados 

Ana 
Bárbara 
Assunção 
Vazquez 
Correa, 
2016 
 
Região 
investigada: 
Nordeste 
(Sergipe) 
 
Dissertação 

Educação 
Inclusiva no 
ensino 
superior: 
saberes e 
práticas dos 
professores 
do programa 
de Pós-
Graduação 
em Ensino 
de Ciencias 
e 
Matemática 
na 
Universidade 
Federal de 
Sergipe 

Compreender 
os saberes e 
práticas dos 
professores 
do Programa 
de Pós-
Graduação 
em Ensino de 
Ciências e 
Matemática 
da 
Universidade 
Federal de 
Sergipe 
sobre a 
inclusão das 
pessoas com 
deficiência no 
ensino 
superior 

Tomaram 
como base 
os trabalhos 
de Mazotta 
(1996); 
Stainback & 
Stainback 
(2008); 
Bueno 
(2002) 
Mantoan 
(1997) entre 
outros.  

Pesquisa 
qualitativa 

Professores 
do programa 
de Pós-
Graduação de 
Ensino de 
Ciências e 
Matemática 

Entrevista 
e análise 
documental 

Constatou-se que os professores 
do PPGECIMA, apresentam 
dificuldades para trabalhar com 
alunos com deficiência, uma vez 
que, nota-se desde a falha na 
comunicação entre os setores à 
dificuldade no atendimento 
especializado para as pessoas 
com deficiência. Com isso, esse 
trabalho apresenta a partir das 
análises, a necessidade de 
professores em ter acesso a 
cursos e palestras que orientem o 
trabalho específico de inclusão. 
Desse modo, conclui-se que os 
professores do PPGECIMA 
percebem a inclusão 
de modo positivo; no entanto, 
apenas uma quantidade mínima 
dos entrevistados tinha 
conhecimentos sobre a inclusão 
do aluno com deficiência no 
ensino superior, de forma 
que se verificou que a presença do 
aluno com deficiência na sala de 
aula não alterou 
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significativamente a prática 
docente. As principais dificuldades 
apontadas foram a falta de 
informação prévia sobre o aluno, 
as mudanças no ritmo da aula e o 
despreparo do professor da área 
exatas para lidar com as 
demandas do aluno com 
deficiência no ensino 
superior. Por fim, percebe-se que 
para atingir a inclusão ainda é 
necessário percorrer um longo 
caminho. 
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APÊNDICE D 

Lista de Teses e Dissertações de Programa de Pós-Graduação em Ensino e/ou 

Educação em Ciências da Natureza e/ou Matemática frente ao público da 

educação especial no ensino superior (2008 a 2018) 

 

ALMEIDA, Thiago José de. Uma investigação sobre o papel do interlocutor de 
Libras como mediador em aulas de Física para alunos com deficiência. 
Dissertação (Mestrado em Educação para Ciência) – Universidade Estadual 
Paulista/Unesp, p.126, 2013. 
 

ANDRADE, Joana Angélica Melo de. Família e Habilidades socioemocionais: um 

estudo sobre a pessoa com deficiência em um curso de licenciatura em Biologia. 
Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal 
de Sergipe, p. 167, 2018. 
 

COMARÚ, Michele Waltz. A facilitação do acesso de alunos com deficiência 
visual ao ensino superior na área Biomédica: pesquisa para desenvolvimento e 

avaliação de materiais e métodos. Tese (Doutorado em Ensino em Biociências e 
Saúde) – Instituto Oswaldo Cruz/Rio de Janeiro, p. 126, 2012. 
 

CORREA, Ana Bárbara Assunção Vazquez. Educação Inclusiva no ensino 
superior: saberes e práticas dos professores do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências e Matemática na Universidade Federal de Sergipe. Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Sergipe, 
p. 86, 2016. 
 

COSTA, João Francisco Staffa da. Percepção especial de deficiente visual por 
meio da modelagem Matemática. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências 

e Matemática) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul/PURS, p. 172, 
2014. 
 

FERNANDES, Priscila Dantas. A inclusão dos alunos surdos e/ou deficientes 
auditivos nas disciplinas de Ciências Tecnologias da Universidade de Sergipe. 

Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal 
de Sergipe, p. 234, 2014. 
 

FELTRINI, Gisele Morisson. Aplicação de Modelos Qualitativos à Educação 
Científica do Surdo. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Universidade 

de Brasília/Instituto de Ciências Biológicas/ Instituto de Física/Instituto de Química, p. 
222, 2009. 
 

LIMA, Uirassú Tupinambá Silva de. Inclusão do aluno com deficiência no ensino 
superior em saúde: nas universidades públicas do estado de Alagoas: atores, 
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realidade e prática. Dissertação (Mestrado em Ensino na Saúde) – Universidade 
Federal do Alagoas, p. 126, 2013.  
 

MONTEIRO, Aline Hygino Carvalho. Inclusão de alunos com necessidades 
específicas no IFRJ – campus Volta Redonda: um estudo de caso das licenciaturas 

em Física e em Matemática. Dissertação (Metrado em Educação, contextos 
contemporâneos e demandas populares) – Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro/Instituto de Educação e Instituto Multidisciplinar, p. 201, 2014. 
 

OLIVEIRA, Silvânia Cordeiro de Oliveira. O Soroban no ensino/aprendizagem da 
Matemática na perspectiva de um aluno cego. Dissertação (mestrado em Ensino 
de Ciências e Matemática) – Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais/PUCMinas, p. 212, 2017.  
 

PIRES, Rejane Ferreira Machado. Proposta de guia para apoiar prática de 
professores de Química em sala de aula inclusiva com alunos que apresentam 
deficiência visual. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) - Universidade de 
Brasília/Instituto de Ciências Biológicas/ Instituto de Física/Instituto de Química, p. 
158, 2010. 
 

RAMALHO, Maria Noalda. A inclusão de alunos com deficiência na UEPB: uma 

avaliação do Programa de Tutoria Especial. Tese (Doutorado em Educação) – 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, p. 174, 2012. 
 

RESENDE, Mônica Maria Pereira Resende. Avaliação do uso de Modelos 
Qualitativos como instrumento didático no Ensino de Ciências para estudantes 
surdos e ouvintes. Dissertação (Metrado em Ensino de Ciências) - Universidade de 
Brasília/Instituto de Ciências Biológicas/ Instituto de Física/Instituto de Química, p. 
162, 2010. 
 

SANTOS, Grazielle Alves dos. Página Web com conteúdo acessível a estudantes 
com deficiência visual. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – 

Universidade de Brasília/Instituto de Ciências Biológicas/ Instituto de Física/Instituto 
de Química, p. 104, 2012. 
 

SHWAHN, Maria Cristina Aguirre. Aprendizado de Geometria Molecular e 
Representações atomísticas com uso de modelos moleculares: análise das 

imagens mentais de estudantes com cegueira congênita. Tese (Doutorado em Ensino 
de Ciências e Matemática) – Universidade Luterana do Brasil/Ulbra, p. 173, 2015. 
 

SILVA, Marina Fraga da. Ensino de Estados da matéria para estudantes com 
deficiência visual. Dissertação (Mestrado em Ensino, Filosofia e História das 
Ciências) – Universidade Estadual de Feira de Santana/Bahia, p. 97, 2013. 
 

ULIANA, Marcia Rosa. Formação de professores de Matemática, Física e Química 
na perspectiva da inclusão de estudantes com deficiência visual: análise de uma 
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intervenção realizada em Rondônia. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e 
Matemática) – Universidade Federal do Mato Grosso/UFMT, p. 315, 2015. 
 

VOOS, Ivani Cristina. O processo educativo em Ciências da Natureza para cegos 
em cursos de graduação em Fisioterapia: a tecnologia assistiva e as interações 

sociais. Dissertação (Metrado em Educação Científica e Tecnológica) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, p. 192, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E 

Termo de anuência 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - 

PPGECN 
A: Direção – Universidade Federal de Rondônia, campus de Rolim de Moura 
Ref.: Carta de Anuência 
 

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada “Ensino 
de Ciências da Natureza no ensino superior: limites e possibilidades rente ao público 
da educação especial” a ser realizada nesta instituição, pela pós-graduanda Jeieli Lindiene 

da Silva Oliveira, sob a orientação do Professor Dr. Fernando Bilhalva Vitória e Co-Orientação 
Profa. Flavia Pansini. 

Nossos objetivos são analisar os limites e as possibilidades do ensino de Ciências da 
Natureza frente aos estudantes público da educação especial no ensino superior, bem como 
examinar o alcance das políticas educacionais no que diz respeito ao acesso e a permanência 
desse público nesse nível de ensino; problematizar os limites e as possibilidades do ensino 
de ciências da natureza, a luz da teoria histórico-cultural; discutir as percepções dos 
professores acerca dos limites desse ensino, evidenciando as implicações dessas 
concepções para o processo de inclusão/exclusão desses estudantes. Durante a pesquisa 
serão entrevistados os docentes que lecionam disciplinas envolvendo as Ciências da 
Natureza e que atuam/atuaram frente aos acadêmicos público da educação especial desta 
instituição. 

Ao mesmo tempo, pedimos autorização para que o nome desta instituição possa 
constar no relatório final, bem como em futuras publicações na forma de artigo científico. 
Ressaltamos que os nomes dos participantes da pesquisa serão mantidos em absoluto sigilo 
quando solicitado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguramos-lhe que esta 
investigação será desenvolvida em consonância com os procedimentos éticos de acordo com 
a Resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS, nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

– que trata da pesquisa envolvendo seres humanos – tendo seu início após a apreciação e 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Universidade Federal de 
Rondônia. 

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, agradecemos 
antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessários. 
 

Rolim de Moura – RO, _______ de _____________, de 2018. 
 
____________________________ 
Jeieli Lindiene da Silva Oliveira 
E-mail: jeieliunir@gmail.com 

Telefone: (69) 98407-1502 

(    ) Concordamos com a solicitação 
(    ) Não concordamos a solicitação 
Nome completo:__________________________________________________ 

 
___________________________________________ 

Assinatura e carimbo do (a) responsável pela instituição 
 

mailto:jeieliunir@gmail.com
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APÊNDICE F 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

  RESOLUÇÃO CNS, Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. 
 
Prezado (a) participante: 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “Ensino de Ciências da 
Natureza no ensino superior: limites e possibilidades rente ao público da educação 
especial” sob a responsabilidade da pesquisadora Jeieli Lindiene da Silva Oliveira e sob a 

orientação do Professor Dr. Fernando Bilhalva Vitória e Co-orientação da Profa. Dra. Flávia 
Pansini, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza – 
PPGECN da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 
 
a) Condições de sua participação: Sua participação é voluntária, o que significa que você 

poderá desistir a qualquer momento, retirando sua permissão para participação, sem que 
isso traga nenhum prejuízo para você; a par disso, a qualquer momento da pesquisa você 
terá direito de obter esclarecimentos sobre todos os procedimentos utilizados e as formas 
de divulgação dos resultados encontrados. Você poderá fazer isso diretamente com a 
pesquisadora, quer pessoalmente, quer por telefone, por e-mail ou carta (ver item h, 
abaixo); 
 

b) Objetivo da pesquisa: Pretende-se com essa investigação analisar e discutir sobre os 

limites do ensino de Ciências da Natureza frente aos acadêmicos público da educação 
especial, bem como o significado que você atribui sobre os limites desse ensino e as 
implicações no processo de inclusão/exclusão desses estudantes.  

 

c) Procedimentos da pesquisa: Com a sua colaboração, pretendemos recolher 
informações, por meio de entrevista. Esta etapa da investigação consiste na obtenção de 
dados referentes ao processo ensino de Ciências da Natureza frente aos acadêmicos 
público da educação especial, bem como o significado que você atribui sobre os limites 
desse ensino e suas implicações de inclusão/exclusão nesse processo. Além disso, a 
entrevista será gravada em áudio, para melhor compreensão e análise das falas. Ressalta-
se que todas as informações prestadas no âmbito dessa pesquisa são de livre 
consentimento dos participantes e são absolutamente confidenciais, não sendo 
divulgados os nomes dos entrevistados, ou quaisquer outros participantes. A pesquisa de 
campo será realizada na Universidade Federal de Rondônia, com o seu consentimento e 
apoio. 

 

d) Riscos e desconfortos: Não há riscos por se tratar de uma entrevista sobre as suas 

experiências ou práticas frente aos acadêmicos públicos da educação especial. 
Entretanto, poderá haver desconforto ao compartilhar de informações pessoais, ou em 
qualquer questionamento que você possa se sentir incômodo ao relatar. Portanto, deixo 
claro que você não precisa responder a qualquer pergunta caso sinta desconforto em falar. 

 

e) Benefícios da pesquisa: Ao aceitar contribuir com essa investigação você colaborará 
para a ampliação das discussões e conhecimentos científicos acerca do ensino de 
Ciências da Natureza frente ao público da educação especial. Os resultados poderão ser 
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publicados em eventos científicos, congressos, seminários, revistas, de acordo com os 
recursos disponíveis. 

 

f) Custo/reembolso para o participante: Não haverá nenhum gasto com sua participação. 
Você também não receberá nenhum pagamento com a sua participação.  

 

g) Confidencialidade da pesquisa: Caso seja de sua vontade, seu nome não será 

identificado ou divulgado, seja durante ou depois da realização da pesquisa; os dados 
obtidos na entrevista serão de uso exclusivo do pesquisador, garantido a 
confidencialidade, não sendo divulgado em nenhum momento da pesquisa ou em outras 
fontes futuras o seu nome.  

 

h) Via do termo e endereço para contato: Você estará recebendo uma via deste termo, 

onde consta o telefone e endereço eletrônico da pesquisadora principal e do Comitê de 
Ética da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Informo abaixo, os contatos para 
esclarecimentos de dúvida ou comunicado de qualquer natureza: 

 

 

Pesquisadora Responsável 
Jeieli Lindiene da Silva Oliveira 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 
Universidade Federal de Rondônia 

Mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Ciências da 

Natureza – PGECN 
Fundação Universidade Federal de 

Rondônia 
Telefone: (69) 98407-1502 

jeieliunir@gmail.com 

Campus José Ribeiro Filho – BR 364, Km 
9,5, sentido Acre, Bloco de departamentos, 
sala anexa ao Nusau, Porto Velho/RO, cep: 

76.801 – 059 
Telefone: (69) 2182 – 2111 

cepunir@yahoo.com.br 
 

 
Consentimento Livre Esclarecido: 

 

Eu,_____________________________________________________,RG:______________, 
CPF:_______________________, declaro que li as informações contidas neste documento, 
fui devidamente informado (a) pela pesquisadora Jeieli Lindiene da Silva Oliveira, dos 
procedimentos que serão utilizados, riscos e desconfortos, benefícios, custo/reembolso dos 
participantes, confidencialidade da pesquisa, concordando ainda em participar da pesquisa. 
Foi-me garantido que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve 
a qualquer penalidade.  
 
Caso concorde em participar, solicito-lhe que assine a autorização a seguir. O presente 
documento será rubricado em todas as páginas por ambos – pesquisadora e participante – 
emitida em duas vias de igual teor – ficando uma com o participante da pesquisa e outra com 
a pesquisadora. 
Grata e atenciosamente por sua colaboração. 
 
 

Rolim de Moura, ____ de _____________ de _________.  

 
   

Jeieli Lindiene da Silva Oliveira  Participante 

APÊNDICE G 

Roteiro de questões semiestruturadas para entrevistas com os professores 

mailto:jeieliunir@gmail.com
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Identificação: 
Data da entrevista: ______/______/_________ 
Nome: __________________________________________________________ 
Formação: ______________________________________________________ 
Tempo de instituição: ______________________________________________ 
Disciplinas em que atua: ____________________________________________ 
Tipo de deficiência do discente: ______________________________________ 
 
Questões: 

1. Em sua opinião, o que é inclusão? Como você conceituaria? 
 
2. E como você conceituaria exclusão? 
 
3. Como você vê a inserção do público da educação especial ensino superior? 
 
4. Você possui alguma formação ou capacitação na área da inclusão ou Educação Especial? 
Caso possua quais são e quais as contribuições? 
 
5. Existe alguma preocupação do curso ou da instituição em Rolim de Moura em formar os 
profissionais para receber esse público? 
 
6. O currículo do curso tem contemplado temas como diversidade ou inclusão, principalmente, 
referente ao público da educação especial? 
 
7. Você enfrenta dificuldades no processo de ensino frete a esses estudantes? Caso tenha, 
como são essas dificuldades? 
 
8. Quais são as estratégias para superar essas dificuldades? 
 
9. Há possíveis alternativas no ensino de Ciências da Natureza que possibilite esse 
acadêmico refletir e pensar criticamente sobre as suas condições e superação dessa 
realidade? 
 
10. No caso da sua disciplina, que relações têm sido estabelecidas ou podem ser 
estabelecidas com a temática inclusão ou exclusão? 
 
11. Você acredita que essas temáticas têm sido um projeto do curso aderido por todos os 
docentes e demais acadêmicos envolvidos?  
 
12. Que tipo de reflexão você acha que o ensino de Ciências da natureza deve desenvolver 
nesses acadêmicos? 
 
13. Você acredita que esses acadêmicos têm sido preparados para enfrentar os desafios 
como futuros profissionais? 

 

 

 

ANEXO A 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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