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RESUMO 
 

 
 
 
O Objetivo desta pesquisa é do de analisar sobre a Inclusão da pessoa com 
deficiência na Universidade Federal de Rondônia no Núcleo de Ciências Humanas. 
Apresenta um aporte teórico sobre os principais autores que analisam a inclusão, a 
legislação vigente e sua relação com o Ensino Superior. Apresenta um estudo a 
respeito da inclusão das pessoas que tem alguma deficiência no ensino superior e 
sua preparação da instituição neste atendimento. A metodologia utilizada foi o 
estudo de caso a respeito da Inclusão nos cursos do Núcleo de Ciências Humanas 
na Universidade Federal de Rondônia. Os documentos produzidos pela UNIR, como 
(PPC dos cursos), foram verificados durante a etapa de analise documental em 
busca de dados que comprovassem a posição da instituição quanto ao tema. Por 
meio de questionários para dez alunos com perguntas abertas junto à comunidade 
acadêmica sobre a temática, demonstrando a opinião dos mesmos. Foram também 
realizadas entrevistas semi estruturada com os Coordenadores dos cursos e com os 
professores a respeito da Inclusão. Os resultados apontam que a inclusão está se 
desenvolvendo lentamente, pois a falta de estrutura da Universidade impede que o 
seu desenvolvimento. São necessárias algumas mudanças, por causa de muitos 
pontos inadequados para a inclusão e acessibilidade dentro do campus.  
 
 
Palavras-Chave: Inclusão- Universidade Federal de Rondônia- Legislação 
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1 INTRODUÇÃO 
  

 

Esta pesquisa aborda o tema Inclusão de deficientes na Universidade 

Federal de Rondônia, tendo como referência a própria instituição de Ensino 

Superior.  

Ao verificar as ações desta no que se refere à inclusão das pessoas com 

deficiências do campus da Universidade Federal de Rondônia “Eng. José Ribeiro 

Filho- Porto Velho”. 

Este estudo parte da ideia de que todos devem ter igualdade de acesso ao 

ambiente social ressaltando as experiências culturais, educacionais e de diversidade 

em que está presente a inclusão. 

A educação inclusiva é garantida por leis que enfatizam o acesso 

educacional com início na educação básica até os “níveis mais elevados de 

educação” Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional9394/96 (LDB). Portanto 

a educação inclusiva é a atenção à diversidade, precisa ser respeitada e valorizada, 

principalmente no que se refere às instituições de ensino superior. 

 A pesquisa tem como objetivo verificar como a Universidade tem enfrentado 

a inclusão de alunos com deficiências, buscando analisar como tem ocorrido o 

processo de inclusão de deficientes na universidade, observando como tem sido o 

recebimento destes alunos e a permanência dos mesmos. 

Entende-se que a educação inclusiva deve atender a todos que precisam de 

atendimento especial conforme suas necessidades. Assim, ela alcança alunos com 

comprometimento intelectual, com deficiência física, os superdotados, todas as 

minorias, como também as pessoas que são discriminadas por qualquer outro 

motivo. 

A Universidade é fonte principal na formação e disseminação do 

conhecimento científico e, por conseguinte da formação do intelectual. Existem 

desafios a serem vencidos pelas próprias universidades, pois não depende só dela 

pra que ocorra a inclusão, ou seja, para que os alunos com deficiências tenham 

acesso à mesma, é preciso que tenha suporte; encaminhe esse aluno ao ensino 

superior, mas é claro em toda modalidade de ensino existem desafios a serem 

superados, e como o campo universitário é bem abrangente não pode deixar de 
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acompanhar as mudanças e os novos paradigmas que estão presentes na 

sociedade. 

Segundo Chauí (2003, p.6), “a Universidade deve seguir as transformações, 

pois reflete o que acontece no social”. Quando se parte deste pressuposto, observa-

se que Universidade deveria ser uma das instituições mais preparadas para garantir 

a inclusão. A proposta da pesquisa foi analisar como a Universidade Federal de 

Rondônia, comporta-se e apresenta-se em relação a este modelo social e 

educacional, buscando explicitar a preparação da instituição para receber pessoas 

com deficiências.  

A pesquisa foi realizada no período de março a outubro do presente ano, 

através de uma abordagem qualitativa, com estudo de campo. A observação foi feita 

no campus de Porto Velho, José Ribeiro Filho, da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR).    

Os principais autores pesquisados foram Sassaki (1997, 2004), Mantoan 

(2004), Oliveira (2011).  

O estudo está dividido da seguinte maneira: Introdução, na seção 2 “o 

Delineamento da Pesquisa”, no qual são apresentados detalhadamente como a 

pesquisa foi desenvolvida, métodos e instrumentos. 

A Seção 3, intitulada “histórico sobre inclusão de deficientes” discute-se 

sobre os principais teóricos que tratam sobre o tema inclusão, conceito de inclusão, 

parâmetros legais.  

A seção 4 aborda “Inclusão De Deficientes Nas Instituições de Ensino 

Superior” (IES) e trata do tema com referência no Ensino Superior e traz para 

discussão teórica a inclusão especificamente na Universidade Federal de Rondônia. 

E, na seção 5 apresentam-se os dados, resultados e discussões da pesquisa, no 

qual se contrapõe o referencial teórico estudado com as informações coletadas 

durante a realização desta pesquisa. 

 

 



 
 

2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

 

2.1 Abordagem metodológica da pesquisa  
 

A pesquisa foi desenvolvida em uma abordagem qualitativa baseada no 

estudo de campo. Em contato direto à base empírica a Universidade Federal de 

Rondônia objetivando a busca de peculiaridades surgidas a partir da observação e 

vivência com o mesmo. A opção por uma abordagem qualitativa leva em 

consideração a imersão do pesquisador no ambiente. 

Para Lüdke e André (1986, p 11): 

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e 
o pesquisador como seu principal instrumento. [...] supõem o contado direto 
e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 
investigada, via de regras através do trabalho intensivo de campo. 

  

A abordagem qualitativa apóia-se em diversos outros métodos que auxiliam 

para a realização da pesquisa, tais como, observação, registro e análise de 

interações. A pesquisa qualitativa foi realizada por “considerar que ela trabalha o 

universo de significados, motivos, valores e atitudes”.  

 

2.2 Procedimentos da Coleta e da análise dos dados 
 

A pesquisa foi realizada no período de março a outubro de 2015 através de 

uma abordagem qualitativa, sendo estudo de campo Inicialmente foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica a respeito da inclusão no ensino superior buscando 

embasamento teórico para subsidiar está pesquisa, tais como trabalhos científicos 

relacionados ao tema dando ênfase ao assunto.  

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com enfoque nos 

principais documentos relacionados ao tema inclusão de deficientes no ensino 

superior. Buscou-se subsídios em legislações gerais como a Constituição Brasileira 

(1988) e a LDB (1996), confirmando o direito a educação, além de autores que 

tratam sobre o tema inclusão na Universidade. Neste momento considerou se as 

bibliografias em livros, periódicos, revistas, artigos, monografias e diversas 

publicações coletadas na rede internet. 



 

 
 

13 

Em relação a pesquisa documental, foram analisados os Projetos Político 

Pedagógico (PPC) de cada curso do Núcleo de Ciências humanas (NCH), para 

verificar se os mesmos contemplavam ou não sobre o tema deste trabalho.  

Buscou-se junto a divisão e Controle Acadêmico (DIRCA) os dados 

referentes a matricula de alunos deficientes de 2012 a 2015 e documentos próprios 

da instituição serviram de referencial para a pesquisa.  

Foram realizadas entrevistas semi-estruturada com seis coordenadores e 

dez professores dos cursos do Núcleo de Ciências Humanas, a saber: Ciências 

Sociais, História, Letras Português, Espanhol e Inglês, Vernáculas Libras, 

Pedagogia, Artes, Filosofia e Arqueologia, cujo roteiro de entrevista serviu como 

questionário para os professores de cada curso do Núcleo de Ciências Humanas, 

Do mesmo modo, realizou-se a aplicação de questionários com dez alunos 

dos cursos do Núcleo de Ciências Humanas da UNIR, em que as questões estavam 

relacionadas ao conhecimento sobre a inclusão, como conhecem o tema e como o 

assunto é tratado na Universidade. Optou-se por identificar os mesmos por meio de 

siglas, com o objetivo de preservar as suas identidades com as seguintes siglas:  

-  AP: Acadêmico do curso de Pedagogia, 

- APO: Acadêmico do Curso de Letras Português 

- AE Acadêmico do Curso de Espanhol, 

-  AI Acadêmico do curso de inglês,  

- ALL Acadêmico do Curso de Letras Libras  

- ACS Acadêmico do Curso de Ciências Sociais, 

- AM Acadêmico do curso de música,  

- AH Acadêmico do curso de História 

- AF Acadêmico do Curso de Filosofia. 

Além disso, buscou se dados junto a DIRCA referentes a ingresso de alunos 

com deficiência e investigou-se junto a pró reitoria PROCEA quais projetos e 

assistências ofertadas aos alunos deficientes. 

Os focos das questões foram relacionados ao conhecimento sobre a 

inclusão, e como o assunto é tratado na Universidade. 

Foi realizada a tabulação e interpretação das respostas dos questionários, 

bem como aplicada a técnica de análise de conteúdo, tendo em vista a existência de 

perguntas abertas para uma ampla explanação sobre o assunto. Para a análise dos 
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dados seguiu-se o trabalho de interpretação e análise das informações obtidas 

realizado com o apoio da literatura pertinente. 

Na próxima seção será apresentado um contexto histórico referente a 

inclusão e algumas conquistas na área educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 HISTÓRICO SOBRE INCLUSÃO DE DEFICIENTES 
 

O contexto histórico da inclusão pode ser analisado a respeito das 

conquistas na área educacional, demonstrar as lutas e as barreiras que foram 

vencidas. É importante destacar o mérito das pessoas com deficiência que 

começaram a procurar seus direitos, tendo em vista acreditarem que nenhuma 

deficiência limitava a vida.  

Mazzota (1996, p.27) diz que tudo começou inspirados em experiências 

europeias e americanos, foi a partir de tais experiências positivas e bem sucedidas 

na Europa é que houve interesse de educadores brasileiros em iniciar a inclusão no 

Brasil. 

Mazzota (1996, p.11) afirma que desde o final da década de 50 deste século 

até os dias atuais, a educação especial tem sido interpretada como algo indesejável 

e que o sentido atribuído a ela ainda hoje é o de assistencialismo ao deficiente e não 

o de educação.  

No final da década de 1970, século XX, houve o início dos movimentos da 

pessoa com deficiência. A defesa da cidadania e do direito da pessoa com 

deficiência à educação é algo bem recente em nossa sociedade. Sendo que o 

reconhecimento de alguns direitos aconteceu a partir dos meados deste século, 

através de algumas manifestações e medidas isoladas de alguns indivíduos e 

grupos. 

Em alguns documentários são relatados que as pessoas com deficiência 

eram invisíveis para a sociedade, não eram percebidos, é como se não existissem.  

As pessoas com deficiência viviam mais em instituições, ou muito 

reservadas no âmbito familiar. Essas pessoas de fato não exerciam sua cidadania, 

pois eram vistas como pessoas que precisavam de caridade e não de cidadania. 

A este respeito consta neste documento: 

 
Nada terá sido feito se, no exercício da educação e formação da 
personalidade humana, o esforço permanecer vinculado a uma 
atitude de comiseração, como se os alunos com necessidades 
educacionais especiais fossem dignos de piedade (BRASIL, 2001, 
p.24).  

Por isso, entende se que essas pessoas precisam de oportunidade para 

exercer sua cidadania. Não se devem ser vistas como quem precisa da caridade 
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pública para viver, mas sim de cidadania e conquista de direito. Sabe-se que grande 

parte da sociedade tinha atitudes preconceituosas, mas hoje passamos por muitas 

mudanças e precisamos acompanhá-las no âmbito educacional. 

A História dos movimentos políticos das pessoas com deficiência no Brasil e 

relatada por alguns escritores, mas aqui apresentarei Mazzota (1996, p.28) que 

apresenta alguns destes movimentos. 

No século XIX, inicia-se pela educação de surdos e cegos no Brasil imperial, 

em 1854 foi fundada na cidade do Rio de Janeiro; O Imperial Instituto de Meninos 

Cegos, que teve grande participação de um cego brasileiro que estudou em Paris na 

escola de Valentin Hauy, José Álvares de Azevedo trouxe o braile para o Brasil, foi a 

partir daí que se deu inicio ao protagonismo das pessoas cegas na história da 

educação de pessoas com deficiência no Brasil, mas tarde foi mudado seu nome em 

17 de maio de 1890 para Instituto Nacional dos Cegos, sendo que menos de um ano 

depois foi mudado novamente para o atual, Instituto Benjamin Constant é importante 

dizer; esse foi o primeiro movimento na América do Sul voltado para a educação foi 

então quando as pessoas cegas começaram a ter educação formal (MAZZOTA, 

1996). 

O autor apresenta que, foi “D. Pedro II que pela lei n°839 de 26 de setembro 

de 1857, após três anos da criação do Instituto Benjamin Constant, criara também o 

Instituto Nacional de Educação dos Surdos mudos” (MAZZOTA, 1996, p.29). Nesse 

período de criação do Instituto, não havia no Brasil nada relacionado à educação 

dos surdos nesse tempo a sociedade via o surdo como doente deficiente incapaz de 

aprender e se desenvolver. 

É importante salientar que Mazzota (1996, p.29), nos traz outro 

acontecimento muito importante, em:  

 
Em 1957, após cem anos sua fundação, pela Lei n°3.198, de 6 de julho, 
passaria a denominar-se Instituto Nacional de Educação de Surdos- 
INES.Seu inicio caracterizou-se como estabelecimento educacional voltado 
para” educação literária e o ensino profissionalizante” de meninos surdos, 
com idade de entre 7 e 14 anos. 

 

No século XX, mais uma conquista as Instituições de pessoas com 

deficiência intelectual 1926 Pestalozzi.  

A este respeito Mazzota (1996, p.42) afirma: 
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Criado por um casal de professores, Tiago e Johanna Wurth, em Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul, o Instituto Pestalozzi introduziu no Brasil a 
concepção da “ortopedagogia das escolas auxiliares” europeias.Em 1927 foi 
transferido para Canoas(RS) como internato especializado no atendimento 
de deficientes mentais.O Instituto funciona em regime de internato,semi-
internato e externato,atendendo parte de seus alunos mediante convênios 
com instituições públicas estaduais e federais. 
 
 

Em 1950 em razão do surto de poliomielite no Brasil, surgem os centros de 

reabilitação com esses centros de reabilitação qual era a filosofia da época era 

escamotear a deficiência, as pessoas tinham quase a obrigação de ficar de pé. E 

existe uma diferenciação de entidade para deficiente e de deficientes, o para 

deficientes é aquele que trabalha com reabilitação e o de deficientes é os deficientes 

que trabalham para si mesmo. 

Mazzota (1996, p.41), também destaca a Associação de Assistência à 

Criança Defeituosa-(AACD): 

 
Instituição particular especializada no atendimento a deficientes físicos não 
sensoriais,de modo especial portadores de paralisia cerebral e pacientes 
com problemas ortopédicos,mantém convênios com órgãos públicos e 
privados,nacionais e estrangeiros. 

 

Em 1954 a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), portanto 

há 61 anos, que foi APAE de Guanabara que se baseou em um modelo já existente 

nos Estado Unido, com apoio de pais e amigos das associações. 

Mazzota (1996, p.47) diz que, 

 
A criação da APAE – Rio foi seguido da fundação de várias APAES:Volta 
Redonda(1956),São Lourenço, Goiânia,Nitéroi,Jundiaí,João Pessoa e 
Caxias do Sul (1957), Natal (1959), Muriaé (1960), São Paulo (1961), 
contando hoje com uma importante Federação Nacional das APAES,com 
mais de mil entidades associadas. 
 
 

Em 1960 começa o interesse da sociedade em relação à pessoa com 

deficiência. Dois novos conceitos passaram a fazer parte do debate social: 

normalização e desinstitucionalização, pois, o paradigma tradicional de 

institucionalização tinha fracassado na busca da restauração do funcionamento 

normal do indivíduo, na sua relação na sociedade no que diz respeito produção no 

trabalho e no estudo. Deste modo, começa, no mundo ocidental, o movimento pela 

desinstitucionalização. A ação era baseada na ideia da normalização e pretendia 

oportunizar a introdução da pessoa com deficiência na sociedade, fazendo as 
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mesmas participar e exercer sua cidadania para assim levarem uma vida dentro da 

normalidade possível, respeitando suas limitações (MAZZOTA, 1996). 

Em 1970 o movimento da pessoa com deficiência na abertura do contexto 

político, tudo isso coincidiu com as mudanças políticas da época em que o país 

estava passando por uma redemocratização, saindo de um período de ditadura e, a 

organização começa mesmo a partir da abertura política. Na década de 80 começou 

o movimento das pessoas com Autismo com a formação das associações, sendo a 

primeira foi em 1983, que foi a Associação de Pais e Amigos do Autista, (AMA) em 

São Paulo e essas começaram porque não tinha conhecimento sobre o que era o 

Autismo e se deu inicio através dos pais. 

Em 1986 foi criada a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa 

com Deficiência (CORDE) na Presidência da República porque tinha o papel de 

coordenação interministerial cujo papel é muito difícil de ser executado quando se 

tem ministros que não se importam com o problema. 

De 1987 a 1988 com a Assembléia Nacional Constituinte, os políticos 

deixaram em aberto para a sociedade em geral para mandar sugestões e era 

através dos movimentos, que eram convocados para a audiência publica apresentar 

suas sugestões. Nesse caso o movimento das pessoas com deficiência era o 

movimento social, até então os surdos não tinham uma participação grande, pois 

não tinham interpretes e o surdo perdia muito, contudo isso, pois não podiam 

manifestar os seus interesses por falta de interprete.  

Os surdos se faziam presente nos movimentos, mas não acompanhavam as 

discussões, por que não tinham interpretes hoje é bem diferente, pois quando há um 

fórum com presença do público surdo, deve haver o interprete, essa conquista se 

deve as lutas que travaram por seus direitos. 

Diante disto percebe se que houve muitos movimentos para chegar aos dias 

de hoje com resultados positivos, para que e esse pudessem gozar de fato dos seus 

direitos como cidadãos, mas as lutas não param, há muito a ser conquistado.  

Percebe-se na Constituição Federal de 1988 a não existência de um capitulo 

especial para os deficientes fazendo, permitindo o cumprimento do primeiro artigo; 

quando coloca que todos são iguais perante a Lei e em todos os outros quesitos: 

saúde, educação e direitos políticos.  

Na Constituição, em seu artigo 205 consta: 
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
 
 

Entende-se que também é direito daqueles que tem alguma deficiência, seja 

ela qual for também é amparado pela lei. 

Segundo Mittler (2003 p.21) a “inclusão é uma visão, uma estrada 

percorrida, uma estrada infinita, com todos os tipos de barreiras e entraves, alguns 

dos quais estão nas mentes e nos corações das pessoas”, e que se as 

universidades estão preocupadas com as pessoas (o outro) ou se preocupa é com a 

obsessão pelo outro, tratando as com diferenças ou diferentes. 

Em 1990 na Declaração de Jomtien determina o fim de preconceitos e 

estereótipos de qualquer natureza na educação. 

Nesta Declaração, os países relembram  

 
a educação é um direito fundamental de todos, mulheres e homens, de 
todas as idades, no mundo inteiro". Declararam, também, entender que a 
educação é de fundamental importância para o desenvolvimento das 
pessoas e das sociedades, sendo um elemento que "pode contribuir para 
conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero e 
ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso 
social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional”. 
Moreira (2013, p.14) 

 
 

Esta declaração demonstra a importância em combater os preconceitos que 

foram criados e destaca a educação como fator principal para o desenvolvimento.  

Em 1994, houve a Declaração de Salamanca: Sobre Princípios, Políticas e 

Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais que segundo Moreira 

(2013, p.17) 

 

Na introdução, a Declaração aborda os Direitos Humanos e a Declaração 
Mundial sobre a Educação para Todos e aponta os princípios de uma 
educação especial e de uma pedagogia centrada na criança. Em seguida 
apresenta propostas, direções e recomendações da Estrutura de Ação em 
Educação Especial, um novo pensar em educação especial, com 
orientações para ações em nível nacional e em níveis regionais e 
internacionais. 
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A inclusão proposta pela Declaração de Salamanca é que todos tivessem 

acesso à educação independente de suas limitações tanto crianças, jovens e adultos 

com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino. 

Portanto para isso acontecer no sistema regular de ensino foram feitas 

exigências através da declaração de Salamanca para que, as instituições se 

preparassem para receber esse alunado, sabemos que ainda é difícil o acesso até 

mesmo para as pessoas que não apresentam nenhuma necessidade de 

atendimento especial, porém deve-se questionar se o atendimento desse alunado no 

sistema regular de ensino    

A Convenção da Guatemala (1999), proclamada no Brasil pelo Decreto nº. 

3.956/2001, afirma  

 
[...] as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e 
liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como 
discriminação com base na deficiência toda diferenciação ou 
exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos 
humanos 
 
 

A este respeito, observa-se a intenção de que os direitos humanos devem 

ser observados como numa condição sine qua non para o desenvolvimento dos 

direitos humanos.  

No Brasil, em 1999 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da pessoa 

portadora de Deficiência (CONADE), pensando numa representatividade 

legitimidade criado para acompanhar e avaliar as Políticas de Integração voltadas 

para o atendimento da pessoa com deficiência. 

Em 2001, outro movimento importante foi a Declaração Internacional de 

Montreal sobre Inclusão com um forte apelo de Direitos inerentes à pessoa humana, 

estabelece que o acesso igualitário a todos os espaços da vida: 

 

O acesso igualitário a todos os espaços da vida é um pré-requisito para os 
direitos humanos universais e liberdades fundamentais das pessoas.O 
esforço rumo a uma sociedade inclusiva para todos é a essência do 
desenvolvimento social sustentável.A comunidade internacional, sob a 
liderança das Nações Unidas, reconheceu a necessidade de garantias 
adicionais de acesso para certos grupos. As declarações 
intergovernamentais levantaram a voz internacional para juntar, em 
parceria, governos, trabalhadores e sociedade civil a fim de desenvolverem 
políticas e práticas inclusivas (MEC, 2001, p. 1). 
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Já em 2006 e 2008 aconteceu a Conferência Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, direitos e não privilégios, visto que não se devem oferecer 

benefícios, mas equiparações e oportunidades transporte acesso ao lazer ao turismo 

a saúde, a falta de oportunidades é mais limitante do que as próprias deficiência. 

Nesse contexto, o movimento da educação inclusiva traz representações 

dos desafios que tem sido traçado e que em meio a muitas lutas é possível verificar 

muitas mudanças.  

Apesar dos avanços alcançados ainda convivemos com enorme obstáculo 

para desenvolver uma educação de qualidade que atenda a todos. É preciso sacudir 

as estruturas tradicionais mudar, romper barreiras, vemos então que existe um 

avanço, e preocupação de alguns representantes em buscar políticas públicas para 

promover uma real educação inclusiva não se pode parar diante do que foi 

conquistado mas avançar. 

Para tanto é preciso continuar implementando ações educativas junto à 

sociedade para que todos reflitam sobre o sentido incluir. Diante das dificuldades 

encontradas ao longo dos tempos os obstáculos estão sendo vencidos e as 

conquistas já são mais reais do que antes. Por isso na próxima reflexão serão vistas 

algumas Leis referentes à inclusão da pessoa com deficiência, mas especificamente 

a legislação vigente que trata sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 A INCLUSÃO NA UNIVERSIDADE 
 

4.1 O QUE É INCLUSÃO  
 

Entende-se como educação inclusiva, o processo de inserir a pessoa com 

necessidades educacionais especiais na rede comum de ensino. Assim, para 

Mazzota (1998, p.2), o conceito de inclusão parte da discussão da educação 

especial e o processo de aprendizagem. 

 

A educação dos alunos com necessidades educacionais especiais é 
importante lembrar, tem os mesmos objetivos da educação de qualquer 
cidadão. Algumas modificações são, as vezes, requeridas na organização e 
no funcionamento da educação escolar para que tais alunos usufruam dos 
recursos escolares de que necessitam para o alcance daqueles objetivos 
 
 

 A educação inclusiva para o autor precisa ser direcionada de maneira que 

atenda a todos igualmente na rede regular de ensino. Quando se referi à inclusão 

escolar, está indicando a pessoas com deficiência que por direito devem estar em 

vivencia com as demais pessoas, por isso é muito importante a compreensão desse 

processo. A inclusão não é algo velho na realidade educacional fazendo que 

venhamos a pensar sobre o assunto com mais veemência para não errarmos. 

A inclusão não é uma opção que deva ou não ser aceita, deve mesmo é ser 

desenvolvida e trabalhada para que a integração ocorra na sociedade por meio dos 

movimentos políticos, organização das estruturas escolares regulares e especiais, 

Sassaki (1997, p. 41) afirma que, 

 

Inclusão é: um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir 
em seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 
sociedade. (...) Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra 
exclusão, transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas. É 
oferecer o desenvolvimento da autonomia, por meio da colaboração de 
pensamentos e formulação de juízo de valor, de modo a poder decidir, por si 
mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida.    

 
Frente à realidade da inclusão é possível verificar a igualdade de 

oportunidades promovendo desenvolvimento para toda a vida. 

 Ferreira (2005, p. 44), a inclusão envolve: 
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[...] uma filosofia que valoriza diversidade de força, habilidades e 
necessidades [do ser humano] como natural e desejável, trazendo para 
cada comunidade a oportunidade de responder de forma que conduza à 
aprendizagem e do crescimento da comunidade como um todo, e dando a 
cada membro desta comunidade um papel de valor.   
 
 

Para que se valorize o indivíduo, é preciso oportunizar situações que lhes 

possam garantir o crescimento intelectual e social reconhecendo suas qualidades e 

respeitando suas limitações sem discriminações e isso só e possível com a 

educação. 

Segundo Almeida (2004, p.10) 

 

A educação inclusiva não surgiu por acaso, ela é produto histórico de uma 
época e realidades educacionais contemporâneas, uma época que exige 
que abandonemos muitos dos nossos estereótipos e preconceitos, na 
identificação do verdadeiro objeto que está sendo delineado, o ser humano. 
 

 

Podemos constatar que a educação inclusiva surgiu tendo como uma das 

necessidades a superação do conceito historicamente formada por uma visão 

preconceituosa e ignorante para que assim possamos reconhecer o outro como 

humano. Para tanto percebemos que existem avanços, medidas legais e normas 

que estabelecem a inclusão, pois, a sociedade caminha para que o acesso seja 

permitido a todos. 

Deste modo, com apoio das medidas legais será bem mais fácil fazer que a 

inclusão seja respeitada e aceita, a inclusão faz parte da sociedade não temos como 

ficar fora desses avanços. Embora não seja algo fácil é uma realidade que está 

sendo trabalhada para então superar muitas barreiras, como por exemplo, saindo da 

educação básica e avançando até as universidades.  

Mantoan (2004, p.17), afirma: 

 

Não se pode negar que o tempo atual é o tempo das diferenças e que a 
globalização tem sido,mais do que uniformizada,pluralizante,contestando as 
antigas identidades essencializadas. [...] Temos o direito de ser,sendo 
diferentes e,se já reconhecemos que somos diferentes de fato,a novidade 
está em queremos ser também diferentes direito. 
 
 

Para autora devemos entender que as diferenças existem, estão aí, é algo 

real, não temos como fechar os olhos e fingir que não sabemos, devemos viver a 
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inclusão procurando respeitar mutuamente sem diminuir ou desprezar alguém, tendo 

em vista, a inclusão não pode ser vista como problema e sim como diversidade. 

Pautando-nos nesses conceitos abordaremos a inclusão dentro das políticas 

que apresentam avanços positivos sobre a inclusão de deficientes no próximo 

tópico. 

 

4.2 A INCLUSÃO NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Neste tópico, serão trabalhadas algumas Leis que contribuem para que a 

inclusão da pessoa com deficiência seja cumprida através das medidas necessárias. 

Na Constituição do Brasil (1988) em seu art.205 apresenta a educação como direito 

de todos. 

 Diante disto, é importante fazer movimentos coletivos que geram mudanças 

e que cooperam com as políticas públicas, para que haja a transformação dos 

sistemas educacionais e das práticas sociais para que todos usufruam de seus 

direitos dentre deles as pessoas com deficiência. 

Em 1989 através da Lei 7.853/89, vem tratar de forma clara sobre a 

disposição em fazer valer o apoio às pessoas com deficiências, 

 

 Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua 
integração social. Define como crime recusar, suspender, adiar, cancelar ou 
extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua deficiência, em 
qualquer curso ou nível de ensino, seja ele público ou privado. A pena para 
o infrator pode variar de um a quatro anos de prisão, mais multa (BRASIL, 
Lei 7853/89, p. 1). 
 
 

Conforme citado anteriormente é explicito o apoio à pessoa com deficiência, 

fazendo que as escolas e instituições recebam os sujeitos sem discriminação 

alguma. E ainda informa sobre a penalidade e multa se descumprir a legislação. 

Em 1990, com a Lei 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

adolescente vem complementar que, o artigo 55 reforça os dispositivos legais 

supracitados ao determinar que “os pais ou responsáveis têm a obrigação de 

matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (BRASIL, 2012, p. 31). 

Também em 1990 acontece que documentos internacionais começam a influenciar a 

formulação das políticas publicas da educação inclusiva.  
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Em 1994 Declaração de Salamanca, dispõe sobre princípios, políticas e 

práticas na área das necessidades educacionais especiais. Essa tem fundamental 

importância no quesito de inclusão e contribui de maneira significativa envolvendo as 

pessoas com deficiência, nos levando a entender sobre a construção da inclusão na 

sociedade. 

Em 1994 com a Política Nacional de educação especial, em movimento 

contrário ao da inclusão, demarca retrocesso das políticas públicas ao orientar o 

processo de “integração instrucional” que condiciona o acesso às classes comuns do 

ensino regular àqueles que “[…] possuem condições de acompanhar e desenvolver 

as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os 

alunos ditos normais” (BRASIL, MEC, SEEP, 1994, p. 3). 

Diante disso, percebe se que não podemos falar da inclusão como apenas a 

garantia de uma vaga em uma escola comum, mas quando é garantido o direito 

dessa exercer sua cidadania o pleno desenvolvimento e segundo suas limitações.    

Em 1996, a Lei 9.394/96 estabelece a educação como direito de todos, 

sendo o dever do Estado e da família promovê-la, conforme prescreve em seu artigo 

4º, § V. O acesso aos níveis mais elevados de ensino da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um conforme enfatiza o Art. 2º sobre os 

princípios da educação nacional: 

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996, p. 1) 

 

A LDB destaca o emprego de medidas que reforce o acesso a todos os 

níveis de ensino e dos processos envolvidos, independentes de suas 

particularidades, inclusive uma educação que possa proporcionar o ingresso ao 

Ensino Superior. 

Assim, Santos (1997, p. 228) entende que é necessário que as universidades 

pensem p processo da democracia: 

 
A democratização da universidade mede-se pelo respeito do princípio de 
equivalência dos saberes e pelo âmbito das práticas que convoca em 
configurações inovadoras de sentido. A universidade será democrática se 
souber usar o seu saber hegemônico para recuperar e possibilitar o 
desenvolvimento autônomo de saberes não hegemônicos, gerando nas 
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práticas das classes sociais oprimidas e dos grupos ou estratos socialmente 
discriminados.  
 

No entanto exercer direito da cidadania garantido em nossa legislação, não 

é simples, é necessário que não estejam assistidos somente na lei, pois as 

oportunidades devem existir para promover a pessoa humana, mesmo essas 

pessoas não sejam numericamente significativas para alguns. Por isso a educação 

superior deve desenvolver medidas para alcançar esta possibilidade. 

Para tanto, este artigo prevê a educação de todos, sem exceção e com 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Na legislação, 

existem documentos que garantem os direitos da pessoa com deficiência a 

educação, tais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e a 

Declaração de Salamanca (1994) tratam algumas particularidades referentes à 

inclusão social e escolar desse público. A respeito da educação especial, a LDB 

9.394/96 afirma 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.  
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.  
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular.  
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 
(BRASIL,1996, p. 3). 
 
 

É pertinente salientar que a educação especial descrita nesse artigo, esta se 

referindo à educação desde cedo, permitindo as pessoas com necessidades 

especiais tenham acesso às mesmas a oportunidades que os outros. Por isso, vem 

fazendo menção nos incisos seguintes, sobre as possibilidades de mudança, 

quando for necessário ter serviço especializado, material de apoio para que atenda 

da melhor maneira esta clientela em âmbito educacional, voltados sempre para 

atender as peculiaridades do aluno, e lembra que este atendimento deve ser 

ofertado desde o inicio da escolarização com finalidade de cumprir as normas legais. 

Deste modo, com a finalidade de permitir o desenvolvimento desses é 

possível perceber entre os artigos uma ligação visando um exercício pleno de 

cidadania das pessoas com necessidades especiais, sendo todos assegurados. Em 
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seguida vemos como vem explicitando em outro de seus artigos sobre educação 

falando sobre os sistemas que devem estar preparados para atendê-los.  

 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais:  
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específica, para atender às suas necessidades; 
 II - terminal idade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados;  
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 
(BRASIL, 1996, p. 3). 
 
 

A despeito disso, o artigo afirma que os sistemas de ensino devem 

assegurar a educação a esses alunos, inserindo novos métodos novas técnicas, 

para que tenham um bom desempenho. Em outro aspecto tratado é sobre as 

finalidades e os desenvolvimentos de atividades para aqueles que por causa da 

deficiência não poderá terminar o ensino fundamental, mas também enfatiza sobre 

os que poderão ter sua educação acelerada por ser superdotado vindo a concluir em 

tempo menor sua escolarização. 

É importante destacar quando se refere aos profissionais, os mesmos são 

indispensáveis nesse processo. Ao tratar que terão de se especializar, ter formação 

adequada, tanto para trabalhar na educação básica como no ensino superior, 

conforme prescreve o Art. 60: 

 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 
critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de 
apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. Parágrafo único. O Poder 
Público adotará como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento 
aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular 
de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste 
artigo. (BRASIL,1996, p. 3). 
 
 

Os desafios propostos por esse artigo são interessantes, pois vem a declarar 

que independente de apoio das instituições privadas, o poder publico implantaria de 

forma regular esses alunos em instituições públicas de ensino e em sala regulares, 

visando o desenvolvimento e a inclusão desses seja uma realidade. Frente a essa 
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discussão percebe se a real importância de discutir sobre a inclusão da educação 

das pessoas com deficiência. 

Vemos que a diversidade é um grande desafio fazendo perpassar todos os 

campos da educação, onde se faz necessária a inserção dessas pessoas nas 

escolas em que possam se desenvolver, de maneira que essas pessoas continuem 

seus estudos chegando ao nível superior quando estas desejarem.  

Entende-se que só foram prescritas as Leis assegurando à educação à 

pessoa com deficiência, por motivo das mesmas serem excluídas e porque lutaram 

por seus direitos. E por isso entende se a pequena procura dessas pessoas pela 

educação no ensino superior, pois não tinha acesso à educação básica, mas hoje é 

diferente, pois muitos estão na escola e outros no ensino superior. Por isso Brasil 

(2001, p.40) garante que “a inclusão postula uma reestruturação do sistema 

educacional, ou seja, uma mudança estrutural no ensino regular”, pois através dessa 

reestruturação do ensino básico será possível chegar ao ensino superior, 

principalmente para as pessoas com deficiências. Tendo em vista que essas 

pessoas precisam que seus direitos ao acesso a universidade sejam garantidos, o 

seguinte tópico procura destacar sobre esse contexto. 

Em 1999 o Decreto de n° 3.298: 

 
[...] vem regulamentar a Lei de n° 7.853/89, dispondo se sobre a Política 
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a 
educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e 
modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação 
especial ao ensino regular. 

 

Por conseguinte outros documentos e leis trazem à proposta e consolidação 

de normas de proteção dando também outras providências a pessoa com 

deficiência. Com base nisto traz a classificação de deficiências, mas sempre com a 

intenção de fazer a integração permitindo que sintam se incluídas no processo 

educacional como também profissional fazendo parte do desenvolvimento da 

sociedade. Embora muitas medidas tenham sido concretizadas sabe que ainda tem 

um longo caminho para que a inclusão aconteça em todos os níveis.  

Nas próximas reflexões para uma melhor compreensão será discutido sobre 

como vem ocorrendo à inclusão de deficientes nas IES. 

 



 
 

5 INCLUSÃO DE DEFICIENTES NAS IES 
 

 

A educação superior compõe o meio de produção científica; e a 

Universidade é o lugar onde acontece esse desenvolvimento não pode ficar fora 

quando se trata de inclusão, a mesma deve vivenciar essas mudanças e pensando 

nisso, os sistemas públicos precisam enxergar as necessidades desses para então 

garantir a inclusão das pessoas com deficiência através de Leis e decretos. Assim, 

tanto na educação básica nas escolas como nas universidades podemos dizer que a 

inclusão é uma condição necessária para o desenvolvimento dos alunos com 

deficiência.  

A realidade do aluno com deficiência, no ensino superior está ocorrendo de 

maneira gradativa; pois existe a necessidade de mudanças em poder viabilizar o 

ingresso e a permanência desse novo alunado, fazendo assim com que as barreiras 

sejam superadas, tanto as arquitetônicas como a discriminatória. As IES trabalhando 

de forma adequada proporcionarão uma formação de qualidade. 

Verifica-se há alguns anos, o acesso à educação básica era um direito 

suprimido, principalmente no que se tratava do ensino regular. A superação da 

exclusão social, agora com uma amplitude, ganhando novos ambientes e chegando 

ao ensino superior.  

Segundo o que consta na Lei de Diretrizes e Bases (9394/96) o Ensino 

Superior tem como finalidade, a formação de diplomados aptos ao trabalho e 

participação e desenvolvimento na sociedade, incentivo ao desenvolvimento de 

pesquisas, além do estímulo da criação cultural, desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo (BRASIL, 1996, p. 14-15).  

De acordo com Mantoan (2007, p. 15), a inclusão na Universidade “supõe o 

reconhecimento e valorização das diferenças dos alunos, a convivência e o 

compartilhamento do saber em todos os níveis de ensino.” Sendo uma proposta que 

visa à eliminação/redução das barreiras impostas pela deficiência e oportunize o 

prosseguimento em turmas comuns nos mais variados níveis de ensino inclusive o 

nível superior.  

No entanto sabe-se que não é uma tarefa fácil, porém vemos hoje alguns 

avanços e percebemos isso não somente nas escolas de educação infantil e 
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fundamental, mas dentro do campo universitário se tornado uma realidade 

precisando ainda de muitas adaptações, seja no quesito de estrutura física como em 

adaptação de currículo e profissionais. Assim, vivemos em uma sociedade cheia de 

diferenças, e a própria sociedade reconhece a diversidade que existe. Neste sentido, 

devemos buscar a efetivação da inclusão. 

Não há como negar que a inclusão tem conquistado um espaço amplo de 

discussões no âmbito educacional, sendo o ensino superior uma dessas conquistas. 

Mas para continuar acontecendo de forma abrangente às universidades precisam 

reconhecer as diversidades contribuindo com o outro respeitando suas limitações. 

A este respeito, Sassaki (2005, p.1) argumenta: 

 

Para garantir que as medidas de acesso e permanência na universidade 
sejam implementadas de acordo com a nova visão de sociedade, de 
educação e de cidadania em relação à diversidade humana e as diferenças 
individuais – todas as pessoas devem ser aceitas e valorizadas pelo que 
cada uma possui para construir o bem comum, aprender e ensinar, estudar 
e trabalhar, cumprir deveres e usufruir direitos e ser feliz. 
 
 

É preciso Incluir não somente em documentos, mas de modo que o sujeito 

se sinta parte da construção do conhecimento e também fazendo parte da 

sociedade. Pode-se demonstrar às pessoas que constituem o espaço universitário, 

percebam que não podem desconhecer as diferenças existentes e presentes na 

diversidade humana, sendo assim as IES devem sempre tentar envolver a todos 

chamando a atenção a essa diversidade. 

Segundo Carvalho (1999, p. 44): 

 
Incluir significa organizar e implementa respostas educativas que facultem a 
apropriação do saber, do saber fazer e da capacidade crítica e reflexiva; 
envolve a remoção de barreiras arquitetônicas sim, mas sobretudo das 
barreiras atitudinais –aquelas referentes ao ”olhar” das pessoas normais e 
desinformadas – para que se promova a adequação do espaço psicológico 
que será compartilhado por pessoas muito diferentes entre si. 

 

Para a autora, não basta receber esses alunos, mas, deve se desenvolver 

no âmbito universitário programas que levem a conscientização sobre o outro 

independente de sua deficiência, para evitar que olhares preconceituosos ocorram. 

Deste modo, precisamos ver essas pessoas como parte integrante da sociedade e 

estão ali para usufruir de seus direitos como outro qualquer. 
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Assim, para melhor compreensão de como tem acontecido alguns avanços 

dentro das IES, destacam-se os resultados do Censo entre os anos de 2000 e 2013; 

demonstram um aumento significativo do ingresso de deficientes no ensino superior. 

Segundo as informações apresentadas pelo Censo da Educação Superior, mostram 

que houve aumento significativo do ingresso de pessoas com deficiência. A 

matrícula destes, aumentou em 93,6% entre 2000 e 2010, ou seja, o número de 

acadêmicos com deficiência foi de 2.173, no começo da temporada, para 20.287 em 

2010 (BRASIL, MEC, 2013). 

Apesar de haver um crescimento acentuado na matrícula de acadêmicos 

com deficiência na Educação Superior, esses números são pouco quando 

comparados ao total de graduandos no Brasil: 6,3 milhões de universitários, 

conforme os dados do Censo da Educação Superior de 2010. Analisando os dados 

preliminares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relativas ao 

Censo Demográfico de 2010, quase 24% da população brasileira têm alguma 

deficiência, a presença de estudantes com deficiência no ensino superior encontra-

se abaixo do esperado (BRASIL, MEC, 2013). 

Dos 20.287 alunos registrados em 2010 neste segmento, apenas 6.884 

estão no setor público e no privado 13.403. Já, no ano de 2011, dados oficiais 

apontavam 23.250 alunos com deficiência no ensino superior, 72% delas em 

instituições do segmento privado (BRASIL, MEC, 2013). 

Assim, quando divulgaram os resultados do Censo da Educação Superior de 

2013, o INEP divulgou que entrada de portadores de deficiência teve um aumentou 

quase 50% nos últimos quatro anos, sendo a maior parte em cursos de graduação 

presenciais. No ano de 2013 eram pouco menos de 30 mil alunos, enquanto em 

2010 eram pouco mais de 19 mil (BRASIL, MEC, 2013). 

É preciso salientar que esses números foram elevados juntamente com a 

implantação do Programa Universidade Para Todos (PROUNI), que, desde 2005, 

vem sendo desenvolvido pelo governo como política afirmativa oficial também para o 

segmento das pessoas com deficiência, junto ao setor privado. 

Entre as normas do Programa está a que garante prioridade na concessão 

de bolsas aos candidatos com deficiência que cumpram as demais condições para 

inscrição. Segundo o MEC, o Programa até 2013 atendeu ou atende um total de 

8.568 alunos deficientes em todo o País, desde o seu início, percebe se através 
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deste gráfico a evolução das matriculas referente às pessoas que tem alguma 

deficiência e é possível analisar que existiu esse aumento e que foi grande na rede 

de ensino superior privada, e entendemos que teve esse aumento visto que as 

oportunidades foram maiores, pois hoje o governo dá alguns auxílios para que 

ocorra o ingresso da pessoa com deficiência no ensino superior e garantir a 

permanência dos mesmos até os níveis mais elevados de ensino, conforme a figura 

que observada houve um aumento significativo no ensino superior depois de terem 

sido gerados esses programas do governo federal conforme o gráfico 1: 

Gráfico 1 - Evolução das matriculas de alunos especiais na educação superior 

 

Para Mrech (1998, p.37-9), “A inclusão é um processo constante que precisa 

ser continuamente revisto”. Assim, é necessário não só garantir a entrada destes 

alunos nos cursos superiores, mas lhes dar uma educação de qualidade garantir a 

permanência e sua formação da melhor forma possível, só assim a inclusão estará 

acontecendo de forma real nas IES. 

De acordo com Mantoan (2003, p.9) 

 
A perspectiva de se formar uma nova geração dentro de um projeto 
educacional inclusivo é fruto do exercício diário da cooperação e da 
fraternidade, do reconhecimento e do valor das diferenças, o que não exclui 
a interação com o universo do conhecimento em suas diferentes áreas.  
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É fundamental que existam propostas no âmbito universitário que incentive a 

inclusão, é preciso que tenha uma inovação para que venha a colaborar com a 

trajetória e os desenvolvimentos de todos os indivíduos, não somente dos que 

precisam de atenção especial por causa de alguma deficiência, mas com todos 

inseridos na universidade. 

A este respeito Guenther (2003, p.47) afirma: 

 

A política de inclusão de alunos na rede regular de ensino não consiste 
somente na permanência física desses alunos junto aos demais educandos, 
mas representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como 
desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e 
atendendo suas necessidades. 
 

Reconhecer a existência das diferenças entre os outros é o primeiro passo 

de um longo caminho, toda via não devemos apenas reconhecê-las, a partir de tal 

conhecimento deve haver um cuidado para não haver a exclusão.  

Mantoan (2003, p. 45) afirma, “o foco da formação é o desenvolvimento da 

competência de resolver problemas pedagógicos.” Assim, é necessário pensar a 

questão, pois estratégias pedagógicas possibilitam a construção coletiva do 

conhecimento em que se necessita de profissionais qualificados para o ensino 

inclusivo. 

Não podemos confundir cidadania com assistencialismo, nem com caridade, 

as pessoas com deficiência também querem ser tratadas com respeito em suas 

pluralidades e necessidades. 

Carvalho (2000, p.65) diz que: “A flexibilidade é outro fator que contribui para 

a remoção das barreiras de aprendizagem” diante disso, acredita-se que todos já 

enfrentaram barreiras e dificuldades não podemos deixar as barreiras e dificuldades 

se tornarem problema. Por isso tratando-se de educação especial as dificuldades 

precisam ser removidas para realmente as pessoas com necessidades tenham o 

direito de fazer parte da história, política e economia.  

Apesar de apresentarem algumas diferenças fazem parte da sociedade, 

estão aí enfrentando desafios e superando a cada dia, são pessoas de brio que não 

desistem em lutar por um espaço que na Lei é garantido, mas que na realidade é 

bem diferente.  
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Faz-se necessário rever alguns conceitos sobre o que é realmente inclusão, 

após essas leituras se percebe que incluir é estar juntos por um objetivo e propósito 

que no entendimento de Carvalho (2003, p.25): 

 

Pior que essas barreiras físicas é a barreira atitudinal, seja pela declarada e 
evidente rejeição à deficiência e aos deficientes, seja pela sua manifestação 
de tolerância. Esta é mais aceita socialmente, mas não é garantia de que 
haja o verdadeiro desejo de aproximação e de trocas com o outro 
"diferente”, estabelecendo-se com ele relações de reciprocidade, justas e 
harmônicas. 
 
 

A autora considera que seria na verdade a maior barreira. As barreiras 

atitudinais podem estar baseadas em preconceitos explícitos. Para ele são as 

atitudes que fazem com que a inclusão fique difícil de acontecer, pois muitas vezes 

existe rotulação, olhares de piedade, assistencialismo.  

O processo da inclusão envolve o tratamento do outro com respeito, e 

podemos considerar que nas universidades deve-se proporcionar aos acadêmicos 

que vivam em coletividade com o outro respeitando e convivendo com as diferenças 

sem fazer discriminação atendendo a todos. É preciso que tenha mudanças para 

acontecera inclusão.  

A este respeito, Santos (1995) afirma: “é preciso que tenhamos o direito de 

sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de sermos 

iguais quando a diferença nos inferioriza”. Aprender a conviver com as diferenças 

sem qualquer receio de inferiorizarão ou igualdade com princípios voltados sempre 

ao respeito. 

Como conseqüência dos debates ocorridos nas últimas décadas observa-se 

que houve um grande avanço, mas é necessário continuar com as lutas pois houve 

muitas conquistas.  

O preconceito e a discriminação observados pela Declaração de Salamanca 

(1994) aponta que houve uma grande contribuição para o acesso de alunos com 

deficiência no ensino regular. Assim, a Secretária de Educação Especial do 

Ministério da Educação (MEC) proporcionou o desenvolvimento de pesquisas em 

Educação Especial, por isso é questão social e humana essa discussão.  

Dessa maneira contribuiu muito para o aumento das possibilidades de 

integração da pessoa com deficiência, tanto na sociedade quanto sua escolarização 

e ingresso no Ensino Superior. 
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De acordo com Chauí (2003, p. 6), a Universidade é uma instituição social e 

é também determinante da estrutura e modo de funcionamento da sociedade:  

 
A Universidade é: uma instituição social, cujas mudanças acompanham as 
transformações sociais, econômicas e políticas, e como instituição social de 
cunho republicano e democrático, [...] a universidade, mais do que 
determinada pela estrutura da sociedade e do Estado, seria antes um 
reflexo deles.  
 
 

Desta forma, as instituições de ensino não podem ficar a margem de 

acontecimentos que permeiam as relações sociais. O ensino superior é determinante 

e com papel fundamental de formar profissionais das varias áreas, profissionais os 

quais irão exercer na prática social e atender a mais variada diversidade de pessoas.  

Muller & Glat (1999) afirmam que a educação inclusiva só será efetivada se 

o sistema educacional for renovado, modernizado, abrangendo ações pedagógicas, 

porque a inclusão é desafiadora e os docentes na universidade devem fazer parte 

dessa mudança. Então, faz-se necessário investir em formação e preparar os 

profissionais em educação das IES para atender com qualidade os acadêmicos e 

que se afirme a inclusão.  

Além de direito de acesso aos níveis mais elevados de conhecimento, tantas 

vezes declaradas em documentos legais, o ingresso ao ensino de qualidade para 

fazer parte de uma sociedade que exige cada vez mais qualificações.  

As IES assim como as demais instituições educacionais são responsáveis 

pela promoção da cidadania e como tal tem o dever de oportunizar e incentivar uma 

educação para todos. Deste modo, ao conviver em uma comunidade acadêmica, as 

pessoas deficientes podem ter um projeto de vida concretizado, principalmente 

quando o convívio e as trocas se fortalecem a partir do apoio mútuo. 

A seguir será analisado a inclusão das pessoas com necessidades especiais 

na Universidade Federal de Rondônia. 

 

 



 
 

6  O PROCESSO DA INCLUSÃO NA UNIR 
 

6.1 A UNIR 
 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) foi criada pela lei 

7.011 de julho de 1982. A UNIR atua a mais de 30 anos no Estado de Rondônia. 

Além da Capital, atende 8 campus nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-

Mirim; Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena. Nestes 

campus há cursos de graduação, especialização, mestrados e doutorado.  

Em Porto Velho, o campus José Ribeiro Filho apresenta cinco Núcleos, 

Saúde (NUSAU), de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA), de Ciências Exatas e da 

Terra (NCET), de Ciências Humanas (NCH) e de Tecnologia (NT) nos horários der 

funcionamento matutino, vespertino e noturno (UNIR, 2014, p. 10) 

Segundo o que consta nos objetivos apresentados pelo Regimento Geral, 

aprovado pela Resolução n.º 002/CONSUN, de 21 de agosto de 2000, a UNIR é 

uma instituição pluridisciplinar de formação dos quadros profissionais de nível 

superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, tendo 

como finalidade a promoção do saber científico puro e aplicado, e que atua em 

sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão.  

 Dentre os seus objetivos encontra-se em seu Art. 8º, “a promoção da 

produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto 

regional e nacional”. Apresenta ainda o estudo da realidade brasileira e amazônica, 

com busca de soluções de questões relacionadas ao desenvolvimento econômico e 

social da região (UNIR, § 4, 2000, p. 4).  

O referido artigo inclui no estudo da realidade nacional e internacional em 

busca de melhorias de assuntos em discussão na atualidade. Segundo o que 

propõe, a acessibilidade seria mais do que uma discussão necessária no ambiente 

acadêmico. No relatório do Plano de Desenvolvimento Institucional (2003-2004, p. 6) 

elaborado para o ano 2004-2012, declara como missão da instituição: 

 
a) produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades 
amazônicas,visando ao desenvolvimento da sociedade;  
b) visão: ser referência em educação superior, ciência, tecnologia e 
inovação na Amazônia, até 2018 (UNIR, 2014, p, 1). 
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Neste contexto, pode-se compreender que a produção de conhecimento na 

UNIR refere-se a perspectiva de que ela tem como missão a difusão do 

conhecimento, e sua perspectiva envolve um olhar a respeito dos atores, como os 

acadêmicos, os coordenadores, os professores e alunos, a DIRCA, a PROCEA da 

Universidade Federal de Rondônia. 

 

6.2 DIRCA e PROCEA 
 

Durante o desenvolvimento da pesquisa uma das propostas era verificar junto 

a DIRCA a questão das matriculas referente a alunos com deficiência o objetivo era 

verificar quantos alunos ingressaram durante o ano de 2012 a 2015, porém a pessoa 

que me atendeu disse que referente aos dados de matricula não seria possível 

informar, pois o sistema não registra quem ingressou com deficiência.  

Por questão de tempo, a DIRCA ficou de informar o número de cotas, mas 

ainda há uma falta de informações a este respeito. Então perguntei se a vaga 

destinada a eles eram as cotas? A resposta foi: “Sim! mas também tem a ampla 

concorrência onde muitos não se declaram” (Relato da DIRCA)  

Diante das respostas foi possível identificar que falta um sistema melhor para 

que organize os dados de maneira mais eficaz, para que quando procurem saibam 

informar com exatidão os números. 

A UNIR precisa de um avanço significativo no quesito de tecnologias, 

sabendo que estamos em constantes mudanças e que a sociedade caminha para 

vivenciar essas mudanças esses dados devem ser registrados e informados, pois se 

trata de uma luta por igualdade e demonstrar para comunidade acadêmica quantos 

alunos com deficiência ingressou e formou é motivo de crescimento da UNIR no 

quesito da Inclusão. E fazendo isso seria o inicio de que os outros ditos normais 

passem a olhar para o outro sem discriminação, pois a fala de inclusão é de envolver 

todos com todos. 

Durante a entrevista feita junto a PROCEA, a pessoa responsável por atender 

os assuntos referentes à inclusão tem nível superior. Sobre os projetos 

desenvolvidos passou a informação que existe uma bolsa monitoria especial onde 

um acadêmico acompanha aqueles que possuem alguma deficiência e que solicitou 

junto a PROCEA através de um formulário de interesse. O acadêmico se dispõe a 

acompanhar 20 horas semanais. 
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Durante os questionamentos disse que “no ano de 2016 será divulgada uma 

bolsa de inclusão para alunos que precisam de auxilio, e para professores que 

tenham interesse em desenvolver algum trabalho voltado para inclusão” (Relato da 

PROCEA). 

Outra questão corresponde se os professores desenvolvem algo referente à 

inclusão, o que foi respondido que “não sabe por não fica na sala de aula por isso 

não tinha como falar, mas segundo alguns alunos precisam melhorar, pois pouco é 

trabalhado” (Relato da PROCEA). 

Outra questão é que se “A UNIR no seu ponto de vista esta preparada para 

fazer inclusão?” e a mesma respondeu:  

 
Não, não estar, uma vez que a estrutura física não ajuda na questão do 
acesso, não tem rampas nem piso tátil, banheiro e nem profissionais, mas 
sabemos que a unir esta começando, por exemplo, já tem alguns interpretes 
de libras, embora não tenha cargo específico, pois os interpretes que tem 
são apenas nível médio sendo assim não pode interpretar para nível 
superior, mas que estão aceitando por não tem profissionais com nível 
superior (Relato da PROCEA).  
 
 

Referente à presença de alunos que tenham alguma deficiência, a mesma 

disse: “que conhece, mas não tinha como informar quantos está na UNIR, pois ainda 

irá fazer um pedido junto a DIRCA e SINGU para obter esses dados” 

A respeito dos projetos desenvolvidos, a mesma considera que existe pouco, 

mas desenvolve o Projeto “A UNIR AZUL que já vem sendo realizado à quatro anos 

que coopera junto à comunidade surda dando apoio para que eles continuem 

conquistando seu espaço na sociedade e no meio acadêmico” (Relato da PROCEA).  

Existe também o Projeto INCLUIR que é do governo federal e todas as verbas 

deste projeto estão voltadas para a compra de materiais que visam contribuir na 

inclusão. Acredita-se que as políticas de inclusão visam contribuir no 

desenvolvimento de uma sociedade mais justa promovendo a inserção deste em 

qualquer lugar. 

 No Ensino superior, é possível compreender que a inclusão deve ser melhor 

desenvolvida para que ocorra o desenvolvimento educativo para com todos os 

agentes envolvidos na realidade acadêmica. 

 

 

 



 

 
 

39 

6.3 OLHAR NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS, DOS 
COORDENADORES E PROFESSORES 
 
6.3.1 Analise do PPC dos Cursos 
 

 Dentre o PPCs dos cursos analisados pode-se verificar que apenas quatro 

abordavam algo referente à inclusão. 

No projeto do curso de Pedagogia existe uma caracterização a respeito da 

Comissão de Acessibilidade com a responsabilidade de pensar ações para que os 

espaços sejam de fato inclusivos. Neste aspecto, menciona-se o projeto “INCLUIR” 

coordenado pela UNIR e que vem analisando e propondo ações nesse sentido da 

inclusão e sobre a disciplina de educação especial e libras com o objetivo de: 

 
Promover reflexão a cerca das transformações necessárias às práticas e 
políticas educacionais que possibilitam o acesso e a garantia de 
aprendizagem a pessoa com necessidades educativas especiais, bem como 
desenvolver as habilidades específicas para enfrentar as demandas atuais 
da educação especial e preparação para inclusão (UNIR, Curso de 
Pedagogia, 2012). 

 

Este contexto revela que as transformações a respeito da aprendizagem da 

inclusão refletem a dinâmica da realidade reflete que é possível desenvolver as 

políticas educacionais na UNIR. 

No PPC do curso de Pedagogia contempla em parte a questão da 

acessibilidade, sendo um grande desafio para toda a comunidade universitária e 

Ressalta que a UNIR, ao longo dos últimos anos, vem implementando medidas para 

torná-la acessível.  

No PPC de História oferece a disciplina de Libras, carga horária de 80 a 

horas, mas não aborda a questão da inclusão. 

No PPC do curso de Letras Português traz sobre a questão da disciplina de 

Libras e declara que ela é obrigatória para os cursos de licenciatura, mas que para 

os outros cursos é optativa. 

No curso de Filosofia apresenta sobre a oferta da disciplina de Libras com 40 

horas.  

No PPC, do curso de Ciências Sociais não contempla nada sobre inclusão. 

No PPC do curso de Artes não contempla nada sobre inclusão. 
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No PPC, do curso de espanhol aborda um titulo sobre acessibilidade, mas 

não consta nada e diz que esta em via de adequação conforme projeto. 

No PPC, do curso de Arqueologia informa que esta em fase de reelaboração. 

O Curso de Letras Libras foi criado em 2015 e reflete a constituição de um 

processo de inclusão específico para surdos. 

Diante das informações coletadas nos PPCs, é possível verificar que alguns 

departamentos têm certa preocupação em atender de alguma maneira as pessoas 

que tem necessidades especiais. Embora possam ver que precisa ser melhorado, 

mas o que importar é que o primeiro passo já foi dado, agora é questão de 

reelaboração para atender outras especificidades.  

 

6.3.2 As falas dos coordenadores e professores 
 

Quanto aos chefes de departamento todos são doutores e serão aqui 

identificados como C1, C2, C3, C4, C5, do NCH. 

Durante a entrevista uma das questões foi relacionada ao tempo que estar 

como chefe de departamento. Destes, destacam-se que a maioria está de 5 a 12 

meses, mas há dois casos de professores que estão a 3 anos na Chefia: 

Gráfico 2 – Tempo que atua na Coordenação do Curso 

 

             Fonte: Coleta de Dados, 2015. 
 

A finalidade de sabermos a quanto tempo está como chefe no departamento, 

para verificar o que conhecia sobre o assunto e documentos relacionados ao tema e 

projetos e ações desenvolvidas pela UNIR. 
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Outra pergunta se refere “Existem alunos com deficiência no curso?”, cujas 

respostas são apresentados no gráfico 3: 

Gráfico 3 - O curso apresenta alunos com deficiênci a 
 

 

             Fonte: Coleta de Dados, 2015. 
 
Verificou-se que 60 % (sessenta por cento) responderam que não tinham 

conhecimento de alunos com deficiência nos curso e quarenta por cento disse que 

existe. Uma das falas de um coordenador “sim tem uma aluna com deficiência 

motora, porém não sei se ela tem outro comprometimento” (C 2). Assim, dentre as 

respostas foi possível verificar que a inclusão tem acontecido de maneira tímida no 

campus ou que os coordenadores desconhecem quanto a questão. 

O próximo gráfico mostra a opinião dos coordenadores em relação ao 

ingresso da pessoa com deficiência na UNIR. A questão foi se existem dificuldades 

para que alunos com deficiência ingressem no curso? 

 
Gráfico 4- Dificuldades para ingressar no curso 

 

 
                  Fonte: Coleta de Dados, 2015. 
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As respostas foram positivas quanto ao ingresso da pessoa com deficiência 

na universidade, sendo que oitenta por cento falaram que não existe dificuldade, 

pois o processo acontece através do ENEM, mas vinte por cento disse que existi a 

fala do coordenador “sim tem dificuldade pois não tem acessibilidade” ( C 5).   

Contudo, sabemos que o ingresso dessas pessoas é oferecido através do 

ENEM, e que podem concorrer tanto por cotas como em ampla concorrência com os 

outros. No entanto, quando o coordenador se refere a questão da acessibilidade, 

Mittler (2003) entende que as universidades precisam acompanhar as 

transformações que a sociedade enfrenta para atender a todos que procurem por 

ela.  

Em outra questão, perguntou-se “O curso está preparado para receber alunos 

com deficiência?” 

Gráfico 5 – O curso está preparado para receber alu nos com deficiência 
 

 
                Fonte: Coleta de Dados, 2015. 

 

Todos falaram que o curso não está preparado para receber os alunos, pois 

faltam profissionais da UNIR para que venham receber e manter esse aluno até sua 

formação.  

Mazzota (1998, p.2), “algumas modificações são, as vezes, requeridas na 

organização e no funcionamento da escola para que tais alunos usufruam dos 

recursos que necessitam” 

Outra questão foi se os professores trabalham conteúdos de educação 

inclusiva em suas disciplinas. Os dados serão apresentados no gráfico a seguir. 
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Gráfico 6– Conteúdos de educação inclusiva 
 

 
              Fonte: Coleta de Dados, 2015. 
 

A proposta era saber se os professores trabalham algo sobre educação 

inclusiva, oitenta por cento disseram que sim inclusive falaram sobre disciplinas que 

são especificas como Libras, Disciplina de estágio e disciplina de educação especial. 

Apenas vinte por cento disse que não tem nada especifico, aqui uma fala de um dos 

coordenadores, “Sim os PPC, está previsto a inclusão de Libras, mas não sei como 

os professores trabalham essa questão, como é desenvolvido” (C1). 

Neste aspecto, pode-se dizer que as disciplinas que trabalham a respeito do 

assunto referem-se que fica mais fácil combater alguns preconceitos que foram 

criados ao longo do tempo em relação a pessoa que tem alguma deficiência no 

ensino superior.  

Ferreira (2005, p. 44) afirma que “a oportunidade deve responder de forma 

que conduza à aprendizagem e o crescimento”, o que corresponde ser possível 

oferecer meios para um maior desenvolvimento dois alunos com deficiência no 

ensino superior. 

 Em uma outra questão “Você conhece algum projeto desenvolvido pela UNIR 

referente a inclusão?”, as respostas do gráfico 7 representa bem esta questão 

quando se percebe  que a UNIR tem caminhado lentamente no que se refere a 

questão da inclusão, já que os resultados foram 100% (cem por cento) de 

conhecimento a respeito dos projetos desenvolvidos pela UNIR, trazendo uma certa 

preocupação no ato de incluir essas pessoas no ensino superior: 
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Gráfico 7 – Projeto desenvolvido pela UNIR 
 

 
              Fonte: Coleta de Dados, 2015. 

 

Mantoan (2004, p.17), pontua isso muito bem quando diz que “não se pode 

negar que o tempo atual é o tempo das diferenças e que a globalização tem sido, 

mais que uniformizada” não podemos negar a oportunidade de desenvolvimento, 

trabalhar com projetos e debates sobre a inclusão pode ser sim um bom início para 

fazer inclusão de maneira correta. 

Diante das respostas é possível verificar que nem todos têm o conhecimento 

sobre o trabalho que a PROCEA, tem desenvolvido junto a comunidade surda 

oportunizando que esses avancem e fazendo que com essa ação sintam se de 

alguma maneira mais próximo de serem incluídos nessa sociedade. 

A UNIR tem realizado ações que desenvolvem a Educação inclusiva? Quais 

Gráfico 8 – A ações de inclusão 

 
                  Fonte: Coleta de Dados, 2015. 
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Ao ter sido perguntado “Se conheciam ações desenvolvidas ela UNIR, 

referente a inclusão”, sessenta por cento disse que sim. A resposta de dois 

coordenadores foi a seguinte: 

 
- C3, a PROCEA, oferece a UNIR Azul para os surdos e o curso básico de 
libras que é oferecido tanto para acadêmicos quanto aos próprios 
professores e técnicos para que eles tenham melhor compreensão sobre a 
língua de sinais podendo usar quando preciso for; 
- C4, sim a UNIR Azul que é um trabalhado desenvolvido para atender não 
só a comunidade surda como trazer aos outros alunos conhecimento sobre 
essa comunidade.  

 
 
Para Santos (1997, p. 228) “a democratização da universidade mede-se pelo 

respeito do princípio de equivalência dos saberes. 

Outra questão tratada foi se, o PPC do curso aborda a Inclusão? De que 

modo? Será apresentado no gráfico a seguir 

Gráfico 9 – O PPC contempla inclusão  

 
               Fonte: Coleta de Dados, 2015. 
 

Quando questionados se o PPC do curso contemplava sobre inclusão, 

sessenta por cento disse que sim, que contempla, embora quarenta por cento disse 

que para falar sobre teria que procurar o documento para ler, pois não tinha 

conhecimento. Diante dessas respostas percebe-se que conhecer o PPC do curso é 

essencial para que ações possam ser desenvolvidas com todo corpo docente afim 

de promover efetivamente a inclusão na UNIR, deve ser uma preocupação de todos 

principalmente daquele que estão como chefe de departamento. 

Nas respostas, alguns coordenadores de curso entendem que: 

 



 

 
 

46 

- O PPC informa algo sobre inclusão não saberia dizer, teria que ler para 
falar (C 2);  
- Não conhece o documento para falar se contempla sobre inclusão (C 3); 
- Sim que uma das formas que é exposto é sobre acessibilidade, é a 
inclusão das disciplinas que tratam referente à temática (C 4). 

 

Estas respostas apontam par o significado e a compreensão que os 

coordenadores possuem em relação ao processo de inclusão relacionando a 

dinâmica do processo de inclusão na UNIR.  

Outra questão diz respeito “Se é possível realizar a inclusão de pessoas com 

deficiências na UNIR?”, o que se pode constatar no Gráfico 10: 

 

Gráfico 10 – Inclusão na UNIR  

 
           Fonte: Coleta de Dados, 2015. 

 

Para sessenta por cento dos coordenadores não é possível ainda, pois faltam 

muitas coisas, por exemplo, a estrutura, conforme a resposta de um coordenador 

“ainda não, pois falta acessibilidade” (C 5) 

Para um outro coordenador “a inclusão não é só trazer esse aluno para cá é 

preciso manter, e com qualidade, acho que é muito difícil” (C 3). 

 Diante das respostas percebe-se que a preocupação ainda é com a 

estrutura, com o acesso, pois para realizar a inclusão é necessário ter profissionais 

que procurem atender de acordo com as necessidades de cada um em relação as 

suas necessidades. 
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Em outra questão, foi perguntado a respeito “Do seu ponto de vista quais os 

desafios que a UNIR encontra para assegurar a inclusão dessas pessoas”, com as 

seguintes respostas:  

Gráfico 11– Desafios da UNIR 

 

 
Fonte: Coleta de Dados, 2015. 

 

A respeito disso obteve-se uma variedade de respostas, informando que os 

desafios da UNIR, hoje para que aconteça a inclusão seria tratar a questão da 

capacitação profissional, estrutura física, conscientização dentre as respostas 

continua claro que a preocupação ainda é com o mínimo que a universidade precisa 

mudar para atender esses alunos com as seguintes respostas  

 
- C1, preparar os docentes para atender essas pessoas, certa vez me 
deparei com essa situação e não sabia o que fazer como fazer, então para 
que aconteça é necessária à capacitação para os docentes; 
- C2, a estrutura física da UNIR, é inapropriada que devem seguir as 
normas da ABNT, as calçadas são irregulares ponto de ônibus longe é 
preciso fazer essas mudanças, e preparar não só os professores mais os 
técnicos e todos que fazem parte da instituição para que a pessoa sinta se 
incluída. 
 
 

Existem políticas de educação inclusiva desenvolvidas pelo Núcleo de 

Ciências Humanas. 
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Gráfico 12– Políticas desenvolvidas de educação inc lusiva 

desenvolvidas pelo NCH 

 

 
           Fonte: Coleta de Dados, 2015. 

 

 

Todos responderam que o núcleo não tem desenvolvido nada referente a 

inclusão de pessoas com deficiência.  

Dentre todas as respostas obtidas durante as entrevistas com os 

coordenadores acredito que essa seja uma das mais importantes e que deve ser 

trabalhada para que alcancem êxito no que se trata a inclusão da pessoa com 

deficiência, é preciso que o NCH desenvolva algo voltado para atender essas 

pessoas juntamente com todos os chefes de Departamento para verificar o que cada 

um pode contribuir para fazer que a inclusão aconteça na UNIR, de forma igualitária, 

humana atendendo com qualidade.  

 

6.3.3 Olhar dos professores 1 
 

Inicialmente, foi questionado se “Atualmente, existe algum aluno com 

deficiência no curso?”, com o seguinte resultado: 

 

 

                                            
1 Os professores serão identificados como P 1, P 2, P 3, P 4, P 5, P 6, P 7, P 8, P 9, P 10 
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Gráfico 13– Alunos com deficiência  

 
             Fonte: Coleta de Dados, 2015. 

 

A presença de alunos com deficiência nos cursos ainda é pouca somente 

trinta e sete por cento disse sobre a presença de alunos que tem alguma deficiência 

e sessenta e três por cento disse não conhecer alunos com deficiências. 

Outra questão foi “Você considera que esse curso está preparado para 

receber alunos com deficiência?”, com o seguinte resultado: 

 

Gráfico 14– O curso está preparado para receber alu nos com deficiência  

 
            Fonte: Coleta de Dados, 2015. 
 

Todos os professores responderam que os cursos não estão preparados para 

receber esse alunado.  
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A educação inclusiva deve ser um processo continuo, buscando sempre 

avançar para garantir uma qualidade, as próprias políticas devem estar atentas a 

essas mudanças, pois pensamos que podem contribuir na construção do saber 

Trabalha conteúdos de educação inclusiva em suas disciplinas? De que 

modo? 

Gráfico 15 – Trabalha conteúdos de educação inclusi va 

 

 
             Fonte: Coleta de Dados, 2015. 

 

Para que aconteça a inclusão no meio acadêmico é preciso identificar se os 

cursos do NCH, possuem pessoas incluídas. Assim, ao trabalhar com as disciplinas 

é um excelente começo para incluir, o que se pode observar nas falas dos 

professores:  

 
- Sim, tentando mostrar aos alunos como a inclusão tem acontecido, 
os limites e as possibilidades (P 1); 
- Sim, na disciplina de educação especial onde trata sobre o assunto, 
inclusive não ficamos só na teoria existe a prática (P 2) 
- Sim trabalhamos as leis que aborda sobre o tema (P 8) 
 
 

É preciso discutir mais sobre o assunto e descobrir os olhares e opiniões dos 

acadêmicos em relação ao tema com a finalidade de verificar as possibilidades que 

possam ser trabalhadas. 

Em outro questionamento a respeito de que “Você conhece se a UNIR tem 

realizado ações que desenvolvem a Educação inclusiva?”, os dados obtidos foram: 
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Gráfico 16 – Ações de educação inclusiva desenvolvi das pela UNIR 

 

 
                 Fonte: Coleta de Dados, 2015. 

 

Nesta questão todos os professores falaram sobre a UNIR Azul que 

desenvolvida pela PROCEA, oferecendo palestras e informando sobre a conquistas 

dessa comunidade, trazendo sobre a língua e a cultura, e que esse ano foi realizado 

em outubro trabalhando vários temas referentes a comunidade surda e oferecendo 

mini cursos.Com toda uma equipe bem preparada. 

Outra questão e se tinham conhecimento em relação ao PPC do curso se 

aborda a Inclusão. Que será apresentado as respostas no gráfico 17.  

 

Gráfico 17– O PPC aborda inclusão 

 

 
               Fonte: Coleta de Dados, 2015. 



 

 
 

52 

Responderam que não conheciam o PPC, por isso não podiam afirmar se 

aborda ou não. 

Essa é uma situação preocupante pois mesmos tendo alunos com 

deficiência na universidade e até mesmo na sala de alguns, eles afirmam não 

conhecer O PPC do curso, mostrando claramente que o interesse pela a inclusão é 

pequena.  

Identifica-se que precisamos de mudanças e  que estas podem ser uma 

exigência para que os professores conheçam sobre o PPC do curso, sendo este um 

documento norteador para o desenvolvimento e melhoria da inclusão na UNIR.  

Outra questão no seu ponto de vista quais os desafios que a UNIR encontra 

para assegurar a inclusão dessas pessoas? 

 

Gráfico 18– Desafios da UNIR 

 

 
Fonte: Coleta de dados, 2015. 

 

 

Para refletir sobre os aspectos dessa realidade, é preciso que a universidade 

pense em novos caminhos se quer oferecer um espaço digno a essas pessoas, 

revendo conceito e traçando nonos objetivo frente a inclusão a u UNIR, deve se 

fazer presente dentre as mudanças que a sociedade tem passado já que as 

universidades são parte principal na construção da mesma.  
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A este respeito na fala de um professor pode ser considerado importante na 

medida que o mesmo se refere sobre situações difíceis na questão da locomoção: “ 

a experiência que tive foi constrangedor, pois certa vez levei um palestrante que é 

cadeirante, mas o mesmo teve que ser carregado, pois não passava na porta com a 

cadeira”. 

Diante de todas as questões apresentadas é possível identificar ações que 

estão voltadas para a inclusão, embora vimos nas respostas que são necessárias 

algumas mudanças e que a UNIR não está atendendo nem com as coisas mais 

simples a respeito da inclusão. 

 

6.3.4 Olhares das Professoras de Libras 
 

Durante a pesquisa realizamos uma entrevista com uma Professora e com a 

primeira mestranda surda da UNIR por meio da participação de uma interprete para 

que a comunicação ficasse clara. 

Em 2009 formou-se em Sistema de Informação em uma instituição privada, 

depois iniciou libras a distancia fez dois anos mais trancou, mas depois fez uma 

especialização, em Porto Velho e agora é a primeira surda no mestrado. Entende 

que não deve desistir porque pretende sempre colaborar com a sua comunidade 

surda. 

Iniciamos a entrevista e perguntei como que ela se sentia sendo a primeira 

mestranda a ingressar na universidade, o que me respondeu: 

 
Eu me sinto bem, é como se a ficha ainda não caiu pra mim, mas sei que 
sou a primeira e tem muitas dificuldades, mas eu estou lutando porque eu 
conseguir passar a primeira barreira que é entrar, embora seja muito 
pesado difícil pra mim, mas vou ficar firme vou continuar, pois eu quero 
muito que os surdos a comunidade surda veja que é possível estar aqui que 
há possibilidade de melhoras (P 9). 
 
 

Foi perguntado se ela pudesse falar sobre a inclusão na UNIR, o que ela 

respondeu: 

Bem tem acontecido, mas sempre penso tem muita dificuldade, por 
exemplo, eu sou uma pessoa diferente tenho uma língua diferente então eu 
preciso de atenção diferente, e às vezes as pessoas eu vejo que elas 
procuram aprender para se comunicar comigo, tem professores que tem 
procurado ajudar e tem dado mais atenção a minha diferença (P 9). 
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Para que haja inclusão é necessário ter mais alunos surdos é importante estar 

atentos a diferença do surdo. 

Outra questão feita foi sobre a socialização dela com outros acadêmicos e 

professores como tem acontecido. 

 
Bem tem um sido um pouco difícil, tenho ética não vou falar quem, qual 
professor, mas vejo que quando entro na sala os professores ficam ali tem 
uns que mostram slides e isso é bom para mim, pois eu sou visual é 
importante para mim, mas, já tem professores que só falam, falam, é difícil 
pois a atenção tem professor tradutor que ele ainda não tem a atenção a 
minha pessoa o interprete tem dificuldade de interpretar cansa e para que 
eu posso participar preciso de atenção pessoa.tem alunos que querem 
trocar comunicar outros não é difícil a comunicação porque não sabem 
libras (P 9) 
 

Pode-se entender que de fato a ideia da professora é desenvolver um 

trabalho que vise a interpretação da fala e da linguagem para que ocorra uma 

interação entre o que ela pensa e se dispõe a trabalhar com as pessoas.  

Foi perguntado a respeito de a mesma estar no Mestrado em Letras, pois ela 

pois é uma referencia para a comunidade, o que ela respondeu:  

 

Eu quero muito que as pessoas entendam a questão da comunicação da 
inclusão da sociedade linguística em libras para mostrar que sou igual as 
outras pessoas da universidade que entendam que existe essa comunidade 
surda e precisa ser respeitada e que é possível através da libras.quero que 
outro surdos venham para universidades que outros façam mestrado,para 
que diminua o sofrimento que já vem sofrendo ao longo dos anos trajetória 
histórica (P 9). 

 

Assim, a comunidade surda necessita de ser reconhecida, e ela acredita que 

isto é possível ajudar as pessoas a sentir-se bem, evidenciando que os membros 

podem ser identificados como necessários a aprendizagem e ao desenvolvimento do 

conhecimento.  

 Do mesmo modo, percebeu-se que ela se sentiu excluída, pois em muitas 

vezes os acadêmicos, professores técnicos não deram muita atenção, pois são 

coisas simples em que as pessoas têm muita vergonha em tentar se comunicar.  

Ela percebe que há mais interesse nos acadêmicos em dar muita atenção do 

que os outros. Assim, no departamento de Libras, a professora relata que “estamos 

lutando e acreditando que vai melhorar cada vez mais”.  

Observa, ainda que: 
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A UNIR tem muita dificuldade, não tem informação onde ficam as coisas 
,não tem placa os surdos chegam aqui e ficam perdidos pois eles são 
visuais,quando vem fazer concurso as vezes perguntam para o guarda mais 
ele não sabem libras e não tem como da a informação (P 9). 

 

Durante essa entrevista foi possível ver a paixão pelo conhecimento e pela 

sua inserção no trabalho com a comunidade surda, o que reflete o interesse em 

avançar, permitindo o crescimento de todos. 

 Em outra entrevista com uma professora interprete do Departamento de 

Letras Vernáculas, foi identificada a forma de pensar e de agir na UNIR. A 

Professora teve sua trajetória na UNIR desde que ingressou como aluna do curso de 

história em que durante todo o curso não teve nenhuma disciplina que trabalhasse a 

questão da inclusão.  

Após sua graduação, fez sua especialização em história regional, e em 

seguida uma especialização em libras que foi uma pós graduação de quase 500 

horas, tendo sido aprovada no concurso na UNIR em 2013,  atualmente professora.  

O interesse pela inclusão começou quando uma amiga que tinha contato com 

a comunidade surda resolveu fazer um projeto de Lei sobre Libras, o que 

prontamente a professora aceitou. Ela foi trabalhar na Escola do legislativo de Porto 

Velho. Em 2003 no Projeto do “Ensino de Libras”, sendo reconhecida pelo seu 

trabalho. Observa-se que a língua se tornou oficial em 2002 pela Lei 10.436. 

Em 2004 foi para a Escola do Legislativo Porto Velho que começou a oferecer 

os primeiros cursos de Libras para a comunidade aberta, totalmente gratuita. Após 

uns seis meses meu chefe disse que iria ter que ministrar o curso de Libras no 

interior, não conhecia mais busquei junto à comunidade surda aprender para pode 

fazer da maneira. 

A respeito da inclusão na UNIR, a mesma entende que faltam investimentos. 

A professora refere-se que em vista do Estado e do Município precisa melhorar 

muito, pois para esses tem mais incentivos do governo federal possibilitando fazer 

investimentos maiores que venha a contribuir com o desenvolvimento desses alunos 

que precisam ser assistidos em todas as áreas. 

Assim, compreende-se que para a inclusão acontecer os alunos precisam 

ser recebidos de forma Igualitária não é só ofertar a vaga receber esse aluno, mas 

oferecer educação de qualidade e não tratados com diferenças para deixar esses 

alunos separados o objetivo é agregar essas pessoas, em que afirma: “Professores 
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não pode trabalhar separadamente precisam envolver os alunos que tem alguma 

deficiência fazer com que se sintam parte de um todo e não uma parte separada” (P 

10). 

A respeito da acessibilidade, a professora afirmou: 

 

É claro e que não tem, precisa mudar praticamente tudo para que venha 
atender essas pessoas, por exemplo, temos uma professora que é surda e 
também tem uma deficiência física e quando precisava se locomover até as 
para as salas de aulas precisava da ajuda de alguém, pois é longe e o 
acesso difícil devido ao trajeto (P 10). 
 
 

A este respeito pode-se compreender que a UNIR ainda necessita muito de 

acessibilidade e que indica ser necessário desenvolver meios para a melhoria de 

ações que venham a contribuir com a educação inclusiva. 

No curso de Letras Libras que foi implantado recente na UNIR, a mesma 

considera ser uma conquista para a comunidade e que envolve a realidade da 

inclusão em um curso de quatro alunos surdos, mas que eles têm lutado junto com a 

UNIR, para que eles sejam atendidos com mais atenção: 

As vezes o tradutor por ser de ensino médio e o mesmo não dá conta de 

passar tudo que o professor apresenta na aula, mas que os surdos estão lutando 

para que os interpretes tenham nível superior. Antes não tinha professor de Libras 

na UNIR, mas que hoje a realidade tem melhorado e isso deixa ela com muita 

alegria, pois é uma luta uma causa justa a qual tem se dedicado e tem visto 

resultados muito positivo. 

A respeito da entrevista disse que acredita que a inclusão na UNIR, iniciou de 

forma positiva embora tenha muito ainda que avançar em profissionais, recursos 

pedagógicos, trabalhar a questão do respeito, sabe-se que tem acontecido e é 

gratificante ver o resultado, ver que a UNIR tem oportunizado a essas pessoas 

ingressarem no ensino superior. 

 

6.4 Olhares dos alunos 
 

 

Inicialmente serão apresentados os resultados referentes aos alunos do 

Núcleo de Ciências Humanas, tendo um acadêmico de cada curso.      
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6.4.1 Conhecimentos sobre inclusão 
 

A primeira questão investigada com os alunos foi referente à definição de 

conhecimento sobre inclusão. 

Dos questionários aplicados um dos conceitos mais presentes relacionados à 

Inclusão, corresponde ao ato de fazer com que as pessoas com deficiência sintam-

se inseridas na sociedade gozando de todos os direitos. Nesta pergunta surgiram 

três respostas que estão contidas no gráfico 19: 

 
Gráfico 19- Conhecimento sobre inclusão 

 

 
Fonte: Coleta de dados, 2015. 

 

A inclusão é algo muito recente em nossa sociedade e vem sendo discutida, 

que de acordo com Sassaki (1997, p. 41): 

 
Conceitua-se a inclusão social como o processo pelo qual a sociedade se 
adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com 
necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para 
assumir seus papéis na sociedade. 
 
 

Sabe-se para tanto que a educação inclusiva é uma longa estrada a ser 

construída, e as universidades podem contribuir para esse processo se concretizar, 

buscando soluções e oferecendo oportunidade para todos, conforme prescreve a 

Constituição Federal. A este respeito, Mantoan (2000, p.8) entende que 

 
A inclusão implica mudança de paradigma, de conceitos e posições, que 
fogem às regras tradicionais do jogo educacional, ainda fortemente 
calcadas na linearidade do pensamento, no primado do racional e da 
instrução, na transmissão dos conteúdos curriculares, na seriação dos 
níveis de ensino. 
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Para que a inclusão seja realidade em nossa sociedade é preciso quebrar 

barreiras fazer uma reestruturação no âmbito educacional, para oferecer 

oportunidade de desenvolvimento a todos fugindo assim do tradicional onde 4 

atendia somente os ditos normais, fazer com que novas ideias e projetos se 

desenvolva para atender a necessidade de quem procura por um atendimento 

diferenciado. 

 

6.4. 2 Participação em eventos ou projetos voltados  para inclusão na UNIR 
 

Quando os alunos foram questionados sobre a participação em eventos 

oferecidos pela UNIR referente à Inclusão, obtivemos algumas respostas, dentre 

elas a seguinte, destacamos a seguinte: “Sim, participei do projeto da Unir azul e 

quanto a esse evento vejo a participação da Universidade em relação à inclusão dos 

surdos na UNIR” (AP). 

Outra resposta obtida foi de uma pessoa que tem deficiência, a mesma 

afirma; “Não, nunca participei, mas já tive acompanhamento com uma monitora que 

me ajudava, pois tenho algumas dificuldades sendo uma delas a escrita, mas no 

momento estou sem, aguardando o PROCEA, pois lançou um edital informando 

quem necessitava de acompanhamento especial precisava fazer inscrição 

especificando que tipo de acompanhamento queria (AH)”. 

Percebe-se o desafio enfrentado para que a pessoa com deficiência esteja 

integrada com todos os direitos. A este respeito Carvalho (2000, p. 18) afirma “existe 

uma preocupação do governo em desenvolver uma sociedade melhor onde, seja 

calcada na a igualdade e na liberdade”. 

Contudo, é interessante observar que não é uma tarefa fácil, mas que pode 

ser ofertado um trabalho diferenciado na tentativa de dar, o apoio necessário para 

que a pessoa com deficiência sinta-se incluída. 

A respeito da participação em eventos, obtivemos os seguintes resultados 

que estão apresentados no gráfico 20: 
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Gráfico 20 - Participação em eventos sobre inclusão  
 

 
Fonte: Coleta de Dados, 2015. 

 

As respostas demonstram que no meio acadêmico a universidade tem 

oferecido oportunidades para que o mesmo aconteça, porém mais da metade dos 

participantes não se envolveram em projetos ou eventos por motivos diversos. Os 

motivos demonstram a falta de informação sobre os eventos, ou ainda o 

desinteresse dos mesmos. 

Entretanto, percebe-se da importância dos debates sobre a inclusão no 

campo universitário visando promover a reflexão, trazendo informações sobre esse 

contexto na tentativa de eliminar os preconceitos e integrar os alunos deficientes na 

universidade. A fim de promover um novo olhar frente às diferenças. A este respeito  

Neste contexto é necessário envolver os acadêmicos com as questões que 

tratam o acesso e a permanência destas pessoas no ensino superior para que 

venham a romper com os paradigmas. A Universidade Não deve somente garantir o 

acesso, mas a permanência desses com sucesso criando alternativas para que o 

desenvolvimento e a aprendizagem aconteçam na maior proporção possível. 

 

6.4.3 Presença de alunos com deficiência na UNIR 
 

No que se refere à presença de pessoas com deficiência na Universidade, 

todos os alunos foram unânimes em afirmar que conhecem, conforme o Gráfico 21:    
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Gráfico 21 - Conhece algum aluno com deficiência na  UNIR 
 

 
Fonte: Coleta de Dados, 2015. 

 

A este respeito pode-se dizer que todos os alunos conhecem algum aluno 

com deficiência, e que este processo pode ser analisado sob a ótica de que o 

conhecimento revela a aproximação do saber com a dimensão da infraestrutura e 

das condições de trabalho, conforme ressalta a fala de um acadêmico (a): 

 
- sim,conheço,é uma aluna surda no curso de Libras, ela tem muita 
dificuldade para se comunicar, tanto com os professores como com os 
outros alunos da turma, existe uma interprete, mas mesmo assim não 
atende as necessidades, é preciso melhorar, pois a mesma tem faltado 
bastante e deve ser por causa disto, que ela não sente incluída, e alguns 
professores parece esquecerem-se de fazer algo diferenciado para atender, 
(AL). 
 
 

 Esta resposta mostra que este fato fere a liberdade individual preservada 

pela Constituição quando se refere à garantia dos direitos já comentados neste 

trabalho. A este respeito Carvalho (2000, p. 65) considera que; “a flexibilidade é um 

fator que contribui para a remoção de barreiras, e que professores devem mudar os 

planos conforme as pistas forem apresentadas”.  

Quando expõem essa ideia está se referindo que é preciso verificar a maneira 

de contribuir com esse aluno no desenvolvimento da aprendizagem no caso da 

universidade contribuir para tornar esse um pesquisador.   
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6.4.4 O que o curso precisa para atende os alunos c om deficiência 
 

Diante desta questão obtiveram-se quatro respostas, que será apresentada, 

segundo os alunos, as principais adequações necessárias para que os cursos 

oferecidos pela Unir atendam as pessoas com deficiência são necessários. 

 
Gráfico 22 - participação em eventos sobre inclusão  

 

 
Fonte: Coleta de Dados, 2015.  

 

Quanto às respostas é possível perceber as contribuições dos alunos em dá 

sugestões para que ocorra uma melhora no atendimento das pessoas com 

deficiência vejamos aqui quatro delas:  

 

- É necessário acessibilidade conscientização e material didático, exemplo, 
para surdo e deficiente visual (AI). 
- É preciso capacitação, qualificação, em meu curso mesmo que é voltado 
para libras, são poucos professores e técnicos que conhece a língua de 
sinais (AL); 
- Melhora da estrutura física dos blocos, pois não atende no que cabe a 
acessibilidade de mobilidade (AH). 
- Precisa que o próprio curso aceite essa pessoa com deficiência; 
disponibilizando recursos didáticos e pedagógicos para os mesmos 
desenvolverem e superarem a sua limitação (AP). 
 
 

Deste modo, é importante esclarecer que os alunos entendem ser 

necessário um maior apoio a infraestrutura e profissionais comprometidos com o 

processo da inclusão na UNIR. Nesta condição entende-se que as questões 

principais estão relacionadas aos recursos pedagógicos e didáticos que sirvam como 
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referência ao desenvolvimento da acessibilidade e da inclusão no campus UNIR de 

Porto Velho. 

A respeito das condições estruturais na Universidade, Santos (2013, p.3) 

afirma: 

Cabe salientar que as universidades, em princípio, devem oferecer as 
condições necessárias para promover a inclusão educacional das pessoas 
com deficiência, visto que estas contam com direitos constitucionais, fato 
relevante que não pode ser ignorado, especialmente pelas instituições de 
Ensino Superior. Todavia, mesmo diante da grande invisibilidade 
institucional, tais estudantes já integram a paisagem universitária atraindo 
olhares, pois a deficiência não passa despercebida. 
 
 

Frente às discussões existe um trajeto que esta sendo desenvolvido para 

que aconteça a inclusão no ensino superior, embora as lutas que estão sendo 

travadas para que as pessoas com deficiência ingressem na universidade e 

permaneça superando qualquer tipo de barreira, e diante da pesquisa é claro o olhar 

dos outros alunos sobre essa questão; dizem que precisa melhorar para facilitar o 

desenvolvimento de cada individuo. 

 

6.4.5 Conteúdos de educação inclusiva nas disciplin as 
 

A maioria dos alunos respondeu ao questionário dizendo que possui uma 

disciplina específica: “Libras”, mesmo para os que não a possuem, as discussões 

acontecem em disciplinas que tratam sobre questões educacionais, conforme os 

resultados no gráfico 23: 

Gráfico 23 Conteúdos de educação inclusiva 
 

 
Fonte: Coleta de Dados, 2015. 
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A Portaria nº 1.793 (MEC,1994) apresenta como obrigatória nos cursos de 

formação de professores, e de profissionais que trabalham direta ou indiretamente 

com pessoas com deficiência, a inclusão de disciplina específica sobre Educação 

Especial no currículo: Art.1º. [...] a inclusão da disciplina “aspectos ético político 

educacionais da normalização e integração da pessoa portadora de necessidades 

especiais”, prioritariamente, nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as 

Licenciaturas. 

No Art. 2º. Consta e Recomenda a inclusão de conteúdos relativos aos 

aspectos-Éticos-Político-Educacionais da Normalização e Integração da Pessoa 

Portadora de Necessidades Especiais nos cursos do grupo de Ciência da Saúde 

(Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, 

Nutrição, Odontologia, Terapia Ocupacional), no Curso de Serviço Social e nos 

demais cursos superiores, de acordo com as suas especificidades. Esta Portaria 

existe para regulamentar as licenciaturas, devendo assim se atualizar-se 

especificamente por estarem tendentes a este atendimento. 

 

6.4.6 Estrutura física do campus da universidade 
  

 A respeito da estrutura física da UNIR, a questão levantada foi à opinião dos 

alunos quanto à preparação da Universidade para a promoção da inclusão, 

conforme dados do Gráfico 24: 

 
Gráfico 24 - Estrutura física do campus UNIR 

 
Fonte: Coleta de Dados, 2015. 
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A resposta dos alunos quanto a estrutura física da UNIR, foram bem positivos 

em dizer que a UNIR não atende a acessibilidade e que precisa melhorar bastante 

para atender as pessoas com deficiência, não somente elas mais a todos segue a 

resposta de um aluno “ não atende, os banheiro não são adaptados e a biblioteca é 

muito longo,não tem rampas,as calçadas são irregulares (AH). 

Acredita se que as políticas de inclusão visam contribuir no desenvolvimento 

de uma sociedade mais justa promovendo a inserção deste em qualquer lugar. 

Deste modo, Chauí (2004) caracteriza sobre o ato de refletir sobre a universidade 

pública numa ótica de formação e de democratização, que quando ocorrer essa 

reflexão será assumindo uma posição clara contra exclusão enquanto relação social 

e tomando-a como um direito do cidadão. 

 

6.5 Relato de uma monitora a respeito de um acadêmi co especial 
 

Durante a pesquisa foi possível entrevistar uma monitora que tem formação 

em Psicologia em licenciatura, Bacharelado em clinica em 1992, Especialização em 

Psicanálise em 1993. 

No inicio disse recebia uma bolsa monitoria especial mais que no momento 

esta suspensa e volta só o ano que vem em 2016. 

Ela tem acompanhado um acadêmico a três anos e começamos assim 

perguntei um pouco sobre a historia dele. Tudo começou quando ele estudava em 

uma escola particular, e a orientadora dessa escola observou que ele precisava de 

um acompanhamento especial, então entrou em contato com a família e desde 

então teve atendimento medico onde foi comprovado que ele era especial. 

 Este acadêmico tem vinculo com a universidade desde 2011, perguntei se 

ela o acompanhava desde o inicio, ela disse que não, pois ela ingressou na unir em 

2012, foi quando a PROCEA procurou para ser monitora dele, pois já era formada e 

já tinha 26 anos de magistério trabalhando no Estado e Município, e que 

normalmente quem são os monitores são os próprios acadêmicos ela só tinha na 

verdade uma qualidade por ser mais de idade e ter varia experiências com pessoas 

especiais tanto cegas como surdo e autista. 

A respeito do relacionamento dos alunos com os alunos deficientes, a mesma 

afirmou: 
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Hoje o relacionamento é muito tranqüilo, mas, no inicio foi bem difícil tendo 
algumas impossibilidades que durante o tempo foram sendo vencidas, como 
por exemplo, ela explica que ele não aceitava esse contato, mas que ela 
teve o apoio da família dele totalmente outra coisa era que como somos 
nortistas e ao falarmos tocamos as vezes um no outro ,quando isso 
acontecia ele ficava agressivo dava um pulo e perguntava porque você fez 
isso porque me tocou. Hoje fazemos um trabalho belíssimo já viajamos três 
vezes juntos para apresentar trabalho e isso é maravilhoso, pois antes ele 
não conseguia, pois tinha dificuldade de interação outra fase importante que 
tem acontecido é que agora vamos viajar para os Estados Unidos para fazer 
um intercambio através do inglês sem fronteiras que é oferecido pela UNIR, 
a principio faremos por um mês para ver qual a adaptação dele se for boa 
ficaremos mais tempo o intercambio tem a duração de seis meses ele fala 
inglês fluentemente pois o cognitivo foi bem preservado e muito 
estimulado,quando houve a estimulação ele absorveu ele sempre teve 
acompanhamento de psicólogo e fonoaudiólogo (Relato da monitora) 

 

Considera-se que ao realizar um trabalho com o acadêmico autista, esta 

monitora demonstra que o processo de inclusão pode ser realizado dada a 

complexidade de ações a serem realizadas na Universidade. É importante perceber 

que o processo cognitivo do acadêmico é difícil, mas com apoio da monitora, o 

mesmo se desenvolveu com o apoio da mesma.  

Ele é uma pessoa muito centrada no inicio não teve dificuldade com as 

disciplinas por que gosta muito de ler, então filosofia historia e ciências sociais ele foi 

muito bem, mas quando começaram as disciplinas de estágios e outras ele teve 

dificuldade tanto que ele reprovou em uma disciplina, foi quando comecei a ajudá-lo, 

e os professores recorriam a você. 

Os professores às vezes pediam que eu ajudasse, pois não sabiam o que 

fazer, mas muitas vezes eu já me prontificava em ajudar. 

Algumas vezes pensou em desistir, e ela disse “deveras muitas vezes teve 

uma vez que falei pra ele não vou mais te acompanhar, mas via o desenvolvimento 

dele e não podia fazer isso”. Do mesmo, aspecto, ela afirma: 

 
Ele não gosta de brincadeiras piadas, ele é muito formoso muito bonito alto  e 
algumas pessoas da turma tinham muito medo dele. Mas depois que comecei 
a acompanhá-lo a inteiração mudou hoje ele já aceita, mas devido a muitas 
conversas que tivemos (Relato da monitora). 
 
 

Disse que Tudo que ele considera importante ele valoriza muito se 

dedicando, Sempre procurou fazer todos os trabalhos embora às vezes chegasse à 

casa dele oito horas da manhã e saísse meia noite,pois ele lia um pouco, depois 
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para ai vai fazer caminhada para oxigenar a mente,ou correr ou nadar e por isso 

passava o dia inteiro para ler um texto. 

Uma situação difícil, ele cantava na sala de aula, corria muito pela UNIR. Pois 

quando algum professor falava para fazer algo ele dizia que não ia fazer: 

 

E em meio a tudo isso os professores não sabiam o que fazer, mas o que 
me chamou muito atenção foi a vontade de conhecer sobre e poder ajudar 
de alguma forma o interesse dos profissionais da unir desde o faxineiro a 
reitoria procurando ajudar foi excelente, os professores não estão 
capacitados mais é tudo muito novo na unir e de todos os lugares que 
trabalhei nunca vi tanto apoio como aqui (Relato da monitora) 
 
 

Disse que sabe que tem muita coisa a melhorar mas, a UNIR, faz algo que 

muito as instituições não fazem que é abrir as portas e procurar fazer o melhor, ver o 

interesse da PROCEA em ajudar foi maravilhoso. 

 



 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A pesquisa trouxe para discussão o processo da inclusão nos cursos de 

graduação do Núcleo de Ciências Humanas da Universidade Federal de Rondônia e 

como tem se apresentado e preparado quanto à inclusão da pessoa com deficiência 

e o atendimento dessas pessoas, considerando a sua significância no processo de 

formação e desempenho social.  

Antecedido de um estudo teórico sobre o tema, a inclusão no ensino 

superior, os estudos demonstram que o processo de inserção da pessoa com 

deficiência, junto à sociedade, teve um aumento significativo nos últimos vinte anos. 

As discussões são apresentadas por considerar que a inclusão é um direito, pela 

própria condição humana de viver em sociedade, mas, o principal aspecto é quanto 

ao acesso à educação. Observou-se que as propostas precisam ser realizadas 

continuamente, sobretudo na esfera da educação básica, como por exemplos em 

investimentos e capacitação docente e materiais, tal capacitação não se restringe 

apenas ao ensino básico, mas também ao ensino superior, com firme preocupação 

no cumprimento da legislação para que possa ser garantido que alunos com 

deficiência tenham a oportunidade igualitária o quanto antes nas cadeiras escolares, 

para não comprometer o desenvolvimento desses impedindo assim que ingressem 

no Ensino Superior. 

Considerando que a educação superior alia-se a produção de conhecimento, 

diretamente associados ao desenvolvimento humano e que esta é uma instituição 

que deve oportunizar o acesso a todos. Contudo, vê-se que a estrutura da 

Universidade que são necessárias algumas mudanças, por causa de muitos pontos 

inadequados para o pleno acesso dessas pessoas, em questão de locomoção 

dentro do campus, ainda existem muitas barreiras, mas a intenção não é pontuar 

esses aspectos como sendo apenas negativos, mas com o interesse de que 

venhamos a pensar como o outro que tanto precisa desse espaço. 

Para tanto existem muitos aspectos positivos, bem como foi visto e 

analisado durante essa pesquisa, como a presença dessas pessoas na UNIR. A 

realização de entrevistar alunos, professores, coordenadores e gestores 

institucionais, trouxe novos olhares sobre a temática em relação ao que é realmente 

diferente, na verdade somos todos diferentes com deficiências ou não.Não existe um 
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padrão de normalidade.Antes houvesse mais baseado em respeito ao outro tendo 

ou não diferenças. 

Sabemos que muitas vezes demoram a ter acesso ao ensino regular vindo 

atrapalhar um pouco no ingresso destes nos níveis de ensino superior. Segundo a 

pesquisa, os alunos, consideram importante a discussão sobre o assunto e que é 

relevante e devem-se acompanhar as mudanças que a sociedade passa e procurar 

entender as transformações é importante não somente na área educacional mas em 

geral na sociedade. E essas transformações exigiram que as instituições se 

prepararem para o atendimento em sala de aula. 

Quando se questiona quanto à preparação para este atendimento, ainda há 

certa insegurança, pois não há oferecimento dessa qualificação aos professores. É 

tudo muito novo uma das ações da UNIR, é o curso de Libras que é ofertado aos 

acadêmicos, técnicos e professores, outra questão positiva foi o curso de Letras 

Libras que a instituição começou a oferecer neste ano de 2015, os cursos de Libras 

que são oferecidos a toda comunidade acadêmica tanto alunos como professores 

técnicos, todos que queiram participar com isso identifico a importância que a UNIR, 

tem dado a inclusão.  

No entanto com todos os pontos positivos que existem, ainda esta no inicio e 

breve acredito que será uma das instituições que contribuirá de maneira significativa 

nesse processo de inclusão. 

Pensar inclusão é pensar nas lutas que historicamente estão sendo travadas 

para garantir o direito daqueles que por um motivo são diferentes. No caminho a 

inclusão muitas pedras são transponiveis fazendo a vida e o cotidiano dessas 

pessoas serem melhores com isso quero aqui deixar uma reflexão importa olhar 

para a diferença do outro e pensar se fosse eu se fosse você. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO PROFESSORES E CORDENADORES  
 
 
Acadêmica do 8° período de pedagogia matricula 201211602 com tema de 

monografia: inclusão de deficientes na unir.  Apresenta questionário para contribuir 
na pesquisa aplicada aos professores e coordenadores dos cursos do Núcleo de 
Ciências Humanas. 
 
1. CURSO que trabalha na UNIR?   
 
2. Qual formação acadêmica e o ano de formação? 
 
3. Há quanto tempo está na Coordenação?    
 
4. Atualmente, existe algum aluno com deficiência no curso?   
 
5. Existem dificuldades para que alunos com deficiência ingressem no curso? 
Relate.   
 
6. Você considera que esse curso está preparado para receber alunos com 
deficiência?  
 
7. Os professores trabalham conteúdos de educação inclusiva em suas 
disciplinas? De que modo? 
 
8. Conhece algum projeto desenvolvido pela UNIR referente a inclusão? 
Descreva. 
 
9. A UNIR tem realizado ações que desenvolvem a Educação inclusiva? Quais? 
 
10. O PPC do curso aborda a Inclusão? De modo? 
 
11. É possível realizar a inclusão de pessoas com deficiências na UNIR? 
 
12. Quais os desafios que a UNIR encontra para assegurar a inclusão dessas 
pessoas? 
 
13. Existem políticas de educação inclusiva desenvolvidas pelo Núcleo de 
Ciências Humanas. Quais? 

 
14. Você trabalha conteúdo referente à Inclusão em suas disciplinas? 
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR - CAMPUS DE PORTO VELHO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 
Prezados alunos, sendo acadêmica do curso de Pedagogia da UNIR e 

elaborando uma monografia sobre INCLUSÃO DE DEFICIENTES NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. 

Venho solicitar vossa contribuição, respondendo as questões abaixo. 
 
Desde já agradeço a sua colaboração ao responder o presente questionário. 

 
Acadêmica: Sebastiana P. L. Maciel 

Porto Velho, de 2015. 
 
Idade: _________. Sexo (  ) Masc.  (  ) Fem. 

 
 

1. O que sabe sobre inclusão? 
 

2.  Você acredita que a estrutura física do Campos UNIR atende as pessoas 
com deficiência? Justifique sua resposta. 
 
 

3.  Já participou de algum evento ou projeto sobre inclusão promovida pela 
UNIR? Qual? 
 

4.  No seu ponto de vista o que um curso precisa para atender os alunos com 
deficiência? 

 
5.  Tem conteúdos de Ed. Inclusiva em suas disciplinas? 

 
6. Você conhece algum aluno que estuda na UNIR com deficiência? Se sim qual 

deficiência? 
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APÊNDICE C: AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
 
 
 
 

Autorizo a Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus José Ribeiro 

Filho a publicar a Monografia apresentada para obtenção do título de Licenciada em 

Pedagogia, livre de quaisquer ônus que isso implique em reserva de direitos 

autorais.  

 
 
 
 
ACADÊMICA : SEBASTIANA PEREIRA LEITE MACIEL 
 
 
TEMA: INCLUSÃO DE DEFICIENTES NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RONDÔNIA:UM ESTUDO NOS CURSO DE LICENCIATURA DO NÚCLEO DE 
CIÊNCIAS HUMANAS 
 
 

 
Orientador:  
Profº. Dr. Clarides Henrich De Barba. 
Local da Defesa: 
 
 

 
_____________________________ 

Assinatura da Acadêmica 

 


