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“Não se aprende nada que não se tenha 

redescoberto e reconstituído por si mesmo. 

Se pensar significa “operar”, o problema 

didático consiste em conceber situações 

que venham exercitar a atividade mental do 

aluno.” 

J. Berbaum (1984, p.81) 



 
 

RESUMO 
 
 
 
 

Este trabalho teve como principal objetivo colher dados para a identificação e 
análises que sejam capazes de aferir sobre o processo da Educação Inclusiva dos 
alunos com necessidades especiais na UnB e especificamente conceituar Inclusão 
Educativa; discorrer sobre os aspectos legais referentes às Leis e Normas da 
Inclusão Social no Brasil; identificar as dificuldades com que os alunos portadores de 
necessidades especiais na UnB se deparam, além de identificar como a UnB 
trabalha o processo de inclusão educativa no ensino superior. O trabalho realizado 
se dividiu em dois momentos, primeiramente por meio de uma pesquisa com o 
coordenador do PPNE e seu substituto; e professores do quadro da UnB.  Foi 
elaborado um roteiro de entrevista dividido em duas partes no qual elenca questões 
sócio-demográficas e questões investigativas. Participaram deste universo o 
coordenador e seu substituto no primeiro momento e no segundo, os professores, 
num total de 3 entrevistados no perfil pretendido. A pesquisa exploratória visou 
pesquisar se os professores que atendem ao aluno com necessidades especiais 
estão preparados e engajados neste processo e se o Plano de Apoio das Pessoas 
com Necessidades Especiais – PPNE, da Instituição, tem atuado e direcionado 
ações a partir de sugestões daqueles alunos, em trabalhos anteriores a este. Ou 
seja, saber se os dados coletados anteriormente estão sendo tratados, no âmbito da 
Instituição e para pessoas com necessidades especiais, e se as ações então 
sugeridas foram implantadas ou atendidas, segundo os objetivos do PPNE. Pôde-se 
concluir, ao final deste trabalho, que os objetivos da pesquisa foram totalmente 
atingidos e que os resultados obtidos demonstraram-se contraditórios, quando um 
professor alega as ações muito mais frequentemente e o outro muito raramente, 
além de um alegar total desconhecimento das ações do PPNE, são conflitantes 
estes dois mundos distintos dentro da UnB. Também pôde-se perceber divergências 
nas respostas da coordenação do PPNE, onde se esperava não haver mais 
divergências de entendimento do que convergências e sintonia para fortalecer as 
ações, deduzindo-se que como instituição organizacional, o PPNE também 
necessita de ajustes. Concluiu-se sobre a existência de uma dicotomia entre a 
inclusão social na universidade e as políticas públicas, onde na teoria tudo funciona, 
mas na prática, é onde se mostram as dificuldades de implantação da educação 
especial no ensino superior. Portanto, o estudo levantado respondeu 
satisfatoriamente ao seu intuito inicial e, ainda, sugere ações futuras para a melhoria 
do ensino-aprendizagem das pessoas com necessidades especiais. 

 

Palavras-chave: Programa de Apoio ao Portador de Necessidades Educacionais da 
UnB. Formação de Professores. Inclusão Social e Educativa.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

Este trabalho de estudos e pesquisa encontra-se focado na Inclusão 

Social da Universidade de Brasília (UnB). A intenção foi pesquisar se os professores 

que atendem ao aluno com necessidades especiais estão preparados e engajados 

neste processo e se o Plano de Apoio das Pessoas com Necessidades Especiais – 

PPNE, da Instituição, tem atuado e direcionado ações a partir de sugestões 

daqueles alunos, em trabalhos anteriores a este. Ou seja, saber se os dados 

coletados anteriormente estão sendo tratados, no âmbito da Instituição e para 

pessoas com necessidades especiais, e se as ações então sugeridas foram 

implantadas ou atendidas, segundo os objetivos do PPNE. 

Sabe-se que trabalhar a educação inclusiva no ensino básico tem sido um 

grande esforço na maioria dos países. No entanto, pouco se fala na educação 

inclusiva nas universidades, as quais devem estar cada vez mais acessíveis e 

importantes para a profissionalização dos cidadãos, indiferentemente se apresentam 

ou não quadro de necessidades especiais. 

Esse fato torna a educação inclusiva como um todo ainda muito tímida no 

ensino superior e o assunto, apesar de estar há muito tempo presente nas 

preocupações dos gestores da educação, ainda  tem sido compreendido numa ótica 

pessoal, tanto por parte dos  alunos, como por parte dos  professores.  

É hora, então, de se refletir sobre o processo de Inclusão Educativa na 

Universidade como um problema a ser resolvido, não no foro individual, mas, sim, 

como uma política educacional da Instituição. 

A Constituição Federal de 1988, em seu capítulo II seção I, art. 205, 

ressalta que: “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“. (BRASIL, 2004) 

Sobre o aluno com necessidades especiais, a Lei Federal nº 7.853, de 24 

de outubro de 1989, complementa esse artigo quando dita no seu art. 1º que  
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“Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos 
direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua 
efetiva integração social, nos termos desta Lei.” Nasceu daí, a necessidade 
de se viabilizar a inclusão social que abrange: educação, saúde e lazer. 
(BRASIL, 2010)  

 

O Censo Demográfico de 2000, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, estima que na população brasileira de 187.434.170 pessoas 

existem aproximadamente 34.580.721 pessoas com deficiência. (IBGE, 2000). 

Avaliando esses dados e números, tem-se a real importância de uma 

política educacional voltada para a inclusão dessas pessoas no âmbito do ensino 

superior que garanta o direito à educação e permita o acesso e permanência em 

igualdade de oportunidades. E que essas políticas sejam implantadas também no 

processo de formação de seus educadores. 

Sabe-se que a principal função das universidades é produzir 

conhecimentos e promover a aplicação desses conhecimentos para a formação e 

capacitação dos cidadãos. Para tanto, tem-se que trabalhar a educação em todas as 

suas formas, gerando um importante meio de produção de conhecimentos para o 

avanço social, científico e tecnológico da sociedade. 

Assim, este estudo se justifica pela necessidade de se mostrar o processo 

de inclusão social de alunos com necessidades educacionais especiais na UnB, a 

qual busca evidenciar o fundamento de que todos os alunos devem aprender juntos, 

com as dificuldades ou as diferenças que apresentam. A inclusão é uma questão de 

compromisso e de justiça social, a qual gera inquietações e dúvidas a respeito de 

como incluir o estudante universitário numa sociedade emergente.  

Desta feita, entende-se como importante pesquisar: como a UnB tem 

desenvolvido a política de inclusão educativa de pessoas com necessidades 

especiais e se o PPNE está preparado e tem implantado ações necessárias para 

facilitar a inclusão de alunos com necessidades especiais na instituição. 

Para tanto, o presente trabalho objetivou num sentido geral analisar o 

processo da Educação Inclusiva dos alunos com necessidades especiais na UnB e, 

especificamente, buscou-se conceituar Inclusão Educativa; discorrer sobre os 

aspectos legais referentes às Leis e Normas da Inclusão Social no Brasil; identificar 

as dificuldades com que os alunos portadores de necessidades especiais na UnB se 
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deparam e, finalmente, identificar como a UnB trabalha o processo de inclusão 

educativa.  

Este trabalho foi dividido da seguinte forma: a introdução, onde constam a 

problematização, a justificativa e objetivos que nortearam o trabalho; o capítulo com 

o referencial teórico; o capítulo com a metodologia utilizada; e, por último, as 

considerações e as contribuições deste estudo. 
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2 . REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O que é Educação1 

 

Educar é convidar para a reflexão sobre a construção de seres humanos. 

Com base nesse preceito, observa-se em Pinto (2001), a definição sobre essa 

reflexão de que a educação possui dois significados: restrito e amplo. No restrito, 

pedagogia clássica e sistêmica, refere-se às fases infantis e juvenis na vida do ser 

humano, mas que não se deve reduzi-la a esses limites, caracterizando um erro 

lógico, filosófico e sociológico.  Já no sentido amplo e autêntico, segundo Pinto 

(2001), a educação diz respeito à existência humana em toda a sua plenitude e 

duração em todos os seus aspectos e é o processo pelo qual a sociedade forma 

seus membros à sua imagem e em função de seus interesses.  

Partindo desta definição, o autor acrescenta: “A educação é um 

processo histórico de criação do homem para a sociedade e simultaneamente 

de modificação da sociedade para o benefício do homem”. (PINTO, 2001, p.39, 

grifo do autor)  

Segundo Pinto (2001), o homem é, por essência, um ser inacabado, e 

constitui a si mesmo ao longo de sua existência na sociedade que configura suas 

experiências e transmite-lhe todos os conhecimentos adquiridos por outras 

gerações, recolhendo as contribuições que nascem do próprio indivíduo e oferece à 

própria sociedade que cria o homem para si. Continuando dentro dessa linha, o 

educador tem papel fundamental dentro da educação, sendo ele o intermediador 

entre aprendizagem e o aprendente e Pinto (2001) ainda afirma que a preparação 

dos educadores é permanente e não deve ser considerada como aquisição de um 

tesouro de conhecimentos que lhe cabe transmitir aos discípulos por ser um fato 

humano que se produz ao se encontrarem entre si e os educandos por ser o 

portador da consciência mais avançada do seu meio em conjunto com o filósofo, o 

sociólogo. Necessita possuir a noção crítica de seu papel e refletir sobre o 

                                                
1  Quanto aos conceitos, dados e informações deste capítulo, entende-se que possamos estendê-los 
aos estudantes do ensino superior, ainda adolescentes, e mesmo aos adultos, estudantes 
universitários. 
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significado de sua missão profissional, sobre as circunstâncias que a determinam e 

a influenciam, e as finalidades de sua ação. 

Quando o autor diz que a educação é um processo existencial, refere-se 

ao modo como o homem se faz ser homem, ou seja, é o processo pelo qual o 

homem adquire sua essência real e social. (PINTO, 2001, p.39, grifo do autor)  

E ao nominar a educação como um fato social, refere-se à sociedade 

como um todo por ser o procedimento pelo qual a sociedade se reproduz a si 

mesma ao longo de sua duração temporal. 

A educação se desenvolve sobre o fundamento do processo econômico 

da sociedade, que segundo o autor “não são somente os conhecimentos, 

experiências, crenças, valores a transmitir ao indivíduo, mas também os métodos 

utilizados pela totalidade social para exercer sua ação educativa”. E isso faz parte da 

questão cultural da comunidade e dependem do grau de seu desenvolvimento. 

Ainda enfatiza que a educação pelo saber letrado é sempre privilégio de alguns e a 

educação se desenvolve sobre o processo econômico porque é este que determina 

as possibilidades e as condições de cada fase cultural e determina a distribuição das 

probabilidades na sociedade. (PINTO, 2001, p. 32). 

O autor justifica-se quando diz que a educação é uma atividade 

teleológica afirmando que a formação de um indivíduo sempre visa a um fim. No 

sentido geral, esse fim é a conversão do educando em membro útil da comunidade.  

Seguindo este mesmo pensamento, Pinto traduz a educação como sendo 

uma “modalidade de trabalho, porque trata de formar os membros da comunidade 

para o desempenho de uma função de trabalho no âmbito da atividade total.” 

(PINTO, 2001, p. 32). 

É a formação da autoconsciência em todos os indivíduos que torna a 

educação um fato de ordem consciente. A educação é um processo exponencial, 

porque multiplica-se por si mesma, pois quanto mais educado é o homem, mais 

necessita de educar-se e, portanto, exige mais educação. Surge daí que a educação 

é inacabada, o homem não se forma, pois vive se educando permanentemente. 

Pinto (2001) destaca que a educação é concreta por ser concebida a 

priori, mas o que a define é sua realização objetiva, por isso, toda a discussão 

abstrata sobre educação é inútil e prejudicial. 
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Ao se analisar todas estas definições sobre educação, faz surgir a 

reflexão sobre como são capacitados os professores brasileiros para enfrentarem 

todas estas nuances sobre o educar. Por este motivo, é necessário entrar em 

contato com os diversos conceitos de educação, e conclui-se que embora as 

palavras sejam diferentes, a mensagem é a mesma, existe um anseio e até mesmo 

uma angústia de se encontrar um caminho para esta construção do homem. A cada 

conceito estende-se o olhar para a amplitude do ato de fazer com que o homem seja 

quanto mais sábio mais humano, este é o grande segredo do processo educacional.  

Com o intuito de comparativo e embasamento, a opinião de outros 

autores sobre a perspectiva de educação mostra-se correlata, conforme afirmam 

Moran; Masseto e Behrens (2000, p.13) que educar é colaborar para que 

professores e alunos transformem suas vidas em processos permanentes de 

aprendizagem, ajudando esses alunos a construírem sua identidade para 

desenvolverem seu caminho pessoal e profissional por meio do desenvolvimento de 

suas habilidades de compreensão, emoção e comunicação que lhes permitam 

encontrar seus espaços pessoais, sociais e profissionais e tornarem-se cidadãos 

realizados e produtivos.  

Vale destacar a mesma forma de pensamento, segundo Freire, que tem 

como análise das práticas educativas o diálogo, partindo da ideia de uma pedagogia 

“bancária” em oposição a uma pedagogia problematizadora. Naquela, o educador 

tem a palavra, tem o poder de programar e o sujeito da ação, o educando, assume 

um papel de subordinação, submissão em relação ao ato educacional. Esse 

pensamento de Freire é uma antítese à chamada pedagogia bancária e constroi 

como síntese dialética, um novo referencial de educação. (FREIRE, 1987 apud 

ALBUQUERQUE; BELCHIOR, 2008, p. 67)  

Como afirmam os autores acima citados que educar é colaborar para a 

transformação da vida de professores e alunos, é iniciar a reflexão pelas mudanças 

na formação continuada daqueles que colaboram para a construção e transformação 

das novas gerações e principalmente quando este ato de educar se volta para o 

trabalho com pessoas com necessidades especiais, caracterizando assim uma 

educação especial, mas comum, diferente, mas igual. 
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2.2 O que é Aprendizagem  

 

 

Sabe-se que a aprendizagem é um processo de atividade pessoal, 

reflexiva e sistemática e que depende de todas as potencialidades do indivíduo. 

Todavia, conceituar e medir a aprendizagem é uma difícil tarefa face à 

impossibilidade da observação direta das modificações ocorridas no sistema 

nervoso em virtude da aprendizagem. Por este motivo, a aprendizagem tem sido 

estudada e medida de forma indireta, por meio da observação das mudanças de 

comportamento, sendo deveras importante, ao se analisar as modificações no 

comportamento, se aquilatar o tempo decorrido nas mudanças e a continuidade 

dessas modificações. Pois só assim, o estudo pode contribuir para obtenção dos 

resultados como afirmam Martins e Neves (1999, p.8):  

 
Visando a elucidação acerca do que se pode atribuir à aprendizagem, a 
doutrina majoritária prevalecente afirma que as mudanças de 
comportamento deverão ser relativamente duradouras e devidas a alguma 
experiência ou treino anterior.  Em suma, Clifford T. Morgan declara que: “A 
aprendizagem é qualquer mudança relativamente permanente no 
comportamento, e que resulta de experiência ou prática”. 

 

Conclui-se, então, que a aprendizagem gera mudanças no indivíduo, mas 

não se deve pensar que estas mudanças acontecem de maneira uniforme em todo 

sujeito ou que sejam infalivelmente para melhor. Aprende-se também a mudar para 

pior, até à margem da sociedade. Isto faz com que a comunidade educacional deve 

ficar atenta para tornar a aprendizagem positiva, agregando os aprendentes à ética, 

ao saber ser, ao saber conviver e ao saber fazer. 

De acordo com Moran, Masetto e Behrens (2008, p. 23) 

 

Aprendemos melhor quando vivenciamos, experimentamos, sentimos. 
Aprendemos quando relacionamos, estabelecemos vínculos, laços, entre o 
que estava solto, caótico e disperso, integrando-o em um novo contexto, 
dando-lhe significado, encontrando um novo sentido. Aprendemos quando 
descobrimos novas dimensões de significação e antes se nos escapavam, 
quando vamos ampliando o circulo de compreensão do que nos rodeia, 
quando, como numa cebola, vamos descascando novas camadas que antes 
permaneciam ocultas à nossa percepção, o que nos faz perceber de uma 
outra forma. Aprendemos mais quando embelecemos pontos entre a reflexão 
e a ação, entre a experiência e a conceituação, entre a teoria e a prática; 
quando ambas se alimentam mutuamente. 

 



16 
 

Como se vê, analisando os autores, para se constatar a aprendizagem é 

preciso uma apurada observação e constantes questionamentos sobre as mudanças 

provocadas pelo aprendizado. Partindo daí vem a pergunta: Por que algumas 

crianças, adolescentes ou mesmo adultos têm tanta dificuldade em aprender? O 

sistema educacional está preparado para fazer esta observação? Está pronto para 

promover um aprendizado muito além dos conteúdos transmitidos nas salas de 

aulas? Os professores estão preparados para perceberem essas nuances? E 

quando estes aprendizes possuem algum distúrbio mental ou limitação física, como 

é feita esta abordagem?  

 

 

2.3 Educação Especial: conceitos e histórico no Brasil e no mundo 

 

 

É necessário fazer um resgate do breve histórico da Educação Especial, 

Integração Escolar e Inclusão para crianças, jovens e adultos deficientes no contexto 

educacional. 

 

 

2.3.1 Inclusão social - conceitos 

 

 

A palavra inclusão quer dizer “estar incluído ou compreendido; fazer 

parte; inserir-se” (FERREIRA, 2001, p.380). Inclusão é integrar-se e estar totalmente 

ligado com o “outro”. Ela acontece a partir do momento em que se é capaz de 

compreender e admitir a deficiência da outra pessoa, e assim passar a ter a 

oportunidade de participar e conhecer integralmente a sua realidade. 

A inclusão é o resultado da soma de oportunidades bem sucedidas que são 
possibilitadas a qualquer cidadão e não somente dos decretos, sem 
oportunizar o real acesso às oportunidades e aos meios para superar os 
desafios que promovam o seu desenvolvimento. (SILVA, 2003, p. 89, apud 
SILVA; ARAÚJO; DUARTE, 2004)   
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Encontros e desencontros são questões contraditórias que entram em 

discussão quando o assunto “inclusão” afronta paralelamente a forma como a 

diferença é vista conforme visto em Silva, Araújo e Duarte (2004). Os movimentos 

sociais estão ligados intimamente à inclusão escolar, que propõem um trabalho 

igualitário, interligado a mecanismos facilmente integrados e acessados aos bens e 

serviços. 

O ministro da educação Tarso Genro (2004, apud MACEDO, 2006, p.31), 

em sua carta no livro: Direito à Educação – MEC, em defesa dos direitos de uma 

educação inclusiva, afirma que:  

 

[...] essa se faz necessária em nossa luta comum pela emancipação social, 
política e econômica do País, pois, se a história tornou essas pessoas 
sujeitas a dependência, sujeitas à exclusão, foi a sua consciência histórica, 
convertida em resistência e em luta, que as tornou sujeitos de direitos, 
sujeitos de sua própria emancipação. (GENRO, 2004, p. 7) 

 

E com isso, acredita-se que educação brasileira, no processo de se fazer 

inclusiva é um poderoso instrumento para promoção dos direitos humanos 

Segundo alguns especialistas, o Brasil possui uma constituição que trata 

das mais avançadas leis sobre acessibilidade, tal crédito se deve à luta das pessoas 

com necessidades especiais que encontraram no vocábulo acessibilidade o caminho 

mais consistente para se alcançar a inclusão social.  

Como pode ser visto em Mantoan e Prieto (2006), a questão é que nem 

sempre se tem o cumprimento das leis, o que dificulta o exercício da inclusão social, 

deixando à margem da sociedade boa parte da população. Portanto, a base da 

propagação da inclusão seria a conscientização das pessoas. Assim, as condições 

para se promover a autonomia dessas pessoas estariam intimamente ligadas à 

conscientização e participação de cada indivíduo, dentro da sociedade. 

Estas autoras ainda pontuam: 

“A inclusão escolar tem sido mal compreendida, principalmente no seu 
apelo às mudanças nas escolas comuns e especiais. Sabemos, contudo, 
que sem essas mudanças não garantiremos as condições de nossas 
escolas receberem, indistintamente, a todos os alunos, oferecendo-lhes 
condições de prosseguir em seus estudos, segundo a capacidade de cada 
um, sem discriminações nem espaço segregados da educação.” 
(MANTOAN; PRIETO, 2006, p. 23)   
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O que Mantoan e Prieto (2006), remetem trata-se plenamente do 

conteúdo referido neste trabalho, onde a inclusão é um processo diário e longo, sem 

discriminar ou rotular o aluno por suas limitações ou dificuldades. Evidentemente, o 

meio mais consistente para arrematar tal questão gira em torno da comunicação que 

se apresenta como principal veículo de propagação para transformar a sociedade 

em um ambiente inclusivo. 

 

 

2.3.2 Histórico 

 

 

A história da Educação Especial, de acordo com Mazzotta (2005, p.16), 

tem uma visão errônea, mas que está inserida num contexto histórico e social que 

envolve a pessoa deficiente. Essa visão varia muito de sociedade para sociedade, 

de cultura para cultura e de família para família. Em se tratando de pessoa com 

deficiência, era relacionada com a falta, a possessão demoníaca, ou sobrenatural, 

pois, “[...] até o século XVIII, as noções a respeito da deficiência eram basicamente 

ligadas ao misticismo e o ocultismo, não havendo base científica para noções 

realísticas”. Assim sendo, a própria religião contribuía para que essas pessoas 

fossem deixadas à margem da sociedade. Eram sempre vistas como seres 

imperfeitos, impuros, não sendo à imagem e à semelhança de Deus, como as outras 

pessoas consideradas próximas da perfeição divina. 

O autor traça um perfil do processo que desencadeou uma preocupação 

maior com a vida, a educação e o bem-estar de pessoas deficientes. Ele faz um 

paralelo entre a história no contexto europeu e no brasileiro e enfatiza que 

principalmente na Europa, “[...] os primeiros movimentos pelo atendimento aos 

deficientes, refletindo mudanças na atitude dos grupos sociais, se realizam em 

medidas educacionais”. (MAZZOTTA, 2005, p.17). 

No mundo, as primeiras medidas para o trabalho com deficientes se 

deram primeiro com surdos e depois com cegos, que têm uma aceitação maior, 

diferente dos chamados idiotas ou selvagens. Segundo Mazzota (2005), a educação 

especial no Brasil foi inspirada em experiências concretas feitas na Europa e nos 
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Estados Unidos. Iniciou-se no século XIX, começando a atender cegos, surdos, 

deficientes mentais e deficientes físicos.  

Conforme Mazzota (2005), no período de 1957 a 1993, várias iniciativas 

de âmbito nacional foram criadas. No Brasil, o governo federal criou campanhas com 

fim específico para o atendimento educacional às pessoas com necessidades 

educacionais especiais, que foi assumido em nível nacional. A partir desse período, 

várias providências foram tomadas a respeito do assunto. Os órgãos competentes e 

pessoas envolvidas viram a necessidade de se dar espaço às pessoas com 

deficiências, por meio de decretos e leis para subsidiar a formulação de políticas e 

estratégias para o desenvolvimento da educação especial em todos os âmbitos.  

 

 

2.3.3 Direitos Fundamentais 

 

 

Tratando-se de igualdade, um dos maiores documentos considerados 

historicamente de grande valia, é a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, 

que foi criado em 1789, no início da Revolução Francesa, que abre às pessoas 

direitos que não podem ser transferidos, independente de sua classe, e sustentando 

antecipadamente o seu primeiro artigo que diz: “Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em direitos”. (SASSAKI, 1997, p. 34 apud GIL, 2002) 

Um dos pontos mais grandiosos da sociedade é a educação, que visa 

tratar o ser humano de forma igualitária, buscando integrá-lo entre os diferentes. 

Mas para que isso ocorra de forma viável e positiva, é necessário retirar das salas 

de aula as diferenças que existem nas pessoas diferentes. 

Segundo Sassaki (1997, apud GIL, 2002), diante de alguns estudos 

apresentados, apenas no século XX, passou-se a pensar em inclusão como forma 

de integração entre as pessoas consideradas diferentes. Ligadas intimamente, 

inclusão social e inclusão educacional, são formadas por um conjunto de políticas 

públicas e particulares, que levam, sobretudo, a escolarização para todos os 

sentidos humanos da sociedade, dando prioridade à infância e à juventude. 
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Este autor discorre sobre, em 1945, ter sido a fundação da Organização 

das Nações Unidas - ONU que deu um grande impulso no processo de inclusão 

social. Quatro décadas mais tarde houve uma grande mobilização mundial, 

principalmente com a Declaração do Ano Internacional da Pessoa Portadora de 

Deficiência. Tal repercussão intensificou a luta pela garantia dos direitos igualitários 

a todos os cidadãos, independente da raça, religião ou deficiência que a pessoa 

possa apresentar. 

No século XX, pessoas com necessidades especiais saíram do 

anonimato, e passaram a ser vistas igualmente como cidadãos, dotadas de direitos 

e deveres com plena participação na sociedade e com a contemplação no ano de 

1948, com a Declaração dos Direitos Humanos, que declara que, “Todo ser humano 

tem direito à Educação”. (SASSAKI, 1997, p. 34, apud GIL, 2002): 

 

[...] a integração social, afinal de contas, tem consistido no esforço de inserir 
na sociedade pessoas com deficiência que alcançaram um nível de 
competência compatível com os padrões sociais vigentes. A integração 
tinha e tem o mérito de inserir o portador de deficiência na sociedade, sim, 
mas desde que ele esteja de alguma forma capacitado a superar essas 
barreiras físicas, programáticas e atitudinais nela existentes. Sob a ótica dos 
dias de hoje, a integração constitui um esforço unilateral tão somente de 
pessoa com deficiência e seus aliados (a família, a instituição especializada 
e algumas pessoas da comunidade que abracem a causa da inserção 
social). Sendo que estes tentam torná-la mais aceitável no seio da 
sociedade.”  

 

Historicamente, visando a melhor forma de trabalhar com a inclusão, 

essas leis têm como finalidade assegurar como base a todos que tenham 

necessidades especiais o direito à justiça, à integração, e à igualdade, dando 

margem para que eles adquiram atitudes de respeito, de ajuda e de compreensão. 

No entanto, há uma imensa necessidade de se mudar o foco de visão 

pelo qual se percebe os direitos já instituídos, como também aqueles que 

necessariamente precisam ser acrescidos, para que o processo de construção de 

uma nova tipologia social aconteça e apareça, seja por modificações grandes ou 

pequenas, nos ambientes físicos, no interior de cada indivíduo, bem como nas 

atitudes e pensamentos da própria pessoa portadora dessas necessidades. 
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Embora a palavra inclusão habite na grande parte dos discursos, em 

diversos ambientes e situações, é notável que seu significado ainda não se aplique 

na integridade. Neste contexto, geralmente as pessoas que necessitam de atenção 

especial ficam à margem do convívio social, sendo privadas da participação dos 

acontecimentos sociais. 

A inclusão evidencia-se quando se tem mudanças na maneira de agir, 

pensar, tratar e educar as pessoas, principalmente por evidenciar a diversidade de 

saberes e condições de conhecimento, exigindo que haja uma mudança não só 

apenas no conceito de inclusão social, mas principalmente, nas atitudes de cada 

cidadão. 

 

 

2.3.4 Políticas públicas para deficientes no Brasil 

 

 

Hoje, existe uma vasta legislação acerca da proteção e do direito ao 

cidadão com necessidades especiais, há a criação de inúmeras leis que apresentam 

textos protecionistas, com discursos que declaram e asseguram inteiramente o 

direito de todos. Entretanto, ainda é necessário que essas ações tornem-se efetivas 

diante dessas políticas públicas, para que esses direitos se concretizem em fatos 

reais. 

Consequência da inclusão social, a inclusão educacional ou a educação 

especial que se difere da escola especial surgiu com o intuito de minimizar as 

barreiras postas para alunos com necessidades educativas especiais.  

Para um melhor atendimento a todas as crianças e sem nenhuma ligação 

ao preconceito, diversas medidas administrativas, políticas e financeiras foram 

criadas. 

Todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sócias, emocionais, lingüísticas, ou outras, crianças deficientes 
e bem dotadas, crianças que vivem nas ruas e que trabalham crianças de 
populações distantes ou nômades, crianças de minorias lingüísticas, étnicas 
ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou 
marginalizadas. (DECLARAÇÃO SALAMANCA, 1994, p. 17) 
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Esse processo de transformação e desenvolvimento para a inclusão, não 

é apenas uma tarefa a ser realizada por políticas educacionais, mas também e, 

principalmente, pelos responsáveis pela partilha de recursos financeiros, programas 

de saúde, nutrição, bem-estar familiar, entre outros.  

O Ministério da Educação e a Secretaria de Educação Especial, em 

conjunto, criaram um Grupo de Trabalho, que desenvolveu a Portaria nº 948/2007, 

denominada Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, com o objetivo de “acompanhar os avanços do conhecimento e das lutas 

sociais, visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de 

qualidade para todos os alunos.” (BRASIL, 2007a). Esta Portaria elenca uma série 

de leis, documentos, tratados, enfim, todas as formas de políticas públicas que 

atendam à inclusão social e educativa, com o fito de aglomerar o maior índice 

possível destes instrumentos de proteção e garantir o conhecimento e aplicação 

destes. 

Segundo o Grupo MEC (BRASIL, 2007a), a partir da década de 80, houve 

no Brasil uma preocupação com a temática da inclusão. O contexto impulsionou a 

criação de leis e políticas públicas que englobassem toda a população com 

necessidade especial dentro do convívio coletivo com os demais componentes da 

sociedade. Defendendo e protegendo uma educação para excepcionais ao sistema 

geral de educação está a LDB, primeira na lei 4.024 de 1961.  Nos anos 70, uma 

emenda apresentada à Constituição Brasileira, a Lei nº 5.691/71, passa aos 

deficientes o direito assegurado relacionado a uma melhora grandiosa na condição 

econômica e social para com a educação especial gratuita. A Lei 9.394, no ano de 

1996, a conhecida “LDB”, adapta-se à legislação federal, reforçando a ideia de que 

as crianças com necessidades educacionais especiais devem ter prioridades ao 

serem inseridas na rede regular de ensino. (BRASIL, 1996) 

Neste contexto, o Grupo de Trabalho MEC (BRASIL, 2007a), especifica 

que em um dos seus direitos fundamentais, que é “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (art. 3º, inciso IV). Ainda aborda sobre o artigo 205, que trata a 

“educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da 

pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.” Ainda de acordo 

com o grupo, trata-se também do art. 206, inciso I, que estabelece a “igualdade de 
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condições de acesso e permanência na escola” e destaca-se, ainda, o artigo 208, 

que como um dos princípios garantidos, ser dever do Estado, oferecer atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 

2007a). 

Ocorrida na Tailândia, nos anos 90, a Declaração Mundial de Educação 

para Todos oportuniza a todos o acesso livre à igualdade, à ampliação dos meios, 

aos conteúdos e ao ambiente da educação básica. Ocorre nesse mesmo ano a 

aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Brasil, que repete e 

garante os mesmos direitos oferecidos por esta Constituição (BRASIL, 2007a). 

Em 1994, uma Conferência Mundial, que consagrou a respeitada 

Declaração de Salamanca, realizada em Salamanca, na Espanha e representada 

por 88 governos e 25 organizações internacionais torna a afirmar um compromisso 

seguro com a educação especial, priorizando os princípios, as políticas e 

principalmente as práticas na Educação Especial, assegurando sem diferenciação 

os direitos educacionais. Visto também pela “Declaração dos Direitos Humanos”, os 

sistemas educacionais inclusivos, instituem atividades, programas e projetos, que 

visam desenvolver a personalidade dos indivíduos, criando paralelamente um 

fortalecimento de respeito à liberdade e direitos humanos (BRASIL, 2007a).      

Esses princípios conceituam e denominam o objetivo principal relacionado 

aos valores inseridos aos sistemas inclusivos, oportunizando a igualdade e respeito 

às necessidades dos indivíduos, assim abrindo caminhos para uma melhora positiva 

ao trabalho dos professores, motivando ativamente a participação da família e da 

sociedade. Trabalhando dessa forma, serão eliminados pensamentos arcaicos, que 

impedem de colocar em prática o que realmente faz mover e desenvolver os 

sistemas inclusivos de educação.  

Ainda se tratando do Grupo de trabalho do MEC (BRASIL, 2007a) sobre 

as diretrizes de um sistema educacional inclusivo, o Plano Nacional de Educação - 

PNE mostra caminhos e estratégias que devem ser seguidos, mas que são 

apresentados de acordo com as necessidades de cada estado e cada região, 

respeitando, inclusive, a diversidade.  Assim, e ainda baseando-se nos direitos 

fundamentais, é que se pode pleitear que não poderá haver distinção entre alunos, 

seja qual for a diferença ou dificuldade que apresente. Essa distinção abrangerá 

sexo, cor, raça e qualquer outro tipo de diferença, como garantido por lei.    
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Partindo-se de uma visão macro, segundo Alves e Barbosa (BRASIL, 

2007b), essa ambiguidade da escola contemporânea, que se traduz num momento 

como aparelho ideológico do estado, privilegiando a transformação social, 

quebrando a hegenomia dominante e promovendo a inclusão induzida pela 

democratização do acesso e conhecimento que permeiam a educação, 

principalmente a inclusiva. Sendo neste aspecto favorável a problematização das 

características conceituais interligadas ao conceito de diferença, caracterizadas pela 

dinâmica de se compreender a relação da constituição da identidade e subjetividade 

do sujeito. Nessa perspectiva, a função da escola carece de reformulação, pois esta 

define as ações educacionais que norteiam o desenvolvimento do aluno e sua 

constituição como sujeito pensante. 

A educação inclusiva, como direito constitucional garantido, promove uma 

educação que considera a diversidade humana e valorização das diferenças como 

recurso de aprendizagem, passando a questionar as práticas e concepções teóricas 

da educação especial, e mais, sinaliza que “[...] para que os sistemas de ensino se 

organizem de forma diferenciada, investindo na flexibilidade curricular, na 

dinamicidade pedagógica e na potencialidade de aprendizagem de todos os alunos.” 

(ALVES; BARBOSA, 2007, BRASIL, 2007b) 

Em nova perspectiva, a inclusão escolar se torna imprescindível de ser 

realizada de forma radical e sistêmica, suprimido bipartições das escolarizações 

especial e comum, fundamentando-se num único espaço de aprendizagem, com 

projetos pedagógicos que permitam interações democráticas, participativas e 

autônomas.  

Os instrumentos legais da área que norteiam as ações são:  

 

1. Politica Nacional de  Educação Especial (1994); 

2. Lei nº 9.394/96 Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN); 

3. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (2001); 

4. Portaria nº 948/2007 – Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva; 
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Vale ressaltar que esta última portaria, a mais recente, traz em seu 

escopo todas as leis, tratados, conferências, decretos, etc., todos os instrumentos 

que dizem respeito à educação inclusiva, sua diretrizes que norteiam todas as ações 

necessárias para promover a inclusão social e, principalmente, a educativa.  

Como qualquer cidadão, o deficiente físico tem direito à educação, ao 

esporte, ao lazer, à assistência social, à cultura, à saúde, ao trabalho, à vida familiar, 

ao transporte e à previdência. Contudo, apesar de ter seus direitos garantidos pela 

Constituição, muitas vezes esses direitos não são respeitados e até negados. 

De acordo com Clemente (2004, apud SOUZA, 2008, p.30), ainda hoje as 

pessoas deficientes são: 

 
[...] vítimas de barreiras que vão desde a falta de acessibilidade, passando pelo 
déficit de transporte adaptado e chegando ao completo desconhecimento de 
suas habilidades, assim as pessoas deficientes vêem cada vez mais distantes as 
chances de plena inclusão. 
 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência – 

SICORDE existem as seguintes leis e decretos que tratam sobre deficiência: 

ü Lei Federal nº 7.853, de 1989 

ü Decreto 5.296/04 – regulamenta as leis de acessibilidade; 

ü Decreto 3.956 de 08/10/2001 (ratifica convenção da OEA). 

ü Defesa de Direitos - Decreto n º 3.298/99 

ü Defesa de Direitos – Lei nº 7.853/89 

ü Lei da Acessibilidade nº 10.098/00 

ü Lei 10.436/02 – Língua Brasileira de Sinais 

ü Programa de Valorização da Pessoa Portadora de 

Deficiência  - Portaria 22/2003 e resolução 2878 

ü Saúde Mental – Lei 10.048/00 

ü BPC – Benefício de Prestação Continuada 

ü Passe Livre Federal – para transporte urbano 

ü Isenção de IPI para compra de carro 

ü Isenção de ICMS para compra de carro 

ü Sistemas de cotas para funcionários em empresas. 
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Há uma vasta legislação em outros âmbitos federais que trazem sempre 

em seu escopo o tratamento dado ao deficiente físico.  

E Alves e Barbosa (2007) ainda conceituam como: “[...] a educação 

especial como modalidade de ensino que deve acontecer, preferencialmente, na 

classe comum do ensino regular. Pode-se inferir que, [...] o termo 

“preferencialmente” favorece o entendimento de que a escolarização da pessoa com 

deficiência pode ou não acontecer na escola comum.” Assim, o modelo anterior 

adotado com metodologia pré-determinada, planejamentos pedagógicos restritos, 

métodos e estratégias de ensino limitadas, com foco na centralidade da deficiência, 

suprimiam deste aluno com deficiência, a capacidade de aprender. (ALVES; 

BARBOSA, 2007, p. 25, passim, BRASIL, 2007b). 

Desta feita, a educação inclusiva propõe mudanças no ato de gerir esses 

conhecimentos, deliberando a todos o espaço do aprender de forma que esse 

atendimento especializado passe a ser reinterpretado como forma de o aluno com 

deficiência tenha acesso aos conteúdos curriculares de igual forma comum a todos. 

Neste artigo, as autoras ainda sugerem que a educação especial se invista do 

principio de transversalidade, pois esta transpassa todos os níveis, etapas e 

modalidades.  

 

 

2.4 A Educação Inclusiva nas Universidades 

 

 

O ambiente universitário, por sua vez, tem a importante função de 

trabalhar juntamente com a comunidade acadêmica a socialização dos alunos com 

deficiências e, posteriormente a iniciação do processo de desenvolvimento para a 

inclusão. É o que se pode discutir em Alves e Barbosa (BRASIL, 2007b): 

 

“Há várias indagações, as quais se tornam desafiantes alguns 
questionamentos sobre o papel da escola e seus processos organizacional 
e educacional objetivando o ensinar e aprender numa construção de uma 
escola de qualidade para todos” (p.23). 
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Em seu artigo, Almeida (BRASIL, 2007b, p. 133), inicia sua exposição 

ressaltando que, apesar da trajetória de reformas e avanços das universidades 

brasileiras na educação, estas carecem de promoverem a inclusão destas pessoas 

com necessidades em seus âmbitos institucionais por não satisfazerem suas 

exigências, correlacionando com afirmativa de Sguissard (2004, apud ALMEIDA, 

BRASIL, 2007b, p. 133) quanto à mercantilização da educação.  

Almeida (2007b), em sua afirmativa, ressalta que quando a instituição 

necessita sobreviver dentro de um conceito capitalista que visa estabelecer forças 

produtivas e novas relações sociais e de trabalho, as justificativas dissimuladas 

apontam para o foco na pessoa, por seu poder aquisitivo, e consequentemente, em 

condições menos favorecidas, não se tinha acesso e, muito menos ainda, quando se 

tratava de pessoas com deficiência. Relata ainda que “[...] com algumas exceções, 

conseguiram reverter o sentido do bem público para o sentido do bem rentável.”, não 

se promovendo, assim, a democratização do acesso e este só acontece quando se 

alia a um funcionamento que garanta a qualidade. (PEIXOTO, 2006, apud 

ALMEIDA, 2007, p. 133, BRASILb, 2007). 

Com essa banalização do acesso, em detrimento ao lucro, e 

consequentemente uma fábrica de geração de diplomas, Almeida (BRASILb, 2007), 

aponta que muitas vezes são questionáveis por sua eficiência.  

Neste caso, qual seria a posição do Estado, pois este é o maior 

responsável pelo controle que garanta as políticas públicas, já sabendo que uma 

instituição de ensino sempre, por seu contexto histórico-social, está vinculada a 

resistência diante de modelos impostos, enfrenta desafios para se democratizar, 

celeiro de conhecimento e cultura, além de preservar e socializar o indivíduo de que 

dela necessita, garantido seus direitos constitucionais e de personalidade? 

Integrando-se ao conceito abordado por Almeida (BRASILb,2007), a 

proposta primordial da inclusão é que sejam totalmente excluídas e combatidas as 

desigualdades nas formas de tratamento, e assim criar uma igualdade que foi 

abolida pelo ensino regular e o ensino especial.  O fato existente é que todas as 

pessoas são diferentes e é preciso aceitar e conviver de alguma forma com essas 

diferenças, a intenção atual é fazer com que essas pessoas tornem-se parte da 

sociedade. O sujeito não pode ser visto integralmente apenas pela universalização, 



28 
 

mas, sim, por suas particularidades relacionadas ao gênero, a etnia, a origem e suas 

crenças.  

Ainda, de acordo com a Lei nº 948/2007 (BRASIL, 2007a): 

 

“Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº/2002, que 
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica define que as instituições de ensino 
superior devem prever em sua organização curricular formação docente 
voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre 
as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais.” 

 

Bem se vê que, de acordo com a resolução, há a necessidade premente 

de as universidades se preparem e reformularem seus currículos para formar 

docentes capazes de atenderem a estes alunos de forma adequada e igualitária. 

Dentro das Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, o Grupo MEC (BRASIL, 2007a) relata que a 

inclusão escolar tem início na educação infantil, devendo perpetuar-se ao longo de 

toda a vida acadêmica, formando-se na base as condições necessárias para a 

construção do conhecimento e de seu desenvolvimento global. Determina ainda, que 

em todas as etapas deste desenvolvimento, é necessário o atendimento educacional 

especializado, devendo ser organizado de modo a apoiar o desenvolvimento dos 

alunos em turnos inversos na própria escola ou centro especializado. 

Para a modalidade de educação de jovens e adultos e educação 

profissional, estas ações de atendimento educacional especializado, promovido por 

acompanhamento de tutores, ledores, instrutores, tradutores/intérpretes da língua 

brasileira de sinais na educação especial, possibilitam a ampliação e oportunidades 

para a inserção no mundo do trabalho, além de promover a oportunidade de 

escolarização adequada. Devendo-se constituir também ao longo de todo esse 

processo de escolarização, esse atendimento estar vinculado com a proposta 

pedagógica do ensino comum. 

Conforme visto nas diretrizes (BRASIL, 2007a), na educação superior, a 

transversalidade citada por Alves e Barbosa (BRASIL, 2007b, p. 25) deve ser inserta 

nas ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos, 

evitando-se assim, a desistência e, consequentemente, a evasão, pois com esses 
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respaldo e apoio, este aluno esteja protegido e garantido por seus direitos. Ainda 

sugerem que:  

Estas ações envolvem o planejamento e a organização de recursos e 
serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas 
comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e 
pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no 
desenvolvimento de todas as atividades que envolvem o ensino, a pesquisa 
e a extensão. 

 

E para que sejam possíveis os desenvolvimentos destas ações, as 

diretrizes desta lei acrescentam que: 

 
Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua 
formação inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da 
docência e conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a 
sua atuação no atendimento educacional especializado e deve aprofundar o 
caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino 
regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional 
especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação 
superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a 
oferta dos serviços e recursos da educação especial. Esta formação deve 
contemplar conhecimentos de gestão do sistema educacional inclusivo, 
tendo em vista o desenvolvimento de projetos em parceria com outras 
áreas, visando à acessibilidade arquitetônica, os atendimentos de saúde, a 
promoção de ações de assistência social, trabalho e justiça. 

 

Como pôde ser observado, de acordo com as diretrizes, há também a 

necessidade de se capacitar o docente para atender aos alunos de forma igualitária, 

mas especializado em atendimento especial para se promover uma inclusão social e 

educativa livre de bipartições entre alunos especiais e comuns, assegurando a este 

educando o direito de se profissionalizar e estar apto para o mercado de trabalho 

sem distinção de capacidade e de desenvolvimento. 

 

 

2.4.1 Formação continuada – o professor e sua educação 

 

 

Para se fundamentar esta dificuldade de as instituições de ensino não 

estarem preparadas para formarem o docente, ainda tem-se as barreiras impostas 

pelos próprios docentes, como pode ser visto em Manzine (BRASIL, 2007b, p.79). 

Este autor aponta para o argumento que dificulta o processo de inclusão escolar ser 
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a falta de preparação dos professores, que incidem sobre o medo inicial deste 

professor de receber um aluno especial, mas que esse medo se dilui com o passar 

do tempo, quer seja pela experiência ou por buscarem apoio interno na escola até 

cursos adicionais externos. Relata ainda sobre a formação deste professor que não 

deve se ater apenas à graduação, pois a preparação dever ser dinâmica e 

continuada e que em várias situações de formação acontecidas em outras áreas, é 

fator determinante para incrementar o currículo, fato esse não acontecido na 

formação continuada de professores, que se pode justificar pela baixa remuneração, 

dificultando o investimento, mas que nos últimos anos tem sido modificada 

gradativamente, e pela própria visão do docente que não vê importância desse 

investimento como importante fator de desenvolvimento profissional.  

Manzine (BRASIL, 2007b, p.80) elenca que na formação continuada 

destes professores da educação inclusiva os procedimentos adotados para essa 

formação se dão basicamente fora de um curso de especialização acadêmico, já 

existentes, também na modalidade a Educação a Distância, geralmente promovidos 

pelas secretarias envolvidas e enumera os seguintes tipos: 

 

1. A formação continuada por meio de cursos, extra-sala de aula; 
2. A formação continuada em serviço, com ênfase na preparação direta, 

por meio de supervisão; 
3. A formação, com informações coletadas na sala de aula, e discutidas 

com o professor, chamada de educação reflexiva; 
4. A formação com auxilio de um profissional externo à escola, chamada de 

colaborativa. 

 

Basicamente, são encontros de grupos em seminários, palestras ou 

congressos onde são discutidas as experiências de sala de aula, compartilhadas 

informações e montados os grupos de trabalho para constituir os alicerces para as 

ações inclusivas. Contudo, estes conteúdos discutidos podem não chegar até a sala 

de aula, e para que isso ocorra, há o engajamento dos gestores locais, por meio das 

políticas públicas, inserirem as ações sugeridas na sala de aula. Outro fator 

importante para que isso se desenvolva, segundo Manzini (BRASIL, 2007b, 81), é 

imprescindível a predisposição deste professor em participar destas ações, 

justamente para se estabelecer mudanças e transformações de estruturas 

administrativas e de ensino.  
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Quando enfoca essas ações, Manzini (BRASIL, 2007b, p.82) salienta que 

sem um planejamento é impossível de se trabalhar e, outra dificuldade, deve-se a 

falta de compreensão conceitual daquilo que se faz na prática, sem se saber a qual 

teoria estaria embasando e explicando a prática pedagógica do professor, pois seu 

objeto de trabalho é o ensino e como ensinar, destacando-se ainda que é de suma 

importância uma base teórica sobre ensino aprendizagem para alunos com ou sem 

deficiência. Trata ainda sobre ser um professor bem preparado aquele tem definido 

na prática e na teoria como conduzir, explicar, avaliar e reformular a prática de 

ensino aprendizagem frente a um planejamento pré-estabelecido não padronizando 

o currículo, mas criar condições para que o seu aluno tenha condições de se 

apossar do currículo de que ele precisa. 

 

 

2.5 O PPNE – Programa de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais da 

UnB 

 

 

Por ser uma instituição educacional de renome e sempre procurando, 

dentro de seus objetivos, como propulsora sob o impulso de renovação do ensino 

superior no Brasil, a UnB apresenta-se, desde seus primórdios, como uma 

universidade integrada e que tem como missão produzir, integrar e divulgar 

conhecimento.  

Dentro desta visão sistêmica, construindo e constituindo cidadãos 

comprometidos com a ética e a responsabilidade social, além de fazer parte da 

missão, o conhecimento também é a mola propulsora da UnB e para tanto, com o 

compromisso de promover este conhecimento, como uma das pioneiras na prática 

de desenvolvimento da Educação Especial. Coerente com essa proposta, a UnB, em 

1999, cria o Programa de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais, com o 

objetivo de apoiar a integração social do estudante e em seu desempenho 

acadêmico, proporcionando assim, oportunidades iguais a pessoas com 

necessidades distintas. Desta feita, a UnB, por meio do programa, trata de promover 

a inclusão social e educativa de pessoas com necessidades especiais no ensino 

superior. (PPNE, 2010) 
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Tem como meta:  

[...] a integração do portador de deficiência, o pleno exercício de seus 
direitos básicos com respeito e dignidade, iguais oportunidades no meio 
social, sem privilégio ou paternalismo bem como a existência de condições 
básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e utilização de 
equipamentos e instalações das Instituições de Ensino Superior. 

 

O Programa é gerido e se mantém por meio da ação conjunta de nove 

Grupos de Trabalho com funções específicas visando o atendimento em sala 

especial no PAS, em eventos como vestibulares e concursos em parceria com o 

Centro de Seleção e Promoção de Eventos - CESPE; de socialização e política de 

integração com o Decanato de Assuntos Comunitários - DAC; de acompanhamento 

acadêmico com o Decanato de Graduação - DEG; de suporte acadêmico e 

tecnológico com a Educação Especial da Faculdade de Educação; de caráter 

reivindicatório e participativo da Pessoa com Necessidades Especiais Universitário; 

de acessibilidade e eliminação de barreiras arquitetônicas com a Prefeitura do 

Campus; de divulgação com a Assessoria de Comunicação Social - ACS da UnB; de 

apoio a cursos e vivências com a Psicologia e finalmente, de pesquisa na área 

tecnológica e de equipamentos com a Faculdade de Tecnologia - FT (PPNE, 2010). 

Em dados levantados diretamente na coordenação do PPNE, a partir do 

segundo semestre de 2006, eram 72 alunos atendidos pelo programa, nos primeiro 

e segundo semestres de 2007, estes números representavam 130 alunos, já no ano 

de 2008, eram 118 alunos. Em 2009, 107 alunos foram atendidos pelo programa, no 

primeiro semestre de 2010, somavam-se 60 alunos. Nestes dados levantados, 

obteve-se também a informação de que, no total, havia 88 ex-alunos da graduação e 

7 alunos da pós-graduação (PPNE, 2010). 

O programa atende como público específico, portadores de quaisquer 

tipos de deficiências temporárias ou permanentes, citando-se a deficiência física 

(incluindo a paralisia cerebral), visual, auditiva, além das pessoas com deficiências 

múltiplas. Tem como preceito básico que as necessidades especiais nas pessoas 

não devem, absolutamente, representar qualquer tipo de empecilho para que 

tenham acesso à formação superior. Para isso, o PPNE desenvolve uma política de 

convivência universitária, visando à integração e formação de cidadãos plenos 

(PPNE, 2010). 
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O Programa de Apoio possui um regimento interno, que norteia e dá 

direcionamento aos objetivos propostos, possui a Resolução do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão nº 48/2003, de 12 de setembro de 2003, que dispõe 

sobre os direitos acadêmicos de alunos regulares Portadores de Necessidades 

Especiais (PNEs) da UnB, como instrumento regulador para obtenção e concessão 

de benefícios e serviços pelo PPNE. 

Dispõe ainda, da Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão  nº 10/2007, de 3 de abril de 2007, sobre a criação do Programa de Tutoria 

Especial (PTE), normaliza o apoio acadêmico a estudantes com necessidades 

especiais e dá outras providências, cujo objeto trata-se do apoio acadêmico aos 

estudantes da UnB com necessidades educacionais especiais realizado por 

estudante da Universidade, sob a supervisão do professor da respectiva disciplina e 

da sua Unidade Acadêmica, com o acompanhamento do PPNE, desde que este 

esteja inscrito no programa. Este acompanhamento é realizado por meio de serviço 

voluntário, ou quando remunerado, se dá por meio de concessão de bolsa de tutoria. 

Outra informação importante trata-se do Roteiro de Entrevista – 

Acolhimento quando da inscrição deste aluno no Programa, onde são abordadas as 

questões sócio-demográficas deste aluno, onde se pode obter muitas informações 

acerca do universo deste aluno, desde a sua aquisição de deficiência, até como 

chegou à universidade, além de se buscar saber se necessita de recursos e quais os 

mais relevantes para sua adaptação. Infelizmente, se obteve acesso a estes 

documentos via cópia, não podendo anexá-los aqui para melhor fundamentar e 

ilustrar esta pesquisa. 
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3 . METODOLOGIA 
 
 

Este trabalho dividiu-se em duas etapas, quais sejam pesquisar o 

referencial teórico e, a partir deste, ir a campo fazer os levantamentos acerca do 

tema para que se pudesse elaborar um instrumento de pesquisa.  

 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

 

Baseando-se em conceitos de autores acerca de fatos empíricos para 

serem transformados em fatos concretos, norteando o trabalho, buscou-se em 

Roesh (1999, apud STEFANOVITZ, 2006), que trata o modelo apresentado como 

uma pesquisa exploratória, pois são levantados dados ainda pouco explorados e 

desconhecidos, que se avaliados podem subsidiar e nortear ações que venham 

propor melhorias e tratamento dos dados.  Permeados pela necessidade de se 

aprofundar ainda mais nos dados para se buscar respostas concretas, ou pelo 

menos, satisfatórias, para responder às hipóteses iniciais, e tratam de saber se a 

inclusão social dentro de um ambiente educacional de uma instituição de ensino 

superior acontece verdadeiramente, a partir da implantação de um programa de 

apoio para pessoas com necessidades especiais. Ainda de acordo com o autor, 

quando este afirma ser a pesquisa exploratória capaz de definir melhor o problema 

da pesquisa, propor condições de se chegar a uma solução, definir e classificar fatos 

e variáveis.  

Assim, optou-se também por uma pesquisa exploratória para aferir e 

averiguar se com a implantação do PPNE na UnB as ações foram implantadas e 

mais: se os professores envolvidos no cerne da questão estavam preparados para 

receber este aluno com necessidades especiais. 

 

 

 



35 
 

3.2 Tipo de abordagem 

 

A abordagem empregada classifica-se como qualitativa e busca descrever 

características do processo de inclusão social na UnB e como se dá esse processo. 

Os dados utilizados nesta pesquisa provêm de um projeto real, o Plano de Apoio 

para Pessoas com Necessidades Especiais – PPNE – da UnB.  Foi preciso entender 

o ambiente em que esse plano de apoio se insere e analisar de forma imparcial o 

significado das informações recebidas.  

Buscou-se investigar o universo do alunado que compõe o quadro de 

pessoas com deficiência e se esses tinham dificuldades no ambiente institucional, 

porém, após fazer levantamentos na biblioteca da UnB de pesquisas de graduados, 

observou-se que já existiam vários trabalhos dentro deste enfoque, e mais: 

observou-se ainda, que havia o plano, dados estatísticos em folders e no endereço 

eletrônico, porém estavam defasados com levantamento de 2006. 

Nesta busca, aferiu-se que não existia trabalho voltado para o professor e 

sua formação, se este tinha o apoio necessário para promover a inclusão destas 

pessoas e se a UnB estava preparada para receber este aluno por meio dos 

recursos pedagógicos e se havia aplicação de metodologias de ensino-

aprendizagem.  

 

 

3.3 Construção dos Dados e Instrumento de Pesquisa 

 

 

Por meio de pesquisa no site das Organizações dos Estados Ibero-

Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura – OEI, no link “Experiências 

Educacionais Inclusivas”, encontrou-se sugestão de um guia para nortear ações 

dentro da Educação Inclusiva, sugerido pela Secretaria de Educação Especial, onde 

há as sugestões de descritores para se implantar a Educação especial em 

instituições de ensino superior. E a partir deste guia, aproveitando-se e adaptando-

se às necessidades de dados desta pesquisa, foi elaborado o instrumento de 

pesquisa para ser utilizado em dois momentos, quais sejam: 
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ü Conhecer os dados mais atualizados da coordenação do PPNE e 

sua atuação; 

ü Conhecer os dados dos professores e aferir se estes professores 

estavam preparados para atender estes alunos especiais. 

A partir desta concepção, elaborou-se um roteiro de entrevista para o 

coordenador do PPNE e questionário para os professores. Contudo, como explicado 

na introdução deste trabalho, a greve gerada na UnB dificultou sobremaneira o 

andamento do trabalho, que inicialmente estava prevista a entrevista com o 

coordenador do PPNE, pessoalmente, e a entrega física do questionário para os 

professores, porém, a solução encontrada para a realização da pesquisa foi enviar, 

via e-mail, para o coordenador e para os professores, o roteiro de pesquisa. 

No caso do coordenador, só seria possível a entrevista por ser apenas 1 

pesquisado e somente ele estaria apto a responder pelo PPNE, então foi recolhido o 

roteiro pessoalmente, e ainda respondeu também o coordenador substituto, 

robustecendo mais a pesquisa. Já com os professores, obteve-se uma lista de e-

mail na Faculdade de Educação, com aproximadamente 30 possíveis pesquisados 

que atuariam na educação especial, deste total, apenas 4 responderam, sendo que 

1 justificou não estaria apto a responder, pois não mantinha em sala de aula nenhum 

aluno especial. Restaram apenas 3 respondentes que atuam ou atuaram com alunos 

especiais no âmbito da educação inclusiva no ensino superior.  

 

 

3.4 Elaboração do instrumento de pesquisa 

 

 

O período de pesquisa compreendeu entre os meses de abril e junho de 

2010. 

Elaborou-se dois tipos de instrumentos, sendo o primeiro, designado aqui 

como Roteiro de Pesquisa para facilitar a entrevista a ser efetuada para o 

coordenador do PPNE, onde, o entrevistado seria arguido e o pesquisador 

assinalaria as opções e faria apontamentos sobre itens a mais, considerados 
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relevantes para a pesquisa dentro da opinião do entrevistado acerca do assunto, 

sobre a funcionalidade e atendimento ao aluno com NE  pelo PPNE. (Apêndice 1) 

Em algumas das questões elaboradas para o coordenador seria feito um 

cruzamento com o roteiro aplicado aos professores, para se aquilatar a visão da 

instituição, por meio do PPNE, se ações propostas foram implantadas e também se 

ter a visão do orientador educacional, se estas ações beneficiavam ou não o seu 

trabalho docente na educação inclusiva, além de mensurar seu conhecimento sobre 

o assunto. 

Este foi dividido em duas partes, sendo que na primeira parte referia-se a 

questões fechadas sobre dados sociais e demográficos educativos, que envolviam 

dados acerca do universo docente e discente que compõe o PPNE, formação dos 

professores, deficiências que os alunos possuíam e uma avaliação de 19 descritores 

acerca de elementos arquitetônicos e didático-pedagógicos para o atendimento das 

NE que pudessem ou estivessem implantadas pela universidade com 5 indicadores 

de conceitos entre “ótimo” e “inexistente”, onde o entrevistado poderia optar por um 

indicador apenas. Na segunda parte, em questões fechadas, buscou-se saber, 

baseado na proposta do PPNE, em 34 descritores acerca dos recursos didático-

pedagógicos e sociais ofertados aos alunos com NE pelo PPNE, com 5 indicadores 

de conceitos entre “sempre” e “nunca” e, por fim, baseadas em alguns trabalhos de 

conclusão de curso, buscou-se saber se 16 ações propostas foram implantadas com 

a opção de assinalamento de “sim” e “não” e se foram realizadas com a opção de se 

assinalar “total” e “parcial”. 

No segundo instrumento, ao qual designou-se também como roteiro de 

pesquisa, direcionado para o professor, também foi dividido em duas partes. 

(Apêndice 2) 

Na primeira parte, tratou-se de questões fechadas sobre o perfil do 

entrevistado, constando dados sócio-demográficos onde buscou-se aferir o gênero, 

faixa etária, grau de escolaridade e formação específica, tempo de experiência e se 

atuava também fora da UnB, além de procurar saber se este orientador também era 

pessoa com NE. Caso fosse, em uma questão aberta, pediu-se para especificar que 

tipo de necessidade, se tinha dificuldades para atuar como docente e quais eram 

essas dificuldades. 
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Na segunda parte, designada como questões investigativas, constaram-

se, ao todo, dez questões fechadas e abertas. Uma questão fechada solicitou para 

assinalarem que tipo de necessidade possuía o aluno com NE com que trabalhava, 

uma questão buscou saber se na UnB eram oferecidos cursos de preparação para 

atender os alunos com NE com indicadores “sim” ou “não”. Uma questão buscou 

aferir se esta preparação era adequada e outra como definia a relação 

professor/aluno e aluno/aluno conceituando-as como “ótima”, “boa” ou “regular”. 

Apresentou-se 5 indicadores entre “nunca” e “sempre” para serem analisados 

descritores baseados na proposta do PPNE da UnB, que também foi aplicado aos 

coordenadores com o intuito de se fazer um paralelo entre dois universos, ou seja, 

de um lado a visão da instituição e do outro, a visão do educador, totalizando cinco 

questões fechadas. 

Nas questões abertas, também cinco, solicitou-se especificar 

metodologias adotadas para atender o aluno normal e com NE, se este professor 

saberia especificar algum mecanismo dentro das políticas públicas de proteção ao 

aluno com NE, também buscou-se aferir se havia diferença entre alunos normais e 

alunos com NE, assinalando como “muito diferente”, “pouco diferente” e “igual” e que 

se justificasse. Pediu-se para especificar quais seriam as dificuldades encontradas 

para trabalhar com alunos NE e também pediu-se a opinião deste professor sobre a 

educação especial e se poderia trazer alguma contribuição. 

A partir do próximo capítulo, serão expostas as questões e respostas, 

associando-as ou dissociando-as.  
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4. ANÁLISES E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 
 

Como explicitado na metodologia, houve dois roteiros de pesquisas sendo 

estes direcionados para o coordenador do PPNE e o vice-coordenador e para os 

orientadores educacionais, por isso, cada conjunto será analisado em separado. 

 
 

4.1 Resultados da Pesquisa – Roteiro de Pesquisa 1 - Coordenador 

 

 

4.1.1 Dados sociais e demográficos educativos – 1ª parte 

 

 

Esta questão 1 versou sobre se o PPNE poderia quantificar os alunos 

matriculados na UnB, quantos possuíam alguma deficiência, se havia desistentes na 

classe comum e se também tinham dados sobre os alunos com NE também 

desistentes. Se havia alunos com NE, mas que não estavam inscritos no PPNE, 

buscou-se também saber o total de professores, os que atuavam em salas comuns e 

os que atuavam com os alunos com NE, e se ainda existiam dados sobre se este 

professor também era pessoa com NE. Nesta questão, tanto o coordenador, bem 

como o vice, não assinalaram, também não se pôde saber se esta falta de 

informação se deu por não terem dados ou se acharam irrelevantes esta questão. 

Na questão 2 foi perguntado sobre a formação destes professores como 

grau de escolaridade entre graduação, especialização, mestrado e doutorado, porém 

este dado seria atribuído aos professores do quadro docente da UnB, bem como se 

havia formação específica na educação especial como treinamento, formação 

continuada especialização e se não possuía formação específica. Por assinalarem 

com X, tanto o coordenador quanto o vice, presume-se, entenderam se tratar das 

suas graduações e não dos professores do quadro da UnB, que foram solicitadas 

quantificações na questão anterior. Se for para analisar suas respostas, ambos 

possuem graduação e como formação na educação especial, possuem apenas 

treinamento. 
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Na questão três, por meio do quadro abaixo demonstrado, buscou-se 

conhecer quais os tipos de NE este aluno PNE possuía, e obtiveram-se as seguintes 

informações: (Quadro 1) 

 

DESCRITORES C VC 
Deficiências mentais C  
Deficiências sensoriais, incluindo os portadores de deficiência auditiva e 
deficiências visuais 

C VC 

Desordem da comunicação  VC 
Desordem do comportamento  VC 
Deficiências múltiplas e graves: incluindo portadores com várias deficiências, tais 
como: paralisia cerebral e retardamento mental, surdez, cegueira, deficiências 
físicas e intelectuais graves 

C VC 

Super dotados   
Outros C  

Quadro 1 – Tipos de Necessidades Especiais 
Fonte: dados da pesquisa 

 

As duas colunas relacionadas após os descritores com a letra “C” 

correspondem às respostas do coordenador e com as letras “VC”, ao do vice-

coordenador, respectivamente. 

Correlacionando-se as duas colunas, por se tratarem de descritores 

únicos, deveriam ter esses dados reais para fornecimento da informação sem 

divergências de opiniões entre os entrevistados. Há duas possibilidades acerca 

destas divergências, quais sejam, ou os entrevistados não têm estes dados, ou 

responderam sem a preocupação de se mensurar estes dados, pois entre os 7 

descritores, nas respostas de ambos coincidiram-se apenas 2 descritores conforme 

visto e destacado em negrito.  

Na questão 4, que tratou saber se a universidade havia implantado 

reformas arquitetônicas e se, em suas avaliações, tanto o coordenador como o vice 

tinham visões de inserção da sociabilidade para se promover a inclusão. Desta feita, 

foi feita a análise, conforme demonstrado no quadro abaixo. (Quadro 2) 
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UNIVERSIDADE AVALIAÇÃO 
Ótimo  Bom Regular  Insuficiente  Inexistente  

Dimensões da universidade         
Acessibilidade física.        C VC  
Rampas, elevadores, plataformas de acesso     C VC   
Portas e passagens alargadas     C VC    
Espaços e circulação acessíveis     C VC   
Banheiros e sanitários acessíveis      C VC   
Sinalização sonora       C VC 
Sinalização tátil      C VC   
Sinalização visual      VC C  
Acessibilidade à informação       C VC   
Acessibilidade ao currículo      C   
Estabilidade docente     C    
Experiência de trabalho colaborativo      C    
Experiência de trabalho de formação    C     
Liderança da direção C     
Interatividade existente entre os alunos da UnB C  VC   
Relação professor-aluno.   C    
Relação professor de PNEE e alunos com deficiência.  C  VC   
Relação entre os recursos de acessibilidade existentes e não 
utilizados na escola e a necessidade de se buscar novos recur
sos para garantir a acessibilidade de todos os alunos. 

 C    

Quadro 2 – Descritores sobre dados arquitetônicos e sociais 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Como visto no quadro acima, pode-se inferir que também há poucas 

convergências de opiniões entre a coordenação e a vice-coordenação. Como se 

trata de opiniões próprias, não se mensurou a experiência e o conhecimento dos 

entrevistados sobre fatos da inclusão social e educativa e quanto tempo estavam à 

frente da coordenação do PPNE, apenas buscou-se saber dados da coordenação 

como um todo. Nenhum dos dois assinalou o primeiro descritor sobre a dimensão da 

escola. 

Em comparativo, observou-se maior incidência de conceitos mais 

favoráveis pelo coordenador, analisou-se também que tanto o coordenador como o 

vice assinalaram mais itens como “regular” e em alguns descritores, coincidiram as 

respostas, devendo-se, por tanto, dar mais atenção na tentativa de se reformular 

mais ações aos itens demarcados como “regular”, “insuficiente” e “inexistente” no 

sentido de implantá-los ou melhorá-los. 
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4.1.2 Questões investigativas - 2ª parte 

 

Nesta segunda parte da pesquisa, elaborou-se um quadro com 34 

descritores acerca das propostas do PPNE para que assinalassem os indicadores, 

conforme pode ser visto no quadro abaixo (Quadro 3). 

 

DESCRITORES Nunca 
 

Raramente 
Às   

vezes 
Frequente

mente 
Sempre 

Professores, alunos e famílias dispõem de espaços físicos e 
temporais para refletir e tomar decisões sobre projetos de 
melhoria da UnB? 

   C  

Há espaços e períodos destinados ao trabalho em equipe dos 
professores, com o objetivo de fomentar a reflexão sobre a 
experiência? 

  C   

Encontros periódicos entre os membros da comunidade 
escolar para debater as iniciativas de melhoria.  

   C  

O professor assume a responsabilidade de  promover o 
aprendizado de todos os seus alunos?  

   C  

O professor conhece os recursos de acessibilidade utilizados 
pelos alunos com deficiência na classe comum, necessários 
para atender as suas especificidades?   

  C   

As áreas de atuação, mesmo que não possuam alunos 
inclusivos, interagem para descobrir novas formas de 
aprendizado e/ou metodologias aplicadas para a educação 
especial? 

  C   

A UnB oferece o apoio e a atenção necessários às 
necessidades específicas dos alunos com deficiência e dos 
demais alunos? 

    C 

Atende as necessidades educacionais específicas dos alunos?     C 
Realiza-se avaliação prévia dos alunos para determinar seu 
conhecimento inicial, e desta forma poder conhecer os 
recursos de acessibilidade para se alcançar os objetivos?   

   C VC 

Existem atividades que permitem a participação de todos os 
alunos, oferecendo suportes variados na apresentação da 
informação? 

   C VC  

Políticas implementadas na escola que  favorecem   
a educação inclusiva  

    C 

Ações para aquisição e adequação  de recursos de 
acessibilidade  

    C 

Ações para organização e oferta de recursos de acessibilidade      C 
A UnB entende a inclusão como um processo de mudança e 
de melhoria da qualidade da educação para todos.    

    C 

O Projeto Político Pedagógico reflete o processo de 
transformação da prática pedagógica inclusiva 

    C 

Existência por parte da escola de planos de trabalho que 
impliquem a reflexão dos direitos dos docentes com a 
finalidade de propiciar a transformação de experiências não 
inclusivas. 

   C  

A UnB considera uma atitude positiva para o reconhecimento 
das diferenças como valor de incremento às possibilidades 
educacionais de todos. 

    C 

Continua na próxima página 
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Continuação da página anterior 

DESCRITORES Nunca 
 

Raramente 
Às   

vezes 
Frequente

mente 
Sempre 

Considera-se positiva a presença de alunos com deficiência na 
escola.      C 

Reconhecem-se os benefícios, que podem propiciar tanto para 
professores como para os alunos, a presença dos alunos com 
deficiência.   

    C 

A UnB oferece apoio e atenção necessários às necessidades 
específicas dos alunos com deficiência e dos demais alunos.    VC   C 

Existência de atuações destinadas a facilitar a adaptação do 
novo  professorado.      VC C 

Existência de atuações destinadas a facilitar a adaptação dos 
grupos de alunos novatos.  

  
 VC C 

Existência de atuações destinadas a facilitar a adaptação dos 
grupos de alunos que se incorporam ao longo do ano escolar.  

  
 VC C 

Existência de atuações destinadas a facilitar a adaptação das 
famílias.   

  
 VC C 

Existem ações da direção para fomentar a formação 
continuada dos professores na área da educação inclusiva.  

  
  C 

A equipe dirigente apóia os processos de mudança e melhoria.       C VC 
Utilização de recursos de Tecnologia Assistiva para atender 
às especificidades dos alunos com deficiência nas diversas 
atividades desenvolvidas pela escola.  

  
  C 

Existência de ajudas individuais, em grupos para a atenção à 
diversidade do corpo discente.   

  
  C 

Os objetivos das atividades pedagógicas estão claramente 
formulados.   Existem indicações sobre as formas de 
avaliação dos objetivos, dos critérios e do nível de 
consecução dos objetivos. 

  

  C 

Existência de atividades que permitem a participação de todos 
os alunos, oferecendo suportes variados na apresentação da 
informação.   Valorização do esforço de participação de cada 
aluno.   

  

 C  

As programações propiciam diferentes atividades ou 
conteúdos para a consecução do mesmo objetivo, propondo 
distintos caminhos para a mesma atividade.     

  
 C  

As estratégias de avaliação objetivam verificar os avanços dos 
alunos. 

  
  C 

São incluídas atividades que permitem a reflexão sobre as 
contribuições da diversidade.    

  
  C 

Utilização do conflito como elemento para o aprendizado.    C  
Quadro 3 – Descritores sobre proposta do PPNE 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Neste quadro, buscou-se aferir sobre a proposta didático-pedagógica do 

PPNE para o acompanhamento no processo ensino-aprendizagem deste aluno com 

NE.  O coordenador, em sua maioria, optou pelo indicador “sempre” para as ações 

propostas, valendo-se destacar os assinalamentos de “às vezes”, que se relacionam 

à prática pedagógica quando se questiona se há espaços e períodos destinados ao 

trabalho em equipe dos professores, com o objetivo de fomentar a reflexão sobre a 
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experiência. Se este professor conhece os recursos de acessibilidade utilizados pelos 

alunos com deficiência na classe comum, necessários para atender as suas 

especificidades e se as áreas de atuação, mesmo que não possuam alunos 

inclusivos, interagem para descobrir novas formas de aprendizado e/ou metodologias 

aplicadas para a educação especial. Itens importantíssimos de serem avaliados para 

se promover a inclusão educativa na UnB.  

O vice-coordenador assinalou poucos itens, mas chamando a atenção para 

a divergência existente entre assinalamento, por parte da vice-coordenação como 

“raramente” e pelo coordenador como “sempre”, o descritor sobre se a UnB oferece 

apoio e atenção necessários às necessidades específicas dos alunos com deficiência 

e dos demais alunos.  Os dois descritores em que ambos concordaram foram sobre 

se a equipe dirigente apoia os processos de mudanças e melhoria, sendo este item 

importante de ser destacado, pois sem este apoio, o trabalho de inclusão ficaria, 

sobremaneira, prejudicado quando há divergências de pensamentos e vontades. E se 

existiam atividades que permitissem a participação de todos os alunos, oferecendo 

suportes variados na apresentação da informação. 

Na última avaliação, conforme quadro abaixo, procurou-se saber se, por 

parte do PPNE, foram implantadas e realizadas ações sugeridas por trabalhos de 

finalização de curso, após levantamentos de dados e pesquisas focados para o 

atendimento e a inclusão do aluno com NE na Universidade de Brasília, ainda, 

buscou-se saber se estas foram realizadas total ou parcialmente (Quadro 4). 
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AÇÕES SUGERIDAS IMPLANTADAS REALIZADAS 
SIM NÃO TOTAL PARCIAL 

Placas e sinalização com letras grandes    C 
Diminuir distâncias entre as salas de aulas e espaços comunitários tais como: 
restaurante, banco, livraria e biblioteca 

 C VC  
 

Aumentar luminosidade no campus à noite e em alguns prédios durante o dia  VC  C 
Ofertar disciplinas em laboratórios localizados no subsolo das edificações   VC  C 
Flexibilidade da grade horária    C VC 
Conserto de calçadas, piso antiderrapante e rebaixamento de calçadas   C VC 
Treinamento de professores para melhoria da dicção e postura de 
atendimento para os surdos 

 VC  
C 

Programa de Tutoria Especial (ledor, escrevente) VC  C  
Transporte dentro do Campus: aquisição de veículo novo e adaptado para 
transporte de cadeirantes 

 VC  
C 

Alunos do PPNE recebem livros da Biblioteca por meio de solicitação via e-
mail e funcionário entrega no prédio do PPNE 

  C 
VC 

Ações de conscientização para educar população em geral para respeitar as 
vagas de estacionamento dos PNEE 

   
C VC 

Audioteca    C VC 
Prioridade de matrícula para definição de grade horária flexível   C VC 
Articulação com outras faculdades   C VC 
Projeto de divulgação do PPNE em escolas públicas do DF    C VC 
Acordo de divulgação em conjunto com a Secretaria de Educação do DF  VC  C 
Quadro 4 – Ações sugeridas para atendimento ao aluno com NE 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme aferido no quadro acima, estas ações propostas por estudos e 

pesquisas são dados importantíssimos para se mensurar a atuação do PPNE e se 

este atende às necessidades do alunado com NE. Analisando-se numa visão geral, 

e confrontando-se as opções da coordenação, pode-se julgar pelo entendimento que 

a maioria das ações propostas foram realizadas total ou parcialmente. Para se 

equalizar as informações, quando questionados, um opta por não implantada e o 

outro opta por realizada parcialmente essa ação, seria necessária a entrevista em 

conjunto para se aferir as divergências de opiniões e seus motivos. 

 

 

4.2 Resultados da Pesquisa – Roteiro de Pesquisa 2 – Orientador Educacional 

 

Como especificado na metodologia, esta parte da pesquisa compôs-se de 

depoimento de 3 professores da área de ensino especial e para tratamento de 

dados, estas entrevistas serão discorridas separadamente. Os pesquisados serão 

denominados como professores A, B e C. 

 



46 
 

4.2.1 Professor A - perfil 
 
 

Este entrevistado é do sexo feminino, tem mais de seis anos na função de 

professor da educação inclusiva. Está na faixa etária de 60 anos, é especialista em 

Educação Especial e tem como graduação maior o doutorado, questionou-se se 

possuía NEs e informou não tê-las. Quando perguntou se atuava em outras 

instituições além da UnB, informou atuar no ensino superior. 

 

4.2.1.1 Questões investigativas – 2ª parte 

 

Quando perguntou-se na questão 1 sobre quais as NEs trabalhava em 

sala de aula, respondeu que atuava na formação inicial e continuada de professores 

no ensino superior, especificamente no curso de pedagogia. Na questão 2 não 

houve resposta pela especificidade de atuação de acordo com a questão anterior. 

Na questão 3, quando solicitou-se especificar algum mecanismo dentro da Política 

Pública de proteção dos PNEEs, citou a Portaria Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva n° 948/2007, de 9 de outubro de 

2007, como a mais completa e mais recente, sendo esta também objeto de estudo 

por parte da pesquisadora e referenciada neste trabalho.  

Na questão 4 e 5, buscou-se conhecer a opinião sobre se na UnB havia 

oferta de cursos de preparação para os professores do seu quadro e o que 

considerava ser adequada à sua formação. Respondeu sim e que nas três 

dimensões do ensino (ensino, pesquisa e extensão) há a oferta de curso, espaços 

curriculares, projetos e disciplina que tratam da questão do aluno com necessidades 

educacionais especiais e há pesquisa no âmbito da especialização, mestrado e 

doutorado, principalmente na graduação, há oferta de disciplinas obrigatórias no 

curso de Pedagogia. 

Na questão 6, quando questionou-se sobre a definição da diferença entre 

alunos normais e inclusivos, pontuou com uma crítica informando que esta 

terminologia “alunos normais e inclusivos” estava ultrapassada, por ser contraditória 

à inclusão na perspectiva do Brasil e do mundo. 
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As questões 7 e 8 não foram respondidas. Na questão 9, buscou-se saber 

sua opinião da educação especial e quais contribuições poderia trazer, versando 

sobre a integração dos alunos com necessidades educacionais especais contribuiu, 

num primeiro momento para que estes alunos pudessem ter acesso a recursos 

educacionais mais favoráveis à sua aprendizagem e desenvolvimento, além de citar 

a Declaração de Salamanca como que de muita contribuição para assegurar o 

direito à inclusão e que nesse sentido, as políticas públicas educacionais e sociais 

de hoje, já não fazem essa diferenciação, ainda trata sobre a ordem política social 

vigente que exige a igualdade de oportunidade e uma escola  aparelhada com 

recursos de apoio para atender a todas as demandas sociais. 

 

4.2.2 Professor B - perfil 

 

Este entrevistado também é do sexo feminino, está na faixa etária entre 

40 e 50 anos, possui mais de seis anos na função de professor da educação 

inclusiva. Além disso, é especialista em educação especial e sua graduação maior é 

a de mestrado e não atua em outra instituição. Também quando perguntado, disse 

não possuir nenhuma NE.  

 

4.2.2.1 Questões investigativas – 2ª parte 

 

Na questão 1, que trata sobre quais os tipos de NEs com que trabalha, 

assinalou os descritores: deficiências mentais; desordem do comportamento; 

deficiências múltiplas e graves: incluindo portadores com várias deficiências, tais 

como: paralisia cerebral e retardamento mental, surdez, cegueira, deficiências 

físicas e intelectuais graves. Na questão 2, que busca saber quais metodologias 

adotadas para atender o aluno normal e especial, disse não existir metodologia 

específica, citando Vigotski2, ratificando acreditar nisso, que a educação destinada à 

                                                
2 Lev S. Vygotsky , professor e pesquisador, dedicou-se nos campos da pedagogia e psicologia. Deu várias 
palestras em escolas, e faculdades sobre pedagogia, psicologia e literatura. Partidário da revolução russa 
sempre acreditou em uma sociedade mais justa sem conflito social e exploração. Construiu sua teoria tendo por 
base o desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio-histórico, enfatizando o papel da 
linguagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento, sendo essa teoria considerada histórico-social.  
Fonte: http://www.psicopedagogiabrasil.com.br/biografia_vygotsky..htm 
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deficiência é em si mesma uma educação deficiente; na questão 3 quando 

perguntou se saberia especificar algum mecanismo de política pública, respondeu 

que não. Já na questão 4, quando se perguntou se havia algum curso de preparação 

para atuar com este público, respondeu que não. 

Na questão 5, quando averiguou-se saber se existia diferença entre 

alunos com NEs e alunos comuns, informou não haver diferença por causa da 

pseudo-normalidade. Na próxima questão 6, buscou-se aferir sua opinião sobre a 

relação aluno/professor e aluno/aluno, a qual informou ser ruim. 

Perguntou-se na questão 7 quais seriam as dificuldades em se trabalhar 

com alunos com NE e respondeu-se que são as mesmas encontradas em qualquer 

aluno e, alega ainda, que o aluno não tem mais dificuldade para aprender por causa 

de uma marca orgânica ou uma falta. A dificuldade está em quem não se relaciona 

com ele. Perguntado sobre seu conceito sobre educação  especial e quais 

contribuições poderia trazer na questão 8, respondeu que a educação especial, tal 

como desenhada hoje, é uma arma de segregação das pessoas com alguma marca 

biológica, pois só serve para discriminar, separar pessoas em  categorias das que 

aprendem e podem se desenvolver e as que devem fracassar na escola e na vida. 

Não busca as capacidades do sujeito, mas foca nos seus impedimentos, conforme 

visto em Araújo (2003, p. 89). 

Quando solicitado para analisar descritores acerca das ações do PPNE, 

informou não poder opinar dada a falta de conhecimento de seu funcionamento. 

 

  

4.2.3 Professor C - perfil 

 

 

Este entrevistado também é do gênero feminino, tem 49 anos, possui 

doutorado, não possui formação na educação especial. Tem como experiência na 

educação inclusiva entre 3 a 6 anos e possui NEs, justificando ter déficit de atenção, 

ainda diz que na maioria do tempo está controlada, mas que quando há excesso de 

pressão ou de atividades acaba esquecendo alguma coisa, mas que de resto, não 

há impacto apreciável na prática docente. 
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4.2.3.1 Questões investigativas – 2ª parte 

 

 

Na questão 1, quando perguntou-se sobre quais as necessidades especiais  em que 

atuava, assinalou os descritores: Deficiências sensoriais, incluindo os portadores de 

deficiência auditiva e deficiências visuais e desordem da comunicação. Na questão 

2, que versava sobre quais metodologias adotas para atender ao aluno com NE e 

respondeu variar de aluno para aluno, conforme o caso, e exemplifica como para 

alunos com surdez e déficit de atenção a metodologia apropriada seria gravando-se 

as aulas para posterior audição ou passá-la por um conversor, ainda sugere que 

quando fossem alunos surdos oralizados, o professor deve cuidar para ficar sempre 

no alcance visual do aluno quando for falar; com alunos com déficit de atenção, 

fazer várias avaliações de poucas questões é benéfico. Em qualquer caso, o aluno 

se beneficia se tiver um tutor.  

Quando questionado na questão 3, que trata sobre se sabe de algum 

mecanismo de política pública para salvaguardar o aluno com NE, cita a LDB e o 

capítulo 5, a Resolução CEB 02/2001,   

 A LDB prevê algumas adaptações para os alunos portadores de 

necessidades especiais no seu capitulo V, Da educação especial. A Resolução CEB 

02/2001 também regulamenta o assunto, a nível de ensino médio. As universidades 

dependem de resoluções próprias. A UnB e a UFAc tem órgãos de 

acompanhamento para alunos PNEs. 

Na questão 4, buscou-se saber deste entrevistado se recebia treinamento 

especializado em sua área de atuação e este respondeu que não. 

Na próxima questão não houve assinalamentos, já na questão 6 quando se pergunta 

se há diferença entre alunos normais e com NE assinalou como pouco diferente e 

justificou alegando que de um modo geral, os alunos PNEs precisam de adaptações 

que não são difíceis de implementar, requerendo apenas conhecimento do assunto, 

orientação para o professor, e alguma boa vontade. Tendo as adaptações 

garantidas, o aluno tende a se desempenhar satisfatoriamente, sem muita diferença 

em relação ao resto da turma.  
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Na questão 7, quando teve que definir sobre a relação professor/aluno e 

aluno/aluno, foi assinalado como regular e na questão 8 investigou-se se havia 

alguma dificuldade em trabalhar com alunos com NEs, respondendo que tendo 

acompanhado alunos PNEs na UnB e orientado os professores no sentido de 

fazerem as adaptações necessárias, tem-se encontrado alguma resistência em 

alguns casos e busca se informar sobre as maneiras de contornar as dificuldades. 

No caso de déficit de atenção, costuma abrir uma turma vaga zero para aquele 

aluno, pois a situação de diálogo direto facilita a manter o foco da atenção. 

Na questão 9, quando justifica sua opinião sobre educação especial diz 

que tem tentado contribuir dando cursos sobre dislexia e déficit de atenção, áreas 

com as quais está familiarizada, e palestras em cursos de pedagogia e escolas da 

Secretaria. No entanto, iniciativas pessoais, com todas as suas limitações, tem se 

mostrado mais exequíveis. É difícil encontrar apoio institucional fora do PPNE para a 

realização de atividades de maior alcance e duração. Já se disponibilizou para fazer 

um treinamento, sem custos, para os professores da Secretaria por 2 vezes, e 

jamais recebeu resposta. Alega não crer que as escolas do DF, e isso inclui as redes 

pública e privada, estejam minimamente preparadas para receberem alunos PNEs. 

No máximo, adaptações para dificuldades de locomoção são implementadas, e por 

que são obrigatórias por lei. 

Na questão 10 – foi solicitado para serem analisados os indicadores 

baseados na proposta do programa de apoio aos PNEES da UnB, como o 

respondente “B” não demarcou por não conhecer o programa, no quadro abaixo, 

serão incluídas as letras “A”, representando as opções do professor “A” e “C”, 

representando as opções do professor “C”. (Quadro 5)  
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DESCRITORES Nun 
ca 
 

Rara 
mente 

Às     
vezes 

Frequen 
temente 

Sempre 

Professores, alunos e famílias dispõem de espaços físicos e 
temporais para refletir e tomar decisões sobre projetos de 
melhoria da UnB? 

 C  A  

Há espaços e períodos destinados ao trabalho em equipe dos 
professores, com o objetivo de fomentar a reflexão sobre a 
experiência? 

 C  A  

Encontros periódicos entre os membros da comunidade escolar 
para debater as iniciativas de melhoria.  

 C  A  

Como professor, você assume a responsabilidade de promover 
o aprendizado de todos os seus alunos?  

   A C 

Você conhece os recursos de acessibilidade utilizados pelos 
alunos com deficiência na classe comum, necessários para 
atender as suas especificidades?   

  C A  

As áreas de atuação, mesmo que não possuam alunos 
inclusivos, interagem para descobrir novas formas de 
aprendizado e/ou metodologias aplicadas para a educação 
especial? 

 C  A  

A UnB oferece o apoio e a atenção necessários às necessidades 
específicas dos alunos com deficiência e dos demais alunos? 

  C A  

Atende as necessidades educacionais específicas dos alunos?   C   
Realiza-se avaliação prévia dos alunos para determinar seu 
conhecimento inicial, e desta forma poder conhecer os recursos 
de acessibilidade para se alcançar os objetivos?   

 C  A  

Existem atividades que permitem a participação de todos os 
alunos, oferecendo suportes variados na apresentação da 
informação? 

 C   A 

As características próprias de cada aluno são objetos de 
aprendizado em sala de aula. 

 C   A 

São incluídas atividades que permitem a reflexão sobre as 
contribuições da diversidade. 

  C  A 

Utilização do conflito como elemento para o aprendizado.  C A   
Quadro 5 – Propostas do PPNE 
Fonte: dados da pesquisa 
 

A análise dos dados, embora mínima, demonstra claramente a dicotomia 

existente nesta área: As respostas dos professores designados como Professor A e 

Professor C foram sensivelmente contrárias.  

Em relação à análise dos dados dos indicadores baseados na proposta 

do programa de apoio aos alunos com necessidades especiais, o professor A 

apresentou o quadro preenchido tendo, dentre das opções de frequência mais 

assinaladas, o item “frequentemente” foi o item mais assinalado. 

O professor B apresentou “Não posso opinar sobre o PPNE, pois não 

conheço seu funcionamento. Sei que existe e que tem como objetivo oferecer 

acessibilidade. Isso é tudo o que sei. Qualquer julgamento meu seria mera 

especulação.”  
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O professor C assinalou com mais frequência o indicador “raramente”, e 

como se percebe, existem respostas totalmente discrepantes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

Ao final deste trabalho, conclui-se que os objetivos foram totalmente 

atingidos e que, muito embora com uma amostragem mínima pode-se inferir como 

contraditórios os resultados obtidos. Quando um professor alega as ações muito 

mais frequentemente e o outro muito raramente, além de um alegar total 

desconhecimento das ações do PPNE, é realmente preocupante este dois mundos 

distintos dentro da UnB. 

Também pôde-se perceber divergências nas respostas da coordenação 

do PPNE, onde se esperava não haver mais divergências de entendimento do que 

convergências e sintonia para fortalecer as ações, deduzindo-se que como 

instituição organizacional, o PPNE também necessita de ajustes. Não se investigou 

se os envolvidos na coordenação atuam em outras atividades. Não se investigou a 

direção da UnB quanto à participação no PPNE. 

  Tais resultados nos levam a refletir sobre uma aparente situação dentro 

da UnB, o de dois mundos totalmente distintos parecem conviver: o mundo teórico, 

onde tudo de bom existe no papel e o mundo prático, onde pouco do que está no 

papel é executado.  

Assim sendo, além de contraditórios, tais resultados nos fazem 

questionar: para que servem os planejamentos na UnB? Quando a teoria é colocada 

em prática? E como estão os alunos com necessidades especiais que adentram a 

Universidade no anseio de serem iguais? 

Todos estes questionamentos nos remetem à introdução desse trabalho 

quando lá se diz: “É hora então de se refletir sobre o processo de Inclusão Educativa 

na Universidade como um problema a ser resolvido não no foro individual, mas sim 

como uma política educacional”. 

Ou, ainda, que: “A Constituição Federal de 1988, em seu capítulo II seção I, 

art. 205, ressalta que: “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“. E parece ser a hora de se deixar as vaidades de lado e 
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se fazer uma integração entre gestores; professores; aluno; família para que não se 

perca o que tão justamente dita a Carta Magna de nosso País. 

O ensino superior gera mudanças no indivíduo, mas não se deve pensar que 

estas mudanças acontecem de maneira uniforme em todo sujeito ou que sejam 

infalivelmente para melhor. Aprende-se também a mudar para pior, até à margem da 

sociedade. Isto faz com que a comunidade universitária deva ficar atenta para tornar 

o ambiente universitário positivo, agregando valores aos estudantes. Valores tais 

como a ética, o saber ser, o saber conviver e o saber fazer. 

E, com esse pensamento, fica um questionamento muito sério: o que faz uma 

instituição com os alunos que não alcançam os objetivos de aprendizagem por ela 

determinados? Onde está a responsabilidade desta instituição em acompanhar seu 

alunado, não só nos seus sucessos publicando os melhores resultados em 

vestibulares e concursos, mas também com os alunos que não apresentaram este 

rendimento de destaque? 

Finalmente, ao término desse trabalho que tratou da educação inclusiva na 

UnB conclui-se que a dificuldade maior deste estudo foi não poder ter sido 

pesquisado o universo dos alunos com NE´s, pois seria muito relevante saber se 

suas necessidades são atendidas pelo PPNE e quando não é participante do 

programa, o porquê desta situação. Depois, a dificuldade de contato com os 

educadores que atuam diretamente com a educação inclusiva, principalmente dentro 

do ambiente pesquisado na Instituição. Por último, acrescente-se a esta dificuldade 

as limitações impostas pela greve que se instalou nas dependências da UnB durante 

o período da pesquisa. 

Contudo, tais empecilhos parecem tornar ainda mais aguçante a exploração 

do assunto. Impossível esgotar todas as possibilidades e principalmente abordar 

todas estas dificuldades. Assim, num futuro próximo, outros pesquisadores terão 

condições de se dedicarem, quem sabe de forma mais adequada, a aprofundar o 

estudo. 
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APÊNDICES 
 
 

Apêndice 1 – Roteiro de entrevistas – Coordenação 
 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PESQUISA SOBRE INDICADORES DO 
PROGRAMA DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS DA UnB PARA SE ADEQUAR À EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

Esta pesquisa é uma exigência de Curso de Gestão Universitária da FACE e tem o objetivo de 

pesquisar sobre as ações implantadas para atender os PNEES da UnB da educação inclusiva do ensino 

superior, em relação à coordenação pelo PPNE implantado para atender esta clientela.  

Será mantido sigilo absoluto sobre os entrevistados. 

  

1ª PARTE –  Dados Sociais e Demográficos Educativos 

 

Sala de Aula Quantidade 

Alunos  matriculados na UnB  

Alunos que possuem alguma deficiência  

Alunos desistentes das classes comuns  

Alunos PNEES desistentes   

Alunos PNEES não incluídos no PPNEE da UnB  

Total de professores  

Professores atuando em classe comum  

Professores atuando com PNEES  

Professores que são PNEES  

 

Formação dos Professores    

Grau de escolaridade:      Formação na educação especial: 

Graduação   Treinamento  
Especialização        Formação continuada       
Mestrado       Especialização      
Doutorado   Não possui  
 
 
 

Tipo de necessidades especiais que possui o PNEE  
 
Deficiências mentais  
Deficiências sensoriais, incluindo os portadores de deficiência auditiva e deficiências visuais    
Desordem da comunicação  
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Desordem do comportamento  
Deficiências múltiplas e graves: incluindo portadores com várias deficiências, tais como: paralisia cerebral e 
retardamento mental, surdez, cegueira, deficiências físicas e intelectuais graves 

 

Super dotados  
Outros  
 
 

Universidade Avaliação 
Ótimo  Bom  Regular  Insuficiente  Inexistente  

Dimensões da escola         
Acessibilidade física.          
Rampas, elevadores, plataformas de acesso         
Portas e passagens alargadas         
Espaços e circulação acessíveis         
Banheiros e sanitários acessíveis         
Sinalização sonora         
Sinalização tátil         
Sinalização visual         
Acessibilidade à informação          
Acessibilidade ao currículo         
Estabilidade docente         
Experiência de trabalho colaborativo          
Experiência de trabalho de formação         
Liderança da direção      
Interatividade existente entre os alunos da UnB      
Relação professor-aluno.       
Relação professor de PNEE e alunos com deficiência.       
Relação entre os recursos de acessibilidade exis-
tentes e não utilizados na escola e a necessidade de se b
uscar novos recursos para garantir a acessibilidade de t
odos os alunos. 

     

 
 
2ª PARTE – QUESTÕES INVESTIGATIVAS 
 
 
Analise os indicadores baseados na proposta do programa de apoio aos PNEES da UnB  
 

Nunca 
 

Raramente 
Às   

vezes 
Frequente

mente 
Sempre 

Professores, alunos e famílias dispõem de espaços físicos e 
temporais para refletir e tomar decisões sobre projetos de 
melhoria da UnB? 

     

Há espaços e períodos destinados ao trabalho em equipe dos 
professores, com o objetivo de fomentar a reflexão sobre a 
experiência? 

     

Encontros periódicos entre os membros da comunidade 
escolar para debater as iniciativas de melhoria.  

     

O professor assume a responsabilidade de  promover o 
aprendizado de todos os seus alunos?  

     

O professor  conhece os recursos de acessibilidade utilizados 
pelos alunos com deficiência na classe comum, necessários 
para atender as suas especificidades?   

     

As áreas de atuação, mesmo que não possuam alunos 
inclusivos, interagem para descobrir novas formas de 
aprendizado e/ou metodologias aplicadas para a educação 
especial? 

     

A UnB oferece o apoio e a atenção necessários às 
necessidades específicas dos alunos com deficiência e dos 
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demais alunos? 
Atende as necessidades educacionais específicas dos alunos?      
Realiza-se avaliação prévia dos alunos para determinar seu 
conhecimento inicial, e desta forma poder conhecer os 
recursos de acessibilidade para se alcançar os objetivos?   

     

Existem atividades que permitem a participação de todos os 
alunos, oferecendo suportes variados na apresentação da 
informação? 

     

Políticas implementadas na escola que favorecem   
a educação inclusiva  

     

Ações para aquisição e adequação  de recursos de 
acessibilidade  

     

Ações para organização e oferta de recursos de acessibilidade       
A UnB entende a inclusão como um processo de mudança e 
de melhoria da qualidade da educação para todos.    

     

O Projeto Político Pedagógico reflete o processo de 
transformação da prática pedagógica inclusiva 

     

Existência por parte da escola de planos de trabalho que 
impliquem a reflexão dos direitos dos docentes com a 
finalidade de propiciar a transformação de experiências 
não inclusivas. 

     

A UnB considera uma atitude positiva para o reconhecimento 
das diferenças como valor de incremento às possibilidades 
educacionais de todos. 

     

Considera-se positiva a presença de alunos com deficiência na 
escola.  

     

Reconhecem-se os benefícios, que podem propiciar tanto para 
professores como para os alunos, a presença dos alunos com 
deficiência.   

     

A UnB oferece apoio e atenção necessários às necessidades 
específicas dos alunos com deficiência e dos demais alunos.   

     

Existência de atuações destinadas a facilitar a adaptação do 
novo  professorado.   

     

Existência de atuações destinadas a facilitar a adaptação dos 
grupos de alunos novatos.  

     

Existência de atuações destinadas a facilitar a adaptação dos 
grupos de alunos que se incorporam ao longo do ano escolar.  

     

Existência de atuações destinadas a facilitar a adaptação das 
famílias.   

     

Existem ações da direção para fomentar a formação 
continuada dos professores na área da educação inclusiva.  

     

A equipe dirigente apóia os processos de mudança e melhoria.        
Utilização de recursos de Tecnologia Assistiva para atender 
às especificidades dos alunos com deficiência nas diversas 
atividades desenvolvidas pela escola.  

     

Existência de ajudas individuais, em grupos para a atenção à 
diversidade do corpo discente.   

     

Os objetivos das atividades pedagógicas estão claramente 
formulados.   Existem indicações sobre as formas de 
avaliação dos objetivos, dos critérios e do nível de 
consecução dos objetivos. 

     

Existência de atividades que permitem a participação de todos 
os alunos, oferecendo suportes variados na apresentação da 
informação.   Valorização do esforço de participação de cada 
aluno.   

     

As programações propiciam diferentes atividades ou 
conteúdos para a consecução do mesmo objetivo, propondo 
distintos caminhos para a mesma atividade.     

     

As estratégias de avaliação objetivam verificar os avanços dos      
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alunos. 
São incluídas atividades que permitem a reflexão sobre as 
contribuições da diversidade.    

     

Utilização do conflito como elemento para o aprendizado.      
 
 
Em alguns trabalhos de conclusão de curso, visando a melhoria do PPNE da UnB, algumas ações foram 
propostas. Tomando como base os indicadores, identifique se essas ações foram atendidas. 
 

AÇÕES SUGERIDAS IMPLANTADAS REALIZADAS 
SIM NÃO TOTAL PARCIAL 

Placas e sinalização com  letras grandes     
Diminuir distancias entre as salas de aulas e espaços comunitários tais como: 
restaurante, banco, livraria e biblioteca 

    

Aumentar luminosidade no campus à noite e em alguns prédios durante o dia     
Ofertar disciplinas em laboratórios localizados no subsolo das edificações      
Flexibilidade da grade horária     
Conserto de calçadas, piso antiderrapante e rebaixamento de calçadas     
Treinamento de professores para melhoria da dicção e postura de atendimento 
para os surdos 

    

Programa de Tutoria Especial (ledor, escrevente)     
Transporte dentro do Campus: aquisição de veículo novo e adaptado para 
transporte de cadeirantes 

    

Alunos do PPNE recebem livros da Biblioteca por meio de solicitação via e-mail 
e funcionário entrega no prédio do PPNE 

    

Ações de conscientização para educar população em geral para respeitar as vagas 
de estacionamento dos PNEE 

    

Audioteca     
Prioridade de matrícula para definição de grade horária flexível     
Articulação com  outras faculdades     
Projeto de divulgação do PPNE em escolas públicas do DF     
Acordo de divulgação em conjunto com a Secretaria de Educação do DF     
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Apêndice 2 – Roteiro de Entrevista – Orientador educacional 
 
 
 
 
 
 

 ROTEIRO DE ENTREVISTA DA PESQUISA SOBRE COMO É FEITA A 
INCLUSÃO SOCIAL DOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA 

UNB E QUAIS SÃO AS DIFICULDADES COM QUE ELES SE DEPARAM 

Esta pesquisa é uma exigência de Curso de Gestão Universitária da FACE e tem o objetivo de 

pesquisar sobre como é feita a inclusão dos PNEE´s e suas dificuldades e se há dificuldades dos 

professores da UnB, com experiência em educação inclusiva do ensino superior, de se adequarem. 

Será mantido sigilo absoluto sobre os entrevistados. 

 

1ª PARTE - PERFIL DO ENTREVISTADO: 

Sexo 

FEMININO   MASCULINO  

 

Faixa etária                       

 

 

Grau de escolaridade:      Formação na educação especial: 

Graduação   Treinamento  
Especialização        Formação continuada       
Mestrado       Especialização      
Doutorado   Não possui  
 
 

 Tempo de experiência como orientador educacional 

 
 
 
 
 

Tempo em que trabalha com educação especial  

 ANOS 

De 0 a 3 anos  
De 3 a 6 anos    
De 6 a 9 anos  
Mais de 9 anos  



 
 

 

Nível de atuação, caso atue em outra entidade 

Ensino Fundamental  
Ensino Médio  
 
 
Você é um professor PNEE? 
 
SIM   NÃO  
 
 
Caso “SIM”, especifique sua deficiência e se tem dificuldades de atuar como docente e quais são. 
 
 

 

 

 
 
2ª PARTE – QUESTÕES INVESTIGATIVAS 
 

1 - Tipo de necessidades especiais que possui o PNEE com que trabalha 
 
Deficiências mentais  
Deficiências sensoriais, incluindo os portadores de deficiência auditiva e deficiências visuais    
Desordem da comunicação  
Desordem do comportamento  

Deficiências múltiplas e graves: incluindo portadores com várias deficiências, tais como: paralisia cerebral e 
retardamento mental, surdez, cegueira, deficiências físicas e intelectuais graves 

 

Super dotados  
 
 
2 - Quais as metodologias adotadas para atender o aluno normal e o aluno especial? Especifique  
                                                                                                                                                                                                      

 

 

3 - Você saberia especificar algum mecanismo dentro das políticas públicas de proteção aos 
PNEES? Defina 
 
SIM   NÃO  
 

De 0 a 1 ano  
De 1 a 3 anos    
De 3 a 6 anos  
Mais de 6 anos  

  
Ensino Superior    
Educação de Jovens e Adultos    



 
 

 

 

4 - Na UnB, são oferecidos cursos de preparação ao educador para atender os PNEES?  
 
 

 
5 - Você considera essa preparação adequada para sua formação como 
 
Ótima   
Boa  
Regular  

 

6 - Como você define a diferença entre alunos normais e alunos inclusivos? 
 
Muito diferente    
Pouco diferente    
 Igual  

Justifique 

 
 
 

 

7 - Como você define a relação professor/aluno e aluno/aluno na educação especial? 
 
Ótima   
Boa  
Regular  

8 - Quais as dificuldades que você encontra ao trabalhar com alunos PNEE´s? Especifique 
 
  
 

 

9 - Qual sua opinião, dentro de sua experiência, sobre educação especial e que contribuições 
você pode trazer? Justifique 
 
 
 

 
10 - Analise os indicadores baseados na proposta do programa de apoio aos PNEES da UnB  

SIM   NÃO  



 
 

 
 

Nunca 
 

Raramente 
Às     

vezes 
Frequenteme

nte 
Sempre 

Professores, alunos e famílias dispõem de espaços 
físicos e temporais para refletir e tomar decisões sobre 
projetos de melhoria da UnB? 

     

Há espaços e períodos destinados ao trabalho em 
equipe dos professores, com o objetivo de fomentar a 
reflexão sobre a experiência? 

     

Encontros periódicos entre os membros da 
comunidade escolar para debater as iniciativas de 
melhoria.  

     

Como professor, você assume a responsabilidade de 
promover o aprendizado de todos os seus alunos?  

     

Você conhece os recursos de acessibilidade 
utilizados pelos alunos com deficiência na classe 
comum, necessários para atender as suas 
especificidades?   

     

As áreas de atuação, mesmo que não possuam alunos 
inclusivos, interagem para descobrir novas formas de 
aprendizado e/ou metodologias aplicadas para a 
educação especial? 

     

A UnB oferece o apoio e a atenção necessários às 
necessidades específicas dos alunos com deficiência 
e dos demais alunos? 

     

Atende as necessidades educacionais específicas dos 
alunos? 

     

Realiza-se avaliação prévia dos alunos para 
determinar seu conhecimento inicial, e desta forma 
poder conhecer os recursos de acessibilidade para se 
alcançar os objetivos?   

     

Existem atividades que permitem a participação de 
todos os alunos, oferecendo suportes variados na 
apresentação da informação? 

     

As características próprias de cada aluno são objetos 
de aprendizado em sala de aula. 

     

São incluídas atividades que permitem a reflexão 
sobre as contribuições da diversidade. 

     

Utilização do conflito como elemento para o 
aprendizado. 

     

 
 


