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RESUMO 
 

CRUZ, Raphaela de Lima. INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: um estudo 
das representações sociais dos acadêmicos com deficiência visual da 
UFPB. 2012. 127f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal 
da Paraíba – UFPB. João Pessoa. 

 
Este trabalho, que aborda a Política de Inclusão na Educação Superior, tem 
como objetivo principal analisar as representações sociais de estudantes com 
deficiência visual frente à sua (ex) inclusão na Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Parte do pressuposto de que essa é uma questão da atualidade, pois, 
há pouco tempo, não se concebia a ideia de que uma pessoa com qualquer 
deficiência fosse capaz de realizar um curso superior, e que, ao se discutir a 
questão da (ex) inclusão da referida população no Ensino Superior, identificar a 
percepção dos próprios estudantes com deficiência visual sobre o assunto e 
relacionar tais percepções às práticas pedagógicas atuais e aos seus principais 
referenciais, poderemos dar um importante passo para compreender como é 
possível beneficiar esses indivíduos, melhorando a qualidade da educação. 
Para tanto, optamos por um pressuposto teórico-metodológico de autores cujas 
produções versam sobre inclusão, políticas inclusivas, Ensino Superior e 
representações sociais, a saber: Alves (2005), Barbosa (2006), Costa (2002), 
Dotta (2006), Ferreira (2006), Giordano (2002), Godoy (2002), entre outros. Do 
ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, 
para cuja realização fizemos levantamento de literatura e pesquisa de campo. 
A investigação foi realizada no Centro de Educação da Universidade Federal 
da Paraíba, mais especificamente, no Núcleo de Educação Especial 
(NEDESP), que oferece apoio pedagógico aos acadêmicos com deficiência da 
instituição. A pesquisa teve como principal fonte de pesquisa o depoimento 
oral, coletado por meio de entrevistas semiestruturadas, aplicadas 
individualmente para uma amostra de seis acadêmicos com deficiência visual. 
Os dados deste estudo foram organizados e analisados de acordo com a 
Análise de Conteúdo proposta por Bardin, por meio de dois temas de análise: a 
representação social do papel da (ex) inclusão no Ensino Superior: concepção 
dos alunos, e a representação social do ser aluno com deficiência: a 
experiência da (ex) inclusão no Ensino Superior. Apesar de percebermos que o 
discurso oficial e legal das políticas de inclusão vem se difundido de forma 
crescente em nosso país, predominou, na fala dos alunos, a representação de 
uma inclusão excludente, no que se refere, principalmente, à ausência de 
material pedagógico adaptado e barreiras arquitetônicas e atitudinais, visto que 
a realidade ainda se encontra afastada da proposta de inclusão. Constatamos, 
então, que é preciso repensar alguns valores, na própria Academia, e 
reconstruir algumas práticas, realmente inclusivas, no interior das Instituições 
de Ensino Superior. Portanto, as conquistas e os direitos das pessoas com 
deficiência, no contexto da Educação Superior, têm se ampliado. Porém, 
embora essa seja uma perspectiva positiva, ainda se configura longe do ideal.  
 

Palavras-chave: Política de inclusão. Ensino Superior. Representações 
sociais. Deficiência visual.  
 



 

 

ABSTRACT 

 

CRUZ, Raphaela de Lima. INCLUSION IN HIGHER EDUCATION: a study of 
social representations of visually impaired students UFPB. 2012. 127f. 
Dissertation (Masters in Education). Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 
João Pessoa. 

 

This work, which addresses the Inclusion Policy in Higher Education, has as 
main objective to analyze the social representations of students with visual 
impairments front of his (ex) inclusion in the Federal University of Paraíba 
(UFPB). It assumes that this is an issue today, because, recently, did not 
conceive the idea that a person with any disability were able to hold a university 
degree, and that, when discussing the issue of (ex) inclusion of the population 
in higher education, identify the perception of the students with visual 
impairments on the subject and to relate these perceptions to current teaching 
practices and its main reference, we take an important step to understand how 
these individuals can benefit by improving quality of education. To this end, we 
chose a theoretical-methodological assumption of authors whose productions 
are about inclusion, inclusive policies, higher education and social 
representations, namely: Alves (2005), Barbosa (2006), Costa (2002), Dotta 
(2006), Ferreira (2006), Giordano (2002), Godoy (2002), among others. From 
the methodological point of view, it is a qualitative research study, to achieve 
which we survey the literature and field research. The study was conducted at 
the Center for Education, Federal University of Paraiba, more specifically, the 
Center for Special Education (NEDESP), which provides educational support to 
students with disabilities of the institution. The research had as its main source 
of research the oral testimony, collected through interviews, individually applied 
to a sample of six students with visual impairments. Data from this study were 
organized and analyzed according to content analysis proposed by Bardin, 
through analysis of two themes: the social representation of the role of (ex) 
inclusion in higher education: students' design, and social representation to be 
students with disabilities: the experience of (ex) inclusion in Higher Education. 
Although we realize that the official and legal policies of inclusion is becoming 
increasingly widespread in our country, prevailed in the speech of students, the 
representation of an exclusive inclusion, with regard mainly to the lack of 
teaching material adapted and architectural and attitudinal barriers, since the 
reality is still far from the proposed inclusion. We see then that we need to 
rethink some values in the Academy itself, and rebuild some practices really 
inclusive, within the higher education institutions. Therefore, achievements and 
rights of people with disabilities in the context of higher education have been 
expanded. However, although this is a positive perspective, still set far from 
ideal. 
 
Key - words: Inclusion Policy. Higher Education. Social Representations. 
Visual disability. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O direito de todos os indivíduos à educação proclamado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948) e reafirmado pela Declaração Mundial 

de Educação para Todos, em seu Artigo III, parágrafos 4 e 5, visa universalizar 

o acesso à educação e promover a equidade 

 

§ 4 - Um compromisso efetivo para superar as disparidades 
educacionais deve ser assumido. Os grupos excluídos - os 
pobres; os meninos e meninas de rua ou trabalhadores; as 
populações das periferias urbanas e zonas rurais; os nômades 
e os trabalhadores migrantes; os povos indígenas; as minorias 
étnicas, raciais e lingüísticas; os refugiados; os deslocados 
pela guerra; e os povos submetidos a um regime de ocupação - 
não devem sofrer qualquer tipo de discriminação no acesso às 
oportunidades educacionais. 
§ 5 - As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas 
portadoras de deficiências requerem atenção especial. É 
preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à 
educação aos portadores de todo e qualquer tipo de 
deficiência, como parte integrante do sistema educativo. 
(UNESCO, 1990). 

 

No Brasil, as ações desenvolvidas para se construir uma escola inclusiva 

foram intensificadas após a adesão à Declaração de Salamanca, produzida 

depois da Conferência Mundial na Espanha, em 1994. Essa Declaração aponta 

o direito de todos à educação e o princípio da valorização das diferenças. 

Nesse contexto, foi criada a Lei nº 8.069/90, que institui o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, assegurando-lhes proteção integral, seguida da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 9394/96, que traz um capítulo 

destinado à educação especial como modalidade de ensino, e perpassa os 

diversos níveis, além da edição das Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial, realizada pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação (CNE/CEB), por meio de da Resolução nº 02/2001, baseada nas 

premissas de documentos internacionais. 

Esses dispositivos legais devem garantir o direito à educação, que inclui 

todos os níveis de ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, e 

sua abrangência envolve todas as pessoas, independentemente de suas 

condições pessoais, psicológicas ou sociais. Nessa perspectiva, este trabalho, 
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é um estudo sobre as representações sociais dos acadêmicos com deficiência 

visual da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que surgiu das nossas 

reflexões construídas desde a graduação, durante a participação em estágios 

supervisionados na área de Fonoaudiologia Educacional, no ano de 2007, e 

após isto, na participação no curso de pós-graduação, lato sensu, em 

Educação Inclusiva, quando percebíamos as dificuldades com que todos os 

envolvidos se deparavam no processo de ensino-aprendizagem (professores, 

familiares e alunos), para lidar com questões relativas ao processo de inclusão, 

na tentativa de promover o acesso ao saber, oferecer um atendimento digno 

aos alunos com algum tipo de deficiência e, consequentemente, com o intuito 

de minimizar as práticas excludentes.  

Nesse contexto, observamos que os professores enfrentavam muitas 

dificuldades ao lidar com assuntos referentes ao processo de ensino e 

aprendizagem de pessoas com deficiência, assim como os próprios alunos, 

que tinham que ultrapassar obstáculos para vencer suas limitações - físicas ou 

sensoriais – e se adaptar à realidade escolar. Somada a essas experiências, a 

participação no grupo de pesquisa, Exclusão, Inclusão e Diversidade, nos anos 

de 2009 a 2011, e, atualmente, no Grupo de Pesquisa de Formação Docente, 

ambos do Centro de Educação dessa instituição de ensino, proporcionou do 

mesmo modo a oportunidade de realizar importantes reflexões sobre o assunto 

em pauta, no âmbito da Educação, enfocando, sobretudo, o Ensino Superior.  

Assim, considerando o atual contexto educacional brasileiro, a opção por 

Instituições de Ensino Superior (IESs), como campo investigativo, deve-se ao 

fato de se constatar que o número de estudantes com algum tipo de deficiência 

e/ou dificuldade que concluem o ensino fundamental e o médio vem crescendo 

significativamente, e poucos chegam ao Ensino Superior. Porém, essa situação 

exige que sejam tomadas as providências necessárias para evitar que 

entremos em um processo que se pode caracterizar como inclusão 

excludente1, em que os alunos ingressam pela porta da frente, por meio do 

vestibular ou de outros processos seletivos, mas, em pouco tempo, são 

                                            
1
 Expressão utilizada por Martins (1997), quando refere que a exclusão é um nome para dizer do 

conjunto das dificuldades, dos modos e dos problemas de uma inclusão precária, instável e marginal. A 
inclusão daqueles que estão sendo alcançados pela nova desigualdade social produzida pelas grandes 
transformações econômicas e para os quais não há senão, na sociedade, lugares residuais.  
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forçados a abandonar a universidade, visto que isso requer das IESs não só a 

vontade, mas, sobretudo, a sensibilidade e a preocupação em adequar o 

acesso ao currículo pelos estudantes com deficiência e preparar os 

professores, os funcionários e o próprio ambiente físico, para o atendimento 

desses alunos em sala de aula e demais setores e serviços da instituição. 

A escolha dos sujeitos deste estudo - acadêmicos com deficiência visual 

- se justifica tanto pelo crescente número de matriculados nas instituições de 

Ensino Superior (IES) com tal deficiência quanto pelo fato de termos como 

colega de sala, no Curso de Mestrado em Educação, uma deficiente visual, 

com história de vida e acadêmica ímpar e que, de maneira peculiar, vem 

lutando contras as adversidades e as barreiras encontradas ao longo do seu 

caminho. 

A Teoria das Representações Sociais, que será utilizada como aporte 

teórico-metodológico desta pesquisa, foi elaborada pelo romeno, naturalizado 

francês, Serge Moscovici, no início dos anos 1960, na França. Essa teoria 

contribuiu para que houvesse um rompimento com os parâmetros clássicos das 

ciências sociais, ao valorizar o conhecimento empírico e a interação indivíduo e 

o social (FARR, 1998). Por essa razão, foi escolhida para este trabalho, já que 

pode ser caracterizada como conhecimentos que o sujeito detém acerca de 

objetos ou eventos, e esses conhecimentos dirigem seus comportamentos e 

ações. Portanto, os homens buscam, de diferentes maneiras, explicar a 

realidade que o cerca e criam as representações sociais.   

Convém enfatizar que, para ser, de fato, transformadas em espaços 

caracterizados pela equidade, respeito à dignidade humana e favoráveis à 

construção da cidadania, as IES precisam identificar a percepção dessa 

temática no foco principal - os alunos com deficiência. Por isso, é preciso ouvi-

los, identificar suas reais necessidades e tornar possível o desenvolvimento de 

um trabalho pedagógico eficaz, que promova seu acesso e permanência, com 

sucesso, no Ensino Superior, no âmbito das universidades brasileiras. 

Portanto, é esse fundamento teórico que apoia o nosso estudo sobre a inclusão 

no Ensino Superior, que se constitui como uma forma de romper com modelos 

explicativos, que se sustentam, estruturalmente, com base na dicotomia 

individual e coletivo, e passa a constituir uma modalidade de leitura e 
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interpretação da realidade social. Por meio desse referencial para o estudo, 

será possível apreender o pensamento, as vivências cotidianas e o conjunto de 

significados e sentidos atribuídos pelos acadêmicos com deficiência visual ao 

que se constitui como princípio para inclusão. 

A definição do objeto de pesquisa deve relacionar-se com o referencial 

teórico empregado na fundamentação da análise e com a problemática. Assim, 

na busca pelos meios possíveis de desvelar todo o sentido expresso pelos 

sujeitos participantes deste estudo sobre o objeto de pesquisa, optamos por 

trabalhar com as representações sociais, porque orientam a análise dos dados 

em direção ao que é perceptível, ao que define a realidade dos sujeitos 

investigados em relação ao objeto construído por eles próprios. Dito de outro 

modo, o pensamento é comunicado para expressar a percepção dos fatos e a 

compreensão do objeto estudado, segundo a visão do sujeito participante da 

pesquisa (MOSCOVICI, 2004), que, nesta pesquisa, é a educação inclusiva na 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), analisada com base nas 

representações sociais dos acadêmicos com deficiência visual. 

Com base nessas razões, definimos a problemática de pesquisa nos 

seguintes termos: Quais as representações sociais dos acadêmicos com 

deficiência visual acerca da sua (ex) inclusão2 educacional no Ensino Superior? 

A partir dessa questão-problema, novas indagações surgiram, a saber: 

De que forma vêm sendo implantadas as políticas de inclusão no Ensino 

Superior? Como a Universidade Federal da Paraíba vem abordando essa 

questão? Qual o perfil dos acadêmicos com deficiência visual da Universidade 

Federal da Paraíba? 

Assim, em busca de alternativas para equacionar todas as nossas 

perguntas, pretendemos, neste estudo, aprofundar essa discussão e contribuir 

para melhorar a oferta do Ensino Superior às pessoas com deficiência, com o 

objetivo de analisar as representações sociais de estudantes com deficiência 

visual frente à sua (ex) inclusão na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

                                            
2
 Optamos por esse termo, pois, nesse contexto, pode ser evidenciada a existência da dualidade 

exclusão/inclusão, com apoio das afirmações de Rummert (2006), que considera que esse binômio é 
tratado de modo a obscurecer o paradoxo que lhe é inerente e que só pode ser desvelado quando o 
analisamos em sua radicalidade. 
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 Assim, tendo em vista o objetivo geral da pesquisa, os objetivos 

específicos foram assim sistematizados: 

 

 Descrever o perfil dos acadêmicos com deficiência visual, quanto ao 

sexo, à idade e ao curso escolhido;  

  Identificar as situações e os recursos que favorecem ou não a 

inclusão desses alunos no Ensino Superior;  

 Averiguar as ações que fazem o aluno com deficiência visual 

despertar para o sentimento de (ex) inclusão, no que diz respeito a 

atitudes humanas e condições materiais; 

 Constatar ou não a existência de especificidades requeridas para a 

inclusão desses alunos no Ensino Superior. 

 

De tal modo, o presente estudo compreende o processo de inclusão dos 

acadêmicos com deficiência visual, marcadamente, através de suas próprias 

concepções a respeito dessa realidade social. 

Assim, esta pesquisa foi desenvolvida em três momentos distintos, 

porém complementares. No primeiro, foram feitos os seguintes procedimentos: 

levantamento bibliográfico sobre a temática; pesquisa documental nos 

materiais escritos do Núcleo de Educação Especial (NEDESP/CE), para 

identificar e categorizar os alunos com deficiência visual quanto ao sexo, à 

idade e ao curso e pesquisa de campo. Para a obtenção dos dados empíricos, 

aplicamos entrevistas semiestruturadas aos discentes. 

Em relação à estrutura, esta dissertação é composta de cinco capítulos, 

o primeiro, a introdução, em que apresentamos uma visão panorâmica da 

temática, o porquê da escolha do tema, a indicação do aporte teórico, dos 

objetivos e da proposta metodológica. No segundo capítulo, abordamos os 

recortes históricos dos caminhos da Educação Superior Brasileira, 

contextualizando as Políticas de Inclusão nessa modalidade de ensino. Além 

disso, tecemos considerações sobre nossa realidade, que é a Universidade 

Federal da Paraíba. No terceiro capítulo, discorremos sobre a Teoria das 

Representações Sociais, com base nas concepções propostas por Moscovici, 

considerando que as representações são determinantes de ações, atuam como 
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verdadeiros guias de leitura da realidade e demonstram sua função prioritária 

na dinâmica das relações e das práticas sociais. No quarto capítulo, 

descrevemos o percurso metodológico da pesquisa, com base no eixo teórico 

de alguns autores, como: Bardin (1977), Chizzottii (2006), Minayo (2009), 

Richardson (1999), entre outros. No quinto capítulo, apresentamos a análise e 

a discussão a respeito das falas dos atores sociais - os acadêmicos com 

deficiência visual. 

Finalizamos o trabalho com as proposições finais, apresentando as 

conclusões a que chegamos, por meio das análises das falas dos atores 

sociais, e as possíveis contribuições para a área da Educação. 
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2. CAMINHOS DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: ORIGEM, 

EVOLUÇÃO, POLÍTICAS E INCLUSÃO 

 

Nas duas últimas décadas, a inclusão das pessoas consideradas 

deficientes no ensino regular tem sido um tema debatido intensamente. A 

discussão sobre a inclusão desse grupo de pessoas na educação básica é 

trivial, porém, em relação à educação superior, só recentemente essa temática 

tem ocupado um ínfimo espaço. Porém essa é uma questão atual, pois, até há 

pouco tempo, não se concebia a ideia de que uma pessoa com qualquer 

deficiência fosse capaz de realizar um curso superior.  

Diante disso, refletir sobre as políticas de acesso ao Ensino Superior, 

sobretudo, quando se trata da inclusão de pessoas com deficiência3, é uma 

questão complexa e, não raro, surgem visões protecionistas e de cunho 

paternalista para justificar o direito de acesso desse grupo minoritário ao grupo 

da “elite pensante” do país (PINTO, 2004). No Brasil, atualmente, existem 

políticas, programas e diferentes experiências sendo executados, que 

descreveremos a seguir. Entretanto, a lacuna entre o acesso desses sujeitos a 

um curso superior e sua permanência nele com sucesso implica a possibilidade 

de usufruir dos equipamentos e das condições necessárias à equiparação das 

condições oferecidas aos demais alunos da instituição. 

                                            
3
 A fim de utilizar os termos atuais em toda a pesquisa, optamos pela nomenclatura pessoa com 

deficiência, presente no texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotado 
pela ONU em 13/12/06 e a ser ratificado posteriormente, através de lei nacional de todos os Países-
membros. Os princípios básicos para os movimentos terem chegado à nomenclatura “pessoas com 
deficiência” são: não esconder ou camuflar a deficiência; não aceitar o consolo da falsa ideia de que 
todo mundo tem deficiência; mostrar com dignidade a realidade da deficiência; valorizar as diferenças e 
as necessidades decorrentes da deficiência; combater neologismos que tentam diluir as diferenças, tais 
como “pessoas com capacidades especiais”, “pessoas com eficiências diferentes”, “pessoas com 
habilidades diferenciadas”, “pessoas dEficientes”, “pessoas especiais”, “é desnecessário discutir a 
questão das deficiências porque todos nós somos imperfeitos”, “não se preocupem, agiremos como 
avestruzes com a cabeça dentro da areia” (i.é, “aceitaremos vocês sem olhar para as suas deficiências”); 
defender a igualdade entre as pessoas com deficiência e as demais pessoas, em termos de direitos e 
dignidade, o que exige a equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência atendendo às 
diferenças individuais e às necessidades especiais, que não devem ser ignoradas; identificar nas 
diferenças todos os direitos que lhes são pertinentes e, a partir daí, encontrar medidas específicas para 
o Estado e a sociedade diminuírem ou eliminarem as “restrições de participação” (dificuldades ou 
incapacidades causadas pelos ambientes humano e físico contra as pessoas com deficiência). Consultar: 
Sassaki (2007). 
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Como já foi ressaltado, essa é uma questão cujo debate ainda é 

considerado de extrema complexidade. É preciso superar o grande abismo 

criado historicamente no imaginário social e coletivo da população em geral e, 

mais precisamente, do meio acadêmico, que tem muito receio e resiste à 

inclusão dessas pessoas, nesse espaço restrito a um grupo privilegiado do 

país. Essas resistências são procedentes do fato de, no Brasil, só muito 

recentemente essas discussões terem adentrado esse nível de ensino, pois a 

temática da inclusão escolar, desde a década de 1990, povoa, prioritariamente, 

o espaço da educação básica (AMARAL et al, 1998). 

Para que seja possível acontecer a tão esperada inclusão nas 

Instituições de Ensino Superior (IES), é preciso que se conheçam os fatores 

que estão envolvidos na relação desses alunos com a instituição e assegurar-

lhes as necessidades educativas. Convém esclarecer que o reconhecimento de 

direitos iguais a todos deve estar presente. 

Destarte, ao se discutir a questão da (ex) inclusão da referida população 

no Ensino Superior, identificando a percepção dos próprios estudantes com 

deficiência visual sobre o assunto e buscando relacionar tais percepções às 

práticas pedagógicas atuais e aos seus principais referenciais, poderemos dar 

um importante passo para compreender como podemos beneficiar esses 

indivíduos, melhorando a qualidade da educação. Além disso, esperamos 

ampliar o espaço de debates e de reflexões fecundas para que se repensem 

alguns valores e se reconstruam algumas práticas, realmente inclusivas, no 

interior das Instituições de Ensino Superior. 

 

2.1 VISÃO HISTÓRICA DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Apreciar o percurso histórico do Ensino Superior brasileiro é 

compreender as peculiares condições da nossa educação superior, e isso nos 

possibilita identificar, no cenário nacional, as raízes históricas do Ensino 

Superior, sua estrutura e organização, bem como seus desafios, problemas e 

realizações. 
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Visando atender ao objetivo deste capítulo, será apresentada uma breve 

incursão histórica, partindo das primeiras faculdades que surgiram no Brasil, no 

Século XIX, até sua atual configuração e organização. 

 

2.1.1 Panorama do Ensino Superior: da Colônia à Primeira 

República 

 

Por não ser diferente dos demais países europeus, Portugal, em busca 

de ampliar seus negócios econômicos e políticos, investiu em colonização de 

outras terras, com o objetivo de fortalecer seu poder, e “descobre” o Brasil. 

Para garantir seu desenvolvimento capitalista, ampliou seus domínios e 

riquezas e passou a exigir do Brasil exclusividade administrativa e comercial 

(CUNHA, 1986). 

Ressaltamos que as universidades brasileiras têm muitas diferenças 

históricas, se comparadas com as instituições dos outros países latino-

americanos. Elas são bem mais jovens do que as instituições de Ensino 

Superior de outros países da América Latina e resultam da demanda do 

mercado, que sinaliza para a necessidade de formar profissionais com 

qualificação nas áreas de Engenharia, Medicina e Direito.  

 

O Brasil constitui uma exceção na América Latina: enquanto a 
Espanha espalhou universidades pelas suas colônias – eram 
26 ou 27 ao tempo da independência –, Portugal, fora dos 
colégios reais dos jesuítas, nos deixou limitados às 
universidades da Metrópole: Coimbra e Évora (TEIXEIRA, 
1999, p. 29). 

 

Assim, no começo do Século XIX, a Universidade surge no Brasil como 

resultado da formação das elites que buscaram a educação, principalmente em 

instituições europeias, durante o período de 1500 a 1800, e que retornaram ao 

país com sua qualificação. Elas surgem em momentos conturbados e são, 

basicamente, frutos da reunião de institutos isolados ou de faculdades 

específicas, fato que lhes deu uma característica bastante fragmentada e frágil. 

Portanto, no Brasil, o desenvolvimento do sistema de educação superior foi 

considerado um caso atípico, no contexto latino-americano, pois, desde o 

Século XVI, os espanhóis fundaram universidades, que eram instituições 
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religiosas. Já o Brasil Colônia, por sua vez, não criou instituições de Ensino 

Superior em seu território, até início do Século XIX, ou seja, quase três séculos 

mais tarde. 

Para se graduar, os estudantes da elite colonial portuguesa, 

considerados portugueses nascidos no Brasil, tinham de se deslocar até a 

metrópole. Na Colônia, o ensino formal esteve a cargo da Companhia de 

Jesus: os jesuítas dedicavam-se à cristianização dos indígenas, organizados 

em aldeamentos, até a formação do clero, em seminários teológicos, e a 

educação dos filhos da classe dominante nos colégios reais. Nestes últimos, 

era oferecida uma educação medieval latina, com elementos de grego, a qual 

preparava seus estudantes, por meio dos estudos menores, a fim de poderem 

frequentar a Universidade de Coimbra, em Portugal, que, segundo Teixeira 

(1989), foi a “primeira universidade”, onde mais de 2.500 jovens nascidos no 

Brasil se graduaram em Teologia, Direito Canônico, Direito Civil, Medicina e 

Filosofia, durante os primeiros três séculos de nossa história. 

No ano de 1808, a Família Real portuguesa saiu de Lisboa em direção 

ao Brasil, na tentativa de fugir das tropas napoleônicas que haviam invadido 

Portugal. Quando chegou à Bahia, D. João VI - Príncipe Regente - recebeu a 

solicitação dos comerciantes locais, no sentido de ser criada uma universidade 

no Brasil. Para tanto, eles ofereceram uma significativa ajuda financeira. 

Porém, em vez de universidade, Salvador passou a sediar o Curso de Cirurgia, 

Anatomia e Obstetrícia. Com a mudança da Corte para o Rio de Janeiro, foi 

criada, nessa cidade, uma Escola de Cirurgia. No período da Regência, foram 

criados, em 1827, dois cursos de Direito: um em Olinda e outro em São Paulo. 

Na cidade de Ouro Preto, foi criada a Escola de Minas. Embora a criação 

dessa Escola date de 1832, ela só foi instalada trinta e quatro anos depois 

(OLIVEN, 2002). 

As primeiras faculdades brasileiras – de Medicina, Direito e Politécnica – 

eram independentes umas das outras, localizavam-se em cidades importantes, 

e sua orientação profissional era bem elitista, porquanto seguiam o modelo das 

grandes escolas francesas, instituições seculares mais voltadas para o ensino 

do que para a pesquisa. 
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Teixeira (1989) afirma que, no período imperial, apesar de terem surgido 

várias propostas, não se criou uma universidade no Brasil. Provavelmente, isso 

se deva ao alto conceito da Universidade de Coimbra, que dificultava que fosse 

substituída por uma instituição do jovem país. Nesse contexto, os novos cursos 

superiores de orientação profissional que se foram estabelecendo no território 

brasileiro eram vistos como substitutos da universidade (OLIVEN, 2002). 

A proclamação da República, influenciada pelo ideário positivista, de 

acordo ainda com Oliven (2002), contribuiu para o atraso na criação de 

universidades no Brasil, que eram consideradas pelos líderes políticos da 

Primeira República (1989-1930) como uma instituição retrógrada para as 

necessidades do Novo Mundo. Em função disso, eram francamente favoráveis 

à criação de cursos laicos de orientação técnica profissionalizante. Contudo, no 

Brasil, a primeira universidade – a Federal do Rio de Janeiro - foi criada em 

1920, data próxima das comemorações do Centenário da Independência 

(1922), resultado do Decreto n° 14.343, por autorização do Presidente da 

República Epitácio Pessoa (FÁVERO, 1977). Essa universidade reunia, 

administrativamente, faculdades profissionais pré-existentes, ou seja, a junção 

das faculdades federais de Medicina, de Engenharia e de Direito oriundas das 

cátedras. No entanto, sem oferecer uma alternativa diversa do sistema, era 

mais voltada ao ensino do que à pesquisa, portanto, elitista, porquanto 

conservava a orientação profissional dos seus cursos e a autonomia das 

faculdades. 

 

2.1.2 Panorama do Ensino Superior: da Era Vargas à Ditadura 

Militar 

 

Getúlio Vargas, presidente do Brasil dos anos de 1930 a 1945, criou o 

Ministério de Educação e Saúde. Em 1931, foi aprovado o Estatuto das 

Universidades Brasileiras, que vigorou até 1961 e preconizava que a 

universidade poderia ser oficial, ou seja, pública (federal, estadual ou 

municipal) ou livre, isto é, particular. Também deveria incluir três dos seguintes 

cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras. Essas 
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faculdades seriam ligadas, por meio de uma reitoria, por vínculos 

administrativos, no entanto manteriam sua autonomia jurídica (OLIVEN, 2002). 

No Distrito Federal, havia uma arena onde se defrontaram diferentes 

grupos defensores de distintos projetos para a universidade brasileira. Em 

poucos anos, foram criadas três universidades, que promulgavam ideologias 

entre educadores, políticos e líderes religiosos da época. No ano de 1935, 

Anísio Teixeira, que dirigia a Instrução do Distrito Federal, criou, por meio de 

um Decreto Municipal, a Universidade do Distrito Federal destinada, 

principalmente, à renovação e à ampliação da cultura. Apesar da escassez de 

recursos econômicos, as atividades de pesquisa eram estimuladas utilizando-

se os laboratórios já existentes e com o apoio de professores simpáticos à 

iniciativa.  

Devido ao clima político autoritário reinante no país, o Ministério da 

Educação não deu apoio à Universidade do Distrito Federal que, por essa 

razão, teve uma breve existência - em janeiro de 1939, menos de quatro anos 

depois, foi extinta, por decreto presidencial. Seus cursos foram transferidos 

para a Universidade do Brasil, nome que foi dado a nossa primeira 

universidade, a antiga Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920. 

Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Saúde do governo de Getúlio 

Vargas, no período de 1937/45, aproveitou o autoritarismo do Estado Novo 

para implantar seu projeto universitário: a criação da Universidade do Brasil, 

que serviria como modelo único de Ensino Superior em todo o território 

nacional. Essa realização foi o exemplo mais significativo da centralização 

autoritária do Ensino Superior brasileiro (SCHWARTZAMAN, 1982). 

Oposto do Distrito Federal, o estado de São Paulo construiu um projeto 

político, no bojo do qual se inseria a criação de uma universidade de alto 

padrão acadêmico-científico. Por ser o estado mais rico do país, criou sua 

própria universidade pública estadual, livre do controle direto do governo 

federal. Essa foi uma tentativa de reconquistar a hegemonia política, que 

existia até a Revolução de 1930. 

A Universidade de São Paulo (USP), criada em 1934, representou um 

divisor de águas na história do sistema brasileiro de educação superior. Para 

concretizar esse plano político, foram reunidas faculdades tradicionais e 
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independentes, que deram origem à nova Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, que contou com professores-pesquisadores estrangeiros, 

principalmente da Europa. A USP tornou-se o maior centro de pesquisa do 

Brasil, concretizando o ideal de seus fundadores (OLIVEN, 2002). 

Durante a Nova República, foram criadas 22 universidades federais. 

Assim se constituiu o sistema de universidades públicas federais. Cada 

unidade da federação passou a contar, em suas respectivas capitais, com uma 

universidade pública federal. De acordo com Sampaio (2000), durante esse 

mesmo período, foram criadas nove universidades religiosas: oito católicas e 

uma presbiteriana.  

Guimarães (1984) menciona que as pressões internas do sistema 

educacional também se faziam sentir e resultavam da expansão do ensino 

médio e da “lei da equivalência”, de 1953, que igualou os cursos médios 

técnicos aos acadêmicos, o que possibilitou que os alunos tivessem os 

mesmos direitos de prestar vestibular para qualquer curso universitário, pois, 

antes, isso era um privilégio das pessoas que possuíam diplomas dos cursos 

médios acadêmicos. 

Em 1961, depois de um período de mais de uma década de tramitação 

no Congresso Nacional, foi promulgada a Lei n° 4.024, a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Apesar de sua implementação ter 

sido feita com certa flexibilidade, na prática, essa lei reforçou o modelo 

tradicional de instituições de Ensino Superior vigente no país. Com a 

transferência da capital, do Rio de Janeiro para Brasília, foi criada, em 1961, a 

Universidade de Brasília, cujos principais objetivos eram o desenvolvimento de 

uma cultura e de uma tecnologia nacionais ligadas ao projeto 

desenvolvimentista. Essa foi a primeira universidade brasileira que não foi 

criada com a aglutinação de faculdades pré-existentes. Sua estrutura era 

integrada, flexível, moderna e contrapunha-se à universidade segmentada em 

cursos profissionalizantes (OLIVEN, 2002). 

Como pode ser observado, após a tomada do poder pelos militares, em 

1964, as universidades passaram a ser artefato de uma influência direta do 

governo federal, por isso foi afastado um grande número de professores, 

principalmente na Universidade de Brasília, e se criaram as Assessorias de 
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Informação nas instituições federais de Ensino Superior, com a intenção de 

restringir as atividades de caráter revolucionário, tanto de professores quanto 

de alunos.  

No que se refere às políticas educacionais no regime militar, Romanelli 

(1978) afirma que a educação era percebida como um fator de 

desenvolvimento, porém, na prática, tal fato só foi percebido a partir do ano de 

1968, quando iniciaram as mudanças na sociedade e na economia, e a 

expansão foi retomada de forma mais acelerada. 

 

2.1.3 Panorama do Ensino Superior: da ditadura militar aos dias 

atuais 

 

No governo militar autoritário, o plano educacional buscou aumentar a 

produtividade das escolas públicas, tomando como eixo orientador os 

princípios da administração empresarial, e focou, desde o início, a privatização 

educacional, respaldando-se em decretos-lei e acordos firmados entre o MEC e 

a United States Agency for International Development (USAID). Nessa 

conjuntura, é imposta a Reforma Universitária pela Lei n. 5.540/ 68, que definia 

o princípio da indissociabilidade - ensino, pesquisa e extensão – com o objetivo 

de contribuir com o formato institucional da universidade, para subsidiar o 

capital industrial nacional, e a reforma do ensino do 1° e 2º graus, com a Lei n. 

5.692, de 1971, que tornou o ensino médio obrigatoriamente profissionalizante, 

visando preparar mão de obra para sustentar o capital industrial nacional e 

fortalecer a contenção de acesso à educação superior. 

A insatisfação com o Regime Militar aumenta, espalha-se por toda a 

sociedade e chega ao cume na Campanha pelas Eleições Diretas Já. Nesse 

momento, os partidos políticos contrários ao regime unem-se e instituem a 

denominada “Nova República”. Assim, foram eleitos pelo Colégio Eleitoral 

Tancredo Neves e José Sarney. Entretanto, tendo em vista o falecimento do 

Presidente eleito, o Vice-presidente, José Sarney, assume o Poder. 

A democratização do país leva à eleição de uma Assembleia Nacional 

Constituinte e à exigência de uma nova Carta Magna, que atendesse aos 

anseios da sociedade, e que foi considerada por Carvalho (2003) como a 
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Constituição mais liberal e democrática da história do Brasil, que recebeu o 

nome de “Constituinte Cidadã.” Já para Ghiraldelli Jr. (2003), a Constituição de 

1988 é considerada uma das mais avançadas quanto aos direitos sociais, se 

comparada às anteriores, e a educação está contemplada não apenas na sua 

área específica, mas também no título, que trata dos direitos e das garantias 

fundamentais (Artigo 6º). Então, a educação aparece como um direito social, 

ao lado da saúde, do trabalho, da segurança, do lazer, da previdência social, 

da proteção à maternidade e à infância e da assistência aos desamparados. 

Em relação às políticas educacionais, a década de 80 é considerada por 

grande parte dos educadores da atualidade como a “década perdida”. Para 

Brito Filho (2007, p. 43), “[...] o Ensino Superior brasileiro apresentou um 

crescimento negativo, em termos de atendimento à demanda social e 

econômica por formação profissional [...]”. 

Nesse clima de negatividade da educação superior, o Governo Sarney, 

em 1985, institui a Comissão Nacional para a Reformulação da Educação 

Superior, encarregada de elaborar uma nova política para esse setor e de 

apresentar um diagnóstico da educação superior brasileira, que, conforme 

Brandão (1997, p. 45), apontava diversos problemas, como: professores mal 

remunerados; carência de laboratórios e de bibliotecas; deficiência na 

formação profissional dos alunos; descontinuidade das pesquisas; 

discriminação social no acesso às universidades; sistema antidemocrático de 

administração e escolha dos quadros dirigentes; crise financeira e pedagógica 

do ensino privado; excesso de controle burocrático nas universidades públicas 

e pouca clareza na prevalência do sistema de mérito na seleção e promoção 

de professores. 

A comissão destaca, também, que a situação se torna ainda mais 

preocupante ao se observar que a universidade não está se preparando para 

enfrentar os desafios da modernidade  e, para isso, precisa fortalecer a 

pesquisa científica, a formação polivalente de seus formandos e superar o 

formalismo curricular com a adoção de novas concepções de ensino. 

A Constituição de 1988, na compreensão de Souza (2001), traz avanços 

e inviabilidades. Em relação às universidades, um dos pontos positivos está 

expresso no artigo 207, que diz: “As universidades gozam de autonomia 



29 

 

 

 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão”. 

Ao término do Governo Sarney, com o agravamento da crise nacional, 

desponta, no cenário brasileiro, Fernando Collor de Melo, oriundo das elites 

mais tradicionais do país, que surge como um “salvador” e deixa transparecer 

um perfil de moralidade e de renovação política. Ele propõe medidas radicais e 

ambiciosas e justifica-as em nome do controle da inflação. Porém, em 1992, 

mediante denúncias de corrupção, é instaurada uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI), que culminou com o processo de impeachment de Collor e sua 

renúncia em 29 de dezembro, e Itamar Franco foi empossado na Presidência 

da República. Vale ressaltar que o Governo Collor de Mello elaborou as linhas 

centrais do projeto de universidade, em harmonia com os preceitos do Banco 

Mundial. Tais medidas são implementadas através da proposta de Emenda 

Constitucional nº. 56-b, objetivando alterar pontos centrais da Constituição de 

1988, como:  

 

gratuidade, autonomia constitucional, indissociabilidade do 
ensino, pesquisa e extensão, regime jurídico único, aspectos 
que, em seu conjunto, configurariam o que o Banco Mundial 
projetivamente chama de “modelo europeu” (LEHER, 2003, 
p.86). 

 

O discurso oficial do Governo Collor de Mello enfatizava o aumento do 

número de vagas nas instituições públicas, porém, na prática, aconteceu o 

inverso, pois, desde o início do seu mandato, houve favoreceu-se o 

crescimento do ensino privado, apesar da recessão a que é subjugada a 

sociedade brasileira, o que provocou o aviltamento dos salários (CORBUCCI, 

2002). Assim, apesar da intenção política de ampliar o sistema pela via privada, 

sua política econômica contradizia tal intenção e, nessa fase, Itamar Franco 

assume o governo, em um contexto político-institucional delicado. 

No Governo Itamar, a principal medida econômica adotada foi a 

implantação de um plano de estabilização econômica em 1994, denominado de 

“Plano Real”, cujo mentor intelectual foi o então Ministro da Fazenda, Fernando 
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Henrique Cardoso (FHC), que recebeu da opinião popular apoio, que repercutiu 

na sua vitória presidencial em 1994. 

O Governo Itamar Franco propõe empreender “verdadeira revolução” na 

educação. No entanto, as medidas expostas nas Diretrizes de Ação 

Governamental destacam a ampliação/qualificação da formação de mão de 

obra para fazer face ao crescimento econômico, o que nos levou a concluir que 

havia uma estreita relação com os discursos liberalizantes do antigo governo. 

Um acontecimento que merece destaque é a implantação, em 1993, do 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), 

como resultado de uma parceria com a Secretaria do Ensino Superior (SESU) 

do MEC e alguns setores das universidades brasileiras. Para implementá-lo, a 

SESU criou a Comissão Nacional de Avaliação cuja principal função é 

“conduzir politicamente o processo da avaliação institucional” (BRASIL, 1994, 

p. 5).  

Corbucci (2002) entende que a sua avaliação institucional é abrangente, 

porquanto envolve as dimensões do ensino, da pesquisa, da extensão e da 

gestão das IES, o que se constitui como um permanente processo de 

aperfeiçoamento do desempenho acadêmico, do planejamento da gestão da 

instituição e de prestação de contas à sociedade. Esse é um processo que 

consideramos salutar. No âmbito da política educacional, o Estado desobrigou-

se da educação superior e passou a atuar de forma mínima. Desse modo, abriu 

espaço para a proliferação de instituições privadas e transformou a educação 

em um produto como outro qualquer.  

Com a posse de Fernando Henrique Cardoso (FHC) em 1995, a 

sociedade brasileira adentra um processo de profundas mudanças. Na esfera 

da educação, desenvolve-se um conjunto de reformas com a finalidade de 

implementar um modelo educacional em consonância com as políticas globais, 

desenvolvidas nos âmbitos político, econômico e social. 

Objetivando orientar e fundamentar sua ação política local e 

internacional, o Governo FHC desenvolve estudos e pesquisas, a fim de 

diagnosticar o real estado da educação brasileira. No âmbito nacional, os 

resultados são usados para definir prioridades, metas e objetivos e justificar, no 

Congresso Nacional, as solicitações legais encaminhadas para aprovação.  
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Como consequência do diagnóstico realizado pela equipe do governo, 

Catani e Oliveira (2000, p. 64-65) destacam os seguintes problemas: 

 

a) esgotamento do modelo único baseado na indissociabilidade ensino-

pesquisa extensão; 

b) tamanho do sistema extremamente modesto para as dimensões e as 

necessidades do país; 

c) inadequação do processo de credenciamento de novas instituições, 

o que gerou um sistema sem competição e de baixa qualidade; 

d) falta de um sistema abrangente de avaliação do ensino de 

graduação; 

e) desafio de modernizar o ensino de graduação; 

f) ineficiência no uso dos recursos públicos na parte federal do sistema. 

 

Mediante os problemas expostos, o governo toma como medidas a 

expansão e a diversificação institucional, a integração dos procedimentos 

avaliativos, credenciamento e recredenciamento, com a finalidade de implantar 

um sistema com bases na flexibilidade, na competitividade e na avaliação. 

Nessa perspectiva, a educação superior teve de se adequar aos novos 

imperativos e submeter-se à centralidade econômica. A imposição de reformas 

visando ajustar a educação às novas exigências da crescente onda de 

acumulação do capital produziu agudas tensões, ainda não resolvidas (DIAS 

SOBRINHO, 2003). Nesse clima de tensões, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional surge como resultante de uma intensa luta parlamentar e 

extraparlamentar. Entidades defensoras do ensino público e gratuito unem-se e 

elaboram uma versão da LDB. Contudo, a que foi aprovada é um misto da 

proposta popular e, preponderantemente, do projeto do Senador Darcy Ribeiro, 

mais sintonizado com o governo e com os empresários da educação. 

Assim, entre os planos, os programas e as ações desenvolvidas pelo 

Governo FHC, destacamos, como principal, a Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional, Lei n. 9.394/96, por abranger o sistema educacional em 

todos os níveis de ensino, especialmente no que se refere à educação superior 

expresso nos artigos 43 a 57. 
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Em seu artigo 3º, a Lei n. 9.394, de 1996, estabelece princípios 

norteadores das políticas educacionais no Brasil, entre os quais, três merecem 

destaque: a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; a 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a valorização do 

profissional da área de educação. Em conformidade com a legislação anterior, 

a nova LDB mantém o poder do Estado. Convém salientar que tal poder é 

exercido em novas bases, como o reconhecimento e o recredenciamento ou 

avaliação dos cursos das IES. 

A universidade, como instituição, é definida genericamente como aquela 

que atua na produção do conhecimento institucionalizado, na ótica científica e 

cultural, com foco no regional e no nacional. Ficam asseguradas, como 

requisito, a qualificação e a dedicação docentes. Assim, um terço dos 

professores devem ter títulos de pós-graduação stricto sensu, Mestrado ou 

Doutorado, e um terço deve atuar em regime de tempo integral (CUNHA, 

2003). 

A autonomia, exclusiva da universidade, sofre alteração com a 

ampliação para outras IES, que, através de avaliação pelo Poder Público, 

comprovassem elevada qualificação no ensino ou na pesquisa. Apesar de 

assegurar que as universidades seriam regidas por um regime jurídico único, 

que possibilitaria flexibilidade na organização de pessoal, de docente, 

administrativa e financeira, o que não aconteceu, as universidades veem-se às 

voltas com a regulação em suas ações administrativas, financeiras, entre 

outras. 

As universidades são instituições que têm autonomia didática, 

administrativa e financeira. Sua função é de oferecer o ensino, a pesquisa e a 

extensão e contar com um número representativo de mestres e doutores. Os 

centros universitários são instituições de Ensino Superior pluricurriculares, cuja 

principal característica é de oferecer ensino de excelência, com autonomia para 

abrir e fechar cursos. As faculdades integradas, compostas por instituições de 

diferentes áreas do conhecimento, oferecem ensino e, às vezes, poderão 

desenvolver pesquisa e extensão. Institutos ou escolas superiores atuam em 

áreas específicas do conhecimento, oferecem ensino e podem ou não 
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desenvolver pesquisa, dependendo da autorização do Conselho Nacional de 

Educação para a abertura de novos cursos (MENDONÇA, 1993). 

Ao término do governo FHC, com expressiva vitória e apoio popular, Luiz 

Inácio Lula da Silva assume a Presidência da República em 2002. Tendo em 

vista sua trajetória sindicalista, sempre demonstrou envolvimento com a 

sociedade civil organizada, desde sua liderança na formação e organização do 

“novo sindicalismo” à criação do Partido dos Trabalhadores (PT) no final dos 

anos 70. 

No que se refere às políticas educacionais do Governo Lula, Sguissardi 

(2006) afirma não ter percebido grandes diferenças com o seu antecessor, a 

não ser em relação à adoção de um novo sistema nacional de avaliação e da 

recuperação dos montantes de recursos de custeio aos níveis de 1995 e com 

pequena expansão das IES. No entanto, de acordo com Pereira e Silva (2010), 

desde o primeiro ano do Governo Lula, a expansão da educação superior é 

uma das políticas públicas mais visíveis da área educacional, inclusive, com 

forte apelo publicitário. Junto com as políticas focalizadas nesse estudo 

(ProUni, UAB e Reuni), o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (FIES) foi redimensionado, articulando-se ao ProUni, tendo em vista o 

aumento substantivo de estudantes na Universidade. Nesse cenário, no 

Governo Lula, a análise das políticas públicas para o Ensino Superior permitiu 

afirmar que o crescimento do acesso impõe desafios qualitativos e de inclusão 

aos gestores e demais profissionais das instituições de Ensino Superior. Assim, 

considerando que diferentes políticas foram criadas e desenvolvidas, é preciso 

pensar em criar formas de inclusão que contemplem segmentos da sociedade 

historicamente excluídos do ensino universitário. Ademais, o desenvolvimento 

de políticas de expansão do sistema, considerando de forma sinérgica o 

acesso e a permanência dos estudantes, contribuirá para que a igualdade de 

oportunidades se torne uma realidade (PEREIRA e SILVA, 2010). 

Com a análise das políticas públicas levadas a cabo pelo Governo Lula 

(2003-2010), é possível afirmar que o número de estudantes que chegaram à 

universidade brasileira aumentou consideravelmente nessa década, fato 

importante, ao se considerar um projeto consistente de desenvolvimento do 

país. É preciso considerar que o processo de expansão do acesso ao Ensino 
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Superior, iniciado na década de 1990, produziu, naquele contexto, um efeito 

contraditório de democratização, pois foi de forma privada e concentrada nos 

grandes centros urbanos que ocorreram as políticas nesse setor (NEVES, 

RAIZER e FACHINETTO, 2007). Por outro lado, o Governo Lula retomou o 

papel do Estado como agente indutor de políticas para a expansão universitária 

no país, criando políticas como o ProUni, a UAB e o REUNI, além do aumento 

da oferta de crédito educativo (FIES). Desse modo, é possível corroborar o 

argumento de Höfling (2001) de que há uma intencionalidade política que 

orienta a implantação de políticas públicas no âmbito do Estado. 

As opções políticas assumidas pelo Governo Lula apontam para a 

massificação da educação superior no país e cria um cenário reformista que se 

presta ao debate sobre sua eficácia e possibilidades futuras (PEREIRA E 

SILVA, 2010). 

No que se refere ao governo da presidente Dilma Roussef, um dos 

compromissos de sua campanha à Presidência da República saiu do papel e 

começa a ganhar forma com o anúncio do plano de expansão da Rede Federal 

de Educação Superior e Profissional e Tecnológica. Assim, a presidente 

garante que o país irá ampliar ainda mais a oferta de vagas em universidades e 

institutos federais até 2014 e considera isso como o início de uma nova etapa 

da educação brasileira.4 

Dilma Rousseff apresentou os números do plano de expansão para 

ilustrar os avanços no setor educacional. Ela lembrou que o país chegará ao 

fim de 2014 com duas vezes e meia o número de universidades. Nos próximos 

anos, serão criadas quatro novas universidades federais, abertos 47 novos 

campus universitários e 208 novos IFETS. Também comentou sobre o esforço 

do governo federal em combinar a oferta de vagas públicas em universidades 

privadas por meio do ProUni. Desse modo, alunos de famílias carentes podem 

cursar a rede privada de Ensino Superior. Porém, a presidente esclareceu que, 

se os antecessores tivessem expandido a oferta de universidades e de escolas 

técnicas, o país estaria num posto mais avançado. Portanto, o Ensino Superior 

encontra-se em momento de profundas transformações. Concebido 

                                            
4
 Fonte: http://www.relacoesinstitucionais.gov.br/noticias/2011/08/governo-inicia-nova-etapa-na-

educacao-brasileira 

http://portal.mec.gov.br/expansao/
http://portal.mec.gov.br/expansao/
http://www.relacoesinstitucionais.gov.br/noticias/2011/08/governo-inicia-nova-etapa-na-educacao-brasileira
http://www.relacoesinstitucionais.gov.br/noticias/2011/08/governo-inicia-nova-etapa-na-educacao-brasileira
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historicamente em nosso país como destinado “à formação de nossas elites 

condutoras”, esse nível de ensino, cada vez mais, é pressionado pela 

sociedade para a “democratizar” seu acesso, inclusive por meio da implantação 

de políticas de ações afirmativas.  

No que se refere à formação profissional, que antes representava uma 

base firme na luta para o sucesso e a “estabilidade” do indivíduo, vemos, cada 

vez mais, que ela se torna rapidamente obsoleta, devido às constantes e 

rápidas inovações tecnológicas processadas no mundo contemporâneo. No 

entanto, a universidade continua sendo uma instituição privilegiada, posto que 

ainda possibilita o encontro, a articulação e o diálogo crítico entre diversos e 

distintos saberes com modos de conhecer específicos. Essa multiplicidade, por 

outro lado, não raras vezes, traz uma “crise de identidade” e legitimidade para 

a universidade, que precisa estar em constante processo de repensar e 

refazer-se. 

Consideramos que a universidade brasileira está inserida, 

historicamente, em projetos de desenvolvimento nacional. Espaço de 

efervescência de ideias, de produção e disseminação de conhecimentos, essa 

instituição social deve contribuir com ações propositivas para o 

desenvolvimento integral da sociedade. Duramente atingida pelo desmonte de 

várias instituições públicas nas últimas décadas, a Universidade, novamente, é 

chamada a participar efetivamente dos programas sociais implementados 

recentemente pelos governos. Expressões como “inclusão social”, “crescimento 

e desenvolvimento sustentável” e “ampliação do conceito de cidadania” 

passam a fazer parte das discussões internas da Universidade, sobretudo as 

públicas. Duplamente desafiada, seja pelas instâncias políticas ou pelo corpo 

social, a Universidade precisa dar respostas concretas a essas demandas, 

conforme veremos adiante, ao tratar das políticas de inclusão existentes no 

Ensino Superior do Brasil. 

 

2.2 POLÍTICAS DE INCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Conforme já mencionado, o Brasil vive um período de reformas no que 

tange ao Ensino Superior. A universidade brasileira é uma construção recente, 
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cuja efetivação remonta há menos de um século, fato que, de acordo com o 

perfil social da população brasileira nesse período, produz um cenário de forte 

elitização, que caracteriza o Ensino Superior como um lugar privilegiado para a 

(re) produção das elites econômicas do país. 

Presencia-se, assim, no Brasil, uma mudança no direcionamento de 

políticas que fomentam o acesso ao Ensino Superior, a partir do governo Lula 

(2003-2010), em que programas como o ProUni (Universidade para Todos), a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Reuni (Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais) procuram demarcar a intervenção 

pública na democratização do acesso ao Ensino Superior. Entre várias 

questões que podem ser levantadas a partir desse quadro, para fins de uma 

análise criteriosa do processo em curso, é pertinente problematizar o seguinte: 

É possível (e de que forma) incluir, efetivamente, os sujeitos com deficiência no 

Ensino Superior? 

Na tentativa de buscar a resposta para tal indagação, precisamos 

adentrar a trilha da inclusão, desde os seus primórdios, investigar as políticas 

do governo federal, no que tange à execução de políticas públicas que 

garantam o acesso de todos ao Ensino Superior brasileiro, como veremos a 

seguir, delinear a evolução da legislação brasileira, que garante à pessoa com 

deficiência o direito à educação, por meio da construção de uma perspectiva 

histórica da Educação Inclusiva no Brasil, e analisar o que caracterizou as 

principais décadas para a educação das pessoas com deficiência e quais os 

documentos legais, nacionais e internacionais que foram publicados da década 

de 70 até a vigência da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996). 

 

2.2.1 Marco histórico e legal da Educação Inclusiva no Brasil 

 

Ao longo da história, a sociedade, quase sempre, apresentou-se 

preconceituosa e com práticas discriminatórias no âmbito da educação que, 

nesse contexto, era subtendida como necessidade apenas das grandes elites. 

Dessa forma, a educação para as pessoas com deficiência é um dos maiores 
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exemplos dessa segregação. Tal prática pode ser observada no percurso 

histórico da política de inclusão educacional no Brasil. 

Mazzota (1996) afirma que, no Brasil, a história da educação das 

pessoas com deficiência divide-se em dois momentos distintos: um de 

iniciativas isoladas (oficiais e particulares) e um de iniciativas oficiais de âmbito 

nacional. O primeiro momento é caracterizado pela inexistência de políticas 

públicas voltadas para atender a pessoas com deficiência, e o segundo, pela 

definição mais clara de tais políticas.  

Já no período colonial, a educação era muito restrita porque quase não 

havia escolas e a educação formal visava à profissionalização de pessoas da 

Corte Portuguesa. Não existiam políticas públicas de educação direcionadas ao 

povo (SILVA, 2006). Somente com a Constituição brasileira de 1824 foi que, 

pela primeira vez na história da educação brasileira, a educação de grupos 

excluídos passa a ser mencionada. Assim, a partir da Constituição Imperial, 

foram estabelecidos os primeiros passos da instrução primária gratuita a todos 

os cidadãos. Contudo, não se pode considerar que tenhamos tido grandes 

avanços, pois, entre a lei e sua execução, ficou uma grande lacuna. 

Durante muitos anos, vários grupos ficaram à margem do sistema 

educacional: negros, mulheres, pobres e pessoas com deficiência. Para 

Barbosa (2006), as poucas ações desenvolvidas buscavam mais proteger a 

sociedade contra o adulto incapacitado físico ou moral do que assegurar 

direitos a esses indivíduos.   

Esse viés identificado na Constituição de 1824 é reafirmado nas 

Constituições de 1891, 1934, 1937 e 1946, mas, praticamente, sem alterações 

em seu conteúdo e em sua forma. Só no final do Século XIX, a partir da criação 

de algumas escolas especializadas, que se estabelece o marco inicial de uma 

educação voltada para grupos excluídos.  Assim, nasce a Educação Especial 

e, com ela, as pessoas com deficiência passaram a ser contempladas 

educacionalmente. Esse tipo de educação tinha um fim específico, que era o 

de retirar as pessoas com deficiência do convívio social - da família, da escola 

e da Igreja (SANTIAGO, 2003).  

Aos alunos eram reservados espaços segregados, que, supostamente, 

garantiriam a eles adequados atendimentos. Em muitos casos, a escola 
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especial desenvolvia um regime residencial e, consequentemente, a criança, o 

adolescente e o jovem eram afastados da família e da comunidade. Nesse 

contexto, aprofundavam-se, cada vez mais, o preconceito e a discriminação 

contra esse grupo social (MONTEIRO, 2002).  

Segundo Mazzotta (2005), no Brasil, as poucas e tímidas medidas para 

inclusão de alunos com necessidades especiais, desde seu início, foram 

inspiradas em experiências e, até mesmo, em documentos legais, de países 

que já vinham organizando movimentos sociais pelo atendimento às pessoas 

com necessidades especiais - países da Europa, os Estados Unidos e o 

Canadá. 

No Brasil, o atendimento escolar especial, de acordo com Mazzotta 

(1996), foi iniciado oficialmente em 1854, com o Decreto Imperial n° 1.428, no 

qual D. Pedro II fundou, na cidade do Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, que, mais tarde, já no governo republicano, passou a chamar-

se Instituto Benjamin Constant (IBC), e a Lei n° 839 de 1857, que cria o 

Imperial Instituto dos Surdos-Mudos que, em 1957, passou a denominar-se 

Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). 

Em relação a essas duas instituições, ressaltamos que o atendimento 

aos deficientes foi intermediado por vultos importantes da época, que 

procuraram transmitir ensinamentos especializados aceitos como fundamentais 

para esse alunado, e ficaram diretamente ligados à administração pública. O 

autor cita, ainda, que o atendimento era precário, visto que, em 1874, atendiam 

35 alunos cegos e 17 surdos, em uma população de 15.848 cegos e 11.595 

surdos (MAZZOTTA, 1996; JANNUZZI, 2006). 

Assim, até a década de 70, a “educação”, se podemos nos referir com 

propriedade a esse termo, das pessoas com deficiência esteve relegada a uma 

vertente de caráter médico-pedagógico, com base na qual essas pessoas eram 

tratadas como “doentes e incapazes” em relação ao modelo de normalidade. O 

modelo médico, que caracteriza todo esse período, via as pessoas com 

deficiência como portadoras de problemas físicos que precisavam ser curados. 

Assim, era a pessoa com deficiência que precisava ser transformada, e não, a 

sociedade (GODOY, 2002).  
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A partir de meados dos anos 50, os recursos da educação especial são 

expandidos, mas ainda dentro de uma perspectiva segregacionista. O 

movimento de “normalização”, que se inicia nesse período, objetiva tornar a 

vida das pessoas com deficiência o mais “normal” possível em relação às 

pessoas ditas normais. Porém, mesmo com esse foco, o sentido de 

normalização relaciona-se mais com a ideia de “aceitação das diferenças 

inerentes à condição da deficiência” (BARBOSA, 2006, p. 25). É nesse 

contexto em que começam algumas iniciativas oficiais de âmbito nacional e, a 

partir do final dos anos 1960, e de modo mais destacado nos anos 1970, as 

reformas educacionais se estendem para a educação especial, mas ainda sob 

uma perspectiva de normalização (FERREIRA, 2006). 

Em 1957, houve a Primeira Campanha para a Educação do Surdo 

Brasileiro – CESB – pelo Decreto Federal nº 42.728. Em 1958, por meio do 

Decreto nº 44.236 de 1º de agosto, foi criada a Campanha Nacional de 

Educação e Reabilitação de Deficientes da Visão. Outra campanha foi 

instituída em 1960, com a influência de movimentos liderados pela Sociedade 

Pestalozzi e pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), e 

assim por diante. Em meados do Século XX, portanto, já havia, no território 

nacional, cerca de 40 estabelecimentos de ensino regular que prestavam 

algum tipo de atendimento escolar especial para pessoas com deficiência 

(MAZZOTA, 1996).  

A partir do final dos anos 1960, e de modo mais destacado, nos anos 

1970, as reformas educacionais se estenderam para a educação especial, 

ainda na perspectiva de integração e normalização. O atendimento educacional 

às pessoas com deficiência passou a ser ancorado pelas disposições da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei nº 4.024/61, que 

dispunha a respeito do direito à educação dos “excepcionais”, pois ainda via 

essas pessoas como inferiores em relação ao resto da população tida como 

“normal”.  

A Lei nº 5.692/71, que altera a LDBEN de 1961, define o atendimento 

educacional especializado como “tratamento especial” destinado aos alunos 

que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em 

atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados. A 
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referida lei ainda não se direciona a promover a organização de um sistema de 

ensino capaz de atender às necessidades educacionais especiais e acaba 

enfatizando o encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais 

(BRASIL, 2008). 

Nesse contexto, a educação especial passa a ser área prioritária nos 

planos setoriais de educação e é contemplada com planos políticos de âmbito 

nacional. Principais exemplos disso são as definições do Conselho Federal de 

Educação sobre a educação escolar dos excepcionais; as resoluções dos 

Conselhos Estaduais de Educação sobre as diretrizes da educação especial; a 

criação dos setores de educação especial nos sistemas de ensino; a criação 

das carreiras especializadas em educação especial na educação escolar (os 

professores dos excepcionais), entre outros (FERREIRA, 2006).  

Em 1973, o MEC cria o Centro Nacional de Educação Especial – 

CENESP -, responsável pela gerência da educação especial no Brasil, que, 

ainda sob uma égide integracionista, impulsionou ações educacionais voltadas 

para as pessoas com deficiência e as superdotadas, mas configuradas por 

campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do Estado. Nesse período, ainda 

não se efetiva uma política pública comprometida com o acesso universal à 

educação, e permanece a concepção de “políticas especiais” para tratar da 

educação de alunos com deficiência (BRASIL/SEESP, 2008). 

A partir da década de 80 foi que a dualidade entre sistema educacional 

regular versus escola especial começa a ser questionada pelo emergente 

movimento em defesa das pessoas com deficiência, a partir do qual uma nova 

concepção de educação para esses pessoas se inicia no país, caracterizada 

pelo movimento de integração, que se consolida na década de 80. Como fruto 

das mudanças que começaram a ocorrer no sistema educacional, desde a 

década de 70, a década de 80 vai ser marcada pela integração das pessoas 

com deficiência na rede regular de ensino, bem como pela realização de 

importantes movimentos que consolidam o grupo das pessoas com deficiência, 

ligadas por uma identidade única.  

O ano de 1981 foi declarado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) como o “Ano Internacional das Pessoas Deficientes” — AIPD. Esse 

evento teve como objetivo convergir ações para efetivar a igualdade de 
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oportunidades para todos (as), de forma a garantir a plena participação social 

das pessoas com deficiência na sociedade, com condições de vida 

equivalentes a todos os demais cidadãos. Esse ano, como afirma Carvalho 

(1999), marcou o início de uma década destinada a estimular o cumprimento 

dos direitos das pessoas com deficiência à educação, à saúde e ao trabalho. 

Nesse sentido, o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência (1981) 

contribuiu para unir suas forças em todo o mundo, fortaleceu o seu movimento 

organizado e tornou-se o marco do início da década internacional das pessoas 

com deficiência, que ocorreu de 1983 a 1993. 

 O processo de integração ocorre em uma estrutura educacional que 

oferece ao aluno a possibilidade de estar inserido tanto na classe regular 

quanto no ensino especial. Trata-se de uma concepção de inserção parcial, 

porque prevê sistemas educacionais segregados. Dentro dessa perspectiva, 

nem todos os alunos com deficiência podem estar no ensino regular, pois há 

uma seleção prévia dos que estão aptos à inserção, de forma que não é a 

escola que se transforma para receber todos os alunos, mas eles é que têm 

que se adaptar às suas exigências. Assim, a integração escolar é entendida 

como uma modalidade “especial” no sistema regular de ensino (MANTOAN, 

2006).   

Muitas tentativas de integração das pessoas com deficiência terminaram 

levando à exclusão, já que se colocava o aluno com deficiência na escola 

regular, sem oferecer os recursos necessários para atender as suas 

necessidades. Como ratifica Barbosa (2006, pp. 28-29), 

 

a proposta de integração das pessoas com deficiência no 
sistema educacional não atendia ao que era proposto, nem 
tampouco ao que era esperado pelo movimento. Os alunos 
que não conseguiam sozinhos superar as barreiras ali 
encontradas eram excluídos das classes regulares, e 
aqueles que conseguiam permanecer na escola, foram, 
muitas vezes, esquecidos pelos professores num cantinho 
de suas classes. A integração, pois, pouco contribui para a 
superação da discriminação desses alunos. 

 

Observa-se, então, que, mesmo sob o discurso da integração das 

pessoas com deficiência no ensino regular, elas permaneciam segregadas e 

sendo alvo de discriminação e preconceito. A escola, que deveria ser 
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promotora de condições igualitárias, acabava contribuindo para que esses 

alunos fossem excluídos.  

Assim, até início dos anos 90, a ampliação do acesso à educação para 

as pessoas com deficiência deu-se de modo quase exclusivo, nos espaços 

considerados menos apropriados para a integração escolar e social. Nesse 

contexto, de acordo com um critério questionável de “educabilidade”, recusava-

se a matrícula daqueles que mais necessitavam de um atendimento 

especializado (FERREIRA, 2006). A década de 90 é marcada por um amplo 

conjunto de reformas estruturais e educacionais, inspiradas por organismos 

internacionais e caracterizadas pelo discurso da Educação para Todos. Foi 

consolidada, principalmente, com a promulgação da Declaração de Salamanca 

de 1994 (FERREIRA, 2006). Trata-se de um documento mundial, que 

apresenta metas para o desenvolvimento de sistemas educacionais inclusivos 

e orienta as escolas a acolherem todas as crianças, independentemente de 

suas condições pessoais. Nesse sentido, a Declaração é um marco mundial da 

origem e da propagação da educação inclusiva em diversos países, como o 

Brasil. 

Esse documento é chave na garantia do acesso e da permanência das 

crianças com deficiência no sistema educacional. Especificamente no caso 

brasileiro, a incorporação das diretrizes da educação inclusiva resultou em 

rápidas mudanças nas redes de ensino, refletido no aumento significativo de 

matrículas nas escolas (FERREIRA, 2006), conforme já demonstrado no 

capítulo anterior. 

A Declaração de Salamanca inova, ao trazer, em seu texto, o termo 

necessidades educativas especiais. Esse conceito, que se originou no 

“Relatório de Warnock” (Grã-Betanha, 1979), dispõe: “Nenhuma criança deve 

ser considerada ineducável, e que a finalidade da educação é a mesma para 

todos, por ser um bem a que todos têm o mesmo direito”. (BRASIL, 2006, p. 

61) 

A referida década marca o início da educação inclusiva no Brasil, a partir 

dos movimentos em defesa dos direitos à educação de crianças, jovens e 

adultos excluídos das redes de ensino. Nessa época, são publicados diversos 

documentos, nacionais e internacionais, que consolidam esse novo momento 
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da história. No âmbito nacional, logo após a elaboração da Convenção dos 

Direitos da Criança (1989), explanado no tópico anterior, entrou em vigência o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).  

Nessa perspectiva, a inclusão implica uma mudança de paradigma 

educacional, pois se suprime a divisão dos sistemas escolares em modalidades 

de ensino especial e regular. As escolas inclusivas propõem um modo de se 

organizar o sistema de ensino que considere as necessidades de todos os 

alunos e que seja estruturado em função delas. A ideia da inclusão não se 

limita aos alunos com deficiência e aos que apresentam dificuldades para 

aprender, mas inclui todos os demais, para que obtenham sucesso na escola 

(MANTOAN, 2006).  

Esse novo momento da história se distingue do período de integração 

educacional das pessoas com deficiência, pois incluir significa proporcionar 

educação igualitária para todos os alunos, celebrar suas diferenças e não 

permitir que elas sejam motivo de exclusão. Assim,  

 

 a inclusão é um processo que reitera princípios 
democráticos de participação social plena (...). Inclusão se 
refere, portanto, a todos os esforços no sentido da garantia 
da participação máxima de qualquer cidadão em qualquer 
arena da sociedade em que viva, à qual ele tem direito, e 
sobre a qual ele tem deveres (SANTOS, 2003, p. 64-65). 

 

Dessa forma, a inclusão se destina a satisfazer às necessidades de 

cada aluno, tenha ele dificuldade ou não de aprendizagem, seja negro, tenha 

uma ou várias deficiências, pobre ou excluído do sistema educacional. Assim, 

“enquanto a integração refere-se à inserção parcial e condicionada às 

possibilidades de cada pessoa, a inclusão refere-se à inserção total e 

incondicional de todos os alunos...” (WERNECK apud SANTIAGO, 2003, p. 

93).  

A fim de alcançar essa inclusão total, a Declaração estabelece que a 

escola deve proporcionar tudo o que for necessário para satisfazer às 

necessidades de aprendizagem de todos (as) os alunos (as), especialmente os 

que têm deficiência. Nesse novo contexto, Mitler (2003) argumenta que a 

inclusão escolar provoca uma reforma radical nas escolas, em termos de 
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currículo, avaliação, pedagogia e forma de agrupar os alunos nas atividades de 

sala de aula. Como se observa, o momento atual é de mudança e 

transformação, consagrado pela Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). 

No Brasil, a incorporação dessas diretrizes internacionais trouxe profundas 

mudanças no sistema educacional. 

 A aprovação da LDB, em 1996, representa um marco desse período de 

transição na área da Educação Especial.  Ferreira (2004, p. 5) confirma tal 

pensamento, ao afirmar: 

 

A LDB procurou responder às diretrizes internacionais 
estabelecidas pela Declaração Mundial de Educação Para 
Todos (UNESCO 1990) através do lançamento de campanhas 
nacionais e programas que visam garantir o acesso à 
educação para todo(a)s as crianças, jovens e adultos 
brasileiros. 

 

 

Convém enfatizar que a LDB constitui um marco para o País, pelas 

diversas contribuições que traz para a regulamentação de toda a educação 

básica, bem como para o direito à educação das pessoas com deficiência. 

Todas as reformas colocadas por essa Lei perduram nos nossos dias e servem 

como pilares de orientação das políticas públicas elaboradas após a sua 

vigência.  

Ainda em meio às discussões que surgem acerca das diferenças e das 

semelhanças entre a inclusão e a integração, Mantoan (2006, p. 16) discorre 

que a inclusão é uma opção incompatível com a integração, “pois prevê a 

inserção escolar de forma radical, completa e sistemática”, e sua meta principal 

é não deixar ninguém fora da escola regular. No contexto da nova perspectiva 

que a Declaração de Salamanca inaugura, emerge o conceito de necessidades 

educativas especiais, definidas pela Declaração como as necessidades “de 

todas as crianças e jovens cujas carências se relacionam com deficiências ou 

dificuldades escolares” (UNESCO, 1994, p. 6).   
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As terminologias5 usadas para referenciar as pessoas com deficiência 

foram se transformando de acordo com a época em que cada lei foi elaborada. 

Cada novo termo com que os educadores da Educação Especial se 

defrontaram, ao longo dos anos, referindo-se à educação escolar, refletia a 

transformação da percepção social sobre essas pessoas.  

A LDB de 1961, elaborada quando a educação das pessoas com 

deficiência era marcada pelo modelo médico-legal, referiu-se a essas pessoas 

como excepcionais, considerando-as sob uma perspectiva de anormalidade em 

relação às consideradas “normais”. A Constituição Federal, em 1988, refere-se 

a esse grupo social como portadores de deficiência. Nesse sentido, Carvalho 

(1999) traz uma reflexão a respeito da falta de adequação de dizer que alguém 

“porta” uma necessidade, já que quem tem uma necessidade não apenas a 

porta, mas espera que o outro a considere. 

No contexto da nova perspectiva que a Declaração de Salamanca 

(1994) inaugura, emerge o conceito de necessidades educativas especiais, 

definidas pela Declaração como as necessidades “de todas as crianças e 

jovens cujas carências se relacionam com deficiências ou dificuldades 

escolares” (UNESCO, 1994, p. 6), conforme já explanado. Ao refletir acerca da 

terminologia portador de necessidades educativas especiais, Carvalho (1999) 

mostra as discussões em torno do termo. Ao lado das críticas quanto à 

abrangência da expressão (já que todos nós, como alunos, já experimentamos 

necessidades especiais), há outra ponderação acerca do significado da palavra 

educacional. Tal ponderação se refere ao fato de que a maioria das 

necessidades dos alunos, com deficiência ou não, acontece no âmbito da 

educação, ou seja, as necessidades educacionais. 

Por outro lado, Ferreira (2006) aponta algumas diferenças conceituais 

que podem advir de erros de tradução. No documento original, o termo utilizado 

é special needs education, que deve ser traduzido como educação das 

necessidades especiais, e não, como comumente se usa - “necessidades 

                                            
5
 Skliar (2006) chama a atenção para o cuidado que se deve ter com as mudanças na nomenclatura, pois 

acredita que exatamente nas mudanças dos termos é que mais se percebem os diferencialismos. Para o 
autor, [...] a questão das mudanças dos nomes não produz necessariamente nenhum embate, nenhum 
conflito, nem inaugura novos olhares em nossas próprias ideias acerca de quem é o outro, de qual é a 
sua experiência e de como essa se relaciona consigo mesma (SKLIAR, 2006, p. 225). 
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educacionais especiais”. Os dois termos são divergentes entre si: enquanto a 

expressão educação das necessidades especiais implica pensar como a escola 

pode mudar para oferecer os recursos necessários para responder às 

necessidades de qualquer aluno (a), o termo “necessidades educacionais 

especiais” (special educacional needs) se refere às necessidades que qualquer 

criança enfrenta em seu processo de escolarização. Nesse mesmo contexto, a 

expressão disabled children, utilizada para referenciar crianças com deficiência, 

não pode ser traduzida como “crianças portadoras de deficiência”, já que o 

termo em inglês significa crianças que são “desabilitadas” pelo meio ambiente, 

e o segundo considera que a criança é deficiente porque porta uma 

“deficiência” sobre a qual o meio não tem responsabilidade alguma 

(FERREIRA, 2006).  

Com propriedade, Mazzotta (in CARVALHO 1999) alerta para a 

inadequação linguística da expressão "portadores de necessidades educativas 

especiais" e propõe que, em lugar dela, use-se "alunos que apresentam 

necessidades educativas especiais", por ser mais adequado tanto do ponto de 

vista semântico quanto psicológico. Nesse mesmo contexto, a Convenção das 

Pessoas com Deficiência (2008), o documento mais novo nesse caminho, por 

reconhecer a dignidade das pessoas com deficiência, traz um grande avanço 

terminológico caracterizado por uma nova conceituação para as pessoas com 

deficiência, em oposição à história de estigmatização, por meio de termos que 

as desvalorizam:  

 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade com as demais 
pessoas (ONU, 2008) 

  

Como discute Izabel Maior (CORDE, 2008), o artigo ora mencionado 

revela uma mudança de conceituação, que retira da pessoa a deficiência e a 

remete para o meio, bem como as obrigações dos Estados-partes. Tal 

definição correlaciona-se com o conceito de necessidades educativas especiais 

(NEEs), introduzido pela Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), segundo 

a qual é a escola que tem o dever de identificar recursos para que todas as 
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necessidades das crianças com deficiência ou qualquer outra criança que 

encontre dificuldades para aprender sejam atendidas.  

Como se observa, as mudanças nas expressões utilizadas para se 

referir à pessoa com deficiência refletem a transformação na compreensão 

social acerca dos direitos desse grupo social. Carvalho (1999, p. 56) afirma que 

 

tais termos pretenderam contribuir para a melhoria de 
qualidade de suas vidas. Certamente, o aprimoramento da 
linguagem é muito importante para evitar ambiguidades na 
interpretação do que se fala ou do que se escreve. Considerar 
a pessoa como anterior e mais significativa do que sua 
deficiência é considerá-la, em relação às demais pessoas, com 
igualdade de valor.  

 

Nesse sentido, a concepção de deficiência sai do aluno, transfere-se 

para o meio, e a pessoa com deficiência passa a ser valorizada como ser 

humano e cidadão. Todos esses diversos termos, que foram emergindo em 

diferentes momentos históricos do nosso País, são refletidos nos documentos 

legais que foram sendo promulgados ao longo dessa luta pela efetivação do 

direito à educação desses sujeitos.  

Esses marcos legais são de extrema importância para assegurar os 

direitos desse grupo social, pois, apesar de estarmos longe de alcançar um 

ensino digno e de qualidade, é inegável que todos esses documentos 

legislativos impulsionaram a educação no Brasil e aumentaram 

consideravelmente o acesso das crianças com deficiência à rede regular de 

ensino. No capítulo seguinte, analisaremos alguns desses documentos e leis 

educacionais publicados a partir da vigência da LDB de 1996. 

 

2.2.2 Um olhar sobre as políticas de inclusão no Ensino Superior do 

Brasil 

 

As políticas públicas são as ações empreendidas pelo Estado para 

efetivar as prescrições constitucionais sobre as necessidades da sociedade, 

em termos de distribuição e redistribuição das riquezas, dos bens e dos 

serviços sociais, no âmbito federal, estadual e municipal. São políticas de 

economia, educação, saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia, trabalho, etc.  
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De acordo com Cunha e Cunha (2002), as políticas públicas têm sido 

criadas como resposta do Estado às demandas que emergem da sociedade e 

do seu próprio interior. É a expressão do compromisso público de atuação 

numa determinada área em longo prazo. Sua construção obedece a um 

conjunto de prioridades, princípios, objetivos, normas e diretrizes bem 

definidos. 

Sassaki (2002) afirma que a atualização das políticas públicas, assim 

como a elaboração de novas políticas públicas, deve passar pelo prisma da 

inclusão social, a fim de que possamos ter a garantia de que estamos no rumo 

certo, diante das novas tendências mundiais, no enfrentamento dos desafios da 

diversidade humana e das diferenças individuais em todos os campos de 

atividade humana. Precisamos educar a sociedade para que ela adote a visão 

inclusivista na elaboração e na prática das políticas públicas em torno dos 

direitos e das necessidades de todos os segmentos populacionais e em todas 

as esferas de ensino. 

O processo de inclusão das pessoas com deficiência, de uma forma 

geral, apresenta avanços significativos no Brasil. No entanto, quando se faz um 

recorte desse contexto para o Ensino Superior público ou privado, pode-se 

observar que há pouca discussão sobre essa temática, mesmo com grandes 

garantias legais já existentes, como abordaremos abaixo. 

A Portaria 3.284/2003 é o instrumento legal de exigibilidade no Ensino 

Superior, pois “dispõe sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de 

reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições” e prevê o 

compromisso formal da instituição de garantir a acessibilidade, nos seguintes 

termos do Art. 2º, § 1º: 

 

Da deficiência física 

“I – Com respeito aos portadores de deficiência física: 

a) eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

permitindo acesso aos espaços de uso coletivo; 

b) reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das 

unidades de serviço; 
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c) construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, 

facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

d) adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir 

o acesso de cadeira de rodas 

e) colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

f) instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura 

acessível aos usuários de cadeira de rodas”. 

 

Da deficiência visual 

“II – No que concerne a alunos portadores de deficiência visual, 

compromisso formal da instituição, no caso de vir a ser solicitada e até que o 

aluno conclua o curso: 

a) de manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia 

braile, impressora braile acoplada ao computador, sistema de 

síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, software 

de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos para 

atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, 

scanner acoplado a computador; 

b) de adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em 

braile e de fitas sonoras pra uso didático.” 

 

Da deficiência auditiva 

“III - Quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, compromisso 

formal da instituição, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o 

curso: 

a) de propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de 

sinais/língua portuguesa, especialmente quando da realização e 

revisão de provas, complementando a avaliação expressa em texto 

escrito ou quando esse não tenha expressado o real conhecimento 

do aluno; 

b) de adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico; 
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c) de estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na 

modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias 

do curso em que o estudante estiver matriculado; 

d) de proporcionar aos professores acesso a literatura e informações 

sobre a especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

 

§ 2º A aplicação do requisito da alínea “a” do inciso III do parágrafo 

anterior, no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas a esse 

Ministério, fica condicionada à criação dos cargos correspondentes e à 

realização regular de seu provimento. 

Em seguida, apresentamos uma visão panorâmica de outras 

recomendações e determinações que constam na Legislação Brasileira sobre a 

inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior: 

· Recomendação de dilatação do prazo máximo para a integralização 

do curso – até 50% do limite máximo fixado pelo curso (Resoluções de 1981 e 

1987). 

· Determinação de cuidados institucionais para dispor de lugar 

específico na sala de aula para cadeirante, pessoa com deficiência visual, 

pessoa com deficiência auditiva (Lei N.10.098/1994). 

· Determinação de adaptações de provas, segundo o Decreto N. 

3298/1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência e que, no art. 27, prevê: 

“As instituições de Ensino Superior deverão oferecer adaptações de 

provas e os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno portador 

de deficiência, inclusive tempo adicional para a realização das provas, 

conforme as características da deficiência. 

§1º As disposições desse artigo aplicam-se, também, ao sistema geral 

do processo seletivo para ingresso em cursos universitários de instituições de 

Ensino Superior. 

§2º O Ministério da Educação, no âmbito de sua competência, expedirá 

instruções para que os programas de educação superior incluam nos seus 

currículos conteúdos, itens ou disciplinas relacionados à pessoa portadora de 

deficiência.” 
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No que concerne à reprodução de textos, ou parte deles, em formatação 

acessível aos deficientes visuais, a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 

dispõe sobre os direitos autorais nos seguintes termos: 

“Art. 46 - Não constitui ofensa aos direitos autorais: I - A reprodução: d) 

De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes 

visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o 

Sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses 

destinatários.” 

Quanto à disponibilização de textos digitalizados aos deficientes visuais, 

podemos, ainda, citar a lei federal nº 9.045, de 18/5/95. Essa autoriza o 

Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Cultura a disciplinarem a 

obrigatoriedade, das editoras de todo o país, de reproduzir seus livros em 

braile, em regime de proporcionalidade, e de permitir a reprodução, sem 

finalidade lucrativa, de livros já divulgados para uso exclusivo de cegos. Porém, 

é necessária concordância dos autores. 

O Decreto nº 5.904, de 21 de setembro de 2006, regulamenta a Lei nº 

11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o direito da pessoa com 

deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo 

(inclusive universidades) acompanhada de cão guia. 

A Portaria Nº 1.010 de 10 de maio de 2006, no art.1º, institui o 

“Soroban (contador mecânico) como um recurso educativo específico 

imprescindível para a execução de cálculos matemáticos por alunos com 

deficiência visual”. 

As condições de acessibilidade das instituições de Ensino Superior são 

consideradas, para efeito de credenciamento e de sua autorização, conforme 

as seguintes disposições do MEC (Decreto N. 5.773/9de maio de 2006, art.16, 

inciso VII, alínea c): 

Plano de promoção da acessibilidade e de atendimento prioritário, 

imediato e diferenciado às pessoas portadoras de necessidades educacionais 

especiais ou com mobilidade reduzida, para utilizar, com segurança e 

autonomia, total ou assistida, os espaços, os mobiliários e os equipamentos 

urbanos, as edificações, os serviços de transporte; os dispositivos, os sistemas 
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e os meios de comunicação e informação, os serviços de tradutor e de 

intérprete da língua brasileira de sinais – LIBRAS. 

Buscando elucidar, ainda, sobre as políticas de inclusão existentes no 

Ensino Superior, é necessário abordar brevemente acerca da política de cotas 

para ingresso de pessoas com deficiência nas universidades. As cotas raciais e 

sociais, bem como os demais programas de beneficiamento da população 

considerados hipossuficiente quanto ao seu ingresso nas universidades, 

estendem-se a todos os brasileiros que, baseado em critérios raciais ou 

sociais, encontrem-se em categorias elencadas como: negros, índios, alunos 

carentes, advindos de escolas públicas e com deficiência (ROCHA, 2011).  

O país apresentou, nos últimos dez anos, um aumento significativo do 

número de matrículas de pessoas com deficiência em faculdades e 

universidades, o que significa um considerável avanço em seus propósitos de 

democratizar o ingresso no Ensino Superior. Entretanto, os dados não 

evidenciam a hipossuficiência econômica ou social das pessoas com 

deficiência, ou seja, não revelam se as barreiras enfrentadas pelo candidato 

com deficiência ao ingresso no Ensino Superior seriam diferentes daquelas 

enfrentadas pelos demais candidatos, ou ainda, se os obstáculos transpostos 

pelo indivíduo com deficiência integrante dessa estatística são de cunho 

socioeconômico. 

A visão acerca da importância do Ensino Superior vem, claramente, 

mudando nos últimos tempos, conforme atestam os especialistas em 

educação. Schwartzman (2000, p. 2) explica que 

 

a educação superior brasileira, que se manteve relativamente 
estagnada ao longo da década de 80, retomou seu crescimento 
nos anos mais recentes, e tende a se expandir cada vez mais 
nos próximos anos. Esse crescimento se deve, em parte, à 
grande expansão que tem ocorrido no ensino médio, que tem 
crescido a taxas de até 20% ao ano em algumas partes, 
aumentando dessa forma o pool de candidatos aos cursos 
superiores. E, em parte, aos grandes benefícios sociais e 
econômicos que ainda resultam da obtenção de um diploma 
superior, o que se evidencia nos grandes diferenciais de renda 
que existem no Brasil entre os detentores de diplomas de nível 
superior e o restante da população (SCHWARTZMAN, 2000). 
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Rocha (2011) assevera que o aumento de matrículas de pessoas com 

deficiência nas universidades denuncia uma maior democratização do Ensino 

Superior e confere à sociedade a prerrogativa de evoluir a partir da contribuição 

indeterminada de seus indivíduos, ampliando o leque de produtos gerados pela 

maior diversificação vocacional da população. Enfim, o aumento do ingresso de 

pessoas com deficiência nas universidades significa, antes de tudo, a 

possibilidade de aumentar a produtividade da população, deixando a cargo de 

cada um a escolha por sua própria projeção no mercado, de acordo com suas 

necessidades e vocação, sem que as limitações naturais sejam superadas 

pelas limitações socioeconômicas. Contudo, na visão dos legisladores, que 

coaduna, inclusive, com alegações do Ministério da Educação, as políticas 

públicas de inclusão social seriam as grandes responsáveis pelo aumento do 

número de pessoas com deficiência matriculadas nas universidades. O 

empecilho, segundo essa linha de argumentos, seria, sobretudo, a barreira 

socioeconômica desse indivíduo, que precisaria de programas de 

beneficiamento de seu ingresso nas universidades, como forma de torná-lo tão 

apto aos desafios do mercado quanto um sujeito sem limitações físicas. 

Nessa esfera, surgiu, em 2003, o Projeto de Lei 1883, de autoria do 

Deputado Federal Leonardo Matos, do Partido Verde de Minas Gerais, que 

previa, inicialmente, a disposição de 5% das vagas das universidades públicas 

federais aos indivíduos com deficiência. O interessado apto a concorrer por 

esse sistema de cotas estaria concorrendo apenas com outros candidatos com 

deficiência e, caso essa percentagem não fosse preenchida, o remanescente 

passaria a integrar o total de vagas para o ingresso universal. 

O mencionado Projeto de Lei já recebeu aprovação na Câmara dos 

Deputados, em abril de 2009, com emendas, quando fora substituída a 

expressão “portadores de necessidades especiais” por “pessoas com 

deficiência”, além do significativo aumento da percentagem de 5% para 10% 

das vagas reservadas as cotas. 

O sistema de cotas tem se tornado um recurso recorrente para 

solucionar questões relacionadas às desigualdades enfrentadas por indivíduos 

considerados hipossuficientes na sociedade, como as políticas de cotas raciais 

e sociais, por exemplo. Esse projeto tem grandes chances de se converter em 
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lei. Todavia, as cotas, sejam elas para o ingresso das pessoas com deficiência 

no serviço público, em empresas privadas, ou no Ensino Superior, 

demonstram, primeiramente, uma conotação compensatória pelos percalços 

que sofreram ao longo da história de nossa sociedade, haja vista que, para 

obter êxito em seleções públicas de concursos e vestibulares, a pessoa com 

deficiência ou não, necessita, sobretudo, de conhecimento adquirido através de 

sólida educação de base e, posteriormente, de preparação específica para o 

objetivo que deseja atingir. Tal realidade, bem áspera para qualquer candidato, 

só pode ser encarada como um desafio maior para a pessoa com deficiência 

com limitações restritivas da habilidade necessária ao estudo, tal qual a 

deficiência visual, ou aquele que não teve acesso a boas escolas de ensino 

básico e fundamental por estarem inseridos na categoria de população mais 

carente de recursos financeiros (ROCHA, 2011). 

Assim tem sido nas universidades que já adotam o sistema de cotas 

para pessoas com deficiência, - a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a 

Universidade Estadual Norte Fluminense (UENF), a Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ), a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e 

outras, cuja maioria destina cerca de 5% das vagas às pessoas com 

deficiência.  A Universidade Federal da Paraíba (UFPB)6 não tem cota racial, mas 

reserva 25% das vagas iniciais para estudantes de escolas públicas. Dentro desse 

porcentual, 56% serão para negros e pardos, 0,29% para indígenas e 5% para 

portadores de necessidades especiais. 

Vale ressaltar que esse quantitativo foi deliberado quando o Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), decidiu, em reunião7 realizada no dia 30 de março 

de 2010, reservar 25% das vagas para o Processo Seletivo Seriado para 

estudantes que cursaram todo o ensino médio e, pelo menos, três séries do 

ensino fundamental em escolas públicas. A decisão foi aprovada por 20 votos  

favoráveis,  dois contrários e três abstenções. 

                                            

6 Fonte: http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2012/04/423-das-universidades-federais-

do-pais-tem-cotas-para-negros-e-indios.html 
7
 Fonte: http://www.agencia.ufpb.br/vernoticias.php?pk_noticia=11640 

 

http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2012/04/423-das-universidades-federais-do-pais-tem-cotas-para-negros-e-indios.html
http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2012/04/423-das-universidades-federais-do-pais-tem-cotas-para-negros-e-indios.html
http://www.agencia.ufpb.br/vernoticias.php?pk_noticia=11640
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O Conselho decidiu pela reserva de vagas para os estudantes que 

cursaram todo o ensino médio e, pelo menos, três séries do ensino 

fundamental em escolas públicas, obedecendo à seguinte escala: 25% das 

vagas de todos os cursos para 2011; 30%, para 2012; 35%, para 2013; e 40%, 

para 2014. As cotas têm, primeiro, recorte social e, segundo, recorte étnico-

racial, de modo que cada segmento - populações negra e indígena - terá o 

percentual correspondente a sua representação no estado da Paraíba, de 

acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Para as pessoas com deficiência será reservada a cota de 5%. Apesar dessa 

reserva de 5%, nem sempre esse pequeno número é alcançado. Gois (2009), 

em breve estudo realizado, selecionou quatro das dezenove universidades que 

adotam as cotas para deficientes e concluiu que o percentual de vagas 

preenchidas por esse sistema foi sempre inferior a 1% do total das vagas ou 

das matrículas. 

O maior entrave no acesso das pessoas com deficiência ao Ensino 

Superior não está na livre concorrência do vestibular ou de sua sistemática 

universal, mas na deficiência de aprendizado no ensino básico e no 

fundamental. Portanto, apesar das garantias legais, a realidade ainda se mostra 

incipiente à inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior com sucesso. 

 

2.2.3 Educação Inclusiva na Universidade Federal da Paraíba 

  

Não só por ser tema de estudo desta pesquisa, mas também por ser 

assunto de direitos humanos, a inclusão não poderia estar fora dos muros das 

universidades. Nas palavras de Bobbio (1992, p. 16), os direitos humanos 

constituem aspirações, “(...) fins que merecem ser perseguidos, e de que, 

apesar de sua desejabilidade, não foram ainda todos ele reconhecidos”. 

As diversas experiências internacionais têm resvalado no Brasil e 

provocado inúmeras mudanças tão profundas que têm estimulado uma série de 

políticas públicas voltadas para a desconstrução de um processo de 

segregação da pessoa com deficiência, construindo um projeto de educação 

inclusiva com características e princípios definidos, a fim de lhe garantir direitos 

fundamentais que sempre existem, mas são pouco efetivados. 
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A educação superior, ao lado da fundamental e do ensino médio, é o 

pilar do Estado Democrático de Direito, pois, sem dúvidas, visa à formação do 

cidadão, que será responsável pelo futuro e pelo desenvolvimento desse ente. 

Na esfera superior de educação, é oferecido mais do que as bases do 

conhecimento; tem-se em vista a formação e a disseminação do conhecimento, 

o desenvolvimento do saber científico, sem perder de foco a busca pela criação 

e pela efetivação de melhorias sociais8. Logo, depreende-se que a educação 

superior tem natureza pública, por causa das principais finalidades apontadas. 

Dessa forma, não se pode sequer cogitar a exclusão de determinados 

setores da sociedade desse processo de desenvolvimento científico e do 

saber, notadamente por motivos de desigualdade. Esse fato não seria diferente 

no seio da República Federativa do Brasil. 

 

(...) deve haver compromisso do Estado e da sociedade no 
sentido de proporcionar aos “excluídos” socialmente o acesso 
ao Ensino Superior, até em razão de, através desse 
comportamento, não apenas diminuir as desigualdades 
existentes no nosso país, mas também visando o 
desenvolvimento do Brasil (FARIA, 2005, p. 93). 
 

 

Igualdade é um dos fundamentos da educação inclusiva, não significa 

tornar igual, nivelar “nem uniformizar o discurso e a prática, mas exatamente o 

contrário: as diferenças, em vez de inibidas, são valorizadas” (SANTOS; 

PAULINO, 2006, p.12). 

                                            

8 A Lei de Diretrizes e Bases – LDB (Lei nº 9.394, de 20/12/96) vai além, ao prescrever em seu artigo 43: 
“A educação superior tem por finalidade: I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua; III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 
científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; IV - promover a divulgação 
de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade  e 
comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; V – suscitar o 
desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; VI - estimular o conhecimento dos problemas do 
mundo presente, em particular, os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com essa uma relação de reciprocidade; VII - promover a extensão, aberta à participação da 
população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa  
científica e tecnológica geradas na instituição.” 
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Assim, a educação inclusiva busca, como princípio básico, 

 

...a minimização de todo e qualquer tipo de exclusão em 
arenas educacionais e, com isso, elevar ao máximo o nível de 
participação, coletiva e individual, de seus integrantes. 
Baseadas nesses ideais democráticos, as propostas inclusivas 
são revolucionárias, pois almejam incondicionalmente, uma 
estrutura social menos hierarquizada e excludente, tendo como 
base o argumento de que todos temos o mesmo valor, pelo 
simples fato de sermos humanos. E que, por isso mesmo, 
todos precisamos ser considerados e respeitados em nossa 
maneira subjetiva e única de existir. (SANTOS; PAULINO, 
2006, p.12) 

 

A participação é, assim, a essência de toda proposta de inclusão. Por 

isso, é possível definir inclusão, no Ensino Superior, como todo o aparato que 

tenha vistas à limitação do processo de exclusão e à maximização da 

participação do jovem universitário no processo educativo e científico, para 

afastar toda espécie de barreira para o desenvolvimento do conhecimento. 

E é com esse espírito que se buscam extirpar quaisquer formas de 

discriminação negativa em detrimento das pessoas com deficiência que, como 

afirma Pozzoli e Araújo (2006), 

 

compõem um segmento da sociedade tantas vezes 
marginalizado pela vida e pela injustiça social, para o qual 
geralmente se lança, sem perceber, o olhar desatento de ser 
humano sem deficiência ou até cheio de perversidade, 
reconhecendo-as como seres humanos e, sem a menor 
cerimônia, muitas vezes, ignorando-as como cidadãs. 
(POZZOLI e ARAÚJO, 2006) 

 

Como visto, a inclusão educacional para as pessoas com deficiência não 

é algo tão fácil, apesar das inúmeras garantias legais, e por perceber esse 

entrave, foi que a Universidade Federal da Paraíba lançou mão de iniciativas 

isoladas e criou setores dentro do seu próprio espaço para garantir ou melhorar 

a inclusão educacional. Em 1976, a disciplina Educação de Excepcional, do 

Curso de Pedagogia da UFPB, que era ministrada por professores 

especialistas na área da visão, levou o Departamento de Fundamentação 

Pedagógica, hoje, Centro Educação, a reestruturar-se e apoiar novos 

investimentos na área da Educação Especial (Manual do NEDESP, 1997). 
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Em virtude dessa atenção relegada aos direitos das pessoas com 

deficiência, surgiu o Núcleo de Educação Especial (NEDESP), ligado ao Centro 

de Educação, que é um órgão suplementar de atendimento psicopedagógico, 

pesquisa e extensão, responsável pela programação e pela coordenação da 

Educação Especial, com suas atividades disciplinadas pelas normas da 

Universidade Federal da Paraíba e pelo Regulamento, através da Resolução 

Nº 02/1998, de 31 de março de 1998. 

Vale ressaltar que o Regimento Interno do NEDESP foi aprovado pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), em 17 de 

maio de 1990. No entanto, desde 1988, o núcleo vem desempenhando ações 

concretas para a comunidade (HOLANDA, 2007). O NEDESP oferece, de 

maneira peculiar, aprofundamento na Educação Inclusiva, em forma de ensino, 

pesquisa e extensão ao Curso de Pedagogia e outros da universidade, e, 

gratuitamente, atendimentos em grupo ou individual para a comunidade; dispõe 

de materiais e recursos para auxiliar o cotidiano acadêmico dos alunos com 

deficiência visual, como a transcrição do material escrito (apostilas, exercícios 

e provas) para o Braille, gravação em áudio do material escrito e computadores 

com leitores de tela. 

O núcleo ainda disponibiliza projetos para alunos com deficiência 

auditiva, assessoria educacional e para o mercado de trabalho, bem como, o 

projeto de extensão que resgata a escolarização da criança hospitalizada no 

Hospital Universitário (HOLANDA, 2007). 

O Núcleo de Educação Especial tem por objetivo9 organizar, planejar, 

apoiar, elaborar e executar programas e projetos na área de Educação 

Especial, relativos à pesquisa e à extensão, para docentes e discentes da 

UFPB e a comunidade em geral; prestar serviços técnico-profissionais à 

comunidade, em ação conjunta com os demais órgãos da UFPB; prestar 

atendimento psicopedagógico aos portadores de distúrbios do desenvolvimento 

e de deficiências auditivas e outras; desenvolver programas preventivos contra 

a excepcionalidade, por meio de cursos, simpósios, palestra e seminários, 

entre outros. Contudo, percebe-se que o NEDESP se apresenta como um 

                                            
9
 Fonte: http://www.agencia.ufpb.br/vernoticias.php?pk_noticia=5831. 

http://www.agencia.ufpb.br/vernoticias.php?pk_noticia=5831
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segmento da universidade comprometido com a inclusão acadêmica e social, 

que vem tentando atender às necessidades específicas dos alunos com 

deficiência, além de realizar um trabalho direto com os docentes. 

Diante desse desafio, principalmente no que se refere à inclusão do 

deficiente visual, é necessário mencionar a Biblioteca Braille, que funciona na 

Biblioteca Central e foi construída em 1980, através de um setor Braille. Ajuda 

os alunos com deficiência visual a terem mais contato com os livros e, 

consequentemente, com o conhecimento (HOLANDA, 2007). 

O acervo da Biblioteca Braille foi doado pelo Ministério da Educação, 

porém ainda é considerado escasso para a necessidade acadêmica dos alunos 

com deficiência visual dos diversos cursos da instituição e no que se refere à 

ausência de alguns recursos tecnológicos que facilitariam a inclusão. Convém 

ressaltar que o setor Braille oferece também uma ação de extensão 

universitária e dispõe de um automóvel para atender aos deficientes visuais em 

suas residências. 

Outro segmento importante para a inclusão na UFPB é o Comitê de 

Inclusão e Acessibilidade. Em 28 de novembro de 2003, com iniciativa da Pró-

reitoria da UFPB, surgiu o COMPORTA - Comitê de Apoio ao Estudante 

Portador de Necessidades Especiais - através da Portaria R/GR/Nº 069/2003. 

Atualmente, é denominado de Comitê de Inclusão e Acessibilidade10, que é 

vinculado a Pró-reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante e está em 

funcionamento oficialmente desde julho de 2011, quando substituiu, conforme 

já mencionado acima, o COMPORTA, cujo papel principal é o de garantir a 

permanência e o aprendizado dos alunos com deficiência na UFPB. 

Desse modo, promove a união dos serviços que a UFPB já oferece, 

como o NEDESP, que tem se especializado no atendimento ao aluno com 

deficiência visual, e o Sistema Universal Verbotonal da Audição Guberina 

(SUVAG), especializado no atendimento às pessoas com deficiência auditiva. 

Além disso, realiza parceira com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, para 

tornar o Campus mais acessível à circulação de todos, retirando as barreiras 

arquitetônicas. 

                                            
10

 Fonte: http://www.ufpb.br/prape/ 

http://www.ufpb.br/prape/
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Neste ano de 2012, foi criado o Programa de Apoio de Aprendizagem ao 

Aluno com Deficiência e, através dele, está-se fomentando a aquisição de 

equipamentos especiais de acordo com a necessidade educacional de cada 

aluno com deficiência e incentivando o que se chama de aluno apoiador - 

aquele que acompanha e auxilia os alunos com deficiência dentro e fora da 

sala de aula. Ele deverá acompanhá-lo nas disciplinas para as quais for 

designado e auxiliá-lo, inclusive, a conduzir a cadeira de rodas (se for o caso), 

em todos os espaços do Campus e nas demandas de origem pedagógica 

relacionadas a esse aluno. 

Em relação ao aluno com deficiência visual, o apoiador deverá 

acompanhar as aulas para as quais for designado, auxiliá-lo a empregar 

recursos, como gravador e computador, acompanhá-lo e auxiliá-lo no processo 

de locomoção pelo campus e participar da adaptação de recursos pedagógicos 

relacionados às disciplinas em que o aluno que está sendo assistido estiver 

matriculado e de outras demandas pedagógicas apontadas por ele.  

O aluno apoiador também deverá acompanhar as aulas do aluno com 

deficiência auditiva para as quais for designado, disponibilizar horários extras 

para lhe dar suporte pedagógico nas referidas disciplinas, participar de 

encontros pedagógicos realizados, sob a supervisão de uma professora 

especialista na área com a periodicidade que ela decidir, e estar disponível 

para assistir outras demandas pedagógicas relacionadas ao aluno que está 

sendo assistido. 

Esse Comitê também oferece suporte aos docentes e aos servidores 

que atuam diretamente com os alunos com deficiência. Portanto, devemos ter 

em mente que, quando tratamos de inclusão, social e/ou educacional, devemos 

pensar em todos e refletir que, no âmbito da universidade, isso é 

imprescindível, visto que os acadêmicos têm o direito de ter acesso ao saber 

científico, social e cultural. 
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 CAPÍTULO III 
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3. SOBRE A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

A primeira questão a ser esclarecida é que a expressão “representações 

sociais”, utilizada na Psicologia Social, refere-se, ao mesmo tempo, à teoria e 

ao objeto que ela estuda. Falar em representações sociais (RS)11 é remeter-

se ao conhecimento produzido no senso comum. Não a todo e qualquer 

conhecimento, mas a uma forma de conhecimento compartilhado, articulado, 

que se constitui em uma teoria leiga a respeito de determinados objetos 

sociais. Quando tratamos de teoria das representações sociais (TRS), 

estamos nos referindo a um modelo teórico, um conhecimento científico, que 

visa compreender e explicar a construção desse conhecimento leigo, dessas 

teorias do senso comum. 

Portanto, para alcançar as respostas elencadas no início deste estudo, 

buscamos inspiração e explicações em um método que fosse capaz de 

despontar respostas e indicativos de um contexto para sua construção; um 

método que nos possibilitasse descobrir o que os acadêmicos com deficiência 

visual referem em ser acadêmicos de uma instituição de Ensino Superior, sem 

deixar de considerar que eles são sujeitos historicamente contextualizados, que 

respondem às configurações históricas, na construção e reconstrução do 

conhecimento da realidade que constantemente se modifica. 

A Teoria das Representações Sociais caracteriza-se como um 

referencial teórico metodológico, que nos oferece possibilidades reais para que 

alcancemos o nosso objetivo de entender os processos de inclusão dos 

deficientes visuais no Ensino Superior, em particular, na UFPB. 

Neste capítulo, apresentaremos um breve histórico da TRS, alguns dos 

embates teóricos que envolvem seu surgimento e a influência de Durkheim. 

Também explicaremos como será descrito seu conceito e a utilização da teoria 

em estudos da área de Educação. 

 

                                            
11

 Ao citarmos a sigla RS, estaremos nos referindo ao termo Representações Sociais, assim como TRS, 
que corresponde à Teoria das Representações Sociais. 
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3.1 A HISTÓRIA E O CONCEITO DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS  

 

Em busca de redefinir os problemas e os conceitos da Psicologia Social, 

o romeno, naturalizado francês, Sérge Moscovici, no início da década de 60, 

em seu estudo sobre como uma disciplina científica – a Psicanálise – é 

transferida do domínio dos especialistas para o domínio público em geral, 

estabelece a Teoria das Representações Sociais. O referido estudo é 

sistematizado na obra La Psycanalyse: son image et son public (DOTTA, 

2006), que foi lançado em 1961 e revelado, em parte, no Brasil, com o nome de 

Representação Social da Psicanálise, no qual assinala os resultados de um 

estudo realizado na França, por meio de questionários e matérias de jornais, 

sobre as representações que circulavam sobre a psicanálise na sociedade 

francesa. 

De acordo com Spink (1989), o propósito de Moscovici era dinamizar a 

Psicologia Social como um todo e possibilitar a utilização dos conceitos de 

atitudes, opiniões e atribuições de causalidade. Na tentativa de entender como 

o leigo assimilava a Psicanálise, como discurso científico, Moscovici procurava 

compreender como o saber científico arraigava-se na consciência dos 

indivíduos e dos grupos. Dessa forma, estudava cientificamente o “senso 

comum”, pois buscava apreender como o leigo se apropria de um saber 

científico, moldando-se a representações anteriores (SANTOS e ALMEIDA, 

2006). Portanto, a proposta principal da representação social é de 

compreender o processo de construção social da realidade. 

Moscovici faz uso desse conceito baseado nas “representações 

coletivas” de Durkheim, de origem sociológica. Ele foi o primeiro a propor essa 

expressão, em 1897, para indicar a especificidade do pensamento social em 

relação ao pensamento individual. 

Para Émile Durkheim, as Representações Coletivas têm ligação com a 

disseminação de valores e de crenças, em nível coletivo, sobre os mais 

diversos assuntos, e permanece durante determinado tempo no pensamento e 

nas práticas dos indivíduos pertencentes a tal coletividade. As Representações 

Coletivas indicam uma nova dimensão na construção do conhecimento, visto 
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que condiz com uma modalidade que se utiliza de discursos e práticas 

cotidianas disseminadas e apreendidas coletivamente. Nóbrega (2001, p. 58) 

afirma que “as representações são coletivas à medida que exercem uma 

coerção sobre cada indivíduo e conduzem os homens a pensar e a agir de uma 

maneira homogênea”. 

De acordo com Costa (1998), para Durkeim, as Representações 

Coletivas são os resultados que os indivíduos produzem na relação com o 

objeto que os afeta, isto é, são implicações do contato que eles fazem com 

algo de seu cotidiano e o influencia diretamente. 

Em sua teoria sobre o método sociológico, esse autor afirma que os fatos 

sociais são coisas que existem independentemente do indivíduo, mas, para 

que o indivíduo os classifique, eles precisam ser apreendidos. Os fatos são 

coisas dadas externamente ao indivíduo, que os apreende por atividade mental 

de representação. 

O processo acima mencionado é instigado de fora para dentro do 

indivíduo, do meio social para o cognitivo. Para esse teórico, a sociedade 

existe antes mesmo das consciências individuais. Nós a conhecemos não 

imediatamente como ela se apresenta, mas através de nossas consciências, 

de nossas apreensões mentais, e o resultado está influenciado por uma série 

de circunstâncias únicas. Em síntese, Costa (1998) afirma que Durkheim 

entende que “as representações coletivas traduzem a maneira como o grupo 

se pensa nas suas relações com os objetos que o afetam”. 

Partindo do princípio de que as representações significam a síntese da 

objetividade com a subjetividade, Moscovici traz uma análise elaborada sobre 

elas, que ele denomina de Social. Essa mudança terminológica se justifica pelo 

fato de o social abarcar uma diversidade, uma gama maior de indivíduos, 

coletividades e circunstâncias divergentes, o que torna o trabalho mais 

complexo, bem como a necessidade de comunicação que tem os indivíduos, 

como atividade social. 

A noção de representação social de Moscovici surge a partir de sua 

concepção de que “a noção de representação coletiva de Durkheim descreve, 

ou identifica, uma categoria coletiva que deve ser explicada a um nível inferior, 

isto é, em nível de Psicologia Social” (FARR, 2000, p.44). Considerando o 
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contexto moderno, Moscovici julga mais apropriado o estudo das 

representações sociais do que das coletivas, pois esta última seria mais 

adequada como objeto de estudo em contextos de sociedades menos 

complexas, que seriam de interesse de Durkheim (SANTOS e ALMEIDA, 

2006). 

O conceito de “representação coletiva”, na proposta de Durkheim, tinha 

como objetos de interesse a religião, os costumes, os mitos e as magias 

(DOTTA, 2006). No entanto, as rápidas mudanças econômicas, políticas e 

culturais, características da sociedade moderna, não possibilitavam 

representações verdadeiramente coletivas. Assim, Moscovici substitui esses 

objetos pela ciência e moderniza a ciência social, ao substituir as 

Representações Coletivas pelas Representações Sociais. 

De tal modo, como ressalta Giordano (2000), Moscovici utiliza o termo 

“representações sociais” para se referir ao conhecimento do senso comum nas 

sociedades modernas, afasta-se da perspectiva “sociologista” de Durkheim e 

propõe a construção de um espaço psicossociológico próprio. 

Sá (1993) refere que 

 

[...] as representações coletivas eram vistas, na sociologia 
durkheimiana, como dados, como entidades explicativas 
absolutas, irredutíveis por qualquer análise posterior, e não 
como fenômenos que devessem ser eles próprios explicados, 
À psicologia social, segundo Moscovici, caberia penetrar nas 
representações para descobrir a sua estrutura e os seus 
mecanismos internos (1993, p.23). 

 

Embora tenha buscado nas ideias da Sociologia de Durkheim um 

primeiro abrigo conceitual para suas objeções, Moscovici acaba afastando-se 

delas, no que se refere à especificidade do pensamento social em relação ao 

individual, e por entender a necessidade de captar a mobilidade típica da 

sociedade e a constante construção do cotidiano. Ele (1988) retratou que as 

representações sociais constituem uma forma de conhecimento prático – do 

senso comum – e ocupam-se da análise da vida cotidiana. São entendidas 

como um processo de assimilação da realidade social pelo indivíduo, uma 

verdadeira reconstrução dos dados apreendidos no contexto das experiências, 
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dos valores, das regras e das informações sobre determinado objeto social, 

compostas de figuras e de expressões socializadas. 

Tratar de representações sociais é remeter-se ao conhecimento 

compartilhado, articulado, que se estabelece em uma teoria leiga a respeito de 

determinados objetos sociais. E tratar da teoria das representações sociais é 

fazer referência a um modelo teórico, um conhecimento científico, que visa 

compreender e explicar a construção desse conhecimento leigo, dessas teorias 

de senso comum. Portanto, a teoria das representações sociais visa 

compreender o fenômeno das representações sociais. 

Moscovici (1978) acrescenta que as representações sociais podem ser 

entendidas como um modo de conhecimento particular, ou um corpus 

organizado de conhecimentos, em que se torna inteligível a realidade física e 

social e é possível elaborar comportamentos, liberar os poderes da imaginação 

e, numa ligação cotidiana de trocas, possibilitar a comunicação entre os 

indivíduos. 

Para o autor, 

 

representar uma coisa não é, com efeito, simplesmente 
duplicá-la, repeti-la ou reproduzi-la; é reconstruí-la, retocá-la, 
modificar-lhe o contexto. A comunicação que se estabelece 
entre o conceito e a percepção, um penetrando no outro, 
transformando a substância concreta comum, cria a impressão 
de realismo. (...) Essas constelações intelectuais uma vez 
fixadas nos fazem esquecer de que são obras nossa, que 
tiveram um começo e terão um fim, que sua existência no 
exterior leva a marca de uma passagem pelo psiquismo 
individual e social (MOSCOVICI, 1978, p.56-57). 

 

A consideração das RS permite captar, sem dicotomias, o complexo 

movimento de informações, valores, símbolos, modelos, normas, desejo e 

demandas que, articuladas, circunscrevem o sentido do objeto, determinando 

condutas e comunicações sobre ele. “A representação social traz em si a 

estória e a história. Nas variâncias de sua estruturação estão as 

particularidades de cada sujeito e, em suas invariâncias, as marcas do sentido 

atribuído, por determinado segmento de classe ou, até, por sua totalidade, a 

um objeto.” (MADEIRA, 1991. p. 16). Com isso, superam-se dicotomias que 
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têm impedido a apreensão do dinamismo pelo qual o homem se define, no 

mesmo movimento em que atribui sentido ao seu entorno. 

Para Moscovici, as representações são fenômenos complexos que 

extrapolam categorias puramente lógicas e invariantes. Organizam-se como 

um saber acerca do real que se estrutura nas relações do homem com esse 

mesmo real, "reconhecendo que as representações são, ao mesmo tempo, 

geradas e adquiridas, retira-se esse caráter preestabelecido, estático, que elas 

tinham numa visão clássica. Não são os substratos, mas as interações que 

contam" (MOSCOVICI, 1989, p.82).  

É válido acrescentar que, embora uma representação se construa em 

torno de objetos precisos, reais ou imaginários, sejam eles pessoas, ideias, 

teorias, acontecimentos (JODELET, 1989), ela não pode ser apreendida no 

isolamento ou na dicotomia entre o que se pretende captar e analisar e o viver 

concreto dos sujeitos. 

À RS não está sendo associado o caráter de reprodução do real no 

plano subjetivo. Ela se estrutura na significação atribuída a objetos desse real, 

nas relações que o homem estabelece. "As representações sociais são 

princípios geradores de tomadas de posição ligadas a inserções específicas, 

num conjunto de relações sociais, e organizam os processos simbólicos que 

intervêm nessas relações" (DOISE, 1986, p.84). Não está aqui em jogo um 

todo indiferenciado, mas objetos apreendidos, conhecidos, apropriados no 

processo prático por esse homem determinado.  

Nessa ótica, as representações sociais não podem ser 

compartimentadas, desvinculadas da ideologia. Dependendo do objeto e dos 

grupos, bem como do tempo e do espaço, elementos provenientes da ideologia 

estarão presentes, em grau maior ou menor. Isso porque a representação 

social é "uma forma de conhecimento socialmente elaborado e partilhado, 

tendo um objetivo prático e concorrendo à construção de uma realidade comum 

a um conjunto social" (JODELET, 1989, p.36). 

Ao se afirmar que as representações "engajam a pertença social dos 

indivíduos com as implicações afetivas e normativas, com as interiorizações 

das experiências, das práticas, dos modelos, das condutas, do pensamento, 

socialmente inculcados ou transmitidos pela comunicação social à qual estão 
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ligados" (JODELET, 1989, p.37), explicita-se não só a exigência de que se 

considere a inserção na totalidade para sua determinação como também que 

se encare como totalidade o homem que a constrói.  

As representações levam, portanto, as marcas da inserção de um 

segmento ou classe numa dada totalidade social. Sua estruturação se faz num 

processo amplo de relações, que envolve diversos níveis e dimensões. Isso 

não se dá no isolamento de uma pretensa subjetividade independente, mas na 

subjetividade que se constrói em relação à objetividade, ou seja, na prática. 

"Não se pode eliminar da noção de representação social as referências aos 

múltiplos processos individuais, interindividuais, intergrupais e ideológicos que, 

frequentemente, entram em ressonância uns com os outros e cuja dinâmica de 

conjunto chega a essas realidades vivas que são, em última instância, as 

representações sociais" (DOISE, 1986, p.83). Assim, são gerados, ratificados e 

ampliados valores, normas, símbolos e conceitos, aspectos que comportam, 

evidentemente, um caráter ideológico. Assim, as imagens adquirem sua força, 

as aspirações e expectativas se sedimentam, o externo é internalizado, e a 

síntese gerada, por sua vez, externaliza-se. Assim, o homem se expressa na 

comunicação e na conduta, e as respostas que encontra a essa expressão vão 

transformando, sutilmente, a própria representação. “As representações são 

resultado de um contínuo burburinho e um diálogo permanente entre 

indivíduos, um diálogo que é tanto interno quanto externo, e durante o qual as 

representações individuais ecoam ou são completadas.” (COSTA, 1998, p. 39) 

É através da TRS que o conhecimento sobre o cotidiano, o senso 

comum, passa a ter importância, já que, antes, era considerado como 

descartável, não científico, alienante, confuso, com uma série de 

denominações que tentavam descaracterizar tal conhecimento. 

Com esse olhar mais aproximado, com essa visão das representações 

que os sujeitos atribuem a determinado objeto, começamos a definir e 

compreender o homem e suas relações. E ao darmos voz aos sujeitos que 

constituem a sociedade e se formam nas relações sociais, verificamos como 

eles percebem e definem determinados objetos que fazem parte ou passam a 

fazer parte de seu cotidiano. Dessa forma, a RS se configura como a 

interpretação e o pensamento da realidade cotidiana, uma forma de 
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conhecimento social, associado à atividade mental que os indivíduos e grupos 

sociais empregam, fixando sua posição diante de situações e de 

conhecimentos (GIORDANO, 2000). 

O estudo de uma representação social visa investigar o que pensam os 

indivíduos acerca de um determinado objeto, ou seja, o próprio conteúdo da 

representação e por que pensam, isto é, que funções o conteúdo da 

representação assume no universo cognitivo e social dos indivíduos, tendo 

como objetivo primordial, de acordo com Santos e Almeida (2006), examinar a 

forma como pensam os indivíduos e apreender os processos psicológicos e 

sociais que possibilitam a construção do conteúdo da representação. 

Então, convém ressaltar que, na busca por responder duas questões - 

Como se originam as representações sociais?  Quais os processos que estão 

na base da gênese das representações? – Moscovici formulou os conceitos de 

objetivação e ancoragem, dois processos que buscam explicar a atividade de 

transformação de um saber (científico), em outro (o senso comum). Esses dois 

conceitos se propõem a dar conta dos processos psicossociais que estão na 

base da gênese das representações sociais. 

De acordo com Santos e Almeida (2006), a objetivação é o mecanismo 

de transformação do que é abstrato e complexo, não familiar, do que é imagem 

concreta, significativa e familiar, através de simplificações e dissociações, pelo 

apoio em concepções que nos são familiares. Já a ancoragem trata da 

assimilação do objeto da representação em um sistema de valores de um 

indivíduo. Portanto, o objeto é ancorado quando passa a fazer parte de um 

sistema de categorias que um indivíduo já detém, mediante alguns ajustes.  

Nas proposições de Jodelet (1984), a ancoragem dá-se pela integração 

cognitiva do objeto representado (ideias, acontecimentos, pessoas, relações, e 

outros) a um sistema de pensamento social preexistente e as transformações 

implicadas. Assim, o processo é responsabilizado pelo enraizamento social da 

representação e de seu objeto. 

Para Moscovici (1985), a ancoragem caracteriza a classificação e a 

denominação, e o que não é classificado nem denominado é estranho, não 

existe e, ao mesmo tempo, é ameaçador.  Ele (1978) refere-se, de forma 

simplificada, aos dois processos da seguinte maneira: a objetivação transfere a 
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ciência para o domínio do ser, e a ancoragem a delimita ao domínio do fazer, a 

fim de contornar o interdito da comunicação. Comenta, ainda, que, “se a 

objetivação mostra como os elementos representados de uma ciência se 

integram a uma realidade social, a ancoragem permite compreender o modo 

como elas contribuem para modelar as relações sociais e como as exprimem” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 176). 

A objetivação e a ancoragem, de acordo com Jodelet (2001), explicam a 

interdependência entre a atividade cognitiva e suas condições sociais de 

exercício, nos planos da organização dos conteúdos, das significações e da 

utilidade que lhes são conferidas; estão ligadas ao nível dos processos de 

formação das representações. Contudo, a objetivação torna concreto aquilo 

que é abstrato, transforma um conceito em imagem de uma coisa e retira-o de 

seu quadro conceitual científico, apoiando-se em concepções que nos são 

familiares. De acordo com Bonardi & Roussiau (1999), nesse processo, perde-

se em riqueza informativa, já que há simplificação, o que se ganha em 

compreensão. 

Portanto, cabe afirmar que esses dois mecanismos transformam o não 

familiar em familiar, num primeiro momento, transfere-o para a esfera do 

sujeito, que é capaz de compará-lo e interpretá-lo, e o reproduz nas coisas que 

o sujeito pode ver e tocar, ou seja, controlar. 

 

3.2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E EDUCAÇÃO 

 

O termo representação social foi postulado por Serge Moscovici, em 

1961, no momento em que estudava sobre a Psicanálise, para designar o tipo 

de fenômeno ao qual a sua interpretação teórica se aplicava. Atualmente, tal 

termo é utilizado de maneira bem mais ampla, sem, necessariamente, estar 

vinculado ao conceito proposto por Moscovici. 

A grande teoria, ou seja, as ideias originais de Moscovici (1978) 

comportam, de acordo com Sá (1998, p. 65), desdobramentos. Entre eles, o 

autor destaca: Denise Jodelet, em Paris, que mantém em suas pesquisas o 

caráter mais original da teoria, numa abordagem culturalista, que privilegia um 

enfoque histórico e cultural para a compreensão do simbólico; Willem Doise, 
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em Genebra, com uma abordagem societal, que articula as representações 

com uma perspectiva mais sociológica, enfatizando a inserção social dos 

indivíduos como fonte de variação dessas representações; Jean-Claude Abric, 

em Aix-en-Provence, que enfatiza a dimensão cognitiva e estrutural das 

representações, ou seja, a Teoria do Núcleo Central. Reiteramos que tais 

abordagens não devem ser consideradas incompatíveis, pois fazem uso da 

mesma matriz teórica. No entanto, nesta pesquisa, embora reconhecendo os 

desdobramentos, optamos por trabalhar com a proposição original, utilizando, 

sobretudo, Moscovici e Jodelet. 

Sobre a representação social, Jodelet (2001, p.22) enuncia: 

 

É uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 
partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a 
construção de uma realidade comum a um conjunto social. 
Igualmente designada como saber do senso comum ou ainda 
saber ingênuo, natural, essa forma de conhecimento é 
diferenciada, entre outras, do conhecimento científico 
(JODELET, 2001, p. 22). 

 

As pessoas precisam estar informadas sobre o mundo que as cerca; 

ajustar-se a ele, saber se comportar e dominá-lo de forma física e intelectual; 

identificar e resolver os problemas que se apresentam. Tudo isso se 

caracteriza como motivos para serem criadas as representações sociais, que 

podem ser compreendidas na realidade concreta da vida social como imagens 

que condensam um conjunto de significados, sistemas de referência que nos 

permitam interpretar o que acontece ou, ainda, formas de atribuir significado ao 

inesperado, classificando as circunstancias, os fenômenos e os indivíduos com 

os quais nos relacionamos (JODELET, 1986). 

A autora retrata que a noção de representação social nos situa entre o 

psicológico e o social e demonstra a forma como os sujeitos sociais apreendem 

os conhecimentos da vida diária, as características do meio, as informações 

veiculadas e as pessoas com que se relacionam. Ela assegura que 

 

Moscovici (1961) renovou a análise, insistindo sobre a 
especificidade dos fenômenos representativos nas sociedades 
contemporâneas, caracterizadas por: intensidade e fluidez das 
trocas e comunicações; desenvolvimento da ciência; 
pluralidade e mobilidade sociais. 
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De acordo com Dotta (2006), as representações sociais, como sistemas 

de interpretação que regem as relações das pessoas com o mundo e com os 

outros, orientam e organizam as condutas e as comunicações sociais. Do 

mesmo modo, interferem na difusão e na assimilação de conhecimentos, no 

desenvolvimento individual e coletivo, na definição das identidades pessoais e 

sociais, na expressão dos grupos e nas transformações sociais. 

O campo de pesquisa em representação social tem se revelado 

extremamente fértil na atualidade, marcado pela transversalidade, pela 

vitalidade e pela complexidade. E a área da Educação é um campo em que a 

noção de representação social tem sido privilegiada e em que é possível 

encontrar um número significativo de trabalhos que fazem uso das 

representações sociais na Educação. 

Gilly (2001), teórico francês, foi um dos primeiros a destacar a 

importância da noção de representação social para a compreensão dos 

fenômenos educacionais. Para esse autor, as representações sociais oferecem 

novas possibilidades de se explicarem os mecanismos sociais atuantes sobre o 

processo educativo e seus resultados e favorecem as articulações entre a 

Psicossociologia e a Sociologia da Educação. 

Como estudiosos da área de Educação, que utilizaram o aporte das 

representações sociais, destacamos: Mazzotti (2002), que investigou as 

representações sociais de trabalho infanto-juvenil, construídas entre 

professoras de escolas públicas, alunos trabalhadores, seus pais e 

empregadores; Sousa (2002), que realizou um estado da arte da pesquisa em 

representações sociais na Universidade Católica de São Paulo; Madeira, que 

tem estudado as representações sociais de diferentes objetos educacionais 

como a profissão docente (2002) e as teorias de aprendizagem entre 

professores (2002); Machado (2003), que desenvolveu uma pesquisa sobre as 

representações sociais do construtivismo (2003) e dos ciclos de aprendizagem 

(2006) entre professores alfabetizadores; e Albuquerque (2004), estudou a 

estrutura da representação social e os hábitos de professoras dos anos iniciais 

do ensino fundamental. 
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Esses são alguns exemplos que reforçam o fortalecimento da Teoria das 

Representações Sociais para a compreensão do fenômeno educacional em 

nosso espaço acadêmico. A adoção desse referencial para o estudo 

possibilitará a forma como um grupo constrói um conjunto de saberes capazes 

de expressar, de uma só vez, a identidade de um grupo social, as 

representações que ele tem de uma gama variada de fenômenos e, 

principalmente, o conjunto de códigos culturais que definem, em cada momento 

histórico, o modo de vida de uma comunidade. 

A Teoria das Representações Sociais envolve o esforço de apreender os 

problemas da educação no processo que articula o homem concreto, em sua 

especificidade e complexidade, à totalidade social, dentro do movimento 

histórico que os engloba em espaço e tempo definidos. 

A representação social pode se mostrar como um conjunto de 

proposições, reações, avaliações e opiniões de determinados pontos. Para 

Moscovici (1978), a opinião é uma forma de expressão e de trocas entre 

elementos de determinado grupo acerca de alguma questão específica e 

socialmente significativa. É, portanto, uma resposta explícita, que se manifesta, 

enquanto a atitude é uma resposta latente (implícita). 

Sabendo que, historicamente, a deficiência esteve associada a uma 

situação de desvantagem, a uma condição de desequilíbrio; a deficiência 

visual, especialmente, apresenta-se como algo que representa uma ameaça 

para as pessoas que tem, e que, de uma forma geral, fragilizam as concepções 

de si mesmos, e para as pessoas não deficientes, que não sabem como lidar 

com pessoas que apresentam uma diferença significativa, esse é mais um 

motivo para se investigar tal população.  

Quanto a isso, Goffman (1982, p. 11 – 12) destaca: 

  

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e 
o total de atributos considerados como comuns e naturais para 
os membros de cada uma dessas categorias. Os ambientes 
sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm 
probabilidade de serem neles encontrados.  

 

Criamos um modelo social do indivíduo e, no processo das nossas 

vivências, nem sempre percebemos a imagem social do indivíduo que criamos 
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e que pode não corresponder à realidade, mas ao que Goffman (1982) 

denomina de identidade social virtual. Assim, o estigma surge no próprio 

deficiente visual e se refere a uma “(...) situação do indivíduo que está 

inabilitado para a aceitação social plena” (p. 7) e, consequentemente, promove 

uma generalização e a desumanização da pessoa com algum tipo de diferença 

significativa, como, por exemplo, a deficiência.   

Portanto, o conceito da representação social é imprescindível, pois 

poderá auxiliar a se apreender parte de realidade dos participantes deste 

estudo, os acadêmicos com deficiência visual, especialmente na forma como 

eles concebem a (ex) inclusão acadêmica na UFPB. 
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 CAPÍTULO IV 
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4. AS TRILHAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa seguiu uma metodologia de trabalho que direciona o 

pesquisador a descobrir ou comprovar uma verdade, baseado em sua 

concepção da realidade e de seu conhecimento, conforme afirma Chizzottii 

(2006). Aqui serão expostas a metodologia empregada na pesquisa e os 

motivos de nossas escolhas, que são imprescindíveis para o bom 

direcionamento da pesquisa. 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) compõe um referencial 

teórico e metodológico, como já mencionado. No que se refere ao método de 

pesquisa Farr (1998) afirma que a TRS não privilegia nenhum procedimento, 

no entanto, Sá (1998, p. 80), afirma que nem todos os métodos servem para as 

pesquisas em representações sociais, porém a adoção de diferentes teorias 

resultaria em opções por diferentes métodos. Assim, a TRS não está vinculada 

a nenhum método. Sá (1998, p. 81) faz referência a dificuldade de especificar 

métodos apropriados para realizar a pesquisa baseado nesta teoria. 

Verificamos que trabalhos que explicam a metodologia específica para 

as representações sociais são raros, tanto na literatura brasileira, quanto na 

estrangeira. No entanto, a prática mais comum de pesquisa que observamos, 

combina a coleta de dados por meio das entrevistas individuais e o método de 

análise dos dados é a análise de conteúdo. (SÁ, 1998, p. 86) 

Spink (1995, p. 105) afirma que pesquisas que envolvam a 

representação social, relacionadas a situações sociais naturais e complexas, 

são necessariamente pesquisas qualitativas, pois são consideradas dentro das 

ciências sociais dependente da observação de pessoas em seus espaços e de 

sua interação deste por meio da linguagem. 

Depois de alguns levantamentos teóricos acerca do método a ser 

utilizado em pesquisas que envolvam a TRS, apresentaremos a trajetória 

percorrida para a efetivação da pesquisa empírica. Portanto, descreveremos as 

nossas abordagens, o local e os sujeitos da pesquisa, bem como o instrumento 

utilizado para coleta dos dados e os procedimentos de análise. 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Considerando que o presente estudo teve o intuito de analisar as 

representações sociais dos acadêmicos com deficiência visual frente à sua (ex) 

inclusão na Universidade Federal da Paraíba, optamos pela abordagem 

qualitativa, que envolve estudos empíricos sobre o cotidiano e a construção da 

realidade social, conceituada por Minayo (2009) que afirma que,  

 

“a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis.” (MINAYO, 2009, p. 21-22) 

 

O olhar do pesquisador se volta para o pesquisado e seu contexto, a fim 

de observar, coletar e organizar as informações, sem perder de vista detalhes 

importantes no processo. Na pesquisa qualitativa os significados emergem da 

percepção dos sujeitos da pesquisa, assim como os pressupostos e as 

conclusões preliminares podem sofrer mudanças na medida em que a 

pesquisa avança. Trivinos (1987, p. 130) indica que ao utilizar esse tipo de 

pesquisa, os pesquisadores conseguem compreender “as raízes dos 

significados, as causas de sua existência, suas relações, num quadro amplo do 

sujeito como ser social e histórico”. 

Portanto, a abordagem qualitativa se adéqua a este estudo por oferecer 

um campo de pesquisa mais amplo, que permite o alargamento da visão para 

aqueles fatores desconsiderados pelos esquemas explicativos tradicionais, 

como é, em muitos casos, a compreensão de como os acadêmicos com 

deficiência visual concebem, estruturam e constroem o processo de inclusão 

no ensino superior. 

Numa abordagem qualitativa, a maior preocupação dos pesquisadores é 

de apreender os fenômenos a partir do ponto de vista dos participantes, numa 

relação dialógica fundada na confiança, em que ambos, o pesquisador e os 

sujeitos da pesquisa, se encontram no mesmo patamar no processo de 

interação. Esta postura possibilitou a troca de ideias com os acadêmicos com 

deficiência visual da UFPB, para que chegássemos ao fenômeno pesquisado, 
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neste caso, as representações sociais de deficientes visuais sobre a inclusão 

no ensino superior. 

Oliveira (2007, p.37) trata a abordagem qualitativa como: “[...] um 

processo de reflexão e análise da realidade por meio de da utilização de 

métodos e técnicas para a comparação detalhada do objeto de estudo em seu 

contexto histórico [...].” Tal opção metodológica também encontra justificativa 

em Richardson (1999, p. 79), quando refere que “a abordagem qualitativa de 

um problema, [...], justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para 

entender a natureza de um fenômeno social”. 

Martins (2000) também nos dá a contribuição sobre aspectos relevantes 

desta abordagem. Para ele, os dados coletados permitem uma descrição feita 

pelos sujeitos e argumenta:  

 
Na pesquisa qualitativa, uma questão metodológica importante 
é a que se refere ao fato de que não se pode insistir em 
procedimentos sistemáticos que possam ser previstos, em 
passos ou sucessões, como uma escada em direção à 
generalização (p. 58).  

 

Desta forma, é indispensável o uso da abordagem qualitativa como um 

processo de reflexão e análise, que possibilita a compreensão detalhada do 

fenômeno. Como o método qualitativo se aplica às relações, às 

representações, às crenças, às percepções e às opiniões, o foco da pesquisa 

qualitativa é interpretar o sentido do evento a partir do significado que as 

pessoas atribuem ao objeto de pesquisa. 

 

4.2 O LOCAL DA PESQUISA  

 

O presente estudo foi realizado nas dependências do Núcleo de 

Educação Especial (NEDESP), vinculado ao Centro de Educação (CE)  da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). É um órgão suplementar de 

atendimento psicopedagógico, pesquisa e extensão, responsável pela 

programação e coordenação da Educação Especial na universidade. 
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4.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Os participantes desta pesquisa foram os acadêmicos com deficiência 

visual da UFPB, de ambos os sexos e de qualquer faixa etária. Os critérios 

empregados para selecionar os participantes foram: o candidato deveria ser 

atendido pelo NEDESP e encontrar-se regularmente matriculado em qualquer 

curso da instituição até o ano de 2011, visto que, se fossem matriculados após 

este período, ou seja, no ano corrente, teriam cursado apenas um semestre do 

curso, e neste caso, seria pouco tempo para que os acadêmicos pudessem 

expor suas opiniões acerca de sua (ex) inclusão no ensino superior. Além 

desses critérios, participaram da pesquisa os que concordaram, assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A).  

O número da população elencada para esse estudo foi de sete alunos, 

com deficiência visual, atendidos no NEDESP e regularmente matriculados na 

UFPB, onde já haviam cursado mais de um período, no entanto, não foi 

possível analisar a fala de 100% dos sujeitos, visto que apenas uma aluna, por 

incompatibilidade de horários e pouco interesse em fazer parte da pesquisa, 

não participou dela. Portanto, a amostra de sujeitos para nossa pesquisa, 

contou com a presença de seis acadêmicos com deficiência visual, que apesar 

de não ser 100% da população, é considerada representativa visto que os 

sujeitos participantes têm as mesmas características da população, isto é, os 

mesmos critérios de inclusão para nosso estudo, e nos permitiu conhecer bem 

o nosso objeto a ser estudado. 

Minayo (1994), ao discutir sobre a questão da amostragem na pesquisa 

qualitativa, afirma que nela há uma preocupação menor com a generalização. 

Na verdade, é preciso se aprofundar e compreendê-la. Então, para esta 

abordagem, o critério fundamental não é o quantitativo, mas sua possibilidade 

de incursão teórico-analítica, ou seja, de compreender o objeto de estudo. 

Sabendo da necessidade de expor os resultados deste trabalho, o sigilo 

será garantido aos participantes, por isso seus nomes próprios individuais 

serão substituídos por nomes fictícios, a fim de resguardar dados que permitam 

identificá-los. 
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4.3.1 Perfil dos acadêmicos com deficiência visual da UFPB  

 

Conforme já mencionado, os sujeitos dessa pesquisa foram seis 

acadêmicos com deficiência visual, que aceitaram a participar dessa pesquisa 

de forma voluntária, depois de assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A). Eles já cursaram mais de um período da 

graduação, estão devidamente matriculados na instituição e todos frequentam 

o NEDESP, onde recebem os serviços oferecidos aos deficientes visuais.  

O perfil dos acadêmicos com deficiência visual foi distribuído em forma 

de quadro, de acordo com a sigla do nome real, o nome fictício criado para 

pesquisa utilizando a letra inicial do autêntico nome, a idade, o sexo, a 

classificação da deficiência visual e o curso, como será visto no quadro abaixo. 

 
Quadro 1: Perfil dos acadêmicos com deficiência visual da UFPB 

participantes da pesquisa 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

NOME NOME 
FALSO 

IDADE SEXO 
CLASSIFICAÇÃO

12
 

DA DEFICIÊNCIA 
CURSO PERÍODO 

A.M.S. ANA 25 F BAIXA VISÃO PEDAGOGIA 8º 

F.B.N. FÁBIO 27 M CEGUEIRA TOTAL LETRAS 7º 

G.R.P. GRAÇA 30 F  CEGUEIRA TOTAL FISIOTERAPIA 
DESBLOCADA 

1º - 3º 

M.M.S MARTA 27 F CEGUEIRA TOTAL PEDAGOGIA 6º 

N.G.D. NALDO 30 M CEGUEIRA TOTAL EDUC. FÍSICA 
DESBLOCADO 

4º - 7º 

S.M.S SAULO 34 M CEGUEIRA TOTAL PEDAGOGIA 
DESBLOCADO 

3º -8º 

Fonte/autoria: Elaborado pela autora a partir do instrumento da pesquisa de campo (roteiro da 
entrevista) – 2012. 

 

 

 

                                            
12

 Classificação da de deficiência visual - deficiência visual é uma categoria que inclui pessoas cegas e 
pessoas com visão reduzida. Na classificação pedagógica, utilizado neste estudo, diferente da médica e 
da esportiva, é baseada em um padrão de eficiência visual, de certo modo abstrato, porém cada vez 
mais utilizado, que enfatiza os efeitos da limitação visual sobre a habilidade crítica da leitura. A Pessoa 
Cega é aquela que possui perda total ou resíduo mínimo de visão, necessitando do método Braille para 
ler e escrever, ou outros recursos didáticos e equipamentos especiais para o processo de ensino-
aprendizagem. A Pessoa com baixa visão é aquela que possui resíduos visuais em grau que permitam ler 
textos impressos à tinta, desde que se empreguem recursos didáticos e equipamentos especiais (BRASIL. 
Ministério da Educação e do Desporto, 1993). 
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4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

De acordo com o referencial teórico-metodológico deste estudo, a 

principal fonte de pesquisa foram as narrativas orais dos acadêmicos com 

deficiência visual que participaram desse estudo, colhidos por meio de 

entrevistas semiestruturadas. Wersma e Jurs (2005) afirmam que, na pesquisa 

qualitativa, os instrumentos de coleta de dados podem ser a observação, a 

entrevista, a análise de documentos, as gravações e os depoimentos orais.  

A opção pela entrevista se fundamentou no fato de que ela consiste no 

desenvolvimento de precisão, focalização e validade de certo ato social e, por 

isso, pode nos oferecer os dados necessários para elucidar o objeto de estudo 

(RICHARDSON, 1999). A entrevista semiestruturada articula duas modalidades 

distintas, ou seja, faz uso de roteiros, com perguntas previamente formuladas, 

e possibilita ao entrevistado falar livremente sobre um tema ou uma questão 

proposta (DOTTA, 2006).  

Triviños (1987, p. 138) afirma que esse instrumento é um dos “[...] mais 

decisivos para estudar os processos e produtos nos quais está interessado o 

investigador qualitativo” e que as entrevistas valorizam a presença do 

pesquisador e conferem liberdade ao entrevistado, ao responder as questões, 

permitindo que ele fale acerca de assuntos que se desdobram a partir do tema 

central da pesquisa, o que enriquece a investigação. Laville e Dionne (1999, 

p.188), referem que a entrevista semiestruturada se constitui de uma “série de 

perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o 

entrevistador pode acrescentar perguntas de esclarecimento”. Assim, é 

possível afirmar que, essa técnica promove uma interação entre entrevistado e 

entrevistador, visto que favorece certa flexibilidade, podendo-se obter um clima 

de confiança e estímulo às respostas, que foram dadas livre e 

espontaneamente.  

Apesar do roteiro pré-determinado da entrevista (APÊNDICE B), 

procuramos escutar cuidadosamente e de forma mais aberta o relato dos 

alunos, visto que o sujeito que relata suas vivências o faz ao mesmo tempo em 

que reflete, de forma lenta, reelaborando o seu pensamento. Nesse sentido, os 

relatos colhidos nas entrevistas, combinados com a escuta atenta, 
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possibilitaram ouvir cada sujeito, que não apenas respondeu às perguntas, mas 

também teve a oportunidade de expressar sentimentos e opiniões constituintes 

de sua subjetividade no passado e no presente. 

Para registrar os dados utilizamos o gravador, assim como anotações 

realizadas durante os encontros. Thompson (1992) considera que a gravação é 

um recurso que possibilita o registro, com riqueza de detalhes, da expressão 

de pessoas de todas as condições sociais, (entonações, suspiros, soluços) 

que, de outro modo, poderiam se perder nas anotações das entrevistas. Nesta 

pesquisa, a escuta e os registros de suas vozes tiveram o intuito de fazer 

avançar a compreensão da problemática da inclusão em seus variados 

aspectos. 

 

4.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Depois do projeto ter sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – UFPB, registrado sob Protocolo 

nº. 38186 (ANEXO A) foi iniciado o levantamento dos dados necessários para 

essa pesquisa. 

Inicialmente, procedemos ao levantamento dos sujeitos da pesquisa, por 

meio da consulta aos documentos dos discentes com deficiência visual 

atendidos no NEDESP/CE/UFPB. Selecionamos apenas os que estavam 

regularmente matriculados em qualquer curso da UFPB até o ano de 2011, de 

ambos os sexos e de qualquer faixa etária. É pertinente destacar que, para isso 

foi necessário a autorização da Coordenação do Centro de Educação da 

instituição para liberar os documentos necessários (ANEXO B). Em seguida, 

por meio de uma conversa informal, em que foram explicitados todos os 

objetivos da pesquisa e os possíveis benefícios para a instituição e para os 

sujeitos participantes, solicitamos-lhes a concessão para participar desta 

pesquisa de maneira voluntária e que assinassem o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). 

Já referimos que, para a coleta dos dados, foi utilizada uma entrevista 

semiestruturada (APENDICE B), que continha aspectos correlacionados ao 

marco teórico, a fim de analisar as representações sociais dos acadêmicos 
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com deficiência visual frente a sua (ex) inclusão na UFPB. Vale ressaltar que 

tanto o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido quanto a entrevista foram 

transcritos para o Braille no próprio NEDESP, para que os participantes 

assinassem e tivessem acesso a todo o material. As entrevistas ocorreram no 

NEDESP, individualmente, com duração média de 30 minutos, e foram 

gravadas mediante anuência dos entrevistados, para, posteriormente, serem 

transcritas e analisadas. 

Para o tratamento da análise dos dados, optamos pela Análise de 

Conteúdo proposta por Bardin (1977) que se refere a um conjunto de 

procedimentos sistemáticos e objetivos voltados para a descrição do conteúdo 

das mensagens. Com base nesta metodologia, analisamos a fala dos sujeitos 

da pesquisa, obtidas com a aplicação das entrevistas, e articulamo-las com as 

diversas fontes de informação selecionadas para este estudo. 

Neste método de análise, procuramos compreender as concepções dos 

acadêmicos com deficiência visual acerca da (ex) inclusão no ensino superior à 

luz do referencial teórico construído no diálogo com os autores que integram 

este estudo. Assim, esta análise procura compreender o que marcou no 

cotidiano acadêmico desses indivíduos, suas experiências na educação e a 

história escolar que se faz presente em suas representações. 

Conforme já mencionado, a técnica eleita para análise dos dados da 

pesquisa foi a análise de conteúdo. Sabemos que, inicialmente, as pesquisas 

que fizeram uso da análise de conteúdo limitavam-se, basicamente, à análise 

de dados naturais, ou seja, dados que existiam sem a participação do 

pesquisador, como jornais, livros, documentos oficiais ou pessoais. No entanto, 

atualmente, a análise de conteúdo passou a ser utilizada para inferir sobre 

produções verbais ou simbólicas, obtidas através de perguntas e observações 

de interesse do pesquisador. Então, a análise de conteúdo pode ser aplicada a 

uma gama maior de problemas, especialmente àqueles relativos aos 

antecedentes e aos efeitos da comunicação, das mensagens e dos discursos 

(FRANCO, 2005). 

Assim, a análise de conteúdo é uma valiosa ferramenta que pode ser 

empregada na pesquisa em educação, para orientar estudos na comunicação 

oral, escrita e figurativa, assim como nas tarefas de descrição, análise e 
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interpretação das mensagens e dos enunciados emitidos por diferentes 

indivíduos ou grupos. Ela envolve o contexto social de sua produção, a 

interação entre interlocutor e locutor, a influência manipuladora, ideológica e 

idealizada presente em muitas mensagens, os impactos que provoca, os 

efeitos que dirigem diferentes comportamentos e as condições históricas e 

sociais que influenciam nas crenças, nos conceitos e nas representações 

sociais elaboradas e transmitidas através das mensagens, dos discursos e dos 

enunciados (FRANCO, 2005). Neste estudo, o ponto de partida da análise de 

conteúdo é a mensagem expressa pela oralidade. Nessa premissa, partimos da 

suposição de que, por trás do discurso aparente esconde-se um sentido que 

convém desvelar. 

Para Bardin, (1977, p.37), o termo “análise de conteúdo” refere-se a: 

 
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 
visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

Na abordagem qualitativa, a análise de conteúdo agrupa os elementos 

do discurso em temas, e detém-se nas suas peculiaridades e nuances, assim 

como na relação entre as unidades de sentido construídas. 

Minayo (1996, p.70), aponta que os temas são empregados para se 

estabelecer classificações. Neste sentido, trabalhar com elas significa agrupar 

elementos, ideias ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger 

tudo isso. Para a autora, os temas de análise são sempre teóricos, e segundo 

seus pressupostos metodológicos, a análise tem três finalidades 

complementares: estabelecer a compreensão dos dados coletados; confirmar 

ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas e 

ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, avaliando o contexto 

cultural do qual faz parte. 

A análise de conteúdo, além de buscar a apreender a mensagem ou 

discurso, concentra-se nos seus momentos mais significativos para examinar 

as respostas e estabelecer a ligação das associações pertinentes a cada tema 

estudado. No entanto, não é um método ríspido, em que, por meio de uma 
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sequência fixa de etapas, obtêm-se, necessariamente, os resultados 

desejados. Trata-se muito mais, segundo Laville e Dionne (1999, p.216) de [...] 

um conjunto de vias possíveis nem sempre claramente balizadas, para a 

revelação, alguns diriam, reconstrução, do sentido do seu conteúdo. 

Franco (2005) assevera que, uma das primeiras tarefas do pesquisador 

consiste em efetuar um recorte dos conteúdos em elementos que deverão ser 

agrupados em torno de temas. Tais elementos vão se constituir em unidades 

de análise, de forma que cada fragmento de conteúdo seja completo em si 

mesmo no plano do sentido. 

Uma forma de se trabalharem os conteúdos é recortá-los em temas, em 

fragmentos que traduzem uma ideia particular, que pode ser um conceito ou 

uma relação entre conceitos. Esse procedimento permite que o pesquisador se 

aproxime mais do sentido do conteúdo, uma vez que a construção das 

unidades de análise se dá a partir da compreensão dele. Assim, as unidades 

de análise serão palavras, expressões, frases ou enunciados que se referem 

aos temas e que serão apreciadas em função de sua situação no conteúdo e 

em relação com os outros elementos aos quais estão ligadas e que lhes dão 

sentido e valor na comunicação (FRANCO, 2005). 

Após o recorte dos conteúdos, segue-se a definição dos temas analíticos 

que, na concepção de Bardin (1988, p.111) [...] são rubricas ou classes, que 

reúnem um grupo de elementos sob um título genérico. Esse agrupamento é 

efetuado em razão de caracteres comuns destes elementos. 

Neste trabalho, organizamos os conteúdos a partir de pontos, com base 

em um modelo aberto, em que os temas de análise foram construídos à 

medida que iam surgindo nas respostas, e foram analisadas posteriormente à 

luz da teoria das representações sociais. Os dados coletados foram transcritos 

na íntegra e submetidos à apreciação. Em seguida, procedemos à organização 

para reduzir as informações coletadas. Nesse procedimento de organização 

refletimos, ainda que de forma preliminar, sobre o passo seguinte, a 

categorização dos significados, conforme será visto no próximo capítulo. 
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5. DANDO VOZ AOS ACADÊMICOS: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

A análise exigiu escutas sucessivas do material coletado nas entrevistas 

para se chegar a uma interpretação dos significados e eleger os temas de 

análise. Conforme as suposições da Teoria das Representações Sociais, o 

sujeito é produtor de sentidos, pois é ele quem dá significação a sua 

experiência social, demonstrada através do discurso. Assim, por meio da 

escuta cuidadosa dos relatos foi possível conhecer as vivências e experiências 

de cada aluno, recuperadas nos fragmentos de suas falas. 

A análise dos dados considerou como propõe a Teoria das 

Representações Sociais, a indissociabilidade entre sujeito e objeto, e foi 

construída de acordo como o sujeito estrutura a sua resposta, isto é, a 

representação que ele faz do objeto. Nesse processo, utilizamos como unidade 

de registro o tema, conforme mencionado anteriormente, além da unidade de 

contexto, como unidade básica para a compreensão do significado das 

mensagens (FRANCO, 2005). Depois do trabalho de transcrição dos conteúdos 

gravados nas entrevistas, procedeu-se a uma primeira leitura para, a seguir, 

codificar os dados brutos. Segundo Bardin (1977), esta etapa: 

 
[...] corresponde a uma transformação – efetuada segundo 
regras precisas – dos dados brutos do texto, transformação 
esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir 
uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, 
susceptível de esclarecer o analista acerca das características 
do texto, que podem servir de índices (BARDIN, 1977). 
 

O conteúdo codificado de todas as entrevistas prosseguiu-se com o 

trabalho de pré-análise, a fim de se obterem melhores condições de recortes e 

ajustamentos favoráveis ao processo de classificação. O conjunto de 

conteúdos referentes a cada um dos pontos considerados nas entrevistas foi 

disposto de forma a permitir a visualização das respostas dos seis 

entrevistados simultaneamente, para que se pudesse ter mais precisão nas 

convergências e nas divergências, fundamentais para a classificação dos 

conteúdos das mensagens.  

Posteriormente, procedemos à análise e à discussão dos referidos 

temas à luz das teorias, principalmente da Teoria das Representações Sociais, 
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que é a base de toda a análise, o que, evidentemente, não exclui aportes 

teóricos de outros campos do conhecimento. 

 

5.1 CONSTRUINDO OS TEMAS DE ANÁLISE 

 
Nas considerações de Bardin (1988, p. 117), o processo de estabelecer 

temas diz respeito ao ato de classificar elementos que constituem um conjunto, 

por diferenciação e depois por reagrupamento segundo o gênero, com critérios 

definidos previamente. Os temas configuram-se em classes que reúnem um 

grupo de elementos sob um título genérico. Esses agrupamentos são 

organizados em razão dos seus caracteres em comum. 

A Teoria das Representações Sociais, marco teórico desta pesquisa, 

postula que os sujeitos não são apenas processadores de informações, nem 

meros depositários de crenças e ideologias, mas sim pensadores ativos, que 

através de experiências cotidianas de interação social, produzem e comunicam 

suas próprias representações e soluções para os problemas que se 

apresentam. A utilização da Teoria das Representações Sociais resultou na 

construção de um quadro temático que se propõe, com base em sua análise, a 

atingir o objetivo primordial da pesquisa que é analisar as representações 

sociais dos acadêmicos com deficiência visual frente a sua (ex) inclusão na 

Universidade Federal da Paraíba. 

Nesta pesquisa, foram definidas dois temas de análise, tópicos 

norteadores dos objetivos propostos, subdivididas em indicadores que as 

completam, conforme serão descritos a seguir: 

 

TEMA 1 – A representação social do papel da (ex) inclusão no ensino 

superior: concepção dos alunos 

Esse tema aborda a visão do aluno sobre o que é a educação superior e 

sua opinião sobre o que significam a inclusão e a exclusão. 

TEMA 2 – A representação social do ser aluno com deficiência: a 

experiência da (ex) inclusão no Ensino Superior. 

Esse tema expressa a percepção e a vivência dos acadêmicos sobre 

questões referentes à suas condições de estudo e seu cotidiano na instituição, 
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no que se refere ao espaço físico, ao material pedagógico, ao auxílio da 

coordenação, aos professores e aos colegas de sala. 

 

5.2 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS ACADÊMICOS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL FRENTE A SUA (EX) INCLUSÃO NA UFPB 

 

A partir de agora, realizaremos a interpretação dos dados, por meio da 

organização dos conteúdos das enunciações orais e de suas possíveis 

implicações. De acordo com Bardin (1977), essa fase do método exige a 

paciência necessária para se fazer a “desocultação” daquilo que está 

escondido, latente – não dito. É fazer uma segunda leitura, em que o 

pesquisador é um agente duplo, espião, detetive. Esta atitude requer 

honestidade e rigor científico. Conforme mencionou o autor, 

 
a leitura (...) é um relaçar de um sentido que se encontra em 
segundo plano. (...) Não se trata de atravessar significantes 
para atingir significados, à semelhança da decifração normal, 
mas atingir através de significantes ou significados 
(manipulados) outros significados de natureza psicológica, 
política, histórica, etc...(BARDIN, 1977, p. 41). 
 

Convém ressaltar que o processo de análise e de discussão a seguir 

terá os temas preestabelecidos apenas como norteadores da exploração, ou 

seja, por meio dos indicadores específicos que emergiram da análise de cada 

uma deles, pretendemos identificar os aspectos relevantes, a partir dos temas 

elencados, nos diferentes discursos obtidos. Do mesmo modo, é imprescindível 

salientar que, no decorrer da análise das entrevistas, consideramos, de forma 

global, as enunciações e não apenas as respostas das questões propostas na 

entrevista, propondo a análise um caráter de liberdade de associação mediante 

o indicador em foco. 

Contudo, na análise e discussão dos dados a seguir, os temas 

sistematizam a exposição dos significados atribuídos à fala com um todo e aos 

seus diferentes segmentos. E por se tratar de uma análise da exposição oral 

dos acadêmicos com deficiência visual acerca da sua (ex) inclusão na 

Universidade Federal da Paraíba, organizamos o texto a partir dos 

depoimentos dos alunos e consequentemente, analisamos. 
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TEMA 1 – O papel da (ex) inclusão no ensino superior 

 

Faz-se necessário mencionar que, inclusão, desde 1998, tem constituído 

tema de programas de Graduação e Pós-graduação nas Universidades, em 

eventos científicos, na política educacional do governo, nas reivindicações e 

nos movimentos a favor da pessoa com deficiência, em publicações e notícias 

nos meios de comunicação. 

Inclusão, do verbo incluir (do latim includere), em seu sentido 

etimológico, significa conter em, compreender, fazer parte de, ou participar de. 

Assim, falar de inclusão escolar é falar do educando que está contido no 

ambiente educacional, ao participar daquilo que o sistema oferece, contribuindo 

com seu potencial para os projetos e as programações da instituição.  

A educação inclusiva, segundo Dens (1998) abandona a ideia de que só 

a pessoa normal pode contribuir; volta – se para o atendimento às 

necessidades daquelas com deficiência e para tal requer um currículo 

apropriado. Contudo, isso é necessário, mas não suficiente, pois como afirma 

esse autor, ainda que se providenciem todos os recursos pedagógicos, é 

necessária mudar a ideologia, e essa é uma transformação lenta.  

Diante deste cenário, investigamos as representações sociais dos 

acadêmicos com deficiência visual sobre o papel de sua (ex) inclusão no 

Ensino Superior, como mostram seus depoimentos. Abaixo, apresentaremos a 

percepção dos participantes sobre o Ensino Superior, sendo constatada a 

enorme relevância desta modalidade de ensino para os sujeitos dessa 

pesquisa. 
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CONCEPÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

Acadêmicos13  Depoimentos 

Ana ... a educação superior assim é um momento de, em que o indivíduo 
ele se desenvolve em todos os sentidos, você amadurece, você 
aprende, você percebe caminhos que tem que tomar pra sua vida, 
você se desenvolve profissionalmente, principalmente. 

Fábio Eu acho que...pra mim é fundamental para a formação do cidadão, se 
bem que eu acho que deveria ser fundamental realmente a educação 
básica.” 
“... eu acredito que a educação superior é importante para todo 
mundo... 

Graça ... a educação superior ela vai me dar a oportunidade de empregos 
melhores... por que aonde você vai tem um nível superior, parece 
que as portas se abrem, tudo se abre pra você... 

Marta A educação superior ela trouxe pra mim uma visão diferente da 
educação... ele tráz uma outra leitura de mundo, de vida e de voltado 
ao mercado de trabalho. 
Então o ensino superior ele me abriu essa porta, trouxe para mim 
essa oportunidade, essa questão de me ensinar a pensar... 

Naldo A educação superior pra mim é um meio de capacitação do qual a 
gente vai ter muitos conhecimentos para que a gente possa passar 
pra outras pessoas e passar a didática de tudo que a gente 
aprendeu, para que outras pessoas venha ter conhecimento 
específico de determinadas áreas. 

Saulo ...quando você tá fazendo educação superior, você tá em outro 
estágio da sua vida, porque realmente assim, é o final do ciclo de 
todo jovem... a gente faz porque tem perspectiva de melhorias 
financeiras, melhorias quanto a relação com o outro mesmo, 
aprendizado... 

 

Como já afirmamos neste trabalho, a representação social é um 

conhecimento popular, ou do senso comum sobre um determinado objeto 

social relevante para o grupo. Como coloca Moscovici (2005), sua construção é 

oriunda das conversas, das discussões e até mesmo das disputas, não apenas 

do grupo entre si, mas também de outros parceiros, partidários de uma mesma 

condição social, ou mesmo totalmente alheios ao grupo. Para complementar, 

Jodelet (2001) sublinha que as representações sociais são elaboradas porque 

precisamos nos manter informados sobre as situações mais diversas que 

ocorrem no mundo e, portanto, de nos ajustarmos a ele. Logo, as 

representações sociais se mostram como modelos produtivos de conhecimento 

tanto do ponto de vista ideal como do ponto de vista prático no mundo da vida 

cotidiana. 

                                            
13

 Para proteger a identidade dos entrevistados, conforme já mencionado os nomes são fictícios, 
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No nosso caso, enveredamos pelo estudo de um objeto social que está 

ligado diretamente às práticas. Interessou-nos nesse quadro, como assevera 

Jodelet (2001), o que os acadêmicos com deficiência visual da UFPB 

representavam, como representavam e a partir de qual lugar social o faziam. 

Os significados das representações sociais do que é educação superior, 

desvelados nas falas dos alunos participantes, indicam as possibilidades 

proporcionadas por esta: 

 

- Desenvolvimento em todos os sentidos; 

- Formação do cidadão; 

- Oportunidade de empregos; 

- Capacitação; 

- Melhorias financeiras. 

 

Embora expressões distintas acerca da visão dos alunos sobre a 

Educação Superior, queremos destacar que esses elementos não podem ser 

compreendidos como estanques ou cindidos, sem relações uns com os outros, 

ao contrário, ainda que preservem particularidades, são ao mesmo tempo 

mutuamente influenciados. Esses componentes, analisados à luz das 

representações sociais podem ser compreendidos como algo objetivado, 

materializado nessas práticas, ou seja, que na esfera superior de educação, 

são oferecidos mais do que as bases do conhecimento; tem-se em vista a 

formação e a disseminação do conhecimento, o desenvolvimento do saber 

científico, sem perder de foco a busca pela criação e efetivação de melhorias 

sociais.  

Goergen (2000, p. 5), com quem concordamos, refere que à 

universidade propicia aos que por ela passam uma visão ampla, globalizante e 

crítica da realidade para que, então, esses cidadãos possam, refletindo 

autonomamente, formular suas próprias hipóteses e princípios orientadores de 

sua prática profissional e social. Deve também contribuir para formar seres 

humanos, capazes de refletir criticamente tanto sobre a ciência e as técnicas 

que são incorporadas por ela, quanto sobre sua relação e sentido na sociedade 

e no mundo, na perspectiva de um processo emancipatório que favoreça ao ser 
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humano. Autoconhecimento e conhecimento do mundo social são dimensões 

importantes da formação para que o acadêmico seja capaz de tomar decisões 

conscientes como profissional e cidadão. 

Ainda como parte desse primeiro tema analisado, segue abaixo os 

depoimentos dos participantes da pesquisa, que são sua representação social 

a respeito de inclusão e exclusão educacional. 

 
 

CONCEPÇÃO DE INCLUSÃO e EXCLUSÃO 

Acadêmicos  Depoimentos 

Ana ... se a gente for pensar na exclusão, são situações em que a pessoa, 
principalmente no grupo de pessoas com deficiência, estão totalmente 
destituída de alguns direitos como ser humano, como acadêmico... 
... inclusão seria esse aluno ter oportunidade de ter acesso, ter 
possibilidade de permanecer na universidade partindo dessa 
permanência, ter possibilidade de conseguir avançar 
profissionalmente... 
... uma questão básica para mim é uma questão atitudinal, se as 
pessoas começarem a ter atitudes inclusivas a inclusão vai acontecer. 

Fábio Inclusão... (risos). Rapaz falar em inclusão é complicado... quando a 
gente fala de inclusão é porque tem alguma coisa errada... alguma 
coisa que tá fora do sistema. Agora isso aí não é só para o deficiente 
não... Sempre tem os excluídos, sempre tem as pessoas que estão a 
margem, que tenta entrar no sistema político para crescer, para 
conseguir se realizar socialmente, financeiramente... 

Graça ... eu não acho que tenha inclusão não, porque até eu vejo assim que 
alguns professores que falam em inclusão, inclusão, inclusão, e 
finalmente eles mesmos não procuram se incluir com a gente... para 
eles tanto faz como tanto fez. 
Eu digo assim aos meninos, existe a inclusão, mas eu chamo de 
exclusão, porque eu me acho exclusa das coisas, de tudo. 
... a inclusão educacional só existe na cabeça de quem quer que La 
exista, porque na prática ela não existe... 

Marta Inclusão pra mim é o respeito às pessoas que são diferentes 
independentes de ter deficiência ou não, porque todos somos 
diferentes... então inclusão pra mim é você saber lidar, pelo menos 
tentar aprender, respeitar as pessoas que são diferentes como um 
todo,... e a exclusão é o inverso que acontece cotidianamente, que a 
sociedade faz...  

Naldo A inclusão hoje em dia ela está sendo muito...contraditória... porque 
as pessoas dizem que a inclusão é colocar o aluno dentro de sala de 
aula, mas na verdade realmente isso aí que tá acontecendo, os 
alunos tão em sala de aula, tão entre aspas... só tão ali por estar, 
como se fosse uma ocupação de espaço. A exclusão é como eu falei, 
o aluno não tem o apoio adequado... querem acabar com as 
instituições filantrópicas do qual nos dá apoio, muito apoio, e tá com 
esse pensamento de inclusão, mas na verdade a gente tá sendo 
excluído.. exclusão pra mim é isso aí, não ter participação em sala de 
aula, não ter participação com trabalhos em grupos e não ter apoio de 
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qualquer outra instituição. 

Saulo Bom, inclusão pra mim é qualquer tipo de vivência mesmo, de 
interação... com qualquer ser humano, em qualquer lugar, em 
qualquer situação... tá incluído é você ter acesso a materiais, livros... 
e exclusão é a falta disso tudo, quando não acontece a interação, 
quando existe a ausência de material...é a negação disso tudo... 

 

Na opinião dos acadêmicos com deficiência visual da UFPB, podemos 

perceber que o sentido de inclusão no Ensino Superior remeteu aos seguintes 

aspectos: 

 

- Oportunidade de ter acesso e permanência; 

- Entrar no sistema político; 

- Algo que não existe; 

- Respeito aos diferentes; 

- Algo contraditório; 

- Proporciona interação. 

 

Já a exclusão no ensino superior pode ser representada por: 

 

- Destituição dos direitos humanos; 

- Está fora do sistema; 

- Falta de relacionamento; 

- Falta de respeito aos diferentes; 

- Não ter participação; 

- Negação de interação. 

 

Com base nessas representações, compreende-se que as experiências, 

os sentimentos e as aprendizagens vivenciadas pelos alunos participantes da 

pesquisa são responsáveis pela construção de imagens sobre um determinado 

conceito, ou seja, o conceito de inclusão e de exclusão. É fato que, e foi 

observado nessa pesquisa, que todas as pessoas entrevistadas, em algum 

momento da sua vida passaram por situações que denotassem um preconceito 

caracterizado por condutas discriminatórias, bem como, já se sentiram 

incluídos, participantes ativos de seu processo educacional. 
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Compreendemos a exclusão social na perspectiva dialética de Martins 

(2007, p.16), conforme já mencionado em outro momento, como um processo 

de exclusão integrativa ou modos de marginalização, ou seja, exclusão que se 

processa por uma inclusão precária, diferenciada, descriminada e marginal. 

Sawaia (1999, p. 9) concebe a exclusão como um processo complexo e 

multifacetado, uma configuração de dimensões materiais, políticas, relacionais 

e subjetivas, que se relacionam com a inclusão, como parte constitutiva dela, e 

envolvem o ser humano por inteiro e suas relações com os outros. 

Sabendo dos grandes benefícios que a educação superior proporciona 

ao ser humano, não se pode sequer cogitar a exclusão de determinados 

setores da sociedade, bem como as pessoas com deficiência, desse processo 

de desenvolvimento científico e do saber, notadamente por motivos de 

desigualdade, fato esse que não seria diferente no seio da República 

Federativa do Brasil. 

 
(...) deve haver compromisso do Estado e da sociedade no 
sentido de proporcionar aos “excluídos” socialmente o acesso 
ao ensino superior, até em razão de, através desse 
comportamento, não apenas diminuir as desigualdades 
existentes no nosso país, mas também visando o 
desenvolvimento do Brasil 
(FARIA, 2005, p. 93) 
 

A inclusão, no âmbito do ensino superior pode ser inferida a partir da 

análise do acervo normativo de nossa pátria, especialmente no âmbito da 

Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases, documentos esses que, 

em diversos dispositivos, dispõem acerca da acessibilidade universal. Assim, a 

educação inclusiva busca, como princípio básico, 

 
...a minimização de todo e qualquer tipo de exclusão em 
arenas educacionais e, com isso, elevar ao máximo o nível de 
participação, coletiva e individual, de seus integrantes. 
Baseadas nestes ideais democráticos, as propostas inclusivas 
são revolucionárias, pois almejam incondicionalmente, uma 
estrutura social menos hierarquizada e excludente, tendo como 
base o argumento de que todos temos o mesmo valor, pelo 
simples fato de sermos humanos. E que, por isso mesmo, 
todos precisamos ser considerados e respeitados em nossa 
maneira subjetiva e única de existir. (SANTOS; PAULINO, 
2006, p.12) 
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A participação é, assim, a essência de toda proposta de inclusão. Por 

isso, é possível definir inclusão no ensino superior como sendo todo o aparato 

que tenha vistas à limitação do processo de exclusão bem como a 

maximização da participação do jovem universitário no processo educativo e 

científico, que afasta toda espécie de barreira para o desenvolvimento do 

conhecimento. E é com esse espírito que se buscam extirpar quaisquer formas 

de discriminação negativa em favor das pessoas com deficiência, que, como 

afirmam Pozolli e Araújo (2006), 

 
“compõem um segmento da sociedade tantas vezes 
marginalizado pela vida e pela injustiça social, para o qual 
geralmente se lança, sem perceber, o olhar desatento de ser 
humano sem deficiência ou até cheio de perversidade, 
reconhecendo-as como seres humanos e, sem a menor 
cerimônia, muitas vezes, ignorando-as como cidadãs.” 
 

A seguir, serão esclarecidos os elementos mais patentes dessa 

representação social, no conteúdo da (ex) inclusão no Ensino Superior. Isso 

significa uma tentativa de explicitar os sentidos predominantes atribuídos a 

esse objeto, que se tornará claro nos depoimentos do Tema 2 e suas 

particularidades.  

Guareschi (1995) assevera que as representações sociais “são uma 

constante construção: elas são realidades dinâmicas e não estáticas. Vão 

sendo reelaboradas e modificadas no dia-a-dia. Vão sendo ampliadas, 

enriquecidas com novos elementos e relações” (p. 218). 

Nesse sentido, podemos relembrar que, no processo de construção das 

representações sociais, dois processos sóciocognitivos, já anteriormente 

mencionados, estão em jogo: a objetivação e a ancoragem. A objetivação que 

consiste em materializar abstrações, corporificar pensamentos, tornar físico o 

abstrato e transformar em objeto o que é representado. E como a 

representação não é estática, novos elementos vão surgindo e abalando, ou 

não, os conceitos ou concepções já arraigados no sujeito. Para Moscovici 

(1978), amarrar ou ancorar significa trazer o novo (o que ainda não foi rotulado) 

para o sistema classificado já conhecido, existente. 

Nessa linha de argumentação, podemos afirmar que a simples inserção 

do aluno com deficiência na universidade, assim como já haviam constatado 
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Alves e Naujorks (2005) é o que está objetivado como inclusão. Contudo, 

mesmo considerando que esse é um conteúdo objetivado, não podemos deixar 

de fazer menção a alguns outros elementos que circulam, principalmente 

certas preocupações já evidenciadas em relação à mera presença desse aluno 

e as dificuldades de lidar com ele, que poderão ser percebidas nos 

depoimentos abaixo.  

Os fatores exclusivos se constituem como um dos elementos mais 

contundentes nessas representações. Esse eixo representacional destaca o 

papel de outros agentes que deveriam, segundo os alunos, estar presentes na 

inclusão e a favor dela, mas que, por sua inexistência, inoperância ou até 

negligência no quadro da atuação pública terminam, inevitavelmente, deixando 

os alunos com deficiência, muitas vezes, fora da universidade. 

Após a discussão anterior, relativa à concepção e representação do 

Ensino Superior, da inclusão e da exclusão, pode-se avançar, agora, para a 

explanação do Tema 2, que expressa a representação dos acadêmicos sobre 

questões referentes à suas condições de estudo e seu cotidiano na instituição, 

no que se refere ao espaço físico, ao material pedagógico, ao auxílio da 

coordenação, aos professores e aos colegas de sala. 

 

TEMA 2 – Ser aluno com deficiência: a experiência da (ex) inclusão 

no ensino superior 

 

CONDIÇÕES DE ESTUDO: espaço físico 

Acadêmicos  Depoimentos 

Ana Na acessibilidade física, a universidade vem investindo muito em 
questão de reformas... tá melhorando, agora as coisas não acontecem 
assim de repente. Eu sou residente universitária há 03 anos, e assim, 
é uma dificuldade que eu encontro em relação a acessibilidade física 
é o deslocamento dentro da própria universidade...é um percurso 
muito longo. 

Fábio Espaço físico, é isso aí que vocês estão vendo... acessibilidade é 
quase zero. A gente tem que se virar mesmo e pronto. A gente cobra, 
cobra, vai atrás, só que a gente não pode fazer nada... tem que 
aguardar para ver se melhora. 
... para vocês que enxergam já é complicado, imagina para gente. 
... o CA é inacessível... estacionamento de um lado e do outro... eu 
perdia muita aula no primeiro período e no segundo período... 

Graça Não tem acessibilidade na universidade toda... 
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Marta ...acessibilidade ela é, nooossaaa! Ela deixa muito a desejar, a gente 
ver em alguns lugares da universidade...são muito abertos, 
esburacados, a gente se perde... corre o risco de se machucar... é 
muito precária. 

Naldo ... a universidade tem que investir na questão da acessibilidade... 
colocar rampas, passarelas adequadas, que facilite  nosso acesso 
tanto para sala de aula, como para o setor do NEDESP... 

Saulo ...em relação ao espaço físico eu noto que a universidade tem tentado 
se estruturar... 

 

Percebe-se uma representação quase que unânime na fala desses 

indivíduos sobre o espaço físico da universidade estudada. Conforme 

mencionam, a acessibilidade para os deficientes é quase nula, dificultando o 

acesso pelos diversos setores da instituição. A representação perante o 

mesmo pode ser apresentada através dos seguintes termos:  

 

- Dificuldade de deslocamento; 

- Acessibilidade quase zero; 

- Falta de acessibilidade; 

- A acessibilidade deixa muito a desejar; 

- Necessidade de investir na questão da acessibilidade; 

- Tentativa de se estruturar. 

 

CONDIÇÕES DE ESTUDO: material pedagógico 

Acadêmicos  Depoimentos 

Ana No início do curso as dificuldade de acesso a materiais pedagógicos 
era um pouco difícil, porque o NEDESP ainda não tinha muitos 
equipamentos, nem muitos profissionais... hoje isso já é um fator que 
já vem melhorando muito, a gente tem acesso com muito mais rapidez 
aos materiais. 

Fábio ... um problema é a questão dos materiais... quando cheguei aqui, 
rapaz foi complicado... o material demorava, os professores 
reclamavam, dizia que a gente tava atrasado, só que o problema não 
era nosso...poucos funcionários, poucos computadores, tá melhor 
agora... pouco material em Braille disponível. Aqui mesmo tem uma 
biblioteca em Braille, mas vai procurar um livro de qualquer área... não 
tem... Como você entra num curso para ter acesso só a Xerox de 
capítulos, não pode ler um livro...é complicado. 

Graça ... a universidade oferece vagas para os  cursos, mas quando a gente 
chega não tem nenhum tipo de material... no futuro vai ter verificador 
de pressão, vai ter outros materiais que vão ter que se acessíveis a 
mim e eu já to vendo que ninguém tá tomando providências para isso. 
Será que eles pensam que eu não vou conseguir chegar mais pra 
frente? 
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 ... o material as vezes demora... é porque pra gente tem que tudo 
antes não pode ser em cima da hora... 

Marta ...hoje avançou muita coisa, temos impressora em Braille, computador 
com leitor de tela e um scanner que facilita e acelera de forma 
significativa o processo...pena que são poucos profissionais para a 
demanda de alunos. 
... a maioria dos materiais sou eu que produzo...porque já tenho toda 
uma estrutura... 

Naldo ... questão de materiais na universidade a única coisa que a gente tem 
de apoio é o NEDESP... mas não existe um estrutura adequada para 
que a gente tenha acesso a todos os materiais... eu mesmo sofro 
muito, pois no NEDESP não tem ainda uma impressora que consegue 
fazer gráficos, tabelas... 
A biblioteca da gente é bem defasada, só existe livros de romance, 
não existe...assim livros específicos para cada disciplina. 

Saulo ... a gente ainda não conseguiu a independência de ter um material 
em Braille com acervo significativo, isso quanto a nível universitário... ” 
“...eu sempre defendi em reuniões que fosse estruturado um local 
para produção de material em Braille, principalmente os textos e livros 
que a gente se depara em sala de aula e que não consegue ter 
acesso... 

 

Nos discursos acima, quando se trata do material pedagógico, pode-se 

perceber que a opinião dos alunos também coincide, quando mencionam a 

demora ou a dificuldade em ter acesso aos materiais, porém é algo que vem 

melhorando, podendo ser representada por meio dos seguintes termos: 

 

- Falta de equipamentos e profissionais; 

- Um problema; 

- Demora; 

- Poucos profissionais; 

- Único apoiador é o NEDESP; 

- Acervo em Braille precário. 

 

CONDIÇÕES DE ESTUDO: auxílio da coordenação 

Acadêmicos  Depoimentos 

Ana Bom a coordenação, eu sinto falta de uma articulação maior com o 
NEDESP, o NEDESP faz parte do Centro de Educação e muitas 
vezes a gente fala desse setor para alguns professores e esses 
professores não conhecem esse setor, não sabem nem onde fica... 
seria bom que a coordenação fizesse uma parceria melhor com o 
NEDESP...com a PRAPE... se essas articulações acontecessem seria 
bem mais fácil. 

Fábio Com relação a coordenação...(risos)... se eu for ficar dependendo da 
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coordenação para resolver meus problemas, aí eu vou ser reprovado. 

Graça A coordenação... (risos)... até outubro era uma coordenadora, aí 
mudou, então de lá pra cá eu não tenho contato com ela. Ela é uma 
pessoa muito fechada... a outra coordenadora era mais preocupada 
com os deficientes, porque ela já teve contato com deficientes 
visuais... se eu não me engano, ela tem ainda fora da universidade, 
então ela sabe mais dos problemas da gente. 

Marta ...até agora não aconteceu nada tão grave assim... tem as falhas, mas 
é pra todos... 

Naldo ... lá não existe nenhum apoio não, só a boa vontade minha mesmo 
de querer vencer...todos os meus problemas levo pra lá e nunca são 
resolvidos...já tentei várias vezes consegui projetos...monitoria...eles 
não abrem espaço pra gente. 

Saulo ...só passo na coordenação mesmo na época de matrícula e de 
alguma coisa, pegar material... quando a gente chega aqui no meio 
superior uma coisa que deixa a desejar, você tá aqui é você por si e 
Deus por todos, porque eu mesmo, tenho dificuldades de saúde, 
abandonei cadeiras e nunca ninguém perguntou porque  foi... 

 

No que se refere ao auxílio da coordenação, as falas acima remetem à 

falta de uma articulação entre os acadêmicos com deficiência e as 

coordenações dos cursos. Tal opinião foi representada da seguinte forma: 

 

- Necessidade de parceria com o NEDESP e com a PRAPE; 

- Não dependem da coordenação; 

- Coordenadora de difícil relacionamento; 

- Há falhas; 

- Não há apoio; 

- Relação apenas na época de matrícula. 

 

CONDIÇÕES DE ESTUDO: auxílio dos professores 

Acadêmicos  Depoimentos 

Ana Se eu for olhar de um modo geral foi uma relação tranquila, tiveram 
aqueles tropeços de alguns professores... muitas vezes achavam que 
eu talvez não pudesse acompanhar... 
Os professores de pedagogia por conhecerem outros alunos com 
deficiência visual já tem uma conscientização maior que eles precisão 
ter algumas mudanças nas suas metodologias para adaptar o 
material,,, isso é um privilégio pra mim, porque outras pessoas que 
vieram antes de mim foram dando esse caminho para isso acontecer. 

Fábio Tive apoio de muitos professores, outros não fizeram muito esforço 
para tentar suplantar alguma dificuldade... 

Graça Eu to desblocada, acho que foi o começo do ano passado eu não tava 
me adaptando bem e teve a questão de alguns professores, que 
sempre há... uns que ajudam e outros que já dificultam. 
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Aqui na universidade, no meu curso, até agora eu só encontrei uma 
professora que ela é dedicada, ela quem vai ao NEDESP, traz a 
minha prova... acho que ela realmente ver o aluno dela deficiente 
incluso... já outra professora não facilitava... botava dificuldades nas 
provas, não sabia onde era o NEDES, queria que eu fizesse prova 
oral, mas isso eu não aceito... 

Marta ... se eu esquecer de lembrar ao professor da minha prova, eu 
simplesmente fico sem prova...é mais uma responsabilidade pra 
mim...deveria ser responsabilidade do professor. 

Naldo ...o professor atrasou a questão dos materiais e quando ele me 
passou...já estava bem próximo da prova, então ele não teve 
consciência e eu perdi a disciplina... 
... muitos não acreditam na minha capacidade, já sofri preconceitos 
dentro da própria universidade... 

Saulo ...tem muitos profissionais bem preparados aqui dentro e tem muitos 
que deixam a desejar... 
.... a gente ter que ter a consciência que tem professor que ainda não 
trabalho com aluno cego, a gente tem que chegar para o professor e 
dizer onde é o setor de produção do material... pra disponibilizar com 
antecedência, se não a gente acaba tendo prejuízo... 

 

Já no que se refere ao apoio dos professores aos alunos com deficiência 

visual, a maioria dos entrevistados mencionou alguns percalços que 

aconteceram no caminho dessa relação, referindo que os professores: 

  

- Desconhecem a capacidade de evolução do aluno; 

- Auxílio inexistente; 

- Apenas um facilitava; 

- O aluno que sempre lembra da sua  prova; 

- Muitos descreem da competência do aluno; 

- Deixam a desejar. 

 

CONDIÇÕES DE ESTUDO: auxílio dos colegas de sala 

Acadêmicos  Depoimentos 

Ana Os colegas eu sempre tive uma boa relação, eles sempre me 
apoiaram... eles sempre colaboraram comigo e eu sempre procurei de 
alguma forma colaborar com eles também. 
São pessoas que estão com a mente aberta...abertas a novas 
discussões... 

Fábio Hoje em dia o pessoal me conhece aí... a minha turma não ajudou 
muito, mas coisa de início de período... na minha turma lá todo mundo 
me trata normal...participo como qualquer outra pessoa. 

Graça ... esse período está sendo mais tranquilo, porque eu peguei a turma 
que entrou no meio do ano passado... a minha outra turma era muito 
individualista. 
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O ano passado eu passei por uma situação... eram 45 alunos, para 
fazer 9 grupos de 5 alunos e ninguém me colocou no grupo, e saí dali 
revoltada... depois um colega meu me chamou pra o grupo dele, fiz e 
o trabalho e apresentei e tirei 8. 

Marta Os colegas eles auxiliam, mas sempre tem um ou outro que... é do ser 
humano mesmo... até porque no geral a turma infelizmente é 
individualista... 

Naldo ...me dou bem com os alunos entre aspas...é bem em termos de 
conversar, de passear, agora em questão de estudar...deixa um 
pouco a desejar... faço os trabalhos sozinho, porque o professor e os 
próprios alunos não tem interesse em fazer trabalho comigo. 

Saulo ...quando iniciei o curso eu tive uma relação com os alunos... era 
muito boa, de estar juntos, construindo trabalhos... mas com o 
decorrer do tempo, fui ficando desblocado, aí teve muitas turmas que 
me acolheram bem, teve turmas que só passei e não criei nenhum 
vínculo... 

 

Em se tratando do apoio dos colegas de classe, em suas 

representações, os sujeitos referem que o relacionamento ocorre de maneira 

tranquila, no entanto quando o assunto é estudo, há mudanças nessas 

relações, como pode ser apresentado nos termos abaixo: 

 

- Houve sempre apoio; 

- Não ajudou muito; 

- Turma muito individualista – retratado por dois acadêmicos; 

- Não há interesse em realizar trabalhos acadêmicos; 

- Pouco vínculo 

. 

Para discutir e analisar o Tema 2, precisamos nos remeter a um pouco 

da história e da legislação da inclusão da pessoa com deficiência. 

Na longa trajetória humana, a história das pessoas com deficiência tem 

sido marcada por exclusão e esquecimento. Esta desconsideração e esse 

esquecimento histórico foram denominados por Silva (1998) de “Epopeia 

ignorada” em obra homônima e que trata desta temática. Hoje, já no século 

XXI, essas pessoas continuam sua luta pela conquista de espaços sociais de 

inclusão social. Como parte determinante dessa busca por se incluir e por estar 

junto das demais pessoas nos espaços da vida em sociedade, a pessoa com 

deficiência tenta inserir-se nas escolas, em todos os níveis de ensino, pois a 

educação é fator determinante para sua inclusão social. Nesse cenário, 
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historicamente tão adverso para essas pessoas, parece ousado pensar em 

possibilidades de acesso ao Ensino Superior, já que esse é um nível de ensino 

a que a maioria dos alunos brasileiros ainda não consegue alcançar.  

Nesse contexto, um número ainda insignificante de pessoas, vem 

fazendo história, no sentido de romper as fronteiras da segregação/exclusão, e 

vem conseguido adentrar os muros das universidades e desestabilizar os 

espaços e as ideias pré-concebidas do que constitui o chamado ensino 

superior.  

A maioria das experiências de inclusão de alunos com deficiência no 

Ensino Superior é muito recente, mas demonstram que a maior parte desses 

alunos tem ficado à deriva dentro das instituições que, na maioria das vezes, 

têm se mostrado extremamente omissas quanto à garantia de seu direito à 

educação, ou por desconhecerem a legislação que trata da educação inclusiva, 

ou as características desses alunos, conforme podemos verificar nessa 

pesquisa. 

Nos últimos anos, temos evoluído no sentido de realizar de experiências 

pontuais de inclusão de alunos com deficiência no Ensino Superior. As 

instituições têm agido no sentido de viabilizar a inclusão desses alunos, 

embora frequentemente pressionadas pelos próprios alunos que, depois de 

terem furado o cerco extremamente seletivo e excludente da educação básica 

e conseguido chegar ao Ensino Superior, precisam continuar sua luta para 

garantir seu direito de receber formação de nível superior. Apesar das 

dificuldades que ambos enfrentam – os alunos com deficiência e as 

universidades - essas experiências têm sido importantes para a educação 

brasileira. 

O Brasil tem uma vasta legislação geral que trata das pessoas com 

deficiência, no sentido da garantia de seus direitos, inclusive do direito à 

educação, conforme já mencionado em outra ocasião desse estudo. Há uma 

década, já havia a preocupação com a formação de diferentes profissionais no 

que tange ao conhecimento sobre pessoas com deficiência e, dentre estas 

profissões, as ligadas à formação de professores preparados para trabalhar 

com tais alunos, bem como existe resoluções que concedem a dilatação do 

prazo máximo para conclusão da graduação, existência de condições básicas 
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de ingresso ao Ensino Superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos 

indispensáveis para o acesso ao saber com qualidade.  

Nesses componentes representacionais de todo o segundo tema desse 

estudo, o que se evidencia são as impossibilidades de se aprender e de ter 

acesso, ou seja, o olhar dos professores e dos colegas, comumente centrado 

na limitação, não enxerga no aluno com deficiência visual suas 

potencialidades. Também percebemos que a própria instituição não procura se 

adequar a ele, ao contrário, é ele que deve adaptar-se à universidade.  

De acordo com Moscovici (1978), a representação social circula no 

universo cotidiano, cristalizando-se de diferentes formas. Ela afirma que as 

“representações sociais são entidades quase tangíveis, cristalizam - se 

incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro, ou seja, elas 

são fáceis de tipificá-las e difícil de conceituá-las.” (p. 88). Embora seja difícil 

conceituá-las, Jodelet (2001) nos ajuda a fazê-lo quando afirma que, devido as 

nossas necessidades de explicar o mundo, a realidade que nos cerca, criamos 

representações sociais. Apoiados nessa autora, podemos, em suma, centrar a 

representação social de inclusão de alunos com deficiência através dos 

discursos-elementos, como: acesso e permanência na universidade, respeito e 

apoio de todos os que fazem parte da educação.  

Nesse cenário, a despeito de todos os avanços da literatura no que se 

refere à inclusão, podemos afirmar que, as representações sociais dos alunos 

com deficiência sobre a inclusão ainda são fortemente marcadas por estigmas 

e discriminações. Ressaltamos que, em relação à inclusão e as adaptações 

pedagógicas necessárias para a adaptação em sala de aula, a própria 

Academia não está preparada. 

Na sociedade, as pessoas com deficiência se deparam constantemente 

com dificuldade de acesso à educação. A estrutura física da universidade não 

contribui para que isso aconteça, e a pessoa com deficiência precisa se 

adequar às estruturas que a sociedade em geral impõe. Isso não vai de 

encontro às diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, que preconiza a inclusão desses sujeitos, 

respeitando-se suas peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais 

relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à educação pública, à 
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seguridade social, ao transporte, à habilitação, à cultura, ao esporte e ao lazer 

(BRASIL, 2000, p. 40). 

Ressaltamos que o acesso à educação é um mecanismo imprescindível 

à sobrevivência e à cidadania, tendo em vista que a educação superior é um 

importante recurso na luta por melhores oportunidades.  

Assim, acreditamos que, por meio de suas falas, os acadêmicos com 

deficiência visual da UFPB puderam explicitar os sentimentos, os significados e 

as representações que emergem no seu cotidiano, buscaram-se compreender, 

nesse estudo as atitudes e desvelar as contradições existentes nos conceitos 

de inclusão que influenciam e expressam as ações do seu cotidiano. 
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PROPOSIÇÕES FINAIS 

 

A questão central desta pesquisa foi: Quais as representações sociais 

dos acadêmicos com deficiência visual acerca da sua (ex) inclusão educacional 

no ensino superior? Além das seguintes indagações que surgiram a partir desta 

questão-problema, como: De que forma vem sendo implantadas as políticas de 

inclusão no Ensino Superior? Como a Universidade Federal da Paraíba vem 

abordando essa questão? Qual o perfil dos acadêmicos com deficiência visual 

da Universidade Federal da Paraíba? 

Para responder tais questionamentos é oportuno lembrar que nossa 

pesquisa teve início com um estudo do percurso histórico do ensino superior 

em nosso país, contextualizando com as trilhas percorridas das políticas de 

inclusão, com ênfase nesta modalidade de ensino e na instituição elencada, na 

qual foi possível elucidarmos que os avanços na conjuntura da educação 

superior no Brasil e na própria legislação, buscam sempre melhorias, na 

tentativa de assegurar recursos e apoio necessários aos estudantes com 

deficiência, indispensáveis para o acesso e permanência destes na 

universidade, no entanto, a existência de leis específicas para acadêmicos com 

deficiência por si só não garante seu cumprimento, pois constatamos também 

que ainda são insuficientes para considerarmos os processos inclusivos 

satisfatórios. Pensamos que é preciso que a sociedade civil busque outros 

meios para o cumprimento da legislação. 

Nosso estudo ainda nos oportunizou adentrarmos no estudo das Teorias 

das Representações Sociais, como apoio teórico e metodológico, a fim de 

conhecer suas possibilidades e aplicações. Sendo as representações sociais a 

interpretação e o pensamento da realidade cotidiana, uma forma de 

conhecimento social associado à atividade mental que os indivíduos e grupos 

sociais empregam, fixando sua posição diante de situações e conhecimentos, 

verificamos que este fundamento teórico nos possibilitou perceber o 

pensamento, as vivências cotidianas bem como o conjunto de significados e 

sentidos atribuídos pelos acadêmicos com deficiência visual do que se constitui 

como princípio para inclusão. 
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Esta pesquisa se fundamenta na persuasão que discorrer a respeito 

deste tema nos permitiu adentrar no universo da educação superior e obter 

maior conhecimento acerca da inclusão do aluno com deficiência visual nesse 

nível de ensino, pois ao compreendermos as representações sociais dos 

estudantes com deficiência visual acerca da (ex) inclusão na universidade, 

estamos lançando mão de um indicador do que se precisa conhecer para 

analisar, preencher lacunas, redimensionar e aprimorar o cotidiano acadêmico 

destes alunos. Portanto, esta relação dialética entre o que ponderam os 

acadêmicos com deficiência visual e a realidade prática, nos possibilitou 

entender a dinamicidade destas vivências, marcadas pela subjetividade de 

cada um, porém tendo em comum os sentimentos expressos diante da 

inclusão/exclusão. 

Podemos dizer que a inclusão do aluno com deficiência na Educação 

Superior é reconhecida por todos os sujeitos desta pesquisa como um direito, 

bem como a importância desta modalidade de ensino para a formação do 

cidadão, contudo ainda convivem, na própria universidade, com condições 

claras de descumprimento das leis e situações de exclusão. Portanto, mesmo 

que todos os estudantes reconheçam a importância do ensino superior, vários 

aspectos precisam ser revistos para que haja a efetivação de práticas 

pedagógicas mais inclusivas como, por exemplo: diminuição das barreiras 

arquitetônicas; o envolvimento das coordenações dos cursos junto ao NEDESP 

e a PRAPE; uma exposição das propostas da Política de Inclusão no Ensino 

Superior aos coordenadores e aos professores da instituição; uma maior 

organização do trabalho educativo dos professores buscando práticas 

inclusivas a todos os alunos que garantam acesso ao saber  científico, social e 

cultural.  

  Os dados mostraram que a política de inclusão para os deficientes 

visuais desenvolvida na Universidade Federal da Paraíba – UFPB se mostra 

incipiente, na qual parece contar atualmente apenas com o apoio do NEDESP. 

Embora este núcleo esteja à frente de algumas as ações e projetos para esta 

etapa da educação destes alunos, principalmente no que se refere à confecção 

dos materiais pedagógicos, ele por si só não garante a total inclusão ao ensino 

superior, pois para que essa inclusão seja efetivada com qualidade, se faz 
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necessário que todos os segmentos da universidade, coordenação, 

professores, técnicos, alunos, material pedagógico, espaço físico, estejam 

interligados na busca de meios para adequar o ensino para os alunos com 

deficiência. 

Não podemos deixar de ressaltar que, diante das dificuldades, das 

angústias e das incertezas que permeiam nos pensamentos dos seis 

acadêmicos com deficiência visual que fizeram parte desta pesquisa da UFPB, 

perpassados nos depoimentos, estas reflexões nos fizeram pensar sobre a 

capacidade humana de superação para enfrentar os obstáculos diante de um 

ideal: a educação superior. 

Avaliamos que o aporte teórico-metodológico da teoria das 

Representações Sociais auxiliou a nossa compreensão sobre questões 

proferidas pelos sujeitos da pesquisa, pois ao mesmo tempo pudemos 

interligar, cristalizando o cognitivo, o afetivo e a ação dos acadêmicos com 

deficiência visual em diversas circunstâncias de seu cotidiano na universidade. 

Consideramos que as falas que obtivemos implicam em conhecimentos 

compartilhados socialmente, ou seja, visões de senso comum que transmitem 

o pensar, o falar, o agir e principalmente o cotidiano acadêmico dos sujeitos. 

Assim chegamos a finalização dessa pesquisa, sendo esse apenas um 

ciclo de nossas aflições epistemológicas. Sugerimos que para concretizar os 

processos de inclusão do deficiente visual no Ensino Superior da UFPB, seria 

fundamental: 

 

 Sensibilizar professores, técnicos, coordenadores, diretores e alunos 

sobre a importância da inclusão e como construir atitudes inclusivas; 

 Propor discussões sobre inclusão, exclusão, ética e direitos nas turmas 

de graduação; 

 Viabilizar o levantamento das dificuldades de acesso e as barreiras 

arquitetônicas dentro do Campus Universitário; 

 Proporcionar treinamento e cursinhos sobre os alunos deficientes, 

métodos especializados, como o Braille; 

 Oportunizar a utilização de recursos especializados facilitadores das 

aprendizagens. 
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Esperamos que este trabalho de investigação tenha cumprido o seu 

objetivo de analisar as representações sociais da (ex) inclusão dos alunos com 

deficiência visual da UFPB na perspectiva do referencial teórico utilizado; e 

almejamos que este estudo possibilite outras formas de análise, que possa 

contribuir significativamente com áreas específicas da Educação, como 

Políticas Educacionais e Educação Inclusiva. Esta pesquisa, sem dúvidas, 

pode ser vista como ponto de partida para novas investigações e discussões, 

para que as instituições de ensino superior possam ser compreendidas pelos 

deficientes visuais, como espaços verdadeiramente inclusivos, e as 

universidades possam enxergar tais alunos como alunos potencialmente 

capazes. 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Prezado (a) Senhor (a)____________________________________________ 
 

 

Esta pesquisa, intitulada “INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: UM 

ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS ACADÊMICOS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL DA UFPB” e está sendo desenvolvida por Raphaela de 

Lima Cruz, mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação pela 

Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Profª. Dra. Janine Marta 

Coelho Rodrigues.  

O objetivo do estudo é analisar as representações sociais de estudantes 

com deficiência visual frente à sua (ex) inclusão na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). Buscamos, assim, traçar o perfil dos acadêmicos com 

deficiência visual; analisar as situações e os recursos que favorecem ou não a 

inclusão do aluno com deficiência visual no ensino superior; verificar quais as 

ações que promovem nesses alunso o sentimento de (ex) inclusão, no que diz 

respeito a atitudes humanas e condições materiais e à existência de 

especificidades requeridas para a inclusão de tais alunos. 

Solicitamos a sua colaboração para responder à entrevista, como 

também sua autorização para apresentar os resultados desse estudo em 

eventos da área de Educação e publicar em revistas científicas. Por ocasião da 

publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o 

(a) senhor (a) não é obrigado (a) a fornecer informações e/ou colaborar com as 

atividades solicitadas pela pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, 

ou resolver desistir dele, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na 

assistência que vem recebendo da instituição.  

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário nas etapas da pesquisa.  
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Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o 

meu consentimento para participar da pesquisa e para a publicação dos 

resultados. Estou ciente de que receberei uma cópia desse documento. 

 

 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa ou responsável legal 

 
 
 
 

Contato com o (a) pesquisador (a) responsável:  

Caso necessite de mais informações sobre o presente estudo, favor ligar 

para a pesquisadora Raphaela de Lima Cruz. 

Endereço: Rua Bancário Manoel Geraldo da Silva, 50, Bancários - 

Apartamento 101- João Pessoa/PB.  

Telefone: (83) 8863-4204 / 9609-8598 

Ou para o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da UFPB. 

Telefone: (83) 3216-7791. 

 

Observação: Em virtude desse Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido ter mais de uma página, a primeira deverá ser rubricada tanto pelo 

pesquisador responsável, como pelo sujeito da pesquisa. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO 

 
 
 

 

Pesquisa: INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: um estudo das 

representações sociais dos acadêmicos com deficiência visual da UFPB 

Local: ____________________________________________  
Data: ___/___/___ Horas: ________  
Mestranda: Raphaela de Lima Cruz 
Orientadora: Profª. Dra. Janine Marta Coelho Rodrigues 
 

  
Roteiro para acadêmicos com deficiência visual 

 
 
1. DADOS PESSOAIS  
1.1. Nome: 

1.2. Sexo:  

1.3. Data de nascimento:  

1.4. Diagnóstico médico: 

 

2. SITUAÇÃO EDUCACIONAL  
2.1. Qual foi o motivo da escolha do curso? 

2.2. em qual turno e período que está matriculado?  

2.3. Há disciplinas mais fáceis ou mais difíceis de aprender? Quais? Por quê? 

2.4. Como acontece sua relação com os professores e com os alunos? 

 

3. CONCEPÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO SUPERIOR, INCLUSÃO E 

EXCLUSÃO 

3.1. Como você define a Educação Superior? 

3.2. Para você, o que é inclusão? E como você definiria a exclusão? 

3.3. O que você considera importante para que pessoas com deficiência sejam 

incluídas no Ensino Superior? Por quê? 
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3.4. Como avalia as suas condições de estudo? (O espaço físico, os materiais 

pedagógicos, o auxílio da coordenação, o apoio dos professores, colegas de 

sala e dos seus pais) 

 

4. O COTIDIANO ACADÊMICO  

4.1. Como você planeja as atividades diárias? Fale sobre a sua rotina de 

estudo. 

4.2. Quais situações facilitam sua inclusão? E quais impedem? 

4.3. Este espaço é seu. Fique à vontade para fazer os comentários que julgar 

apropriados sobre as (im) possibilidades de desenvolver seus estudos. 

 

 

 

 

 

 

  

 


