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RESUMO 
O presente artigo tem por razão levantar uma análise crítica acerca do acesso e da permanência da pessoa com deficiência no 

ensino superior, bem como realizar considerações acerca das práticas de ensino inclusivas, pautadas, sobretudo, na quebra 

das barreiras que marginalizam a pessoa com deficiência. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados de 

artigos científicos indexados que versam sobre as temáticas do ensino superior inclusivo e do acesso da pessoa com 

deficiência aos ambientes formais de educação superior científica, tecnológica e profissional. Desta forma, a construção deste 

trabalho reunião a literatura recuperada acerca da importância das práticas pedagógicas inclusivas para a manutenção da 

dignidade humana e da cidadania no que tange a pessoa com deficiência e seus direitos à educação continuada, à graduação 

e a pós-graduação. 
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ABSTRACT 
The purpose of this article is to raise a critical analysis of the access and permanence of people with disabilities in higher 

education, as well as to make considerations about inclusive teaching practices, based, above all, on breaking down the 

barriers that marginalize people with disabilities. A bibliographic search was carried out in the databases of indexed scientific 

articles that deal with the themes of inclusive higher education and the access of people with disabilities to formal 

environments of higher scientific, technological and professional education. In this way, the construction of this work brings 

together the recovered literature about the importance of inclusive pedagogical practices for the maintenance of human dignity 

and citizenship with regard to the person with disabilities and their right to continuing education, to undergraduate and 

graduate courses. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente ensaio tem por objetivo discutir o acesso e permanência da pessoa com deficiência 

no ensino superior, bem como trazer considerações acerca das práticas de ensino, visando, acima de 

tudo, a quebra das barreiras que segregam e excluem este grupo social. 

 Segundo Ropolo et al. (2011) A escola comum, neste contexto, a universidade, se torna inclusiva 

quando reconhece as diferenças dos alunos diante do processo ensino-aprendizado e busca a interação e 

o avanço de todos por meio de novas práticas.  

 No contexto dos ambientes educacionais, Amiralian (2005, p. 61) considera que é 

“imprescindível uma compreensão do aluno com deficiência, de modo que ele possa ser integrado, ou 

seja, passe a pertencer à escola e fazer parte integrante dela”. Assim sendo, o aluno com deficiência deve 

fazer parte do processo ensino-aprendizado dentro das universidades, aproveitando os espaços de 

conhecimento, cultura e lazer, sem nunca sofrer segregação por conta de suas características e 

necessidades especiais. 

 Sobre segregação, Oliver (1990, p. xiv, tradução nossa), afirma que: 

 

[...] todos os deficientes experimentam a deficiência como uma restrição social, não importando 

se estas restrições ocorrem em consequência de ambientes inacessíveis, de noções questionáveis 

de inteligência e competência social, se da inabilidade da população em geral em utilizar a 

linguagem de sinais. 

 

 Desta forma, podemos perceber a incapacidade da sociedade de lidar com a pessoa com 

deficiência, uma vez que os espaços e as pessoas não estão aptos a atender às características especiais 

da pessoa com deficiência. 

 No contexto da educação, de acordo com Carvalho (1999 apud FERREIRA, 2007), incluir não 

significa apenas a inserção da pessoa com deficiência dentro do sistema de ensino, mas sim, preparar 

este ambiente para recebê-la. Sendo assim, incluir significa: organizar e implementar a apropriação do 

saber, do saber-fazer e da capacidade crítica e reflexiva. Envolve, ainda, a remoção de barreiras 

arquitetônicas e atitudinais para que se promova a adequação do “espaço psicológico” que será 

compartilhado por pessoas com e/ou sem deficiência. 

 Retornando às legislações que amparam a pessoa com deficiência, o Decreto n. 5.296 de 02 de 

dezembro de 2004 define acessibilidade como uma condição para utilização segura e autônoma dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou 

com mobilidade reduzida (BRASIL, 2004). 

 O mesmo Decreto define o termo “barreiras” como qualquer entrave ou obstáculo que limite ou 

impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas 

se comunicarem ou terem acesso à informação, e classifica as barreiras em: 
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  a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público; 

 b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de uso público e 

coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar; 

 c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e 

 d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou 

impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou 

sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem 

o acesso à informação. 

 Ainda sobre as normas em vigor, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, de 2008, define ações para a Educação Especial no ensino superior: 

 

Na educação superior, a transversalidade da educação especial se efetiva por meio de ações que 

promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos. Estas ações envolvem o 

planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade 

arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e 

pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de 

todas as atividades que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 2008, p. 17). 

 

 A partir da afirmação acima, e no contexto deste ensaio, podemos perceber a importância da 

adequação dos ambientes da universidade e da capacitação do seu corpo docente para a inclusão. Para 

Carvalho (2003, p. 47), “atitudes não se modificam num estalar de dedos. Decorrem de um longo 

processo, geralmente sofrido e com obstáculos afetivos e cognitivos a serem superados”.  

Em outro momento, Carvalho (2005, p. 26) afirma que as “mudanças não ocorrem no vácuo, nem 

de um dia para o outro, precisamos analisar nossas próprias atitudes frente à diferença, pois as 

transformações devem se processar a partir de nós mesmos”. 

 Como gatilho, devemos sempre ter em mente os benefícios que essas mudanças trarão para a 

pessoa com deficiência, pois uma sociedade inclusiva é aquela onde há equiparação de oportunidades. 

E incluir significa que a sociedade deve adequar-se às necessidades da pessoa com deficiência para que 

esta possa desenvolver-se em todos os aspectos de sua vida (SASSAKI, 2010). 

 Aranha (2001) lembra que não adianta promover “igualdade de oportunidades” se a sociedade 

não garantir o acesso da pessoa com deficiência a essas oportunidades. Ou seja, mais do que a luta pela 

igualdade, deve-se buscar a equidade, pois a inclusão social significa um processo bilateral onde pessoas 

com e sem deficiência buscam equacionar problemas, encontrar soluções e efetivar a equiparação de 

oportunidades para todos (SASSAKI, 2003). 

  Sassaki (2010) fala do “modelo social da deficiência”, afirmando que os problemas da pessoa 

com deficiência estão “na sociedade” e que são esses problemas que causam à pessoa com deficiência 

incapacidades e/ou desvantagens no desempenho de seu papel social. Desta forma, cabe a nós, enquanto 
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sociedade e atores envolvidos no processo, realizar ações voltadas à solução da problemática aqui em 

foco. 

 

ACESSO, PERMANÊNCIA E PRÁTICAS DE ENSINO 

 

Recentes estudos mostram que nos últimos 25 anos houve um crescimento significativo de alunos 

com deficiência em turmas regulares, principalmente nas instituições públicas (PANSINI; MATOS, 

2015). Desta forma, podemos perceber um maior, e talvez “mais fácil”, acesso da pessoa com deficiência 

aos ambientes formais de educação. 

  Tal aumento está atrelado muitas vezes às políticas públicas de inclusão, que preveem, por 

exemplo: a reserva de vagas nas universidades, a confecção de provas de vestibular em formatos 

ampliados e acessíveis, a disponibilização das tecnologias assistivas, a presença de intérpretes de Libras, 

ledores e outros profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em exames de seleção 

das universidades. A manutenção dessas medidas auxilia na quebra de barreiras que dificultam o acesso 

da pessoa com deficiência ao ensino superior universal e de qualidade. 

As instituições adeptas às propostas de inclusão buscam formar seus trabalhadores de modo a 

adaptá-los às situações contemporâneas, neste contexto, a inserção da pessoa com deficiência na sala de 

aula regular (OLIVEIRA, 2013). 

  Pansini e Matos (2015, p. 133) afirmam que, na maioria das vezes, tal “inclusão” busca apenas: 

 

[...] inverter falsamente a realidade de modo que sujeitos historicamente excluídos passem a 

acreditar que caminhamos para uma ‘sociedade inclusiva’ na qual a situação não está tão ruim e 

na qual os níveis de desigualdade têm diminuído pouco a pouco (grifo do autor). 

 

  Em outras palavras, ao consolidarmos ações de acesso às instituições de ensino, sem a oferta de 

ações voltadas à permanência, proporcionamos aos alunos com deficiência uma falsa sensação de 

oportunidade e de conquista. 

A “inclusão excludente” manifesta-se na ausência de ambientes planejados e seguros e de 

tecnologias assistivas, que somadas às barreiras linguísticas e atitudinais, causam transtornos e 

comprometem a permanência da pessoa com deficiência nos ambientes formadores. 

Os professores, enquanto agentes formadores, assumem um papel vital para a construção da 

“escola para todos”, preconizada na Declaração Mundial de Educação para Todos (1990).  Desta forma, 

buscar o aperfeiçoamento das habilidades para o ensino permite a construção de abordagens 

educacionais dinâmicas e inclusivas (STELLI, 2012). 

O professor tem papel fundamental na escola, tendo em vista que as suas atitudes determinarão 

a qualidade das interações no ensino-aprendizado do aluno com deficiência, bem como poderá 

influenciar a forma como os demais alunos interagem com o “aluno especial” (STELLI, 2012). 
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Mantoan (2006, p. 54-55), traz o docente como: 

 

[...] promotor do ambiente de aprendizagem inclusiva, o profissional que poderá reger com 

maestria toda a abordagem que prima pela qualidade do desenvolvimento humano, desde que 

esteja realmente sensibilizado para tais questões, sabendo estar atento às inovações exigidas pela 

própria profissão, já que o ato de ensinar requer aprendizagem constante. 

   

Mais uma vez temos o docente como peça-chave para a “educação inclusiva”, suas práticas, 

saberes, conhecimento e trato para com o aluno com deficiência são as ferramentas utilizadas para a 

mitigação das barreiras que excluem a pessoa com deficiência do pleno gozo de seus direitos, neste 

contexto o direito à educação. 

É imprescindível que se promova uma reflexão sobre a educação continuada para a inclusão, uma 

vez que estar apto a atender às diferenças e às necessidades educacionais especiais não reforçam a 

obrigatoriedade de adaptação por parte do aluno com deficiência, mas sim, ressignifíca o papel das 

universidades em adaptar-se ao contexto inclusivo (LOPES, 2006). 

Em complemento, Mantoan (2006), imbui às instituições de ensino o compromisso com a 

qualidade do ensino, e de assegurar a elaboração e implementação de novas práticas de ensino aos seus 

alunos, em especial, aos alunos com deficiência. 

 

[...] a disseminação de conhecimentos sobre pessoas com necessidades educacionais especiais, 

pela elaboração de referenciais teórico-práticos sobre a aprendizagem e o ensino dessa população 

e pela construção de referenciais de ação político-administrativo, com vistas à de fato, garantir 

educação para todos (MANTOAN, 2006, p. 68). 

 

Com a afirmação acima, podemos visualizar a importância de discussões como esta, que buscam 

a criação de instrumentos disseminadores de informação, conhecimento e práticas adotadas para o ensino 

de alunos com deficiência. 

Dentre os direitos assegurados à pessoa com deficiência, este ensaio foca no direito à educação 

[continuada], com ênfase nos aspectos inclusivos. Levantando discussões acerca: do uso da Libras e de 

ferramentas assistivas; da quebra de barreiras atitudinais; do acolhimento; e, da promoção de cidadania 

ao discente com deficiência. 

O direito da pessoa com deficiência à educação [superior] inclui em seus aspectos: a 

obrigatoriedade de matrícula; a qualificação de professores para atender o aluno especial; a aquisição e 

utilização de recursos eletrônicos, tecnologias assistivas e materiais didáticos especializados; bem como, 

a adequação da estrutura física e construção de ambientes seguros ao aluno com deficiência. 

No contexto da universalização da educação, a pessoa com deficiência pode superar 

determinadas barreiras se tiver à sua disposição ambientes planejados e pessoas qualificadas para a 

inclusão. A mobilidade com autonomia é um direito universal, juntamente com o conceito de cidadania 
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e de acessibilidade, e deve ser aplicada a todo indivíduo, inclusive os que têm necessidades especiais 

(LUNARO; FERREIRA, 2005). 

Em complemento, segundo Maciel (2000), devemos sempre lembrar que o princípio fundamental 

da sociedade inclusiva é o de que todas as pessoas com deficiência devem ter suas necessidades especiais 

atendidas. 

Durante a busca pelo referencial teórico deste ensaio, a partir de consultas em bibliotecas, bases 

de dados e sites de busca, pôde-se perceber que muitas das pesquisas e discussões sobre o ensino de 

pessoas com deficiência estão voltadas para a educação básica, verificando-se que hoje, a maior parte 

dos trabalhos reflete a realidade da criança com deficiência. 

Com isso, pode-se constatar certa negligência em relação ao adulto com deficiência e seu direito 

à educação continuada e seu acesso ao ensino superior, à graduação, à pós-graduação. Neste contexto, 

esta discussão adentra as universidades, que deve obedecer ao princípio de indissociabilidade entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão. 

Para Wanderley (2017), existem 07 (sete) preconceitos sobre a educação superior, e aqui, serão 

destacados os que se aplicam, na percepção do autor deste projeto de tese, à pessoa com deficiência, 

sendo eles, na classificação do referido autor: 

 

 1. A educação superior deve ser para uma elite e não para as massas; 

3. Só uma proporção mínima é apta para a educação superior; 

4. Para a educação superior se deve selecionar os mais aptos; 

 6. O estado já está gastando demasiado em educação superior. 

 

 Desta forma, passada a problemática do acesso, e após a matrícula do adulto com deficiência no 

ensino superior universal e de qualidade, quais procedimentos são adotados pelas IES para a promoção 

de acolhimento e permanência deste aluno na Universidade?  

 Quais são as principais dificuldades encontradas pelos profissionais da educação, leia-se: 

professores, para atender a esta demanda por formação? Estas são algumas das questões que nortearão 

este estudo. 

 Sabemos que as pesquisas científicas têm por objetivo contribuir com a evolução dos saberes 

humanos em todos os setores da sociedade, sendo sistematicamente planejada e executada por meio de 

rigorosos critérios de processamento das informações. Os trabalhos devem produzir ciência, ou dela 

derivar, ou ainda acompanhar seu modelo de tratamento (FONTE, 2004). 

 Em outras palavras, a pesquisa científica tem papel importante no desenvolvimento das 

sociedades. Pois, a partir de seus métodos de investigação, novos conhecimentos são apropriados e 

gerados, de forma a movimentar a vida humana no meio social. 
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 Assim sendo, quando se delimita e se investiga um objeto de estudo, cria-se um novo saber acerca 

desta temática, contribuindo também para que o mesmo ganhe uma maior visibilidade. Neste sentido, a 

investigação do campo da pessoa com deficiência pode trazer novas bases para pesquisas futuras, além 

de apresentar novas perspectivas sobre um tema já existente. 

 Para Aranha (2001), a questão da pessoa com deficiência vem sofrendo modificações com o 

passar do tempo, a partir de um processo contínuo de adequação dos valores e paradigmas vigentes que 

caracterizam a relação entre a sociedade e essa amostra populacional. Segundo Vaitsman (2002), existe 

uma negação de dignidade para as pessoas com deficiência, a partir da vinculação de estereótipos e de 

qualidades negativas às “pessoas diferentes”. Surge então, a questão da segregação social e simbólica, 

que trás consigo a dificuldade de adoção de processos sociais mais inclusivos. 

 A temática da pessoa com deficiência no Brasil pereceu sob o silêncio político e de normas legais 

durante muito tempo, quando a questão dos direitos das pessoas com deficiência se dava no âmbito da 

caridade, do assistencialismo e dos cuidados familiares (FIGUEIRA, 2008). 

 Mas o que significa ser pessoa com deficiência? Para Santos (2008), a deficiência se caracteriza 

como uma manifestação da diversidade humana, ou seja, uma pessoa com deficiência apresenta 

características diferentes daquelas que se espera encontrar em um determinado ambiente. 

 No contexto das ciências humanas e sociais, quando falamos em minorias, nos referimos a um 

conceito relacionado aos segmentos populacionais que, em suas diferenças corporais, inserção histórica, 

noção de bem-viver, representação social e tratamento desigual pela sociedade, sofrem pela exclusão e 

vulnerabilidade social (GOFFMAN, 1988).  

 Desta forma, temos a pessoa com deficiência enquanto minoria, uma vez que suas características 

especiais “limitantes” atuam como fator determinante para sua estratificação. Com isso, sua participação 

enquanto membro das sociedades é cada vez mais reduzida e seus direitos básicos são cada vez mais 

tolhidos. 

 Para Duarte e Cohen (2006), o ensino é uma das bases da democracia e funciona como uma ponte 

fundamental para a superação das desigualdades sociais. Entretanto, é necessário que os espaços 

destinados ao ensino consigam ser acessados por todos, pois apesar de todas as discussões sobre a 

importância da educação para a vida do homem, inúmeras pessoas não possuem as mesmas 

oportunidades de acesso e permanência nos ambientes educacionais. 

 Neste contexto, surge a necessidade da promoção da inclusão, que segundo Kassar (1995), vem 

para ampliar as possibilidades e visa à construção de uma sociedade mais justa e igualitária, trazendo 

oportunidades e promovendo a autonomia. 

 Conforme dito anteriormente, quanto mais falamos sobre determinado assunto, maiores são as 

chances de promovermos avanços sobre ele. Na década de 2000, Moreira (2005), afirmava que, no 

Brasil, são poucas as pesquisas que discutem a real situação da pessoa com deficiência nas universidades, 
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o que pode indicar, sobretudo, a carência de políticas públicas que avancem para uma educação inclusiva 

no ensino superior. 

 A partir de uma análise das pesquisas realizadas sobre o “acesso e permanência de pessoas com 

deficiência nas universidades brasileiras”, Pacheco e Costas (2006), consideram as iniciativas de 

proporcionar atendimento às demandas especiais da população com deficiência como “isoladas e 

insuficientes”. 

 A Portaria n. 3.284 de 07 de novembro de 2003 dispõe sobre os requisitos de acessibilidade de 

pessoas com deficiências, para a autorização e reconhecimento de novos cursos e credenciamento de 

instituições (BRASIL, 2003).  

 Este documento considera a importância de assegurar à pessoa com deficiência física e sensorial 

condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e 

instalações das instituições de ensino. 

 Os requisitos mínimos de acessibilidade de que trata esta Portaria, para alunos com deficiência 

física, são: 

 

 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; 

 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. 

 

 Para alunos com cegueira, os requisitos mínimos são: 

 

 a) manter sala de apoio equipada com máquina de datilografia Braille, impressora Braille 

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) adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de fitas sonoras 

para uso didático. 

 

 Para alunos surdos, são os seguintes requisitos mínimos: 
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 a) propiciar, sempre que necessário, um intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, 

especialmente quando da realização e revisão de provas, complementando a avaliação expressa em texto 

escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

 b) adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 

 c) 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) proporcionar aos professores o acesso à literatura e informações sobre a especificidade 

linguística da pessoa surda (BRASIL, 2003). 

 

 Ainda sobre os aspectos legais, no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos de 2007, 

dentre as ações programáticas para o ensino superior, destacamos o item 18: desenvolver políticas 

estratégicas de ação afirmativa nas IES que possibilitem a inclusão, o acesso e a permanência de pessoas 

com deficiência (BRASIL, 2007). 

 Prosseguindo, o Decreto n. 6.571 de 17 de setembro de 2008, dispõe sobre o atendimento 

educacional especializado. Que no seu art. 3, prevê que o Ministério da Educação deve prestar apoio 

técnico e financeiro às ações voltadas à oferta do atendimento educacional especializado (BRASIL, 

2008). Desta forma, percebemos a obrigação do Estado, bem como das instituições de ensino [superior], 

de promover espaços acessíveis e inclusivos para a diminuição das barreiras e para o amplo exercício da 

cidadania. 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

 A adoção de novas práticas não é uma tarefa fácil, requer tempo, interesse, e quase sempre, 

recursos financeiros, porém todos esses “obstáculos” devem ser superados para que se construa uma 

nova cultura: a cultura inclusiva e de promoção de acessibilidade. 

 Os autores Garcia e Galvão Filho (2012, p. 60), consideram a questão da acessibilidade, de modo 

especial para a pessoa com deficiência, deve ser tratada como “um direito fundamental que possibilita o 

exercício pleno da cidadania e o acesso a outros direitos básicos como aprender, comunicar-se, trabalhar, 

divertir-se, etc”. Em complemento, Sassaki (2012), vê a inclusão como o processo pelos quais os 

sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda adversidade humana. 

 É importante entendermos que a “cultura inclusiva e de promoção de acessibilidade” está 

diretamente relacionada à sensação de bem-estar social da pessoa com deficiência, uma vez que, a partir 

destas discussões, busca-se a oferta de meios para que estas pessoas possam acessar e usufruis dos 

espaços e públicos e privados, bem como acessar e usufruir de seus direitos básicos. 

 As políticas públicas brasileiras voltadas para a educação apontam para a construção de uma 

escola, leia-se aqui universidade, que esteja preparada para atender a todos. A educação enquanto direto 
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universal atinge também as pessoas com deficiência, a chamada educação na perspectiva inclusiva 

(RESENDE; LACERDA, 2013). 

 Incluir, aproximar e levantar discussões acerca da inclusão da pessoa com deficiência em todos 

os moldes da sociedade é fundamental para que se promovam melhorias na qualidade de vida destas 

pessoas. 

 Desta forma, toda e qualquer discussão que busque diminuir as barreiras entre a pessoa com 

deficiência e o pleno exercício de seus direitos, enquanto cidadão, se reveste de grande importância, pois 

está diretamente ligada à questão da dignidade humana. 

 Assim sendo, ao endossarmos a importância das práticas docentes inclusivas no ensino superior, 

proporcionamos mecanismos não só para a inclusão do aluno com deficiência na formação científica e 

na educação continuada, como promovermos a permanência destes indivíduos em ambientes formadores 

de nível superior. 

 Tais medidas idealizam a quebra das barreiras que marginalizam a pessoa com deficiência e a 

manutenção da sensação de bem-estar social, dignidade, cidadania, oportunidades de emprego e 

formação, sobretudo para uma condição de uma “vida comum” e do pleno usufruto dos seus direitos 

básicos e fundamentais. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMIRALIAN, M. L. T. M. Desmistificando a inclusão. Revista Psicopedagogia, São Paulo, v. 22, n. 

67, p. 59-66, 2005. 

 

ARANHA, M. S. F. Paradigmas da relação da sociedade com as pessoas com deficiência. In: Revista do 

Ministério Público do Trabalho. ano 11, n. 21, p. 160-173, mar 2001. 

 

BOGDAN, R. S.; BIKEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos 

métodos. 12. ed. Porto: Porto, 2003. 

 

BRASIL. Portaria Federal n. 3.284/2003. Brasília: MEC, 2003. Disponível em: 

<http://www.mp.sc.gov.br/portal/site/portal/portal_lista.asp?campo=1015>. Acesso em: 21 ago. 2020. 

 

BRASIL. Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Brasília: PR, 2004. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/D5296.htm>. Acesso em: 21 ago. 

2020. 

 

BRASIL. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília: SEDH/CNEDH, 2007. 

 

BRASIL. Decreto n. 6.571, de 17 de setembro de 2008. Brasília: PR, 2008. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-010/2008/Decreto/D6571.htm>. Acesso em: 21 ago. 

2020. 

 



390 
 

 

 

CARVALHO, R. E. Experiências de assessoramento a sistemas educativos governamentais na transição 

para a proposta inclusiva. Movimento: Revista da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, n. 7, p. 39-59, maio, 2003. 

 

CARVALHO, R. E. Educação Inclusiva: do que estamos falando? Revista Educação Especial, Santa 

Maria, n.26, p. 19-30, 2005. 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2. ed. Porto 

Alegre, RS: Artmed; Bookman, 2007. 

 

DUARTE, Cristiane Rose de Siqueira; COHEN, R. Proposta de metodologia de avaliação da 

acessibilidade aos espaços de ensino fundamental. In: Anais NUTAU 2006: Demandas Sociais, 

Inovações Tecnológicas e a Cidade. São Paulo, USP: 2006. 

 

FERREIRA, S. L. Ingresso, permanência e competência: uma realidade possível para universitários com 

necessidades educacionais especiais. Revista Brasileira de Educação Especial, Marília v.13, n.1, p. 

43-60, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-

65382007000100004&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 21 ago. 2020. 

 

FIGUEIRA, Emílio. Caminhando em silêncio: uma introdução à trajetória das pessoas com deficiência 

na história do Brasil. São Paulo: Giz Editorial, 2008. 

 

FONTE, Nilce Nazareno da. Pesquisa científica: o que é e como se faz. Curitiba, PR: UFPR, 2004. 

 

GARCIA, J. C. D.; GALVÃO FILHO, T. A. Pesquisa nacional de tecnologia assistiva. São Paulo: ITS 

BRASIL/MCTI-SECIS, 2012. 

 

GOFFMAN, Irving. Estigma: notas sobre a identidade deteriorada. Rio de Janeiro: LTC, 1988. 

 

KASSAR, M. Ciência e senso comum no cotidiano das classes especiais. Campinas: Papirus, 1995. 

 

LOPES, Maria Almerinda Matos; BYER, Hugo Otto. Exclusão social, diversidade e educação 

inclusiva: um diálogo entre a teoria e a prática docente dos professores da rede pública municipal de 

Manaus. Manaus: Editora Nilton Lins, 2006. 

 

LUNARO, Adriana; FERREIRA, Marcos Antônio Garcia. Os espaços públicos e a questão da 

acessibilidade. Ciência & Engenharia (Science & Engineering Journal), v. 15, n. 2, p. 67-72, 2005. 

Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/article/view/547/2691>. Acesso em: 21 ago. 

2020. 

 

MACIEL, Maria Regina Cazzaniga. Portadores de deficiência: a questão da inclusão social. Revista São 

Paulo em perspectiva, São Paulo, v. 14, n. 2, 2000. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n2/9788.pdf >. Acesso em: 21 ago. 2020. 

 

MANTOAN, Maria Tereza Égler. Inclusão escolar: caminhos e descaminhos, desafios, perspectivas. 

Brasília: MEC, 2006. 

 

MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2001. 

MOREIRA, L. C. In(ex)clusão na universidade: o aluno com necessidades educacionais especiais em 

questão. Revista Educação Especial. Santa Maria, n. 25, p. 37-47, 2005. 

 

OLIVER, Michael. The politics of disablement. London: MacMillan, 1990. 



391 
 

 

 

 

PACHECO, R. V.; COSTAS, F. A. T. O Processo de inclusão de acadêmicos com necessidades 

educacionais especiais na Universidade Federal de Santa Maria. Revista Educação Especial. Santa 

Maria, n. 27, p. 151-170, 2006. 

 

PANSINI, Flávia; MATOS, Maria Almerinda de Souza. A escola pública frente o estudante com 

deficiência: de qual “inclusão” estamos falando?. Manaus, Editora Vitória, 2015. 

 

RESENDE, Alice Almeida Chaves de; LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Mapeamento de alunos 

surdos matriculados na rede de ensino pública de um município de médio porte do estado de São Paulo: 

dissonâncias. Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 19, n. 3, p. 411-424, jul./set., 2013. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbee/v19n3/08.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2020. 

 

ROPOLI, Edilene Aparecida et al. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: a escola 

comum inclusiva. Brasília: MEC, 2011. (Coleção A educação especial na perspectiva da inclusão 

escolar) Disponível em: 

<https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/25849/1/A_Escola_Comum_Inclusiva.pdf>. 

Acesso em: 21 ago. 2020. 

 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Como chamar as pessoas que têm deficiência?. Revista da Sociedade 

Brasileira de Ostomizados, ano 1, n. 1, 1. sem, 2003, p. 8-11. 

 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 

2010. 

 

STELLI, Maria Norma Magalhães. Política de formação continuada de professores: possibilidades para 

uma prática inclusiva. In: MATOS, Maria Almerinda de Souza (org.). Educação especial, políticas 

públicas e inclusão: desafios da prática e contribuições da pesquisa do NEPPD/FACED/UFAM. 

Manaus: Ed. Vitória, 2012. 

 

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

VAITSMAN, J. Desigualdades sociais e duas formas de particularismo na sociedade brasileira. 

Cad. Saude Publica, v.18, supl., p.37-46, 2002. 

 

WANDERLEY, Luiz Eduardo W. O que é universidade. São Paulo, SP: Brasiliense, 2017. Disponível 

em: <https://goo.gl/Wcw5Ac>. Acesso em: 21 ago. 2020. 

 

ZIKMUND, W. G. Business research methods. 5th. ed. Fort Worth, TX: Dryden, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


