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ste relatório de pesquisa apresenta o processo de inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais no ensino superior, com a finalidade de explicitar os processos constituintes da aprendizagem no ensino superior, na Universidade Católica de Goiás.
Centra-se em aspectos metodológicos que compuseram a pesquisa e
apresenta brevemente os pressupostos teóricos que orientaram a
análise, tendo como enfoque principal a perspectiva dos sujeitos da
pesquisa.
PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA
Os estudos realizados para a elaboração deste projeto de pesquisa apontaram a pesquisa qualitativa como abordagem metodológica mais
adequada, privilegiando a perspectiva dos sujeitos da investigação.
Bogdan e Biklen (1994) afirmam que o objeto de investigação qualitativa é a compreensão do comportamento e experiência humanos, bem
como a compreensão dos processos nos quais as pessoas constroem os
seus significados.
O estudo da Universidade Católica de Goiás se deu em função de
dois critérios, sendo o primeiro devido ao expressivo número de alunos
com necessidades educacionais nela matriculados, o que permite estudar diferentes formas de inserção educacional. O segundo critério foi
dado pelo fato de a UCG ter um percurso consolidado de políticas e
ações no campo da educação especial, iniciado em 1996, sendo a prieduc
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meira Instituição de Ensino Superior a desenvolver planos e programas
de acessibilidade para as pessoas com deficiência, no Estado de Goiás.
Além da pesquisa de campo foi realizado um levantamento bibliográfico a fim de compreender a tendência do debate da inclusão educacional, processos de aprendizagem e temas relacionados à educação
de pessoas com necessidades educacionais especiais, nos principais
periódicos da área da educação, bem como nas dissertações e no Banco de Teses da Capes, consideradas como referência para a compreensão do tema desta investigação.
Para o levantamento bibliográfico foram definidos periódicos nacionais, com conceito A no Qualis Capes por serem considerados relevantes para a área da Educação e por apresentarem ampla e variada
temática educacional em seus respectivos períodos de publicação.
Entre os periódicos consultados1, constam: Revista Brasileira de
Educação; Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Revista Educação e Sociedade; Revista Em aberto; Revista Educação e Pesquisa e a Revista Educação e Cultura. Além destes, também foi
considerada importante a consulta à Revista Educativa, aos Anais do XI
Encontro de Pesquisa em Educação da Região Centro-Oeste (Endipe)
e aos trabalhos apresentados na Anped em 2006.
A primeira fonte consultada foi a Revista Educativa do Departamento de Educação da Universidade Católica de Goiás, por conter trabalhos dos pesquisadores locais, com ampla e variada temática
educacional, entre os anos de 1999 a 2005, período que compreende
todos os exemplares até a data da pesquisa. Entre os artigos pesquisados
foi possível identificar apenas cinco trabalhos relacionados à educação
de pessoas com necessidades educacionais especiais, contendo temas
relacionados à prática pedagógica, ao processo de inclusão na rede regular de ensino, aos projetos de educação bilíngüe e de inclusão social e
educacional.
A Revista Educação e Sociedade (Cedes) também foi considerada uma fonte importante para esta pesquisa, por se tratar de periódicos
produzidos como instrumentos de incentivo à pesquisa acadêmica e ao
debate da educação nos diversos prismas de sua relação com a sociedade. Foram pesquisadas as revistas publicadas entre 1989 e 2006 sendo
encontrados vinte e dois trabalhos a respeito da educação e diferenças
englobando questões como currículo, exclusão, identidade, sociedade, textos
sobre processo de aprendizagem, além de relações entre saber e conhecimento, ensino-aprendizagem, saberes dos docentes e sua formação.
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Na Revista Brasileira de Educação (Anped), pôde-se verificar
a existência de 176 artigos, entre os anos de 2000 a 2006. Dentre estes,
somente dez artigos relacionados à educação inclusiva, abordando a
exclusão escolar, surdez e formação docente para a inclusão.
A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (Inep), analisada no período entre 1986 e 2006, apresentou 391 artigos, dentre eles,
somente quatro relacionados à Educação inclusiva referentes à exclusão escolar de modo geral, surdez e educação inclusiva, em específico.
Foi analisada também, a Revista Em aberto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), entre 1986 e 2003,
nas quais foram encontrados trinta e dois trabalhos relacionados à
Educação Especial; Fracasso e Sucesso escolar, abordando a cultura,
a exclusão social e as desigualdades sociais; além de textos referentes à educação especial, inclusão, educação de pessoas surdas, cegas,
superdotadas, hiperativas, autistas, deficientes mentais; políticas para
a educação especial no Brasil, classes especiais, interação; trabalho
docente e formação de professores; Plano Decenal de Educação;
Declaração Mundial de Educação para todos; Educação e Cultura,
englobando a compreensão de currículo, construção do conhecimento
e conhecimento psicológico.
A Revista Educação e Pesquisa, continuação da Revista da
Faculdade de Educação da USP, também fez parte da pesquisa bibliográfica, sendo examinada de 1999 a 2006, apresentando oito trabalhos
de fracasso e sucesso escolar e educação especial.
A Revista Educação e Cultura apresentou dezenove trabalhos
contendo temas como conhecimento, currículo, ensino, sucesso e fracasso escolar, conhecimento psicológico e relação com educação.
Houve consulta dos Anais do Encontro de Pesquisa em Educação
da Região Centro-Oeste de 2004, por representar importante evento na
área da Educação em Goiás, contendo os trabalhos mais recentes, com
pesquisas concluídas e em andamento. Foram constatados nesses anais,
dezessete trabalhos relacionados à aprendizagem, cotidiano escolar, fracasso escolar, inclusão educacional, educação de pessoas com necessidades educacionais especiais, dificuldade de aprendizagem, formação
docente para educação inclusiva, integração escolar, educação de surdos,
política de educação superior e disciplinas de educação especial.
A consulta aos anais do XI ENDIPE, Encontros Nacionais de
Didática e Prática de Ensino ocorridos em Goiânia, 2002, também foi
considerada importante devido ao seu eixo temático referente à Educaeduc
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ção Inclusiva. Nestes anais do XI Endipe, foram encontrados catorze
trabalhos de políticas educacionais e práticas escolares e alternativas de
inclusão educacional.
Ao consultar o Banco de Teses da Capes foi constatado que no
período de 1996 a 2006 foram realizadas 3527 pesquisas de Educação
Especial, sendo 2885 trabalhos de Mestrado e 642 de Doutorado2. Após
esse balanço, verificou-se que, dentre estes, 800 trabalhos tratam da
aprendizagem de pessoas com necessidades educacionais especiais,
abordando aspectos relacionados aos tipos de deficiência, inclusão social, formação de professores, entre outros.
Além destas fontes, foi realizado também, um levantamento junto
à Universidade Católica de Goiás e à Universidade Federal de Goiás, a
fim de identificar o que tem sido produzido destes temas, tendo sido
registrados catorze trabalhos de Educação Inclusiva e aprendizagem e
fracasso escolar.
Após a conclusão da pesquisa bibliográfica, que contribuiu para
identificar a necessidade de pesquisas referentes ao tema da inclusão
dos alunos com necessidades educacionais especiais no ensino superior,
iniciou-se a pesquisa de campo.
Por meio de entrevistas semi-estruturadas, com os alunos com
necessidades educacionais especiais, cursando o ensino superior, na
Universidade Católica de Goiás a pesquisa de campo desenvolveu-se.
Os alunos escolhidos como sujeitos da pesquisa foram os mesmos sujeitos entrevistados em pesquisa anterior desenvolvida por Perine (2006).
Nesta pesquisa, investigou-se como os jovens “deficientes”, que cursam Ensino Superior definem o processo de inclusão. Constatou-se que
“Os jovens, que estão neste segmento de ensino, contam com a ajuda de
seus familiares e travam luta desigual com aqueles que julgam normais”
(PERINE, 2006, p. 110).
A pesquisa desenvolvida por Perine contou com a participação de
35 alunos da UCG. Destes, 17 não mais apresentam vínculo com a instituição por terem concluído seus cursos ou por trancarem matrícula. Permanecem na universidade, 18 alunos, sendo que cinco não puderam ser
entrevistados, pois não tiveram interesse e treze foram entrevistados e
assistidos em sala de aula representando o universo desta pesquisa.
Além das entrevistas, houve observação destes alunos em sala
de aula, a fim de esclarecer seus mecanismos e estratégias em situação
de aprendizagem considerando o fato de serem indivíduos diferentes
entre si e que estas diferenças interferem em seus processos de apren126
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dizagem e também que a individualidade destes sujeitos tem íntima relação com seu contexto social.
Após a pesquisa de campo, os dados obtidos foram sistematizados, categorizados e analisados, conforme orientação da metodologia da
análise de conteúdo, com base no manifesto e explícito nas entrevistas e
observações, a fim de aprofundar os estudos teóricos da temática
investigada.
A interpretação através da análise de conteúdo é sustentada nos
pressupostos de uma concepção crítica e dinâmica da linguagem, sendo
o ponto de partida da análise de conteúdo a mensagem verbal (oral ou
escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente
provocada. Necessariamente ela expressa um significado e um sentido
(FRANCO, 2005).
Essa metodologia orientou a análise de forma objetiva,
viabilizando possibilidades de descobertas. Para análise do processo
de aprendizagem do aluno com necessidades educacionais no ensino
superior, foram consideradas importantes as seguintes categorias de
análise: Aprendizagem e Educação Inclusiva, buscando evidenciar como
os alunos percebem a inclusão, como se vêem no processo de aprendizagem, as dificuldades enfrentadas por eles, e, finalmente, como os
alunos aprendem.
O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS ENVOLVIDOS
NA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA UCG
A escolha dos alunos com algum tipo de deficiência, tendo como
objeto de investigação o processo de aprendizagem em ambiente universitário, chamou a atenção em alguns aspectos. Durante as entrevistas pôde-se observar que diferiam dos demais alunos, não por terem
necessidades educacionais especiais, mas essencialmente por sua forma de relacionar-se com o saber, com a aprendizagem e com o fato de
estarem em ambiente universitário.
Segundo Charlot (2002) a vontade que o sujeito tem de aprender
é uma forma de relação com o saber tão importante quanto sua maturidade, capacidade e condições oferecidas pela universidade. Nesta perspectiva, tão importante quanto analisar a vontade que o sujeito tem de
aprender, é compreender quem é este sujeito.
Assim, da relação que o sujeito estabelece com o saber decorre o
ato de aprender, já que a aprendizagem depende da vontade que o sujeito
educ
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tem de aprender, de seu interesse pelo assunto, suas habilidades e maturidade, bem como as condições gerais que o seu meio lhe proporciona.
Deste modo, a aprendizagem deve ser considerada como um processo que envolve a relação entre o sujeito e sua necessidade ou obrigação de aprender bem como as condições oferecidas em qualquer
ambiente em sua vida, já que para Charlot (2000) “a relação com o
saber é uma forma de relação com o mundo” por envolver a relação de
um sujeito com o mundo, com ele mesmo e com os outros.
Neste sentido, a aprendizagem pode ser compreendida como resultado das ações que os indivíduos desenvolvem, mediante as situações
que lhe são apresentadas. Acrescenta-se aí, a necessidade ou mesmo
vontade que o sujeito apresenta em aprender, indiferente das condições
que lhes são apresentadas ou mesmo devido às condições de que dispõe. Charlot (2000) acrescenta que aprendizagem tem íntima relação
com a necessidade ou a vontade que o sujeito tem de aprender. Essa
vontade tende a interferir na forma com que o indivíduo se relaciona
com o mundo e como busca ou rejeita situações de aprendizagem.
Por compreender a aprendizagem enquanto processo-ato de conhecer, apreender e compreender a realidade em que se está inserido,
bem como a natureza dos acontecimentos e fatos direta ou indiretamente ligados ao indivíduo social, buscou-se neste trabalho abordagem do
ponto de vista do sujeito em situação de aprendizagem, compreendendo
que “Não é o que as pessoas são, ou mesmo que possuem, mas muito
mais o que fazem com seus recursos e seus relacionamentos que é
essencial” (CONNELL, 1995, p. 26).
COMO OS ALUNOS PERCEBEM A INCLUSÃO
Ao longo das falas, pôde-se observar que o ensino e a possibilidade de inclusão no ensino superior trouxeram com eles uma grande bandeira de igualdade de oportunidades, além de uma forma de não
sentirem-se limitados, como muitas vezes se sentiam diante das dificuldades impostas por cada tipo de deficiência. Além destas observações,
foram percebidas distintas formas de percepção da inclusão e do papel
da universidade neste processo.
Sobre a Educação Inclusiva, entendida como inclusão de todos os
alunos ao sistema regular de ensino, desde o fundamental até o superior,
a dissonância entre os alunos3 tornou-se evidente.
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Todo mundo fala de inclusão, mas, na prática, ninguém sabe
como incluir o outro. Tanto do ponto de vista estrutural ou
do ponto de vista da questão ideológica, ninguém pára para
pensar sobre como as outras pessoas são tratadas, como os
diferentes são tratados. Acho que com relação ao nosso país,
ele ainda é muito ingrato com qualquer tipo de diferença. Ao
mesmo tempo que as pessoas ainda são muito bondosas, elas
são muito perversas. (Janaína, estudante de Psicologia)
Me questiono sobre cotas, não sei se isso é inclusão. Por
mim, a minha deficiência é na perna. Eu tive pólio, mas a
minha cabeça é normal e eu acho que tenho condições de
estar disputando vagas com outra pessoa normalmente (Thais,
estudante de Serviço Social).
Janaína percebe a Educação Inclusiva de forma distinta de Thaís.
Ambas tem deficiência física, mas a deficiência de Thaís não a impede de locomover-se nos mesmos ambientes que as pessoas sem deficiência. No caso de Janaína, além de sentir-se limitada nos espaços da
universidade, viveu momentos de intensa rejeição e discriminação na
escola regular.
Ambas percebem distinção entre alunos com deficiência física e
mental, como dificuldades para aprendizagem em um mesmo ambiente
de ensino, reforçando que na questão do processo de aprendizagem têm
mais facilidades que muitos colegas.
Andréia, estudante de Serviço Social, acrescenta que percebe a inclusão como forma de aceitação social do outro, com todas as suas
especificidades. Acredita que a inclusão ainda não é um fato, mas uma
proposta, que só será efetiva quando houver aceitação do outro, como ele é.
Quanto à universidade, neste processo de Educação Inclusiva,
acredita que é necessário que esta crie condições adequadas às pessoas com necessidades educacionais especiais, incluindo o papel do professor neste processo.
Janaína, estudante de Psicologia, acrescenta alguns aspectos que
considera importantes na tentativa de inclusão educacional adequada às
necessidades das pessoas com deficiência. Segundo ela, há necessidade
de acessibilidade em espaços físicos, mas também de reestruturação interna, referindo-se aos aspectos acadêmicos. Conforme relata, para que
haja inclusão educacional, são necessárias reformulação dos currículos,
educ
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incluindo disciplinas específicas dos tipos de deficiência. Critica a grade
curricular do curso de Psicologia, por não conter disciplinas nesta área.
Daniel, estudante do último período de Direito, concorda com
Janaína, nos dois posicionamentos, no primeiro referente à melhoria de
acessibilidade e no segundo, referente à questão de como lidar com as
pessoas com necessidades educacionais especiais.
Fabiana não concorda nem com o uso do termo Inclusão, que
acredita que é uma forma de exclusão velada.
Para mim, acho que é uma grande bobagem e as pessoas
utilizaram este termo para dizer que estão incluindo. Se não
houvesse exclusão, não seria necessário criar este termo
(Fabiana, estudante de Letras).
Pôde-se perceber também, como fator importante na compreensão de como os alunos percebem a Inclusão frente aos meios oferecidos
pela universidade, que os diferentes tipos de sujeitos e os tipos de deficiência que têm são também fatores que interferem em seus processos de
aprendizagem. Há, no discurso dos sujeitos da pesquisa a percepção de
muitos fatores que dificultam a efetiva aprendizagem dos alunos no ambiente acadêmico e que lhes coloca em situação de desigualdade de oportunidade de aprendizagem frente aos colegas sem deficiência.
Em contrapartida, também se pode perceber que estes sujeitos
buscam sua autonomia intelectual e tem consciência de suas responsabilidades na diminuição destas desigualdades por intermédio de suas
ações, em prol de si mesmos e em alguns casos, em prol de pessoas que
apresentam os mesmos tipos de dificuldades, sem considerar a responsabilidade da universidade no atendimento às necessidades do alunado
que recebe e se propõe a atender.
Demonstraram clareza da representação da universidade enquanto
instituição escolhida para cursar o ensino superior, salientando aspectos
referentes às responsabilidades do sistema de ensino bem como suas
expectativas em relação à este nível de ensino.Percebe-se também, o
anseio dos alunos por professores e demais profissionais preparados
para um trabalho pedagógico adequado, que compreendam os tipos de
deficiência que apresentam e as ações que precisam ser adotadas para
que tenham seu direito de acesso à aprendizagem garantido.
Conforme relataram, a falta de conhecimento por parte dos professores das condições de aprendizagem de alunos com algum tipo de
130

educ

, Goiânia, v. 11, n. 1, p. 123-142, jan./jun. 2008.

deficiência gera ambigüidades. Inicialmente, não acreditam na capacidade de aprendizagem destes alunos positivamente. Em decorrência dos
comportamentos e resultados apresentados, principalmente devido ao
esforço individual, mudam suas opiniões, exaltando inadequadamente as
qualidades destes alunos. Assim, os alunos tendem a sentir-se pré-julgados e percebem que as ações dos professores são intrinsecamente
norteadas por sentimentos de inferioridade em relação aos alunos sem
deficiências.
Ao mesmo tempo, percebe-se que os alunos estão atentos a este
tipo de comportamento, sendo comum reprovarem este tipo de situação,
por terem consciência de suas condições enquanto sujeitos. Esta consciência de si mesmos permite que não se subordinem indiscriminadamente
às manifestações e imposições do sistema educacional ao se revelar
preconceituoso.
Constatou-se por meio das entrevistas que estes alunos foram
coerentes na escolha da universidade e dos cursos, fazendo escolhas
compatíveis com suas condições físicas e financeiras. Consideram, ainda, muito importante a possibilidade de contarem com bolsas de estudos,
adaptação da universidade às suas deficiências, disponibilidade de computadores, laboratórios, aspectos físicos e, sobretudo treinamento e
capacitação de seus professores e funcionários para o atendimento adequado às suas necessidades.
COMO O ALUNO SE VÊ NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM?
A busca por compreensão do sujeito da pesquisa acrescentou à
pesquisa as noções de como o aluno se vê no processo de aprendizagem
e quê importância atribui ao saber. Algumas falas evidenciam que reconhecem no estudo, possibilidades de superação de limites, essenciais
para efetiva afirmação de suas potencialidades.
Estudar, pra mim é maravilhoso, gratificante, belíssimo, motivo de honra, vencer preconceitos e quebrar barreiras.
(Fabiana, estudante do curso de Letras)
Quando a gente está estudando, não tem limite pra você. No
corpo, no real, no que quiser chamar, você tem limite, no
livro não. Então, o livro acaba funcionando como um mecanismo de prazer. Faz bem você gostar, você não faz só pra
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fugir. Então, no livro você viaja, pode ser quem quiser, não
está preso (Janaína, estudante de Psicologia).
Outro aspecto observado, no discurso dos sujeitos da pesquisa,
foi o fato de percepção da aprendizagem como mecanismo de prazer.
Fernanda, estudante de Psicologia, define aprendizagem como:
“Compreensão, apreensão para guardar e utilizar para outras coisas, em
várias áreas, está relacionado com a mutabilidade (relação professor-aluno) e é desenvolvimento, pois não é estático”. Relata que, por enfrentar
dificuldade em leitura, devido à perda de visão severa, estudar tem grande
valor cultural. Em sua entrevista, percebe-se claramente que os estudos
são muito valorizados em sua família. Segundo ela, há participação ativa
de seus pais em auxiliá-la em seus estudos, não somente auxiliando nas
leituras, como com conteúdos das disciplinas. Percebe-se que Fernanda
valoriza a ato de aprender, reforçado na estrutura familiar.
Pode-se acrescentar também, aos significados atribuídos aos alunos, afirmação de suas capacidades, não como possibilidade de superação, mas como percepção de potencialidades já existentes.
Neste sentido, o processo de aprendizagem do aluno tem um valor especial, pois vê na aprendizagem, além de uma maneira de superação pessoal, valorização de suas potencialidades e possibilidade de
auto-afirmação.
Charlot (2000) distingue a relação que o sujeito tem com o saber, entendida como um conjunto de relações que pode envolver representações da escola, do futuro, da família, entre outras e a representação
do saber, que pode ser entendida como um conteúdo de consciência,
inserido em uma rede de significados. Ou seja, a relação com o saber
representa a própria rede de significados que o indivíduo vai desenvolvendo ao longo de sua vida, enquanto que as representações do saber
são a própria consciência do indivíduo, entendido como um sujeito social, pertencente ao contexto, inserido e ativo no processo. Tão importante quanto a relação estabelecida entre aluno e professor é a relação que
o aluno estabelece com o saber. Esta relação influencia a forma como o
aluno se percebe e se comporta em busca de aprendizagem.
Charlot (2000) define a relação com o saber como relação com o
mundo, com o outro, e com ele mesmo, de um sujeito confrontado com
a necessidade de aprender, salientando que esta relação com o saber
também é um conjunto de relações entre o sujeito e tudo quanto estiver
relacionado com o aprender e o saber. “O importante não é a definição
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“em forma” que se adota, mas, sim, a inserção do conceito de relação
com o saber em uma rede de conceitos” (CHARLOT, 2000, p. 8-81).
Para Itatiana, estudante de Letras, o aprendizado tem sentido
quando aplicado em sua vida, tecendo a rede de significados de acordo
com suas próprias representações, que Charlot (2000) compreende como
aprendizado influenciado pela consciência do sujeito social.
Este sujeito social, assim é considerado porque nasce em um
mundo estruturado por relações sociais que são também relações de
saber, ocupando uma posição neste mundo. Além disso, seus objetivos,
atividades, lugares, pessoas e situações com as quais se relaciona ao
aprender são também uma forma de relação de saber. Então, para
Charlot, “a relação com o saber se constrói em relações sociais do saber” (CHARLOT, 2000, p. 85-6).
DIFICULDADES ENFRENTADAS
Ao investigar o que os alunos da pesquisa entendem como fatores que dificultam sua aprendizagem, pôde-se perceber que as relações
de saber estão inter-relacionadas com suas representações. Alguns demonstraram dificuldade por não receberem acompanhamento especializado, por não conseguirem ler ou locomover-se sozinhos, outros
indicaram a metodologia utilizada pelo professor como inadequada às
suas necessidades, enquanto outros manifestaram que a resistência do
professor quanto às suas deficiências representavam suas maiores dificuldades quanto ao ensino/aprendizagem. Além disso, indicam suas condições socioeconômicas como impedimento para um pleno
desenvolvimento de sua aprendizagem, devido à dificuldade para conciliar trabalho e estudo.
Os alunos entrevistados indicam várias dificuldades enfrentadas,
desde a colocação de uma rampa até a impossibilidade de aprendizagem com professores que desconhecem as diferentes necessidades
educacionais de seus alunos, tornando o processo educacional e a convivência mais penosa e às vezes impedindo que ocorra a compreensão e
a aprendizagem.
A aprendizagem destaca-se como uma possibilidade de defesa diante da sociedade, diante de suas limitações, diante da necessidade de ajuda
mútua e de efetiva mudança cultural, não no sentido de aceitação imposta
de diferenças, mas no sentido de perceber-se como sujeito, como ser social,
agente participativo, consciente de seus direitos e possibilidades.
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Pode-se também perceber que o conceito de aprendizagem encontra-se relacionado ao conceito de conscientização e de possibilidade
de intervenção consciente em sua própria realidade e também na de
seus pares.
O conhecimento tão buscado por cada um destes sujeitos possui
uma conotação de liberdade, significando alcance de infinitas possibilidades, para eles e para as pessoas que porventura possam ter sofrido
também por limitações físicas ou de outra ordem.
Alguns autores manifestam posições semelhantes ao dizer que o
conhecimento liberta o sujeito de uma condição alienante por desenvolverem sua inteligência e autonomia, como Cipriano (1997) e Freire (1980).
Segundo estes, desde que o sujeito passa a conhecer sua realidade e
consegue perceber-se como sujeito ativo e participante, consegue agir
sem entregar aos outros, indiscriminadamente, as suas necessidades.
Neste sentido, igualdade de oportunidade não pode ser compreendida como tratamento igual ou desconsideração das diferenças, mas
como consciência das limitações que a deficiência impõe e o conseqüente e adequado atendimento das necessidades por ela geradas, considerando-se suas especificidades, como os alunos cegos tendem a ter
mais dificuldade que os outros, pois necessitam de apoio dos ledores em
tempo hábil, precisam realizar provas em momentos distintos de seus
colegas e de materiais adequados para pesquisa e estudo.
Os alunos entrevistados enfatizam como conquista o fato de receberem o resultado das provas na mesma data que os colegas, pois ao
iniciarem o curso, muitas vezes isso não foi possível, conquistando paulatinamente esse direito à medida que manifestavam seu descontentamento quanto à postura dos professores.
Alguns alunos dizem que além de não receberem apoio educacional não concordam com as tentativas da universidade, pois consideram
que é por meio das relações estabelecidas entre professor/aluno que as
necessidades diferenciadas são compreendidas e sanadas e não nos
departamentos. Demonstram consciência de sua situação concreta enquanto sujeitos que representam uma categoria e a si mesmos, entendendo as ações realizadas pela universidade na tentativa de sanar os
problemas que vão surgindo ao longo da vida acadêmica de seus alunos
em uma perspectiva de igualdade de oportunidades.
Segundo eles, há necessidade de adaptações da universidade para
proporcionar efetiva possibilidade de utilização de recursos necessários
aos seus processos de aprendizagem.
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Essas necessidades podem ser percebidas quando manifestam
a falta de compreensão dos professores de suas condições físicas e de
aprendizagem, quando não têm à sua disposição materiais de estudo,
quando não lhes é oportunizado realização de provas no mesmo dia
que os colegas, enfim, quando não tem respeitado o mínimo de condições para que recebam as informações em sala de aula e não tem
condições de estudar, a não ser que contem com o apoio de amigos ou
familiares.
Compreender o processo de aprendizagem escolar do aluno com
necessidades educacionais especiais no ensino superior envolve a compreensão do papel da universidade, suas responsabilidades, no sentido
de viabilizar recursos de sala de aula, professores capacitados, materiais adequados de estudo, adequação de espaços físicos, entre outros.
Desde a matrícula dos primeiros alunos com deficiência até os
dias atuais, houve progressivas mudanças institucionais na UCG, mas
há, no discurso dos alunos atualmente matriculados, a percepção de
muitos fatores que dificultam sua efetiva aprendizagem no ambiente
acadêmico, sendo que ainda permanece o que lhes coloca em situação
de desigualdade de oportunidade frente aos colegas sem deficiência.
Os alunos percebem ações efetivas da universidade, que auxiliam
em sua trajetória escolar, mas também percebem fatores que dificultam
sua vida acadêmica. Indicam também, a necessidade de a universidade
capacitar os professores e os demais profissionais para atender o aluno
deficiente.
Quanto à acessibilidade, alguns alunos disseram que a universidade não cumpre como deve, alegando que muitas vezes foram destinados
às salas que não conseguiam chegar sem uso de elevador, que na maioria das vezes fica cheio e indisponível. Nestas situações, sentiam-se
como se estivessem recebendo favores do departamento para alterar as
salas e, muitas vezes sofriam discriminação em sala de aula devido à
transferência que desagradava colegas ou professores.
Há também dificuldade para ir de um bloco ao outro, devido à
falta de rampas, além de não haver sala de estudos com os recursos
específicos para cada tipo de deficiência.
Questionados se a universidade oferece algum tipo de apoio, somente um dos entrevistados manifestou apoio recebido, mas o apoio referente ao deslocamento, esclarecendo que houve situações em que o
elevador estava estragado e como não havia outra passagem com rampa,
a universidade disponibilizou guardas para carregá-lo até a sala de aula.
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Alguns alunos reconhecem que em muitos casos, quem providencia ledores para os alunos cegos são os professores, por iniciativa própria, já que o departamento não o faz em tempo hábil. Há relatos de que
os alunos cegos necessitam muito da solidariedade de colegas e professores para estudar e produzir trabalhos, já que a máquina braile está
desativada por falta de pessoal capacitado, segundo informação dos
departamentos.
Queixam-se por falta de monitores, devido à dificuldade com escrita, pois além da impossibilidade de escrita em tempo hábil, apresentam dificuldade em acompanhar o ritmo de aprendizagem de seus colegas.
Contam que já procuraram ajuda várias vezes no departamento, mas
nunca recebem ajuda de fato e que só conseguem continuar estudando
devido ao apoio da família.
Alunos com deficiências físicas, que não necessitam de uso de
cadeira de rodas ou bengalas dizem que não recebem apoio, porque não
precisam. Segundo eles, suas deficiências físicas não interferem em seu
processo de aprendizagem e tem bom desempenho acadêmico. Salientam que na maioria das vezes tem melhores resultados que seus colegas
sem deficiência.
Entre os sujeitos da pesquisa, somente um tem deficiência auditiva
e segundo ele, recebe apoio por meio da bolsa filantropia e em alguns
momentos precisou trancar a matrícula por falta de condições financeiras. Como sua deficiência auditiva é de grau leve e usa aparelho auditivo
há mais de dez anos, está bem adaptado e tem boa compreensão além de
conseguir fazer leitura labial. Desta forma, não necessita de apoio especializado. Segundo ele, sua deficiência é financeira e não de outra natureza.
Percebem-se diferenças relevantes entre os posicionamentos dos
alunos, articuladas com o tipo de deficiência que têm.
Enquanto os alunos com deficiência física, que não necessitam
de cadeira de rodas e tem facilidade de locomoção, sentem que a UCG
atende suas expectativas, os alunos que tem mais limitações físicas queixam-se da falta de acessibilidade e dos problemas decorrentes disso.
A situação mostra-se um pouco mais agravada em alunos com
deficiência visual, pois a falta de ledores interfere diretamente em seu
processo de aprendizagem, exigindo mais esforço individual e necessidade de solicitação de ajuda de colegas, professores e familiares para
que consigam alcançar sucesso escolar.
Este dado evidencia a importância de estudos que ampliem a compreensão das condições do aluno deficiente no ensino superior.
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Vários aspectos foram observados, tecendo um conjunto de fatores necessários para que o aluno, uma vez cursando o nível superior tivesse oportunidade adequada de aprendizagem junto aos colegas e ao próprio
sistema de ensino, sendo percebida a necessidade de adoção de medidas
para atender as necessidades educacionais destes universitários.
Neste processo, tão importante quanto as condições de infra-estrutura que a universidade precisa oferecer aos alunos, professores e
comunidade acadêmica, é o desejo que os alunos têm de estudar. Por
isso, esses alunos acabam por realizar, eles mesmos e suas famílias,
estratégias para inserção no ensino superior e conclusão de seu processo de escolarização.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao buscar entender como a Universidade realiza a educação
inclusiva, de modo a garantir a aprendizagem do aluno com necessidades educacionais especiais e quais são os elementos constitutivos de
sua aprendizagem para que alcancem sucesso acadêmico foi possível
perceber inicialmente, que todos os alunos entrevistados apresentam
sucesso escolar. Este sucesso é percebido por eles como resposta aos
seus esforços, que acreditam ser maiores que de seus colegas. Estes
alunos apresentam distintas condições financeiras, sociais e familiares, além de apresentarem formas distintas de relação com o estudo,
mas mesmo com estas diferenças, apresentam aspectos comuns, como
a dedicação, a força de vontade, a necessidade de superação de limites e a busca por autonomia e capacidade de intervenção social.
Quanto à universidade, esta vem procurando adequar-se às necessidades destes alunos e tem alcançado progressos. Se há um ano
não conseguia ter o controle dos alunos em situação regular de matrícula, procurou amenizar este problema com inscrições mais criteriosas
e detalhadas desde o vestibular, entre outras ações já mencionadas,
mas ainda não consegue atender aos alunos cegos com materiais adequados e disponibilidade de monitores, o que compromete a qualidade
de ensino destes alunos.
Desta forma, pode-se concluir que o sucesso escolar alcançado
pelos alunos com necessidades educacionais especiais na UCG, está
intimamente ligado às relações estabelecidas por eles com a aprendizagem, que significa para eles, autonomia e possibilidade de realização
pessoal.
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Pôde-se perceber que a UCG tem uma política de inclusão dos
alunos com necessidades educacionais especiais, consolidada a partir
do ano de 1996, com a criação do Programa de Desenvolvimento Técnico/Científico de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, reafirmada em ações como o Plano de ação para acessibilidade,
2007/2011, da Pró-Reitoria de Graduação da UCG.
Entretanto, ainda há distanciamento entre suas propostas de educação inclusiva e a realidade acadêmica dos alunos, havendo fatores
que dificultam a efetiva aprendizagem dos alunos com necessidades
educacionais especiais no ambiente universitário o que lhes colocam em
situação de desigualdade de oportunidade de aprendizagem frente aos
colegas sem deficiência.
Dentre estes fatores, destacam-se: a necessidade de formação
de professores e demais profissionais para o atendimento das necessidades específicas dos alunos com deficiência; a necessidade de
reestruturação do ambiente físico da instituição, com rampas, elevadores, salas de aula, materiais de estudo e laboratórios adaptados; a
disponibilização de ledores para os alunos cegos.
A inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais no
ensino superior, tal como vem ocorrendo, é mediada por esforços dos
alunos, de alguns professores e familiares, estando o sucesso acadêmico dos alunos vinculado à ações individuais e sobretudo, por seus esforços acadêmicos.
Entretanto, um projeto de educação inclusiva não pode ser pensado de forma individual, atribuindo responsabilidade somente ao sujeito, uma vez que a educação é um processo social.
Assim, é preciso que haja, de fato, por parte da Universidade e do
Ministério da Educação, uma reavaliação político-pedagógica do projeto
de inclusão, a fim de que tenhamos um sistema educacional justo e verdadeiramente democrático, que atenda distintas necessidades educacionais.
Notas
1

2
3

Como critério de delimitação da pesquisa bibliográfica, ficou determinado o intervalo
compreendido entre 1986 e 2006, abrangendo os últimos vinte anos de pesquisas
nesta área. Sempre que possível este critério foi respeitado, mas alguns periódicos
tiveram suas publicações interrompidas, ou tem início de publicação mais recente, o
que justifica os períodos mencionados.
Disponível no Portal da Capes, no endereço: http://www.capes.gov.br/
A fim de preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa, todos os nomes de alunos
mencionados são fictícios.
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