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Resumo: O acesso de pessoas com deficiência na Educação Superior está garantido em documentos legais,
porém a permanência das mesmas também precisa ser efetivada. Realizado mediante uma pesquisa
bibliográfica, este estudo tem o objetivo de abordar o que dizem as políticas públicas para inclusão das
pessoas com deficiência na Educação Superior, visando o acesso e a permanência delas no referido nível de
ensino. Os resultados demonstraram que já existem diversos normativos legais que estabelecem o acesso da
pessoa com deficiência na universidade, assim como já estão sendo implementados programas que
favorecem a sua permanência. No entanto, verifica-se também, a necessidade do desenvolvimento de
políticas e ações pelas Instituições de Educação Superior, para garantia da acessibilidade e eliminação das
barreiras, quer sejam arquitetônicas, comunicacionais ou de ordem pedagógica, encontradas pelo estudante
com deficiência, possibilitando-lhe a participação na vida acadêmica e a conclusão, com êxito, do curso de
graduação escolhido.
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Abstract: The access of people with disabilities in higher education is guaranteed in legal documents, but the
permanence of the same also needs to be honored. Conducted through a literature research, this study aims
to address what they say public policies for inclusion of people with disabilities in Higher Education, seeking
access and the permanence of them in that grade level. The results showed that there are various legal
regulations that establish access for people with disabilities at the university, as well as already being
implemented programs that favor their permanence. However, there is also the need to develop policies and
actions by the Institutions of Higher Education, to ensure the accessibility and removal of barriers, whether
architectural, communication or educational, found the student with a disability, enabling you participation in
academic life and the successful completion of the degree course chosen.
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Introdução

A garantia do acesso a Educação Superior para todas as pessoas, dentre elas as pessoas com deficiência, está
estabelecida em diversos documentos legais no Brasil, tais como a Constituição Federal de 1988; a Lei de
diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996); a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, entre outros. Visando garantir este acesso, as políticas que visam à inclusão das pessoas com
deficiência nas Instituições de Educação Superior (IES) devem ser formuladas mediante a compreensão de
que a sociedade precisa assegurar a essas pessoas a possibilidade de ter uma participação ativa nesses
espaços, sem obstáculos que os impeçam acessar o conhecimento, permanecer e concluir seus estudos nesse
nível de ensino.

Ressalta-se que para o desenvolvimento desse estudo, assume-se o conceito de pessoa com deficiência como
“aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais,
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdades de condições com as demais pessoas.” (BRASIL, 2011, p.3). Assim, as desvantagens ou restrições
ocasionadas devido à forma de organização social, é que exclui o sujeito, impossibilitando-o de participar
ativamente da vida em sociedade. Mediante essa concepção, advinda do modelo social, a deficiência não
deve, então, ser vista como um problema do indivíduo, e sim da sociedade. Dessa forma, a responsabilidade
pelas desvantagens vivenciadas pelos indivíduos é atribuída à incapacidade da sociedade se ajustar à
diversidade existente. Esse entendimento retira a discussão sobre deficiência do campo médico, trazendo-a
para discussão de ações políticas e de intervenção do Estado. (DINIZ, 2007).

Nessa perspectiva, o paradigma da educação inclusiva pressupõe que as instituições de ensino se organizem
para receber todas as pessoas, independente de suas diferenças, sejam elas explícitas, ou não, eliminando
barreiras, proporcionando novas respostas educativas, visando efetivar uma educação para todos.

Assim, a universidade enquanto instituição que lida com a construção do conhecimento, deve proporcionar
condições de aprendizagem favoráveis ao estudante, no intuito de exercer a sua função, promovendo o
respeito à diversidade, a convivência social e a formação para a cidadania.

Diante disso, neste estudo abordaremos o que dizem as políticas públicas e institucionais para inclusão das
pessoas com deficiência na Educação Superior, visando não apenas o acesso, mas também a permanência
das mesmas no referido nível de ensino.

I. Políticas para inclusão na Educação Superior: garantia de acesso

O processo de inclusão é um desafio a ser enfrentado e operacionalizado por toda sociedade, visto que propõe
diversas mudanças ao considerar cada indivíduo como único, valorizando as suas potencialidades,
compreendendo suas necessidades e o seu ritmo próprio de aprendizagem.

Percebe-se que inclusão de pessoas com deficiência em Instituições de Educação Superior (IES) tem sido
cada vez mais frequente, tornando-se uma conquista para as pessoas com deficiência, assim como um
desafio a ser enfrentado pelas IES que devem buscar implementar ações educativas para favorecer não
somente o acesso, mas também a permanência dessas pessoas.

A Constituição brasileira, em seu Art. 205, afirma que a educação é um direito de todos visando “o pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”
(BRASIL, 1988). No inciso III, do Art. 208, o citado documento determina também enquanto dever do estado
a garantia de “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino”, assim é assegurado às pessoas com deficiência o direito à inclusão nas instituições
de ensino regular, sendo disponibilizado quando necessário, o atendimento educacional especializado.

A LDB nº 9.394/96 declara que o ensino deve ministrado de acordo com alguns princípios, dentre eles: o de
“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (art. 3º, inciso I), afirma também que o
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Estado deverá garantir “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis,
etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino” (art. 4º, inciso III), de modo que
favoreça a inclusão de todos na escola regular em todos os níveis de ensino, dentre eles a Educação Superior,
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais (BRASIL, 1996, p.1).

A universalização do acesso à educação constitui-se em tema de fundamental importância para garantia da
equidade e justiça social, sendo uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE)[1] recentemente
aprovado no Brasil, através da Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Na perspectiva da ampliação de
acesso à Educação Superior, nível de ensino foco do presente estudo, o PNE estabelece a elevação da taxa
bruta de matrícula para 50% e a taxa líquida para 33%, considerando a população de 18 a 24 anos. (BRASIL,
2014).

Diante disso, percebe-se o objetivo de ampliar o acesso a educação superior, o que demonstra ser um grande
avanço, já que esse nível de ensino historicamente foi destinado a uma minoria privilegiada. (NEVES, RAIZER,
FACHINETTO, 2007).

Nesse sentido, destaca-se que somente há menos de duas décadas inicia-se a preocupação maior em criar
medidas para democratizar o acesso a esse nível de ensino, através de ações como o Programa Universidade
para Todos (Prouni)[2], Programa de Financiamento Estudantil (Fies)[3], e do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem)[4], como afirma Santos (2013, p. 17),

A primeira década de dois mil figurou como o período em que foram criadas mais
medidas rumo à democratização do acesso. Embora não instituído com um objetivo
declarado de acesso, o documento de criação do Enem, a Portaria Ministerial nº 438,
de 28 de maio de 1998, já indicava que o exame forneceria subsídios para as
diferentes modalidades de acesso ao ensino superior. Mais tarde, programas como o
Programa Universidade para Todos (Prouni), Programa de Financiamento Estudantil
(Fies) e o incentivo às políticas afirmativas foram instituídos visando ampliar as
formas de ingresso à educação superior e torná-la democratizante.

De acordo com a autora, apesar do Enem não ter sido instituído declaradamente como política de acesso,
atualmente verifica-se que o mesmo tem promovido a democratização, por oportunizar a participação de um
maior número de pessoas nos processos de ingressos na Educação Superior. (SANTOS, 2013). Para Almeida
(2011), o Prouni, mesmo que timidamente, abre uma porta para uma parte da juventude de baixa renda,
possibilitando-lhes o ingresso em cursos mais disputados e prestigiados. Em relação ao FIES, Moura (2014)
destaca que após algumas reformulações realizadas no programa recentemente, percebeu-se o crescimento
do número de inscritos consideravelmente, permitindo afirmar que o programa se traduz como uma política
pública efetiva de acesso ao ensino superior.

As políticas para universalização do acesso às IES também estão presentes na proposta de expansão das
universidades através de ações como o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni)[5]. No âmbito do Reuni, a expansão e ampliação do acesso ocorreram através
do fomento para o aumento do número de vagas, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de
inovações pedagógicas, a ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil, o combate à evasão,
dentre outras ações. Essas políticas oportunizaram, assim, que cada vez mais pessoas, que antes não tinham
possiblidade de frequentar uma IES, sejam por condições socioeconômicas, barreiras de acessibilidade, ou
localidade de moradia, ingressem na Educação Superior.

Ressalta-se que a proposta de democratização das oportunidades presente nas atuais políticas públicas de
acesso a Educação Superior pautam-se também no princípio inclusivo. A inclusão é conceituada por Sassaki
(2006) como o processo pelo qual a sociedade é adaptada para incluir todas as pessoas em seus sistemas
sociais. Verifica-se então, que o princípio da inclusão visa à aceitação das diferenças dos indivíduos,
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percebendo que embora sejam diferentes um dos outros, têm direito a uma educação de qualidade, mediante
o atendimento de suas necessidades, favorecendo assim o acesso e permanência de todos os alunos nas
instituições de ensino regular.

Nesse sentido, as políticas de inclusão são criadas como estratégias que possam favorecer o combate às
práticas discriminatórias, visando reduzir a desigualdade, conforme afirma Cury (2005, p.14)

As políticas inclusivas, assim, podem ser entendidas como estratégias voltadas para
a universalização de direitos civis, políticos e sociais. Elas buscam, pela presença
interventora do Estado, aproximar os valores formais proclamados no ordenamento
jurídico dos valores reais existentes em situações de desigualdade. Elas se voltam
para indivíduo e para todos, sustentadas pelo Estado, pelo princípio da igualdade de
oportunidades e pela igualdade de todos ante a lei. [...] E elas têm como meta
combater todas e quaisquer formas de discriminação que impeçam o acesso a maior
igualdade de oportunidades e de condições.

Diante disso, compreende-se que essas políticas são demarcadas pelo princípio da igualdade de
oportunidades para todos, sendo todos os indivíduos entendidos como sujeitos de direitos. Assim sendo, é
relevante discutir o que tem sido feito para incluir os estudantes com deficiência que ingressam nas IES,
analisando quais as ações tem que têm sido promovidas para garantir a permanência desses estudantes
nesse nível de ensino.

II. Estudantes com deficiência na Educação Superior: como garantir a sua permanência?

Mediante a inclusão de estudantes com deficiência no Ensino Superior, as IES precisam se adequar para
recebê-los. Diante disso, em 1996, foi encaminhado para as Instituições, o Aviso Circular nº 277/96 do
Ministério da Educação (MEC), emitido pelo Gabinete do Ministro (GM), com solicitação da execução adequada
de uma política educacional dirigida a pessoas com necessidades especiais, para que os mesmos pudessem
alcançar níveis cada vez mais elevados do seu desenvolvimento acadêmico. No referido documento, constam
sugestões de encaminhamentos para garantir o acesso e permanência destes estudantes, através de
adequações no processo de seleção para ingresso nesse nível de ensino, assim como do desenvolvimento de
ações que possibilitassem a flexibilização dos serviços educacionais, da infraestrutura da instituição, assim
como a formação de recursos humanos.

Ressalta-se que, nas IES, o desenvolvimento de ações inclusivas é utilizado como critério de avaliação para o
processo de autorização e reconhecimento dos seus cursos, devido a Portaria 3.284/2003 MEC/GM, a qual
“dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de
autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições”.

Destaca-se ainda a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2011) a qual afirma
que

Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao
Ensino Superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação,
educação para adultos e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de
condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de adaptações
razoáveis para pessoas com deficiência.

Essas adaptações mencionadas são necessárias, pois é preciso reconhecer que cada estudante é único, com
características específicas e, dessa forma, precisa ter suas diferenças respeitadas, suas necessidades
atendidas, mediante ações que busquem concretizar a inclusão educacional.

Diante disso, para garantir o direito de acesso e permanência das pessoas com deficiência na Educação
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Superior, as instituições precisam promover ações de acessibilidade e permanência para todos que nela
ingressam. A universidade deve, então, se preparar para desenvolver políticas institucionais e ações que
favoreçam o processo de aprendizagem das pessoas com deficiência, para que a inclusão não permaneça
apenas no discurso, mas que possamos visualizar práticas efetivas de inclusão. Segundo Rocha e Miranda
(2009, p.198),

a consecução do processo de inclusão de todos os alunos na escola básica ou na
universidade não se efetua apenas por decretos ou mesmo leis, pois requer uma
mudança profunda na forma de encarar a questão e de propor intervenções e
medidas práticas com a finalidade de transpor as barreiras que impedem ou
restringem o acesso e permanência de pessoas com deficiência.

Ademais, as políticas de acesso e permanência na Educação Superior devem possibilitar que as pessoas com
deficiência também possam dar continuidade aos seus estudos, conforme preconizado no Art. 208, inciso V da
Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), o qual apresenta enquanto dever do Estado
com a educação o “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um”.

Portanto, para garantir o disposto na legislação, torna-se necessário planejar e efetivar ações inclusivas no
âmbito universitário, as quais são essenciais para o enfrentamento das barreiras encontradas pelas pessoas
com deficiências.

Para a inclusão de todas as pessoas nas instituições de ensino regular, além dos documentos legais já citados,
ressalta-se mais recentemente o estabelecimento de metas direcionadas a efetivação da educação inclusiva,
no PNE. Em seu Art.8, no inciso III, o referido Plano determina que os entes federados estabeleçam nos seus
planos de educação, estratégias que, “garantam o atendimento das necessidades específicas na educação
especial, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades;” (BRASIL,
2014). Verifica-se assim que, mais uma vez o acesso a todos os níveis educacionais é garantido em lei,
visando alcançar a universalização e a ampliação do acesso e atendimento em todos os níveis educacionais.

No entanto, muito além de garantir o acesso de todos ao Ensino Superior, é preciso garantir a sua
permanência, para que os mesmos possam lograr êxito no seu percurso formativo, concluindo a graduação.

Dentre as estratégias estabelecidas no PNE, para atendimento a essa necessidade destacam-se:

ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às)
estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação
superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a
Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as
desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na
educação superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e
indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico;

ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na
educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da
lei. (BRASIL, 2014, p. 11).

Se configurando assim na ampliação da participação dos sujeitos que fazem parte de grupos historicamente
excluídos do processo educativo no Ensino Superior, os estudantes com deficiência constituem-se público alvo
da inclusão. Nesse sentido, a permanência é um elemento essencial para a efetivação de uma política de
inclusão nas IES, podendo ser esta entendida,
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como o ato de continuar que permita não só a constância do indivíduo, mas também
a possibilidade de existência com seus pares. Permanecer não pode ser entendido
aqui, como o simples ato de persistir apesar e sob todas as adversidades, mas a
possibilidade de continuar estando dentro; estando junto; estando “in”. (grifos dos
autores) (REIS E TENÓRIO, 2009, p.4)

No sentido de garantia da permanência, o governo federal tem desenvolvido ações para atender aos
estudantes nas IES, através de programas que visam implementar políticas de assistência estudantil. Dentre
eles destaca-se o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)[6], o qual visa a democratização das
condições de permanência dos jovens na Educação Superior pública federal; a minimização dos efeitos das
desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; a redução das taxas de
retenção e evasão; e a contribuição para a promoção da inclusão social pela educação, através da
implementações de ações de assistência estudantil desenvolvidas nas seguintes áreas: moradia estudantil;
alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; e
acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades e superdotação. (BRASIL, 2010).

Além do PNAES, o governo federal implementou o Programa de Bolsa Permanência (PBP)[7] que tem como
objetivos: a viabilização da permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em
especial os indígenas e quilombolas; a redução dos custos de manutenção de vagas ociosas em decorrência
de evasão estudantil; e a promoção da democratização do acesso a Educação Superior, por meio da adoção
de ações complementares de promoção do desempenho acadêmico.

Através do PBP os estudantes atendidos pelo programa recebem atualmente um auxílio financeiro no valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo que para os estudantes indígenas e quilombolas, é garantido um valor
igual a pelo menos o dobro da bolsa paga aos demais estudantes, devido as suas especificidades em relação à
organização social de suas comunidades, condição geográfica, costumes, línguas, crenças e tradições,
amparadas pela Constituição Federal. (BRASIL, 2013)

No entanto, além da garantia de recursos financeiros aos estudantes, mediante os repasses realizados pelos
programas citados, a universidade precisa se preparar para garantir o direito de todos ao acesso à educação,
sendo necessário o desenvolvimento de políticas institucionais e ações que favoreçam o processo de
aprendizagem e melhoria do desempenho acadêmico a todas as pessoas, inclusive às que possuem
deficiência.

A Política Nacional para Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), a qual objetiva
favorecer o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência nas escolas regulares, ao
preconizar a escolarização nos níveis mais elevados do ensino, afirma que

Na educação superior, a 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 envolvam o ensino, a
pesquisa e a extensão. (BRASIL, 2008, p.17)

Especificamente direcionado à inclusão do estudante com deficiência na Educação Superior, destaca-se no
PNE a estratégia de número 12.10) “assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação
superior, na forma da legislação” (BRASIL, 2014, p.11). Na prática, atualmente assegurar essas condições
tem sido objetivo do Programa Incluir[8], que visa promover a inclusão de estudantes com deficiência, na
Educação Superior, mediante garantia de condições de acessibilidade nas Instituições Federais de Ensino
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Superior (IFES).

Dentre as ações a serem realizadas através do programa Incluir estão: a adequação arquitetônica para
acessibilidade nos diversos ambientes das IFES; aquisição de recursos de Tecnologia Assistiva para promoção
de acessibilidade pedagógica, nas comunicações e informações; aquisição e desenvolvimento de material
didático e pedagógico acessíveis; e aquisição e adequação de mobiliários para acessibilidade. (BRASIL, 2013).
Diante disso, percebe-se que existem leis e programas direcionados à garantia da inclusão dos estudantes nas
IES, favorecendo a sua permanência. No entanto, conforme afirma Rocha e Miranda (2009, p.198),

a consecução do processo de inclusão de todos os alunos na escola básica ou na
universidade não se efetua apenas por decretos ou mesmo leis, pois requer uma
mudança profunda na forma de encarar a questão e de propor intervenções e
medidas práticas com a finalidade de transpor as barreiras que impedem ou
restringem o acesso e permanência de pessoas com deficiência.

Muito além da questão de obrigatoriedade legal, a universidade, enquanto instituição que lida com a
construção do conhecimento, deve proporcionar condições de aprendizagem favoráveis ao aluno, no intuito de
exercer a sua função, promovendo o respeito à diversidade, a convivência social e a formação da cidadania.
Assim, cada vez mais os estudantes com deficiência terão possibilidade efetivas de estar incluídos na
Educação Superior.

Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2011, “O percentual de 80,7% dos cursos de graduação
garante condições de acessibilidade às pessoas com deficiência” (BRASIL, 2013, p.84), dentre elas, o acesso
ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, assim como aos sistemas e tecnologias da
informação e comunicação, e a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, em
igualdade de oportunidades. (BRASIL, 2004).

Por meio da efetivação de ações inclusivas, o estudante com deficiência tem condições de acessar a Educação
Superior, e nela permanecer até a conclusão do seu curso, pois a implementação dessas ações, anularia as
possíveis barreiras que impedem a acessibilidade. Sassaki (2005, p. 23) classifica acessibilidade, em seis
dimensões, sendo elas:

Acessibilidade arquitetônica, sem barreiras ambientais físicas, nas escolas, nas
empresas, nas residências, nos edifícios públicos, nos centros de convenção, nos
espaços urbanos, nos equipamentos urbanos, nos locais de lazer e turismo e nos
meios de transporte individual ou coletivo.

Acessibilidade comunicacional, sem barreiras na comunicação
interpessoal(face-a-face, língua de sinais, linguagem corporal, linguagem gestual
etc.), na comunicação escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila etc., incluindo
textos em braile, textos com letras ampliadas para quem tem baixa visão, notebook
e outras tecnologias assistivas para comunicar) e na comunicação virtual
(acessibilidade digital).

Acessibilidade metodológica, sem barreiras nos métodos e técnicas de estudo
(adaptações curriculares, aulas baseadas nas inteligências múltiplas, uso de todos os
estilos de aprendizagem, participação do todo de cada aluno, novo conceito de
avaliação de aprendizagem, novo conceito de educação, novo conceito de logística
didática etc.), de trabalho (métodos e técnicas de treinamento e desenvolvimento de
recursos humanos, ergonomia, novo conceito de fluxograma, empoderamento etc.),
de ação comunitária (metodologia social, cultural, artística etc., baseada em
participação ativa), de educação dos filhos (novos métodos e técnicas nas relações
familiares etc.) e de outras áreas de atuação.
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Acessibilidade instrumental, sem barreiras nos instrumentos e utensílios de
estudo (lápis, caneta, transferidor, régua, teclado de computador, materiais
pedagógicos), de trabalho (ferramentas, máquinas, equipamentos), de atividades da
vida diária (tecnologia assistiva para comunicar, fazer a higiene pessoal, vestir,
comer, andar, tomar banho etc.), de lazer, esporte e recreação (dispositivos que
atendam às limitações sensoriais, físicas e mentais etc.) e de outras áreas de
atuação.

Acessibilidade programática, sem barreiras invisíveis embutidas em políticas
públicas (leis, decretos, portarias, resoluções, medidas provisórias etc.), em
regulamentos (institucionais, escolares, empresariais, comunitários etc.) e em
normas de um modo geral.

Acessibilidade atitudinal, sem preconceitos, estigmas, estereótipos e
discriminações, como resultado de programas e práticas de sensibilização e de
conscientização das pessoas em geral e da convivência na diversidade humana.

Ressalta-se assim, que as políticas e ações inclusivas são essenciais para o enfrentamento das barreiras
encontradas pelas pessoas com deficiências e para a garantia de sua permanência nos espaços educativos, à
medida que podem garantir o desenvolvimento de estratégias que possibilitem a superação das dificuldades.

A garantia de uma educação superior para todos requer a disponibilização de recursos e profissionais que
desenvolvam uma prática pedagógica visando atender à diversidade, eliminando assim os estigmas e
preconceitos que dificultam a acessibilidade à educação, favorecendo o avanço dos alunos e a democratização
do ensino. Para Pacheco e Costas (2006, p.6),

A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no Ensino Superior
requer medidas que facilitem e auxiliem a concretização desse processo, como:
formação continuada de professores, produção e adequação de recursos
pedagógicos, assessoria psicopedagógica, adaptação do currículo, bem como a
reflexão de todos os envolvidos no processo educativo. Torna-se necessário a criação
de comissões ou núcleos na própria instituição responsáveis pelo desenvolvimento de
ações que propiciem a inclusão.

Os núcleos de acessibilidade, criados nas IES a partir do Programa Incluir, se configuram como um espaço
físico com profissionais que respondem pela organização de ações institucionais para garantia da inclusão de
pessoas com deficiência à vida acadêmica, favorecendo a eliminação das barreiras pedagógicas,
arquitetônicas, na comunicação e informação, promovendo o cumprimento dos requisitos legais de
acessibilidade.

Para Santos (2014) apesar das condições das instituições regulares de ensino ainda não favorecerem que a
inclusão se torne realidade, devido às condições de acesso e permanência, os estudantes com deficiência já
integram a paisagem universitária. Segundo Censo da Educação Superior, em 2009 havia o registro de
20.019 matrículas de estudantes com deficiência em IES. Em 2010, havia 20.287 estudantes com deficiência
matriculados, já em 2011 esse número passa para 23.250. No entanto, considerando o universo de
estudantes matriculados na Educação Superior, a quantidade de estudantes com deficiência nas IES se
configura como mínima, considerando que em 2012 foi registrado um total de 7.037.688 alunos matriculados
em cursos de graduação no Brasil.(INEP, 2013).

Cruz e Gonçalves (2013) ressaltam que apesar da matrícula de estudantes com deficiência aparecerem nos
censos escolares, não há um mapeamento desta população, de forma a possibilitar um acompanhamento da
trajetória destes estudantes. Diante disso, compreende-se que a garantia de acessibilidade ultrapassa a oferta
de vagas nos níveis de ensino, ela envolve o desenvolvimento de políticas de inclusão que, através da sua
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efetivação, disponibilizem aos estudantes condições de permanecer nas instituições de ensino, mediante a
eliminação de barreiras de acessibilidade, possibilitando-lhe o acesso a uma educação de qualidade.

Considerações Finais

A efetivação da educação inclusiva na Educação Superior pressupõe o desenvolvimento de ações que
garantam não somente o acesso das pessoas com deficiência, mas também a sua permanência. Para isso,
além das ações garantidoras da permanência material, promovidas pelo Estado, é preciso que as IES
desenvolvam políticas permanentes de acessibilidade que integrem e perpassem todos os âmbitos
acadêmicos, favorecendo ao estudante a permanência ao longo do seu curso e a conclusão do mesmo.

Diante disso, torna-se necessário, o desenvolvimento de ações concretas para garantir a acessibilidade em
todas as suas dimensões: arquitetônica, comunicacional metodológica e instrumental, programática,
atitudinal, promovendo assim a eliminação de todas as barreiras ainda existentes na instituição para o
processo de inclusão.
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[1] Lei ordinária que estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no campo da Educação.
Possui vigência de dez anos a partir de 26 de junho de 2014, data em que foi sancionada pela presidência da
república. A existência do PNE é determinada pelo artigo 214 da Constituição Federal de 1988.
[2] O Programa Universidade para Todos (Prouni) tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos
integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em
instituições privadas de Educação Superior. As instituições que aderem ao programa recebem isenção de
tributos.
[3] O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação que financia a
graduação de estudantes matriculados em instituições de ensino superior não gratuitas.
[4] O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim
da escolaridade básica. Além de ser utilizado para ingresso em universidades públicas, é também é utilizado
como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa do Prouni.
[5] Instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, tem como principal objetivo ampliar o acesso e a
permanência na educação superior, através da criação de condições para que as universidades federais
promovam a expansão física, acadêmica e pedagógica.
[6] Programa executado no âmbito do Ministério da Educação, e tem como finalidade ampliar as condições de
permanência dos jovens na educação superior pública federal. Instituído pelo Decreto nº 7.234, de 19 de
julho de 2010.
[7]Programa do Governo Federal de concessão de auxílio financeiro a estudantes matriculados em instituições
federais de ensino superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e
quilombolas. Criado através da Portaria nº 389 de 09 de maio de 2013, se configura em um auxílio financeiro
que tem por finalidade minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a permanência e a diplomação
desses estudantes de graduação.
[8] Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir) do Ministério da Educação (MEC), o qual
propõe ações que garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições federais de ensino
superior (Ifes) e tem como principal objetivo fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade
nas Ifes.
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