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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo discorrer sobre a inclusão 
no âmbito da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, 
destacando os principais entraves para a efetivação de uma 
educação realmente inclusiva e que respeite as especificidades 
da pessoa com deficiência. Aborda ainda sobre as perspectivas 
da educação formal, a qual desconsidera as diferenças 
pessoais e estigmatiza aquele que não se enquadra nos 
padrões de “normalidade”. Apresenta o Núcleo de 
Acessibilidade, enquanto um equipamento sócio-educacional 
para a garantia de um suporte técnico e especializado para os 
alunos com deficiência incluídos na UFMA. 
 
Palavras-chave: Inclusão. Pessoa com deficiência. UFMA. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to discuss the inclusion within the Federal 
University of Maranhão - UFMA, highlighting the main obstacles 
to the realization of a truly inclusive education which respects 
the specific person with disabilities. Covers still on the 
prospects of formal education, which disregards personal 
differences and stigmatizes one that does not meet the 
standards of "normality". Presents the Accessibility Center, as a 
socio-educational equipment to guarantee a technical and 
expert support for students with disabilities included in UFMA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho pretende descrever e analisar sobre as particularidades que 

envolvem a inclusão da pessoa com deficiência na educação superior, tendo como 

referência empírica de análise o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do 

Maranhão – UFMA. Pretende expor o processo de inclusão no contexto brasileiro e a 

realidade da UFMA, enfatizando os desafios e perspectivas para a concretização da 

educação inclusiva. 

O processo de inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior, apesar de 

se constituir num direito de cidadania e está expresso na Constituição Federal de 1988, 

ainda representa um desafio a ser superado na atual conjuntura, uma vez que somente as 

legislações não tem sido suficiente para assegurar que esse público participe ativamente e 

com todas as condições necessárias para o desenvolvimento do processo educativo. 

Esse fato denuncia o modelo de escolarização excludente que historicamente 

tem predominado no Brasil, aspecto que se complexifica quando nos referimos à educação 

superior, pois só uma pequena parcela da população consegue ter acesso e concluir essa 

etapa do ensino e grupos vulneráveis socioeconomicamente ou decorrente de alguma 

limitação (física, visual, auditiva ou intelectual), como é o caso da pessoa com deficiência, 

ficam a margem de todo esse processo. 

Em face do exposto, esse artigo problematiza os fundamentos históricos e os 

desafios para materialização da política de inclusão da pessoa com deficiência na 

educação, considerando a política neoliberal, as interferências da Reforma do Estado sobre 

a configuração da política educacional brasileira e a Universidade Federal do Maranhão. 

 

2 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

É consenso entre os estudiosos da área da educação inclusiva que um 

tratamento diferenciado e que considere as especificidades de cada aluno sujeito é condição 

para que se desenvolva uma educação realmente inclusiva, pois cada pessoa aprende de 

uma forma específica e precisa ser respeitada nas suas particularidades. É necessário 

destacar ainda que a inclusão não deve ser compreendida como uma benesse, mas como 

um direito de justiça social. 
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Chahini (2010) destaca que não se deve ficar restrito apenas a elaboração e 

aprovação de leis é preciso que se trabalhe com ações que sensibilize e conscientize a 

sociedade acerca das especificidades da pessoa com deficiência, demarcando suas 

potencialidades e real inclusão em todos os segmentos da sociedade. Nesse sentido: 

Não adianta combater a discriminação apenas pela adoção de regras proibitivas, é 
necessário promover o acesso das pessoas marginalizadas na sociedade como um 
todo para que haja uma transformação no comportamento e na mentalidade coletiva 
arraigadas por tradições, costumes e pela história. (CHAHINI, 2010, p. 23-24). 

A autora pontua que a educação inclusiva exige repensar e rever práticas 

educativas, sociais e interpessoais a fim de reduzir barreiras arquitetônicas, curriculares e 

atitudinais, pois conforme essa autora dentre os principais entraves que precisam ser 

superados pela educação, destacam-se: a desinformação, o desconhecimento de 

professores frente ao potencial das pessoas com deficiência, o número excessivo de alunos 

em sala de aula, dentre outros. 

A autora Rossato (2009, p. 01) et al defende que: 

discutir a inclusão escolar implica em trazer à tona questões muito amplas, como: o 
pouco investimento no sistema educacional brasileiro; a falta de infraestrutura no 
tocante a recursos físicos para atender a todos os alunos, sejam eles especiais ou 
não; o preconceito; a discriminação; e, a falta de credibilidade que ainda impera em 
relação às pessoas diferentes, principalmente as que possuem algum tipo de 
deficiência. Essas pessoas são desrespeitadas e não são compreendidas como 
seres humanos com potencialidades e capazes de produzir como os demais 
cidadãos. 

Critica-se ainda o fato de que após a Declaração de Salamanca difundiu-se 

bastante a defesa do acesso ao aluno com deficiência nas instituições de ensino, mas 

pouco se fez para assegurar a permanência desses alunos a partir de atendimentos 

especializados. 

Os estudiosos discutem acerca da concepção estigmatizadora que a sociedade 

tem das pessoas com deficiência, definindo-as a partir de incapacidades. Essa concepção 

também está presente no campo educacional e o que era para ser o espaço da inclusão e 

valorização das diferenças, se expressa no plano real como um lugar de discriminações, 

preconceitos e exclusões, os quais, conforme Chahini (2010) privilegiam aquele considerado 

“normal” e estigmatiza o diferente, isto é aquele que não se enquadra nos padrões 

rigidamente estabelecidos pela sociedade e cultivados pelos grupos sociais. Omte apud 

Chahini (2010, p. 16) declara que a: 

concepção do ser humano perfeito é fruto de uma construção elaborada pelo grupo 
social, visto que a deficiência não é um fato que nasce com o sujeito, nem mesmo 
se mostra com o advento de uma enfermidade, mas é antes produzida e mantida por 
um grupo social. 

É necessário destacar que o movimento para a inclusão do aluno com 

deficiência na educação regular não significa desconsiderar fatores de ordem biológica ou 

mesmo qualquer outra condição que incapacite o sujeito de exercer plenamente todas as 
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suas capacidades, pois para estudiosos como Chahini essa seria uma visão romântica, já 

que se desconsideraria o que se concebe como deficiência. 

A supracitada autora adverte que é necessário ter cuidado para não se cultivar 

um processo de normalização, o qual ocorre quando a pessoa com deficiência se esforça 

para passar por “normal”, desconsiderando a realidade que de fato é feita de limitações e 

impedimentos. 

Combater esse tipo de perspectiva é importante porque é uma forma de fazer 

resistência contra a ideia de homogeneidade, que historicamente fez parte da educação 

formal e segregou aquele que não se encaixava no padrão da “normalidade”. Assim, é 

necessário destacar que determinados objetivos educacionais precisam ser flexibilizados 

para atender as necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência. 

Desse modo, a autora destaca que reconhecer que existem múltiplas formas de 

aprendizado é uma maneira de minimizar as dificuldades enfrentadas pelos estudantes com 

deficiência. Convém destacar que não se trata de simplesmente facilitar acesso por meio do 

assistencialismo, mas de oferecer condições adequadas para o acesso e permanência dos 

alunos com deficiência nas instituições de ensino superior, pois o artigo 5º do Decreto nº 

3298, de 20 de dezembro de 1999, o qual regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 

1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências destaca como 

princípio: “III – respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade 

de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, 

sem privilégios ou paternalismos” (BRASIL, 2015) 

Chahini enfatiza ainda que ocorre a resistência por parte de muitas instituições 

de ensino e até de professores quanto a implementação de uma ação pedagógica 

diversificada da que historicamente fez parte da educação formal, estes insistem em 

implementar um modelo tradicional e positivista de educação que não produz resultados 

satisfatórios e se fundamenta na meritocracia. 

Contudo, não se questiona que condições objetivas estiveram esses alunos que 

fazem parte do grupo menos favorecido, que acesso a políticas públicas de qualidade foram 

possíveis, que contexto familiar estão envolvidos, quais as condições socioeconômicas 

fazem parte da sua realidade. Deste modo, é cômodo ressaltar a meritocracia quando se 

tem acesso a serviços públicos e vive-se numa família abastada. É prático responsabilizar o 

indivíduo pelos seus fracassos e insucessos quando este é destituído de condições básicas 

de sobrevivência, quando lhes é negado o direito a saúde, alimentação, moradia, lazer, 

respeito, trabalho, direitos humanos etc. 
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Esse fenômeno faz parte da realidade da educação brasileira já que esta ainda 

reproduz um modelo que, apesar das últimas reformas, não tem conseguido atender a todos 

e nem mesmo tem produzidos resultados satisfatórios no que se refere, sobretudo, a 

educação pública e inclusiva. 

 

3 INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

BRASILEIRO E A REALIDADE DA UFMA 

 

A educação inclusiva, enquanto nomenclatura recorrente na educação surgiu em 

1990 na Conferência Mundial das Nações Unidas – ONU, na qual se discutiu o direito que 

toda pessoa, sem distinção de qualquer natureza, tem à educação (LEITE; SILVA, 2006). 

Contudo, conforme os autores acima esse termo ganhou maior força e 

relevância com a realização da Conferência Mundial de Educação Especial realizada em 

1994 na cidade de Salamanca, na Espanha, da qual se originou a Declaração de 

Salamanca, que tem como princípio fundamental promover a inclusão de todas as pessoas 

nas instituições regulares de educação. 

A proposta é superar as atitudes discriminatórias, as quais caminham de um 

extremo a outro, pois ou a pessoa com deficiência era considerada a partir de práticas 

assistencialistas, que lhes tiravam o direito de exercitar suas habilidades, ou eram 

consideradas com desprezo, isto é tidas como incapazes, inválidas e por isso impedidas de 

viverem plenamente em sociedade. 

No Brasil, o processo de inclusão ocorreu num contexto de exclusão social, 

tendo em vista que os anos de 1990, sob orientação neoliberal, foram marcados pela 

reforma do sistema de educação superior brasileiro, concomitantemente com a Reforma no 

Estado, a qual priorizou o livre mercado, a partir do contexto de privatizações, diversificação 

e diferenciação institucional, num claro processo de empresariamento/mercadorização da 

educação, sobretudo a superior, apesar de utilizar-se do discurso da democratização do 

acesso e permanência. 

Esse contexto de exclusão suscita maiores desafios para a materialização e 

ampliação dos direitos da pessoa com deficiência, fato que tem levado o poder público, os 

movimentos de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, os trabalhadores envolvidos 

e outros sujeitos a lutarem pela garantia de serviços que atendam as especificidades do 

aluno com deficiência. 
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Um exemplo disto foi a instituição dos Núcleos de Acessibilidade pelo governo 

federal por meio do Programa Incluir, os quais objetivam eliminar as barreiras para garantir o 

acesso e permanência dos alunos com deficiência na Universidade.  

Conforme o site oficial do Ministério da Educação, o Programa de Acessibilidade 

na Educação Superior – INCLUIR visa propor: 

Ações que garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições 
federais de ensino superior (Ifes). O Incluir tem como principal objetivo fomentar a 
criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade nas Ifes, os quais respondem 
pela organização de ações institucionais que garantam a integração de pessoas com 
deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas, 
arquitetônicas e de comunicação. (BRASIL, 2015). 

Conforme Santos (2013, p. 1011-1012) os Núcleos devem realizar ações no 

tocante aos aspectos: 

a)Atitudinal: sensibilização por meio de cursos, oficinas, jantares, publicação, 
cartazes, orientação a professores e coordenadores etc.; b) Arquitetônica: reformas 
nos prédios antigos e construção de novos prédios dentro dos princípios das normas 
legais; c) Pedagógicas: orientação a professores, ledores e gravação de materiais; 
digitalização de materiais, etc. e comunicacionais: intérpretes.  

Na UFMA, o Núcleo foi instituído por meio da Resolução nº 121, de 17 de 

dezembro de 2009 e passou a funcionar efetivamente em 2010 com o objetivo de garantir o 

acesso e permanência do aluno com deficiência na universidade através de serviços 

técnicos e profissionais especializados (UFMA, 2009). 

Contudo, essas ações não devem ficar restritas apenas ao Núcleo, mas deve 

envolver toda a comunidade acadêmica, destacadamente os professores, já que são esses 

que estabelecem relação direta com o aluno no tocante a concretização da relação ensino-

aprendizagem. 

As ações do Núcleo têm ocorrido, sobretudo, no atendimento especializado aos 

alunos com deficiência, que no período compreendido entre 2007 a 2014.2, segundo dados 

do Departamento de Organização Acadêmica – DEOAC/UFMA somam 364 alunos incluídos 

pelo sistema de cotas.  

O acompanhamento sistemático e continuado tem se concentrado nas 

deficiências visual e auditiva. Os alunos com deficiência visual contabilizam 28, desses 11 

são cegos e 17 são baixa visão, para esses alunos são assegurados materiais em Braille, 

ampliado ou a partir de softwares específicos para deficientes visuais que permite escutar os 

conteúdos ministrados em sala de aula.  

Quanto aos deficientes auditivos têm-se 04 alunos matriculados, os quais 

contam com a mediação do Intérprete de Libras durante as ministrações das aulas. 

Referente aos alunos com deficiência física o Núcleo realiza contato com as coordenações, 

por meio de memorandos e reuniões, a fim de assegurar turmas no térreo, bem como o 

oferecimento de condições que possibilitem o acesso adequado desses alunos aos 

equipamentos e serviços que a Universidade dispõe. 
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Considerando que a adaptação de estruturas físicas e arquitetônicas, bem como 

a sinalização do campus exige a intervenção da Prefeitura de Campus, o Núcleo organiza 

estudos e encaminha solicitações para que a referida prefeitura realize as 

intervenções/adaptações necessárias. 

O contato também é realizado quando da ocorrência de matrículas de alunos 

com deficiência intelectual, pois estes demandam um maior cuidado no tocante a relação 

ensino-aprendizagem. Diante disso, orienta-se a equipe de professores quanto à 

necessidade de respeitar os ritmos diferenciados de aprendizagens, a flexibilização 

curricular, a adaptação de metodologias, etc. 

É necessário considerar ainda que o Núcleo tem organizado ações de 

sensibilização, junto a alguns cursos de graduação com alunos inclusos, destacadamente os 

que demandam atendimento educacional especializado continuamente (os com deficiência 

intelectual, auditiva e visual), a fim de que estes possam participar ativamente de todos os 

processos que envolvem a educação superior e desmistifique a ideia de incapacidade da 

pessoa com deficiência no que concerne o ensino-aprendizagem. 

Em face desse entendimento, considera-se que é de extrema importância que as 

instituições de ensino superior e destacadamente a Universidade Federal do Maranhão – 

UFMA também contribua para esse processo de inclusão educacional e social através de 

instrumentos materiais, físicos, pedagógicos e sociais que alcance a todos os participantes 

da comunidade acadêmica, no qual o Núcleo de Acessibilidade é uma de suas expressões, 

bem como os departamentos, coordenações e toda a equipe de professores e técnicos da 

UFMA. 

Assim, a referida instituição de ensino superior, por meio do Núcleo busca 

assegurar o direito de todos à acessibilidade, destacadamente através da inclusão de 

pessoas com deficiência à vida acadêmica, promovendo ações que garantam a eliminação 

de barreiras arquitetônicas, comunicacionais, comportamentais, pedagógicas e atitudinais. 

No entanto, essa eliminação exige desde o comprometimento da comunidade 

acadêmica na superação de práticas discriminatórias (barreiras atitudinais), o que exige a 

organização de cursos, oficinas, formações continuadas de sensibilização até o investimento 

em aspectos físicos e arquitetônicos, os quais representam um grande desafio, tendo em 

vista que experienciamos as determinações do capital neoliberal, o qual é marcado pela 

privatização, terceirização e precarização dos serviços públicos e incentivo as instituições 

privadas. 

Diante do exposto, é necessário destacar que a inclusão da pessoa com 

deficiência na educação superior constitui um desafio a ser construído paulatinamente e 

exige a superação de entraves históricos, como é o caso da oferta de formação para 
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professores sobre educação especial, a fim de que estes possam desenvolver atividades 

que realmente atendam as especificidades da pessoa com deficiência. 

No tocante a isso, Chahini (2010) destaca que a educação especial esteve 

ausente da matriz curricular da maioria das instituições de ensino e por isso, muitos 

professores não tiveram contato com essa realidade em suas formações regulares ou 

mesmo complementar. Isso trouxe sérias implicações para o processo de inclusão, já que os 

educadores ficam restritos aos discursos que privilegiam os padrões de normalidade e 

geralmente se assustam quando recebem um aluno com deficiência em sala de aula, pois 

não sabem exatamente como trabalhar pedagogicamente com esse aluno. 

Com a inclusão a diversidade é valorizada, porém esta não deve ocorrer por 

métodos coercitivos, mas por meio da conscientização. Assim, as instituições precisam ser 

transformadas para se adequar a proposta da educação inclusiva, sobretudo no tocante a 

flexibilização dos currículos, formação ou capacitação dos recursos humanos, bem como do 

acesso a espaços e equipamentos especializados que possibilite uma vida mais ativa e 

autônoma por parte dos alunos com deficiência. 

Essa perspectiva é de fundamental importância, pois a partir dela busca-se 

romper com o modelo de educação que não considera a realidade dos alunos, a qual adota 

uma metodologia estranha à vivência acadêmica, o que implica na desmotivação destes e 

no desinteresse em alcançar objetivos envolvendo uma formação acadêmica pública, 

gratuita e de qualidade. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O direito a educação inclusiva constitui um desafio, o qual só será realmente 

efetivado quando houver a superação da perspectiva meramente legalista e passar a ser 

aplicado a partir do entendimento de todo corpo social de que as pessoas com deficiência 

possuem suas potencialidade e limitações como todo ser humano. Assim, além das leis é 

indispensável a prática real no contexto sócio-educacional dos direitos da pessoa com 

deficiência: a metodologias compatíveis, currículos adaptados, profissionais especializados, 

espaços físicos acessíveis, superação das barreiras atitudinais, dentre outros. 

Essa condição exige necessariamente a mudança de postura dos professores, 

familiares e de toda comunidade universitária em geral, bem como a disponibilização de 

recursos financeiros, humanos e materiais, além do compromisso das autoridades da área 

da educação. (LEITE; SILVA, 2006). 
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Diante disso, trata-se de um processo de inclusão que abrange todos os sujeitos 

envolvidos direta ou indiretamente com a educação, os quais devem considerar a pessoa 

com deficiência a partir de suas potencialidades e não somente pelas suas limitações, já 

que esta última dissemina e fortalece uma concepção estigmatizadora e discriminatória 

(CHAHINI, 2010). 

A educação, conforme Masini et al (2015), não promove a inclusão ao matricular 

indiscriminadamente alunos com deficiência, sem a realização de estudos sobre as 

condições necessárias para o acolhimento, o preparo dos professores e transformações nos 

contextos educacionais. 

Desse modo, não se deve trabalhar o conceito de inclusão de maneira abstrata, 

o qual não possui uma relação direta com o real, mas compreendê-lo a partir de situações 

concretas, as quais consideram os indivíduos e suas diferenças como 

possibilidades/oportunidades de aprendizado e não como fator de exclusão e preconceito. 

Essas medidas constituem recursos indispensáveis para que o aluno com 

deficiência não apenas ingresse na universidade, mas permaneça e obtenha êxito na sua 

formação acadêmica, tornando-se um profissional autônomo. 

Ressalta-se ainda que não é suficiente apenas a formulação de uma política de 

educação inclusiva descolada de outras políticas sociais, pois o que se observa na realidade 

brasileira são políticas pontuais, fragmentárias preocupadas apenas “em suprir algumas 

partes ou esferas da inclusão sem, no entanto, considerar que, para a efetivação dessa 

parte, deveriam funcionar, pelo menos, algumas outras partes, para não dizer o todo”. 

(ROSSATO, et al, 2014). Em face disso a pessoa com deficiência deve ser atendida não 

apenas pela perspectiva da educação inclusiva, mas considerando as suas necessidades 

sociais, econômicas, políticas, culturais e humanas. 
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