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RESUMO 
 
Esta pesquisa, vinculada ao Grupo de Pesquisa Observatório de Políticas Educacionais, do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), tem 
como objetivo analisar a tradução da política de inclusão de alunos com deficiência, na 
Educação Superior, por diferentes indivíduos e grupos de atores atuantes no Instituto Federal 
Catarinense – Campus Camboriú (IFC-CAM).  De modo específico, busca-se analisar as 
políticas nacionais de inclusão de pessoas com deficiência na Educação Superior dos últimos 
dez anos; identificar os contextos, as práticas e os modos de gestão dessas políticas, assim como 
analisar os discursos e as representações dos atores em relação a elas no contexto do IFC-CAM. 
O problema de pesquisa configura-se na seguinte questão: Como diferentes indivíduos e grupos 
de atores (alunos, docentes, gestores e profissionais de apoio) traduzem a política de Inclusão 
de alunos com deficiência na Educação Superior no Instituto Federal Catarinense – Campus 
Camboriú? A perspectiva da pesquisa é qualitativa e sua abordagem teórico-metodológica 
fundamenta-se na teoria da atuação política ou policy enactment proposta por Ball, Maguire e 
Braun (2012, 2016). A coleta de dados deu-se por meio de entrevistas com doze atores: uma 
representante da gestão, quatro docentes do nível superior, três acadêmicos com deficiência e 
quatro profissionais de apoio à inclusão. Eles são considerados no estudo como diferentes 
grupos de atores, inseridos no contexto da prática, a saber: os narradores e os empreendedores 
de políticas, os receptores e os entusiastas. As informações foram analisadas com base na 
Análise de Conteúdo conforme apresentada por Franco (2008). Os resultados indicaram as 
diferentes formas de tradução da política pelos entrevistados: os receptores –  alunos e docentes 
– expressaram desconhecer a política e se colocar na condição de “dependentes” de outros 

profissionais para que ela aconteça; os entusiastas, aqueles que apresentam a política por meio 
de suas próprias ações profissionais cotidianas, apresentaram conhecimento dos textos 
nacionais das políticas de inclusão e afirmaram praticá-las em suas atuações; os narradores 
apresentaram todas as ações que a instituição vem desenvolvendo a respeito da política, como 
uma forma de tornar públicas as iniciativas institucionais.  
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Ensino Superior. Política Educacional. Teoria da atuação 
política. Instituto Federal Catarinense. 
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ABSTRACT 

 
This research is linked to the Research Group Observatory of Education Policies, of the 
Graduate Program in Education of the University of Vale do Itajaí (UNIVALI). It aims to 
analyze the translation of the policy for inclusion of students with disabilities in Higher 
Education, by different individuals and groups of actors who attend or work at the Instituto 
Federal Catarinense - Campus Camboriú (IFC-CAM). Its specific focuses are: to investigate 
the national policies for inclusion of people with disabilities in Higher Education over the last 
ten years; to identify the contexts, practices and ways of managing these policies, and to analyze 
the discourses and representations of the actors in relation to these policies, in the context of 
the IFC-CAM. The research problem consists of the following question: How do different 
individuals and groups of actors (students, teachers, managers and support professionals) 
translate the policy on Inclusion of students with disabilities in Higher Education at the Instituto 
Federal Catarinense – Camboriú Campus? The research perspective is qualitative and its 
theoretical-methodological approach is based on the policy enactment theory proposed by Ball, 
Maguire and Braun (2012, 2016). Data was collected through interviews with twelve actors: a 
management representative, four Higher Education teachers, three Higher Education students 
with disabilities, and four inclusion support professionals. The interviewees were grouped into 
the following groups of actors, inserted in the context of practice: narrators and undertakers of 
the policies, beneficiaries, and enthusiasts. The results indicated the different forms of policy 
translation by the interviewees: the recipients – students and teachers, expressed a lack of 
awareness of the policy, and placed themselves in the position of being “dependent” on other 

professionals to make it happen; the enthusiasts, those who present the policy through their own 
daily professional actions, showed a knowledge of the national texts of inclusion policies and 
affirmed that they put them into practice; the narrators presented all the actions that the 
institution has carried out in relation to the policy, as a form of disseminating the institutional 
initiatives.  
 
Keywords: Inclusive Education. Higher education. Education policy. Policy enactment theory. 
Instituto Federal Catarinense. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(PNEEPEI) foi implantada no Brasil, a partir do ano de 2008, para garantir o acesso, a 

participação e a aprendizagem de estudantes considerados público-alvo da Educação Especial: 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação e transtornos funcionais específicos. 

Essa política é ofertada transversalmente em todos os níveis, etapas e modalidades de 

ensino, da Educação Infantil ao Ensino Superior. Nos primeiros anos da sua implantação, alunos 

com deficiência que se encontravam matriculados em escolas especiais passaram a frequentar 

as escolas regulares. Percorrido uma década de sua implantação, o número de matrículas desse 

público na escola regular tem aumentado significativamente nos diferentes níveis de ensino. 

Meletti e Bueno (2011) fazem uma análise crítica do contexto baseados nas Estatísticas da 

Educação Básica do início da implantação da política de inclusão, período 1997-2006 e 

evidenciam o aumento significativo das matrículas em classes regulares. No entanto, eles 

afirmam que, embora tenha havido crescimento do número de alunos da Educação Especial 

incluídos no ensino regular, esse fato ocorre sem qualquer tipo de apoio e parece expressar 

preocupação política com o aumento quantitativo dessas matrículas, mas pouco expressivo em 

relação à qualidade do ensino ofertado. Essas afirmações levam à necessidade de pesquisas 

científicas nessa área.  

Na Educação Superior, esse aumento também foi expressivo e tem produzido uma série 

de interrogações, notadamente as que se referem à participação e à aprendizagem desse público. 

O Censo da Educação Superior (INEP, 2018), que apresentou os principais resultados, registrou 

que, entre 2009 e 2017, o número de estudantes passou de 20.530 para 38.272 estudantes com 

deficiência matriculados nesse nível de ensino.  Apesar do crescimento de matrículas apontado 

nessa área, poucos estudos consolidados sobre o tema foram observados. 

Em se tratando da Educação Superior, a PNEEPEI indica que esse nível de ensino  

[...] se efetiva por meio de ações que promovam o acesso, a permanência e a 
participação dos estudantes. 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, 2008b, p. 
12).  

Com amparo legal, os acadêmicos com deficiência necessitam de uma escolarização que 

atenda às suas especificidades. Nesse caso, a legislação enfatiza a disponibilização de recursos 
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de acessibilidade – arquitetônica, de comunicação e sistemas de informação, de recursos 

didáticos e pedagógicos – necessários à sua participação no ensino, na pesquisa e na extensão. 

Os docentes e os demais profissionais envolvidos necessitam conhecer mais profundamente 

como ocorre esse processo, mesmo porque há outras políticas, como a Lei Nº 13.409, de 28 

dezembro de 2016, que altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre “[...] 

a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior 

das instituições federais de ensino” (BRASIL, 2016, p. 3). Essas legislações garantem, assim, 

vagas para o ingresso de pessoas com deficiência em universidades públicas, reforçam e 

implementam a Educação Especial na perspectiva inclusiva para a Educação Superior.  

O nível da Educação Superior é composto por duas etapas. A etapa dos cursos de 

Graduação destinados àqueles que concluíram o Ensino Médio da Educação Básica e a etapa 

dos cursos de Pós-Graduação composto por: Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-

doutorado, podendo ser ofertados em diferentes modalidades: educação presencial e educação 

a distância.  

No âmbito mundial, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(Decreto Nº 591, de 6 de julho de 1992), estabelece, no artigo 13, letra c), que: “A educação de 

nível superior deverá igualmente torna-se acessível a todos, com base na capacidade de cada 

um, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela implementação progressiva do 

ensino gratuito [...]” (BRASIL, 1992, n.p.). 

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN Nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996), em seu artigo 43, incisos I a VIII, estabelece as finalidades da Educação 

Superior:  

Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; formar profissionais em diferentes áreas do conhecimento [...]; 
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica [...]; promover a divulgação 
de conhecimentos culturais, científicos e técnicos [...] e comunicar o saber [...]; [...] 
prestar serviços especializados à comunidade [...]; promover a extensão [...]. 
(BRASIL, 1996, n.p.). 

Nesse contexto de desenvolvimento e de formação profissional que cabe à Educação 

Superior, articula-se a Educação Especial para garantir a oferta, a permanência e o serviço de 

qualidade a todos os acadêmicos, público-alvo da Educação Especial. Para essa garantia, entre 

as estratégias estabelecidas nas instituições, destacam-se os Núcleos de Acessibilidade, que têm 

o papel de assegurar as condições efetivas de aprendizagem desse público. Esses Núcleos foram 

sendo implantados nas instituições a partir do ano de 2005, respaldados pelo Programa Incluir: 
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Criado em 2005, o Programa Incluir - acessibilidade na educação superior foi 
implementado até 2011, por meio de Chamadas Públicas, realizadas pela SEESP e 
SESU, por meio das quais, as IFES apresentaram projetos de criação e consolidação 
dos Núcleos de Acessibilidade, visando eliminar barreiras físicas, pedagógicas, nas 
comunicações e informações, nos ambientes, instalações, equipamentos e materiais 
didáticos. (BRASIL, 2013, p. 13). 

A partir de 2012, as instituições passaram a receber aporte financeiro, diretamente na 

matriz orçamentária para garantir a acessibilidade na Educação Superior, por meio dos Núcleos 

de Acessibilidade, que se estruturam nos eixos: infraestrutura, currículo, comunicação e 

informação, programas de extensão e programas de pesquisa. Em particular, nos Institutos 

Federais de Educação, foram implantados, em âmbito nacional, os Núcleos de Atendimento às 

Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE). 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados por meio da 

Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Consta, no Art. 6º, inciso I dessa lei, que o objetivo 

dessas instituições é “[...] ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis 

e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos 

diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional 

e nacional” (BRASIL, 2008a, p. 1). Desse modo, os Institutos constituem um modelo de 

instituição de educação profissional e tecnológica que visa atender às demandas por formação 

profissional, por meio de conhecimentos científicos e tecnológicos com foco nos arranjos 

produtivos locais, também na perspectiva inclusiva.  

Com base nesse propósito, em 2014, o NAPNE foi implantado no Instituto Federal 

Catarinense – IFC.  De acordo com o Conselho Superior do Instituto, na Resolução Nº 083 -

CONSUPER/2014, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas 

(NAPNE) tem a finalidade de: “I - Desenvolver ações de implantação e implementação de 

Programas e Políticas de inclusão, conforme as demandas [...]. II - Promover na instituição a 

cultura da educação para a inclusão, promovendo a quebra das barreiras atitudinais, 

educacionais e arquitetônicas” (IFC, 2014a, p. 3).  

Em face do crescimento expressivo de matrículas de estudantes com deficiência no 

Ensino Superior e tendo à frente a efetiva implantação de programas e de políticas de inclusão 

no âmbito dos Institutos Federais de Educação, busca-se, na presente pesquisa, analisar como 

diferentes grupos de atores traduzem a política de inclusão do público-alvo da Educação 

Especial, na Educação Superior, notadamente no Instituto Federal Catarinense – Campus 

Camboriú (IFC-CAM). Tal escolha ocorreu devido a minha atuação nessa instituição há mais 

de quatro anos, como tradutora intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e, também, 

como membro da equipe do NAPNE. Foi nesta fase de minha carreira profissional que comecei 
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a me interessar pela política de inclusão na Educação Superior, porque, para além das minhas 

atividades de intérprete de Língua de Sinais, interessava-me por conhecer as experiências de 

inclusão dos demais estudantes com deficiência e as políticas públicas para esse grupo de 

pessoas. Dessa maneira, foi nesse ambiente no qual estou inserida que busquei compreender o 

contexto da inclusão na Educação Superior, especialmente como a política acontece, como ela 

é traduzida no contexto da prática e como aqueles que dela participam estão envolvidos.  

Para entender-se de maneira ampliada tal problemática, realizou-se, inicialmente, um 

balanço do que se tem produzido sobre o tema. As pesquisas que abordam sobre a política de 

inclusão dos alunos com deficiência na Educação Superior têm originado conhecimentos que 

orientam as relações de ensino aprendizagem desse público.  

As bases de busca foram: Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), periódicos da CAPES, Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO). Foram considerados, para esse levantamento, os últimos cinco anos de publicação 

de pesquisas no nível nacional – de 2014 até 2018. Foram realizados também os seguintes 

refinamentos: pesquisas brasileiras das áreas da Educação e da Educação Especial e pesquisas 

revisadas por pares. Os descritores utilizados em cada um dos repositórios de pesquisas foram: 

“Atendimento Educacional Especializado” AND “Ensino Superior”; “Educação Especial” AND 

“Ensino Superior”; “Pessoa com Deficiência” AND “Ensino Superior”.  

A partir desse plano de revisão, foram localizadas 230 pesquisas, das quais 67 foram 

incluídas para análise. As demais foram excluídas considerando os seguintes critérios: 34 eram 

sobre a formação de professores para Atendimento Educacional Especializado (AEE) ou para 

inclusão da pessoa com deficiência, mas não no nível superior de ensino; 20 pesquisas se 

repetiam nos diferentes bancos de dados; 103 pesquisas não se tratavam da inclusão das pessoas 

com deficiência no Ensino Superior e três delas eram pesquisas estados da arte, não sendo 

estudos primários, mas, sim, estudos secundários que se utilizaram de estudos primários para 

se constituírem. 

Para melhor analisar os resultados das pesquisas, optou-se, a posteriori, por distinguir 

as 67 pesquisas por eixos, de acordo com o público-alvo nos quais se concentraram, a saber: 

1) Pesquisas realizadas com docentes e/ou gestores de instituições de Ensino Superior.  

2) Pesquisas realizadas com discentes com deficiência do Ensino Superior.  

3) Pesquisas realizadas tanto com discentes como com os docentes/gestores do Ensino 

Superior. 

4) Pesquisas documentais.  
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No primeiro eixo, as principais pesquisas localizadas foram: Goulart (2014), Castro e 

Almeida (2014), Silveira (2015), Dillenberg (2015), Seger (2016), Silva, M. M. da (2016), 

Michels (2016), Ciantelli e Leite (2016), Moraes, J. M. de (2017), Okubo (2017), Ciantelli, 

Leite e Nuernberg (2017), Dalgalo (2018), Fiorin (2018) e Moreira (2018). Nos resultados 

desses estudos, foi possível perceber alguns pontos em comum: a falta de preparo dos 

professores, a necessidade de formação destes para atender aos acadêmicos com deficiência e 

uma perspectiva negativa com relação às possibilidades de aprendizagem dos alunos com 

deficiência na Educação Superior.  

No segundo eixo, com foco nos estudos realizados com os discentes com deficiência, 

foram localizados os estudos de: Limeira (2014), Guerreiro, Almeida e Silva Filho (2014), 

Zampar (2015), Silva, M. M. da (2016), Saraiva (2017), Conceição (2017), Machado (2017), 

Almeida (2017), Carvalho, D. L. (2017), Moura, Leite e Martins (2017) e Moreira (2018). 

Nesses trabalhos, os resultados revelaram que não há consonância entre a prática pedagógica e 

as necessidades acadêmicas dos alunos 

No terceiro eixo, cujos resultados das pesquisas centram-se tanto nos discentes quanto 

nos docentes e/ou gestores, destacam-se os estudos de: Castro e Almeida (2014), Rocha (2015), 

Rangel (2015), Torres (2015), Lopes (2016), Cruz (2016), Almeida (2017), Silva, D. S. da 

(2018), Souza (2018) e Santos (2018). Os resultados de suas pesquisas demonstram a 

prevalência de ações integracionistas no interior das Instituições de Ensino, que transferem para 

os alunos a adequação ao contexto universitário e a falta de diretrizes para garantir o acesso, a 

permanência, a participação e a aprendizagem desse público nesse nível de ensino. 

No último eixo, das pesquisas que não utilizaram participantes, mas que se pautaram em 

estudos de natureza documental, foram localizados: Monteiro (2016), Briega (2017), 

Nascimento (2017) e Pinto (2018).  

Dentre as pesquisas localizadas, observou-se que os resultados apresentam tanto 

experiências positivas como negativas. Com relação aos alunos com deficiência na Educação 

Superior, alguns resultados expressam o viés positivo do contexto, como, por exemplo, a 

pesquisa de Fiorin (2018), que conclui que os setores desenvolvem um trabalho essencial nas 

Instituições de Ensino e que interferem diretamente no processo acadêmico dos estudantes na 

universidade: no acolhimento, na aprendizagem, na permanência e na conclusão de curso. 

Outros resultados, porém, apontaram para o despreparo profissional, a carência estrutural, a 

falta de financiamento; enfim, circunstâncias de realidades que ainda carecem de mais 

pesquisas científicas. Pouquíssimas pesquisas foram realizadas nos Institutos Federais de 

Educação brasileiros.  
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Diante dos resultados localizados, observou-se uma lacuna para o desenvolvimento 

desta pesquisa, cujo foco se concentra não em determinados grupos, mas busca inserir na 

discussão, de forma articulada, os diferentes grupos de atores e suas traduções a respeito da 

política de inclusão dos alunos público-alvo da Educação Especial no Ensino Superior, 

envolvendo, na mesma pesquisa, gestores, docentes, alunos e profissionais de apoio da 

Educação Especial. Costa (2017), que realizou sua pesquisa na perspectiva dos gestores 

universitários sobre a inclusão dos estudantes com deficiência nesse nível de ensino, destacou, 

em suas considerações finais: “Penso ser profícuo analisar as experiências vivenciadas no 

ambiente acadêmico por gestores, professores e estudantes, fazendo um paralelo entre os 

movimentos de inclusão e os impactos dessa convivência” (COSTA, 2017, p. 139). 

À luz dos estudos realizados e com base na abordagem analítica de políticas proposta 

por Ball e Bowe (1992 apud MAINARDES, 2006), notadamente seus estudos sobre o Ciclo de 

Políticas, e a Teoria da Atuação política, ou Policy Enactment, proposta por Ball, Maguire e 

Braun (2012), buscou-se, nesta pesquisa, analisar a tradução da política de Educação Especial 

na perspectiva inclusiva, levando em conta a voz de todos os atores envolvidos na inclusão de 

alunos com deficiência no Ensino Superior. Considerou-se que a voz desses autores permite um 

olhar mais articulado sobre o mesmo fenômeno.  

O enfoque direcionado para o contexto da prática está relacionado ao conceito de Ciclo 

de políticas proposto por Ball e Bowe (1992 apud MAINARDES, 2006). Para esses autores, a 

análise da política perpassa diferentes contextos que circulam entre a dimensão micro e macro. 

Segundo os pesquisadores, é preciso levar em conta o contexto da influência, onde atuam as 

redes sociais -  de partidos políticos, do governo e do processo legislativo –; o contexto da 

produção de textos, onde os textos das políticas são produzidos; e o contexto da prática, onde a 

política está sujeita à interpretação e à tradução, as quais podem apresentar mudanças 

significativas na política original. Esses fatos não ocorrem de forma linear; ao contrário, a 

política se constitui em um ciclo não estático, nem consecutivo, que depende da interpretação 

de cada um dos envolvidos com a política.  

Na teoria da atuação política ou policy enactment, Ball, Maguire e Braun (2016) 

propõem um conjunto de pressupostos acerca da formulação, da interpretação e da tradução de 

políticas, em um movimento metodológico de interação constante entre teoria e dados. A 

respeito dos estudos sobre políticas educacionais, os autores afirmam que  

[...] muitos dos estudos que exploram como as políticas são colocadas em prática 
falam de “implementação” que é geralmente vista tanto como um processo “de cima 

para baixo” ou “de baixo para cima” de fazer a política funcionar […]. Em contraste, 

vemos a atuação de políticas como um aspecto dinâmico e não-linear de todo o 
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complexo que compõe o processo de política [...]. (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 
2016, p. 18). 

Significa dizer que, na concepção dos autores, a política não é simplesmente 

implementada de maneira linear e acrítica no contexto da prática. Ela é incorporada, 

transformada, traduzida de diferentes maneiras e por diferentes atores no contexto da escola. O 

conceito de interpretação e de tradução da política é utilizado pelos autores para se referir a essa 

dinâmica ativa dos diferentes sujeitos em relação à política. Desse modo, neste estudo, buscou-

se apreender os diferentes modos de tradução da política pelo conjunto de atores envolvidos no 

processo. 

Estudos dessa natureza e com esse enfoque, notadamente no Ensino Superior e/ou nos 

Institutos Federais, não foram localizados. Compreender como a política de inclusão na 

Educação Superior é traduzida pelos diferentes sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem levou à questão problema desta pesquisa: Como diferentes indivíduos e 

grupos de atores (alunos, docentes, gestores e profissionais de apoio) traduzem a política 

de inclusão de alunos com deficiência na Educação Superior em um Campus do Instituto 

Federal Catarinense?  

Foi no amparo dessa abordagem que se procurou alcançar o objetivo geral: Analisar a 

tradução da política de inclusão de alunos com deficiência, na Educação Superior, por 

diferentes indivíduos e grupos de atores, atuantes em um Campus do Instituto Federal 

Catarinense. 

De modo mais específico, o estudo buscou:  

a) Analisar as políticas públicas nacionais de inclusão para pessoas com deficiência na 

Educação Superior, no Brasil, nos últimos dez anos.  

b) Identificar os contextos, as práticas e os modos de gestão da política de inclusão de 

alunos com deficiência no IFC-CAM.  

c) Analisar os discursos, as representações e as traduções dos atores em relação à política 

de inclusão de alunos com deficiência no contexto do IFC-CAM. 

Tendo em vista os objetivos, considera-se importante analisar a política a partir do 

contexto onde ela ganha “vida”, ou seja, no contexto da prática. A pesquisa propôs, ainda, 

discutir, de forma plurilateral, sobre a atuação da política especialmente sobre a configuração 

física e tecnologia da instituição, os instrumentos de apoio utilizados para atender às 

especificidades dos acadêmicos com deficiência, bem como sobre as estratégias pedagógicas 

utilizadas para atender às especificidades dos acadêmicos, público-alvo da Educação Especial 

e, sobre o acesso, permanência e o sucesso desse público no Ensino Superior.  
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Assim sendo, este estudo é composto, para além desta introdução, por mais cinco 

capítulos. O segundo capítulo refere-se à abordagem metodológica, fundamentando na teoria 

de atuação de política educacionais, criada por Ball, Maguire e Braun (2012), o referencial 

metodológico utilizado. Esse capítulo apresenta também o contexto da pesquisa: a instituição e 

os atores participantes, bem como relata sobre a produção de dados e suas peculiaridades, como 

o método utilizado, detalhes sobre as entrevistas realizadas, os procedimentos éticos e de análise 

dos dados. 

O terceiro capítulo, intitulado O contexto de produção de textos: políticas públicas de 

inclusão para pessoas com deficiência na Educação Superior dos últimos dez anos, é 

apresentado por meio de quatro eixos e de documentos nacionais e institucionais que tratam da 

política de Educação Especial na perspectiva inclusiva para estudantes do nível superior de 

ensino. Os eixos estipulados foram: acessibilidade, transversalidade, formação de professores 

e acesso, permanência e participação dos estudantes com deficiência na Educação Superior. 

 O quarto capítulo, O contexto situado e o contexto material sobre a política de inclusão 

dos alunos com deficiência no Ensino Superior, trata da identificação dos contextos e das 

práticas e os modos de gestão da política de inclusão de alunos com deficiência no IFC-CAM. 

Nele, discorre-se sobre a história da instituição no que se refere à inclusão do público-alvo da 

Educação Especial e também de como ela se encontra atualmente em termos de estrutura física 

e tecnológica para atender a essa demanda. 

O quinto capítulo, sob o título O conhecimento da política de Educação Especial na 

perspectiva inclusiva e as culturas profissionais, teve o intuito de analisar os discursos, as 

representações e as traduções dos atores em relação à política de inclusão dos acadêmicos com 

deficiência no IFC-CAM. Por fim, no sexto e último capítulo deste estudo, constam as 

considerações finais. 

 

 

  



22 
 

2 ABORDAGEM METODOLÓGICA  

Neste capítulo, aborda-se, em primeiro lugar, o referencial teórico metodológico desta 

pesquisa. Em seguida, delineia-se o contexto da pesquisa, o perfil da instituição e dos atores 

participantes. Por fim, discorre-se sobre o procedimento de produção de dados, que envolveu 

entrevistas com os atores participantes.  

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

Por tratar-se de uma pesquisa que analisou uma política, dentro de um contexto 

educacional, a metodologia qualitativa foi a que ofereceu melhor sustentação ao processo de 

investigação. Como referencial de análise, tomou-se a teoria de atuação de políticas 

educacionais fundamentada na obra Como as escolas fazem as políticas: atuação em escolas 

secundárias, cujo título original é How schools do policy: Policy enactments in secondary 

schools, publicada na Inglaterra, no ano de 2012, por Ball, Maguire e Braun. Para os autores:  

[…] um quadro de atuações das políticas precisará considerar um conjunto de 

condições objetivas em relação a um conjunto de dinâmicas “interpretativas” 

subjetivas. Assim o material, o estrutural e o relacional precisam ser incorporados na 
análise de políticas a fim de compreender melhor atuações das políticas no âmbito 
institucional. (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 37).  

A partir dessa teoria, foram constituídas as dimensões contextuais da atuação da política 

de educação inclusiva no IFC-CAM para os alunos com deficiência, observando:  

a) O contexto situado, que detalha os aspectos da localidade e da história local ligada ao 

IFC-CAM, estabelecendo relações desse contexto com a política educacional de 

educação inclusiva de alunos com deficiência.  

b) As culturas profissionais, que examinam os valores e o envolvimento dos professores, 

como eles atuam diante da política de educação inclusiva de alunos com deficiência. 

Ball, Maguire e Braun (2016, p. 45) afirmam que: “A maioria das escolas tem conjuntos 

distintos de culturas profissionais, perspectivas e atitudes que têm evoluído ao longo do 

tempo e que incidem respostas políticas de forma particular”.  

c) Os contextos materiais, que norteiam a configuração do aspecto físico, de modo a 

identificar, na instituição, os edifícios, a quantidade de servidores, a tecnologia; enfim, 

toda a infraestrutura, neste caso, ligada à política de educação inclusiva de alunos com 

deficiência. Para Ball, Maguire e Braun (2016, p. 48): “Edifícios, a sua disposição, 

qualidade e amplitude (ou não) podem ter um impacto considerável sobre atuações de 
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políticas”. Esse contexto é um fator mediador no trabalho de atuação de políticas em 

espaços educacionais. Ele é único para cada espaço.  

Tendo em vista que o estudo de caso aborda o singular de um determinado espaço, a 

teoria delineada por Ball, Maguire e Braun corrobora para a análise de tradução da política de 

inclusão de alunos com deficiência. Para os autores, “[…] as políticas são formações 

discursivas; elas são conjuntos de textos, eventos e práticas que falam com processos sociais 

mais amplos de escolaridade, tais como a produção do ‘aluno’, o ‘propósito da escolaridade’ e 

a construção do ‘professor’” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 173).  

A abordagem do ciclo de políticas educacionais, considerada uma das primeiras 

abordagens propostas por Stephen Ball, também deu suporte às análises da pesquisa. Essa 

abordagem destaca a natureza complexa e controversa da política educacional, enfatiza os 

processos micropolíticos e a ação dos profissionais que lidam com as políticas no âmbito local 

e indica a necessidade de articularem-se os processos macro e micro na análise de políticas 

educacionais.  

Concordando com essa óptica, recorre-se aos documentos das políticas públicas 

nacionais de inclusão para pessoas com deficiência na Educação Superior para analisá-los no 

contexto da prática, no qual a política é traduzida. 

2.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

Nesta seção, discorre-se sobre o perfil da instituição participante e dos atores que 

colaboraram com esta pesquisa.  

2.2.1 Instituição participante  

O local pesquisado é um dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

criados por meio da Lei Nº 11.892/2008, vinculados ao Ministério da Educação (MEC). Estes 

constituem um novo modelo de instituição de educação profissional e tecnológica, que visa 

responder às demandas crescentes por formação profissional, por difusão de conhecimentos 

científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos locais. O Instituto Federal 

Catarinense (IFC) estabelece-se como uma instituição de Ensino Superior, Básica e 

Profissional, pluricurricular e multicampi, especializada em ofertar educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Ao apresentar o perfil da instituição, Hoepers 

(2017) afirma:  
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A gestão central do Instituto Federal Catarinense (IFC) está localizada na Reitoria, na 
cidade de Blumenau, (...). No total são 8.781 alunos matriculados, distribuídos em 100 
cursos, com 1.585 servidores computados em seus campi de lotação, sendo destes 808 
docentes subdivididos em 694 efetivos - entre eles, 649 com dedicação exclusiva 
(DE). Além desses, há 84 professores substitutos, 30 temporários, com carga horária 
de 20 ou 40 horas, e 777 técnicos administrativos. Na Reitoria não há docentes 
lotados, porém há professores que desempenham suas funções na administração 
central. (HOEPERS, 2017, p. 47). 

Ressalta-se que, ao todo, além da reitoria, são 15 Campi que pertencem ao IFC, cada 

um com sua própria organização. No entanto, este estudo acontecerá com foco apenas no 

Campus Camboriú (Figura 1). A história do IFC-CAM iniciou com o termo de acordo celebrado 

no dia 8 de abril de 1953, entre o Governo da União e o do Estado de Santa Catarina, para a 

instalação de uma Escola Agrotécnica no Município de Camboriú. Assim, naquele ano, o 

Colégio Agrícola de Camboriú iniciou suas atividades com o curso Ginasial Agrícola. Apesar 

de ser uma instituição nomeada como “agrícola”, a partir de 2008, com o advento da Lei Nº 

11.892, transformou-se em Campus do IFC.  

Figura 1- Mapa aéreo IFC-CAM 

 
Fonte: Adaptada pela autora para fins de pesquisa de Google Maps1. 

De acordo com informação do site da reitoria: “Localizado no município de Camboriú, 

estado de Santa Catarina, o Campus possui uma área total de 205,0 hectares, com 9.024 m² de 

área construída, sendo que, dessa área, 5.840 m² são destinados a atividades agropecuárias” 

(IFC, 2014b, n.p.). No entanto, após se tornar Instituto Federal, teve a possibilidade de oferecer 

cursos superiores à comunidade. São ofertados os cursos de Graduação em: Licenciatura em 

 
1 Imagem extraída de https://urlzs.com/9s3yN. Acesso em: 10 mar. 2019. 
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Pedagogia, Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Sistemas de Informação, Tecnólogo 

em Sistemas para Internet e Tecnólogo em negócios Imobiliários, e, além destes, no IFC-CAM, 

ainda são oferecidos os cursos de Pós-Graduação lato sensu, sendo em Educação, em Gestão e 

Negócios e em Treinador e Instrutor de Cães-guia. 

Ao todo, nesse Campus, estudam, atualmente, 2.245 alunos. Destes, 1.254 estão 

matriculados no Ensino Médio e 991, no Ensino Superior. Para atender a esse público, há um 

quadro de servidores composto por 147 docentes, 90 técnicos administrativos e 68 contratados 

por terceirização, somando 305 profissionais de diferentes áreas. 

Quanto aos alunos público-alvo da Educação Especial, há, na instituição, hoje, assistidos 

pelo Atendimento Educacional Especializado, 18 alunos, dos quais 12 se encontram no Ensino 

Médio e seis, no Ensino Superior. 

2.2.2 Atores participantes  

Os participantes foco da pesquisa foram três alunos com deficiência matriculados na 

Graduação do IFC-CAM: um aluno com deficiência intelectual, um aluno com Síndrome de 

Asperger e um aluno surdo. Além deles, três docentes das disciplinas dos cursos de Graduação, 

em que há a presença dos acadêmicos com deficiência, e o professor de LIBRAS. 

Representando a gestão da instituição, foi convidada a pessoa que responde pela Diretoria de 

Desenvolvimento Educacional. Também participaram quatro profissionais do apoio da 

Educação Especial na perspectiva inclusiva, envolvendo uma intérprete de LIBRAS e o grupo 

que compõe o AEE da instituição: o psicólogo, a orientadora educacional e a professora de 

Educação Especial. 

2.2.2.1 PERFIL DOS ATORES PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Ao descrever o perfil dos atores participantes da pesquisa, houve o embasamento na 

teoria de Ball, Maguire e Braun (2016). Eles identificam os sujeitos que constituem o contexto 

escolar como atores, categorizados de forma não linear. Os autores apontam: 

Essas categorias de “atores” ou posições não são necessariamente ligadas a indivíduos 
específicos. Nem são fixas, unificadas e mutuamente “tipos’ exclusivos de 

professor/adulto em cada caso. Algumas pessoas podem se mover entre esses papéis 
em diferentes aspectos do seu trabalho ou podem combinar diferentes aspectos do 
trabalho de política em suas interações com os colegas. (BALL; MAGUIRE; 
BRAUN, 2016, p. 75). 

Ball, Maguire e Braun criaram e nomearam categorias para os atores que vivenciam as 

políticas educacionais. Dessa forma, buscou-se, no Quadro 1 a seguir, identificar os atores 
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participantes. Diferentes cores para indicar cada uma das categorias foram utilizadas, bem como 

ícones para a identificação dos atores ao longo da pesquisa foram introduzidos.  

Quadro 1 - Atores, trabalho com a política, cores e ícones utilizados 

Atores Cor Trabalho com a política Ícone 

Narradores e empreendedores Verde Interpretação, seleção e execução. 

Defesa, criatividade e integração. 

 

  

Entusiastas Amarelo Investimento, criatividade, satisfação e 

carreira. 

 

Receptores Laranja Sobrevivência, defesa e dependência. 

 

 

 

Receptores2 Azul Sobrevivência, defesa e dependência. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Ball, Maguire e Braun (2016). 

No Quadro 2 que segue, apresenta-se o perfil da gestora da instituição. 

Quadro 2 - Gestora entrevistada 

 Lúcia3 

 Formação profissional Ensino Médio com o magistério. Primeira graduação Ciências 
Contábeis. Licenciatura com Habilitação em Informática, 
Administração e Contabilidade. Especialização em 
Metodologia do Ensino. Mestrado em Ciências da Computação 
e Doutorado em Engenharia da Produção. 

Tempo de gestão na instituição Desde 2008, dez anos. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

Quanto à atuação da gestão, representada pela entrevista realizada com uma das 

diretoras, é perceptível que sua formação profissional condiz ao cargo que ocupa. Ela está na 

gestão há dez anos e demonstra uma atuação efetiva no acompanhamento do processo de 

 
2 A teoria da obra de Ball, Maguire e Braun não apresenta uma categorização para os discentes, mas, neste estudo, 
utiliza-se para os alunos a categoria dos receptores. 
3 Preservando a identidade dos atores participantes, todos os nomes utilizados na pesquisa são fictícios. 
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inclusão no Ensino Superior no IFC-CAM desde o início (2008). Na concepção de Ball, 

Maguire e Braun (2016), os diretores de uma instituição usualmente atuam como narradores 

de políticas. Os narradores agem em parceria com outra categoria de atores que seriam os 

empreendedores.  

Diretores e empreendedores de políticas institucionais desempenham um papel 
fundamental na interpretação e na elaboração de significados e são eles próprios 
locais-chave na articulação discursiva da política. Ou seja, parte do papel de diretores 
e o trabalho de empreendedores é juntar políticas díspares em uma narrativa 
institucional, uma história sobre como a escola funciona, como ela faz [...]. (BALL; 
MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 77). 

Em face do papel representado pelos diretores, por atuarem como “locais-chave” na 

articulação da política, considera-se fundamental inserir a gestora entre os sujeitos da pesquisa. 

Além da gestora, fizeram também parte da pesquisa os profissionais de Apoio que atuam no 

atendimento aos alunos público-alvo da Educação Especial no IFC-CAM, conforme mostra o 

Quadro 3. 

Quadro 3 - Profissionais de Apoio entrevistados 

 Ana Maria Victor Natália 
Formação 

profissional 
Graduada em 
Pedagogia. Pós-
graduada em Arte e 
Educação e em 
LIBRAS. 
Mestranda em 
Educação. Possui 
prova de 
proficiência 
também em Língua 
de Sinais. 

 Graduada em 
Pedagogia (Educação 
Especial em deficiência 
mental), pós-graduada 
em Psicopedagogia, 
Alfabetização e 
Letramento no Ensino 
Fundamental e 
Alfabetização em 
classes populares. 
Mestrado em Educação, 
Doutorado em 
informática na 
educação e Pós-
doutorado em 
educação. 

Graduado em 
Psicologia 
fenomenológica 
existencialista, 
formação em saúde 
mental coletiva, e 
capacitação em 
Atendimento 
Educacional 
Especializado. 
 

Graduada em 
Pedagogia, 
licenciatura em 
Séries Iniciais e 
orientação, 
especialista em 
psicopedagogia, 
Mestrado em 
educação e 
doutoranda em 
educação. 
 

Tempo de 
atuação na 
Educação 

Superior e/ou 
no AEE 

De três a quatro 
anos 

Três anos Três anos Três anos 

Um ano e meio no 
IFC-CAM. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

Sobre esse grupo de atores, identificados no Quadro 3, há uma tradutora intérprete de 

LIBRAS e os profissionais que fazem parte do AEE, conforme indica o documento que 

regulamenta o AEE da instituição. A intérprete de LIBRAS possui formação profissional 

condizente ao cargo ocupado e tempo de atuação na Educação Superior. O psicólogo possui 

além da formação em psicologia uma especialização em AEE. A orientadora educacional tem 
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formação em Pedagogia, com Pós-Graduação stricto sensu. A professora de Educação Especial 

também tem formação compatível para atuação no cargo e Pós-Graduação stricto sensu. 

Para Ball, Maguire e Braun (2016), esse grupo de atores são categorizados como 

entusiastas. Estes podem ser modelos de política ou influentes, os que dão forma à política na 

prática e são exemplo para os outros. As políticas são traduzidas concomitantemente e atuadas 

por meio da sua prática. Profissionais entusiastas escalam outras pessoas para as possibilidades 

da política; eles “falam” da política pela sua prática e transitam entre papéis de especialistas e 

responsabilidades para tornar a atuação da política um processo coletivo. 

Outra categoria de atores são os receptores, os quais se considera os alunos e os docentes 

que participaram da pesquisa, conforme apresentado no Quadro 4. 

Quadro 4 - Docentes entrevistados 

 Prof. Antônio Prof. Douglas Prof. Marcos Prof. Mônica 
Formação 

profissional 
Letras LIBRAS. 
Pós-Graduação em 
política de 
educação de Surdos 
e Mestrado em 
tradução e 
interpretação. 

Tecnologia em 
Sistema de 
Informação. 
Mestrado em 
Educação e 
Doutorado em 
Engenharia do 
Conhecimento.  
 

Graduado em 
Ciência da 
Computação. 
Especialista em 
Administração de 
Sistemas da 
informação e 
mestre em 
Educação 
Científica e 
Tecnológica.   

Graduado em 
Sistemas da 
Informação com 
especialização em 
Docência do Ensino 
Superior. 
 

Tempo que 
leciona na 
Educação 
Superior 

Seis anos 18 anos 8 anos Um ano 

Quatro anos no 
IFC-CAM. 

Um ano no IFC-
CAM. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

Ao grupo de atores referente aos docentes, observou-se que todos têm formação 

profissional desejada para a Educação Superior. Dois docentes têm Mestrado, um tem 

Doutorado e uma Pós-Graduação Lato Sensu. Três deles lecionam, nesse nível de ensino, há 

mais de seis anos e apenas uma iniciou carreira recentemente. No entanto, mesmo os com mais 

experiência de sala de aula relataram que suas experiências foram com apenas um ou dois 

alunos com deficiência. Ball, Maguire e Braun (2016) criaram categorias para representar os 

atores, no caso desta pesquisa, os professores que estariam na condição de receptores.  

Não surpreendentemente, a maioria dos professores iniciantes e recém-formados e 
muitos assistentes de professores, e, às vezes, professores mais experientes, exibem 
“dependência da política” e altos níveis de conformidade. Eles estão à procura de 
orientação e direção, em vez de tentar qualquer criatividade. Ou melhor, sua 
criatividade é fortemente moldada ou articulada com as possibilidades da política. 
(BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 93). 
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De acordo com os autores, os professores dependem fortemente de “interpretações” da 

“interpretação” da política; seriam, assim, consumidores do trabalho de tradução. 

Finalmente, aqueles que são talvez os principais atores a participarem da pesquisa, pois 

sem eles não haveria necessidade de política educacional, os estudantes público-alvo da 

Educação Especial, apresentados no Quadro 5 a seguir. 

Quadro 5 - Estudantes entrevistados 

 Iago Murilo Nilson 

Idade 21 22 21 

Curso Bacharelado em Sistemas da 
Informação. 

Tecnólogo em Sistemas 
para Internet. 

Tecnólogo em Sistemas 
para Internet. 

Período Sexto período Segundo período Segundo período 

Motivos da escolha 
do curso 

Capacidade em lidar com a 
tecnologia, de procurar 
soluções criativas para os 
problemas das pessoas. 

Gosto pela internet, por 
desenvolver e aprender 
sobre computador e obter 
informações. 

Mais matemática, mais 
lógica, carga horária é um 
pouco menor, e mais 
compactado do que o 
bacharel. 

Deficiência Asperger Surdez Deficiência Intelectual 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

Quanto ao grupo de atores referente aos alunos, este foi identificado, também, como 

receptor da política de inclusão, pois, assim como os docentes, os alunos também dependem da 

política – no caso desta pesquisa, da política de inclusão para garantir acesso, permanência e 

sucesso dos estudantes. 

No mais, é perceptível que são todos jovens4, dois deles estão no início da Graduação, 

no segundo período, e um deles já na metade do curso, no sexto período. Semelhantemente, os 

três alunos buscam formação na área da computação, dos quais um frequenta o curso em 

Bacharelado em Sistemas da Informação (BSI). Segundo Monqueiro (2011), o BSI está voltado 

à administração de sistemas computacionais, é muito forte em análise de projetos e estudos de 

casos, por isso o curso estuda o problema e escolhe a melhor solução na área computacional. 

Esse conceito relaciona-se aos motivos relatados por Iago ao ser entrevistado. 

Os outros dois alunos são do curso para Tecnólogo em Sistemas para Internet (TSI). 

Também explica Monqueiro (2011) que o curso tecnológico tem uma duração menor e tem em 

sua matriz curricular conteúdos mais específicos à área que se destinam. Essa explicação 

também corrobora com os motivos pela escolha do curso por um dos acadêmicos. 

 
4 O conceito de jovens é compreendido, nesta pesquisa, segundo Groppo (2010), pela construção de identidades e 
pela produção de diversidade sociocultural. 
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2.3 PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO DE DADOS 

Esta seção trata do processo para as entrevistas com os atores participantes, dos 

procedimentos éticos e de análise de dados. 

2.3.1 Entrevistas com os atores participantes 

Entrevistas são formas de produzir dados que, apesar de comuns nas pesquisas 

qualitativas, exigem extrema atenção para a sua aplicação. Nesta pesquisa, optou-se pela 

entrevista semiestruturada. Assim sendo, partiu-se de um roteiro previamente elaborado, a partir 

de três eixos: 1) Identificação dos entrevistados e o contexto do IFC-CAM; 2) Conhecimento 

da Política e culturas profissionais; 3) Contexto material.5  

As entrevistas foram todas previamente agendadas e realizadas na própria instituição 

contexto desta pesquisa. Os participantes foram convidados a responder às questões da 

entrevista em data que lhes fosse mais oportuna. Além disso, foram seguidos todos os 

procedimentos éticos.6 

2.3.1.1 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

O projeto da pesquisa foi aprovado sob o Parecer no 2.895.747, sendo submetido a dois 

Comitês de Ética que envolvem pesquisas com Seres Humanos, em primeiro lugar na instituição 

proponente desta pesquisa, a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), e, posteriormente, na 

instituição considerada coparticipante, o próprio Instituto Federal Catarinense. 

Quando do início da coleta de dados, cada um dos entrevistados foi devidamente 

informado sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e cada qual obteve 

consigo uma via do documento. Ao término das entrevistas, todas gravadas em áudio e duas 

filmadas, pelo fato de os entrevistados serem pessoas surdas, elas foram transcritas e enviadas, 

por e-mail, aos participantes. Nenhum deles optou por realizar modificações do que tinham 

relatado inicialmente. 

 
5 As entrevistas semiestruturadas elaboradas para os professores das disciplinas regulares, para o professor de 
Educação Especial e membros do AEE, para os gestores e para os alunos encontram-se nos Apêndices A, B, C e 
D respectivamente. 
6 Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que se encontra no Apêndice 
E desta dissertação. 
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2.3.1.2 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Para a realização da análise dos dados produzidos, a leitura da teoria de Franco (2008) 

foi o ponto de partida, pois compreende-se a análise do conteúdo pelo mesmo viés da autora. 

Segundo Franco (2008, p. 19, grifo da autora): “O ponto de partida da Análise de Conteúdo é a 

mensagem, seja ela, verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental, ou 

diretamente provocada. Necessariamente, ela expressa um significado e um sentido”. 

Outro aspecto levantado por Franco (2008, p. 25) é: “Toda mensagem falada, escrita ou 

sensorial contém, potencialmente, uma grande quantidade de informações sobre seu autor: suas 

filiações teóricas, concepções de mundo, interesses de classe traços psicológicos, 

representações sociais, motivações, expectativas, etc.”. Essa afirmação vai ao encontro da teoria 

da tradução das políticas educacionais defendida por Ball e seus colaboradores quando eles 

criam categorias7 para os diferentes atores que compõem o contexto educacional. 

Diante desse entendimento, foram realizadas as entrevistas. Elas foram individuais e 

gravadas em áudio, duas delas, como já mencionado, foram gravadas em vídeo pelo fato de os 

atores entrevistados serem pessoas surdas. Com os profissionais que compõem o AEE, a 

entrevista ocorreu em grupo por solicitação dos próprios entrevistados. Após a realização 

destas, houve a transcrição para a modalidade escrita. Quanto às entrevistas dos participantes 

surdos, elas foram traduzidas8 da LIBRAS para a modalidade escrita da Língua Portuguesa. 

Terminadas as transcrições, os textos das entrevistas foram separados com o critério de 

alocá-los nos diferentes grupos de atores: grupo dos docentes, grupo dos alunos, grupo da gestão 

e grupo dos profissionais de apoio. Para cada pergunta, as respostas de todos foram 

consideradas. A posteriori, foram criados subeixos para a análise de cada uma das perguntas. 

Então, houve análise preliminar e, depois, a análise contextualizada que resultou na elaboração 

tanto do perfil dos atores participantes desta pesquisa quanto nos capítulos 3 e 4 deste estudo. 

O capítulo que segue trata das políticas públicas de inclusão para pessoas com 

deficiência na Educação Superior nos últimos dez anos 

 

 

  

 
7 Essas categorias foram mencionadas no item 2.2.2.1 Perfil dos atores participantes da pesquisa. 
8 As entrevistas dos participantes surdos foram traduzidas da LIBRAS para o português escrito pela própria 
pesquisadora que é tradutora intérprete de LIBRAS. 
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3 O CONTEXTO DE PRODUÇÃO DE TEXTOS: POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NOS 
ÚLTIMOS DEZ ANOS 

Neste capítulo, busca-se responder ao objetivo específico de analisar as políticas 

públicas nacionais de inclusão para pessoas com deficiência na Educação Superior, no Brasil, 

nos últimos dez anos. 

Inicialmente, procura-se na PNEEPEI todas as considerações trazidas pelo texto sobre 

o nível superior de ensino. Foram localizados, no texto, seis parágrafos em que se aborda sobre 

a Educação Superior (Figura 2): no item II da PNEEPEI, quando ela própria se fundamenta em 

legislações anteriores; no item III, quando o texto da política apresenta o diagnóstico da 

Educação Especial; e no item VI, ao ser apontada a indicação da política inclusiva na 

perspectiva inclusiva. 

Figura 2 - Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em Brasil (2008b). 

Os conteúdos identificados na Figura 2 evidenciam quatro eixos de análise: o da 

acessibilidade, o da transversalidade, o da formação de professores e o do acesso, da 

permanência e da participação dos estudantes com deficiência na Educação Superior. 

Sobre o eixo da acessibilidade, o texto remete-se à acessibilidade arquitetônica, à 

acessibilidade de comunicação e de informação e à acessibilidade de materiais didáticos. 

Contudo, o documento não apresenta detalhes ou caminhos metodológicos de como a política 

pode acontecer no contexto da prática das instituições de Ensino Superior. Em outro trecho do 

texto, a política refere-se aos núcleos de acessibilidade. Sobre os núcleos de acessibilidade nas 

Instituições de Educação Superior (IES), o texto redigido se restringe à formação de 

professores.  

II – Marcos históricos e normativos

- PNE em Direitos Humanos,
objetiva [...] desenvolver ações
que possibilitam acesso e
permanência na educação
superior.

- PDE é lançado tendo como
eixos a formação de professores
para a educação especial, a
implantação de salas de recursos
multifuncionais, a acessibilidade
arquitetônica dos prédios
escolares, acesso e a permanência
das pessoas com deficiência na
educação superior.

III – Diagnóstico da Educação Especial

- O Censo da Educação Superior
registra que, entre 2003 e 2012, o
número de estudantes passou de
5.078 para 26.663 estudantes,
representando um crescimento de
425%.

- Transversalidade da educação
especial desde a educação infantil
até a educação superior [...].

VI – Diretrizes da Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva

- Na educação superior, a
educação especial se efetiva por
meio de ações que promovam o
acesso, a permanência e a
participação dos estudantes.

- Para atuar na educação especial
[...] nos núcleos de acessibilidade
das instituições de educação
superior [...].
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A formação de professores, por sua vez, aparece sob duas perspectivas: a formação de 

professores para atuação nos próprios núcleos universitários e a formação de professores de 

educação especial para atuação na Educação Básica. Para a atuação nos núcleos de 

acessibilidade das IES, a PNEEPEI aponta: 

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação, 
inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 
conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no 
atendimento educacional especializado, aprofunda o caráter interativo e 
interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, 
nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade 
das instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes 
domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial. (BRASIL, 
2008b, p. 13). 

Por outro lado, na perspectiva da formação de profissionais para atuação na Educação 

Básica, a Política assim se posiciona: 

Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº 1/2002, que estabelece 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
Básica, define que as instituições de ensino superior devem prever, em sua 
organização curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade e que 
contemple conhecimentos sobre as especificidades dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. (BRASIL, 
2008b, p. 4). 

Em se tratando do eixo do acesso, da permanência e da participação dos estudantes com 

deficiência, o documento da Política define que: 

Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações que 
promovam o acesso, a permanência e a participação dos estudantes. 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, 2008b, p. 12, grifos nossos). 

Evidencia-se, nesse documento, a preocupação com o acesso, a permanência e a 

participação dos estudantes com deficiência na Educação Superior. Todavia, o objetivo da 

Política, posto no item IV do texto, destaca o acesso, a participação e a aprendizagem dos 

estudantes: 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem 
como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às 
necessidades educacionais [...]. (BRASIL, 2008b, p. 10, grifos nossos). 

Pode-se observar que, no corpo do texto da Política, ora utiliza-se o termo 

“participação”, ora utiliza-se o termo “aprendizagem”. Essa diferenciação na escrita do texto 
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da PNEEPEI pode levar os leitores a diferentes traduções do que está escrito, visto que 

participação e aprendizagem possuem conceitos diferentes. Essa observação leva a acrescentar 

o termo aprendizagem para esse eixo e denominá-lo: eixo do acesso, da permanência, da 

participação e da aprendizagem dos estudantes com deficiência. 

Consta, também, o que foi denominado, aqui, ser outro eixo: o da transversalidade. 

Sobre os níveis e as etapas de atuação da educação inclusiva para alunos com deficiência, a 

proposta é enfática na frase: “Transversalidade da educação especial desde a educação infantil 

até a educação superior [...]” (BRASIL, 2008b, p. 10).  

Por “transversalidade”, o Dicionário Aurélio9 entende: o que ou aquele que toma uma 

direção um pouco diferente da primeira. No entanto, o conceito de transversalidade para a 

Educação Especial na perspectiva inclusiva pode inicialmente ser compreendido como o 

“percurso” dos alunos com deficiência desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. 

Entretanto, mais do que percorrer ano a ano, para que esse público de alunos o faça com 

aprendizagem de fato, o conceito de transversalidade é ainda mais complexo. 

A transversalidade compreende todas as ações de planejamento e de organização dos 

serviços e dos recursos para a promoção e a efetivação da aprendizagem dos alunos público-

alvo da Educação Especial em qualquer nível ou etapa de ensino. No Ensino Superior, não são 

ações exclusivas dos profissionais que atuam na Educação Especial, mas elas acontecem no 

processo de planejamento desse nível de ensino. Ainda sobre esse nível de ensino, Silva, Castro 

e Rabelo (2017, p. 3) observam que “[...] a importância de trabalhar políticas de formação, 

acessibilidade e inclusão no ensino superior, uma vez que o corpo docente, a equipe técnica e 

demais departamentos da universidade não estão preparados para lidar com as questões de 

acessibilidade e inclusão acadêmica”. 

Após as considerações da política, outros documentos que tratam de políticas públicas 

de inclusão foram analisados partindo dos mesmos eixos estabelecidos na PNEEPEI. 

3.1 OUTROS DOCUMENTOS SOBRE A POLÍTICA NO CONTEXTO NACIONAL 

Posteriormente à oficialização da PNEEPEI, em 2008, outros textos em nível nacional 

foram escritos para subsidiar a Educação Básica e a Educação Superior. No Quadro 6 a seguir, 

são identificados os principais textos selecionados para este estudo. 

 

 
9 Dicionário online de Língua Portuguesa. Disponível em: https://www.dicio.com.br. Acesso em: 9 abr. 2019. 
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Quadro 6 - Documentos sobre a política de inclusão no contexto nacional 

Documento Ano de 
publicação 

Relatório final do Conselho Nacional de Entidades de Base (CONEB)  2008 

Decreto Nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

2009 

Documento Referência da Conferência Nacional de Educação (CONAE) 2010 

Decreto Nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES) 

2010 

Decreto Nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Educação Especial, o 
Atendimento Educacional Especializado. 

2011 

Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (LBI). 

2015 

Lei Nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas 
com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de 
ensino. 

2016 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

Os textos dos relatórios, dos decretos e das leis apresentam um encadeamento de ideias 

em seus conteúdos e voltam-se à PNEEPEI de 2008.  

A Figura 3 apresenta os textos analisados de acordo com eixos estabelecidos a priori. 

São eles: o eixo da acessibilidade, o eixo da transversalidade, o eixo da formação de professores 

e o eixo do acesso, da permanência, da participação e da aprendizagem dos estudantes com 

deficiência na Educação Superior. 

Figura 3 - Textos analisados de acordo com os eixos estabelecidos 
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 No 7.611 

(2011) 
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Decreto  
No 7.234 
(2010) 

LEI  
No 13.409 

(2016) 

Acesso, 
permanência, 
participação e 
aprendizagem 

Transversalidade 

Acessibilidade 

Formação de 
professores 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 
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Dos sete documentos examinados, foi possível perceber que pelo menos cinco deles 

tratam do acesso, da permanência, da participação e da aprendizagem das pessoas com 

deficiência na Educação Superior. Três deles abordam a acessibilidade, e outros dois 

documentos destacam a formação do professor para atuar com esse público. Cada eixo é 

analisado a seguir. 

Quanto ao eixo do acesso, da permanência, da participação e da aprendizagem das 

pessoas com deficiência na Educação Superior, os documentos que apresentam essas 

denominações são: a Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, o 

Documento Referência da CONAE (2010), o Decreto Nº 7.234/2010, a Lei Brasileira de 

Inclusão de 2015 - Lei Nº 13.146 - e a Lei Nº 13.409/2016. 

  A Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência e a Lei Nº 

13.409/2016 fazem referência ao acesso, porém não se pronunciam a respeito da permanência, 

da participação e da aprendizagem dos alunos. A convenção foi assinada em Nova York em 

março de 2007 e promulgada no Brasil por meio do Decreto Nº 6.949, em 25 de agosto de 2009, 

que integra que: “Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter 

acesso ao ensino superior em geral [...]” (BRASIL, 2009a, p. 3). Ocorre com essa proposta o 

que Ball e colaboradores apontam como uma influência internacional no processo de 

formulação da política nacional. Já, a Lei Nº 13.409/2016 dispõe “[...] sobre a reserva de vagas 

para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições 

federais de ensino, garantindo assim o acesso das pessoas com deficiência nas IES” (BRASIL, 

2016, p. 3). Essa lei também privilegia o acesso desse público ao nível superior de ensino, sem 

mencionar a permanência, a participação e a aprendizagem deles. Hostins, Silva e Alves 

(2016, p. 161) argumentam que “[...] o acesso à educação não é suficiente, se nos contextos 

educacionais (na coletividade) não são propiciadas práticas culturais de colaboração e 

interação.” Sob esses termos, as autoras indicam que a colaboração e a interação proporcionam 

a participação dos estudantes com deficiência. Elas reforçam que, para além de estar em uma 

coletividade, os sujeitos precisam participar ativamente desse grupo. 

O Documento Referência da CONAE 2010 (BRASIL, 2010c, p. 105-106) propõe: 

“Garantir as condições políticas, pedagógicas, e financeiras, para uma Política Nacional de 

Educação Especial Inclusiva, assegurando o acesso à escola aos alunos com deficiência, [...] na 

educação superior”. Em outro parágrafo, o mesmo documento destaca a necessidade de: 

“Garantir, na educação superior, a transversalidade da educação especial, por meio de ações 

que promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos” (BRASIL, 2010c, p. 

107, grifos nossos).  Segundo Hostins, Silva e Alves (2016), a participação configura-se nas 
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experiências que todos os alunos perpassam no contexto educacional e que pode levar à sua 

aprendizagem.  

 Já o Decreto Nº 7.234/2010, por sua vez, em seu artigo 3º, parágrafo 1º, anuncia: “As 

ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas nas seguintes áreas: [...] 

X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação” (BRASIL, 2010a, p. 5, grifo nosso). 

Nesse documento, há, para além da expressão do acesso, os termos “participação” e 

“aprendizagem”; assim, uma menção diferente dos documentos anteriores, os quais apontavam 

o acesso, a permanência e a participação, mas não há a expressão aprendizagem.  

Na obra de compilação de textos de Vygotsky, Luria e Leontiev (2010), intitulada 

Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem, um dos textos discute a teoria sobre a concepção 

de aprendizagem, a qual é relacionada ao desenvolvimento. Para Vygotsky, Luria e Leontiev 

(2010, p. 117): “Existe uma dependência recíproca, extremamente complexa e dinâmica entre 

o processo de desenvolvimento e o da aprendizagem”. Desse modo, a aprendizagem é um 

complexo processo que se configura para além da participação, a qual envolve as experiências 

dos estudantes no ambiente acadêmico. A aprendizagem requer dos estudantes a elaboração e 

a reelaboração ativa de conceitos, por meio de interações qualificadas e mediadas por diferentes 

instrumentos e pessoas no processo de apropriação de conhecimentos.  

Outrossim, vale destacar que até então as normativas legais tratam do acesso, da 

permanência e da participação, ou do acesso, da participação e da aprendizagem, mas não da 

aprendizagem. No entanto, a Lei Brasileira de Inclusão - Lei Nº 13.146/2015 reúne os quatro 

conceitos em seu texto. No que se refere ao Ensino Superior, a Lei, em seu artigo 2º, inciso 

XIII, faz referência ao “[...] acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica 

em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas” (BRASIL, 2015, p. 4). No 

mesmo artigo dessa Lei, ao tratar da questão de todos os níveis e etapas da educação, no inciso 

II consta: “[...] aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de 

acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de 

recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena” (BRASIL, 

2015, p. 4, grifo nosso).  

Quanto ao eixo da transversalidade, o único documento que a prevê, para além da 

própria política de 2008, é o da CONAE de 2010. Assim está registrado no documento: “A 

implementação efetiva de uma política educacional que garanta a transversalidade da 

educação especial na educação, seja na operacionalização desse atendimento escolar, seja na 
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formação docente” (BRASIL, 2010c, p. 54, grifo do autor). Com essas palavras, surge outro 

eixo: o da formação de professores. 

A formação de professores para as IES é colocada de modo a formar professores de 

Educação Especial para atuação na Educação Básica e nos núcleos de acessibilidade das 

próprias IES. Está incluído nos dois únicos documentos que tratam sobre o assunto CONEB 

(2008) e CONAE (2010) a seguinte orientação: “Definir diretrizes para as instituições de ensino 

superior, garantindo o processo de inclusão na formação de profissionais da educação” 

(BRASIL, 2010, p. 107).  

O último eixo, o da acessibilidade, apenas dois dos sete documentos examinados se 

referem a ela. Novamente o Documento Referência da CONAE (2010) destaca: “A 

disseminação de política direcionada à transformação dos sistemas educacionais em sistemas 

inclusivos, que contemplem a diversidade com vistas à igualdade, por meio de estrutura 

física, recursos materiais e humanos e apoio à formação [...]” (BRASIL, 2010c, p. 107, grifo 

do autor). Além dele, a LBI (2015), também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência - 

Lei Nº 13.146/2015, que versa sobre a acessibilidade em todos os seus capítulos, há um 

específico para a acessibilidade.  

A LBI (2015) faz alusão, no artigo 28, inciso XVI, ao que tange ao nível superior: “[...] 

acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da 

comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as 

modalidades, etapas e níveis de ensino” (BRASIL, 2015, p. 4). Ressalta-se que acessibilidade, 

nesse documento, tem o seguinte conceito:  

[...] possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 
de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação 
e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 
instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na 
zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
(BRASIL, 2015, p. 9). 

No que diz respeito aos núcleos de acessibilidade, que a PNEEPEI de 2008 relata como 

sendo o espaço de atuação dos professores de Educação Especial, este recebe subsídio do 

Decreto No 7.611/2011. Este dispõe sobre a Educação Especial e o AEE. Ele propõe convênio 

entre as instituições conveniadas e o Poder Executivo. No Decreto No 7.611 consta: “O apoio 

técnico e financeiro [...] contemplará as seguintes ações: estruturação de núcleos de 

acessibilidade nas instituições federais de educação superior” (BRASIL, 2011, p. 12). Em outro 

trecho, anuncia: “Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior 

visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação 
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e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência” (BRASIL, 2011, p. 

12).   

Os principais conceitos observados neste capítulo desta dissertação foram:  a garantia 

de condições políticas, pedagógicas e financeira que assegurem o acesso das pessoas com 

deficiência ao Ensino Superior em geral, ações que promovam a igualdade de oportunidade, a 

oferta de serviços e de recursos que eliminem barreiras e promovam a inclusão. Enfim, a 

operacionalização do processo. A formação dos professores para atuação tanto na Educação 

Básica como nos núcleos de acessibilidade também foi evidenciada nos documentos legais.  

Dessa forma, os documentos analisados sugerem a transformação dos sistemas educacionais e 

geral em sistemas educacionais inclusivos. Diante disso, atenta-se para a possibilidade das 

diferentes formas de tradução e de atuação quando se refere à política de inclusão das pessoas 

com deficiência. 

As atuações dos profissionais da educação que atuam no contexto da prática resultarão 

em múltiplas traduções. Sobre o contexto da prática, Mainardes (2006) afirma:  

Esta abordagem, portanto, assume que os professores e demais profissionais exercem 
um papel ativo no processo de interpretação e reinterpretação das políticas 
educacionais e, dessa forma, o que eles pensam e no que acreditam têm implicações 
para o processo de implementação das políticas. (MAINARDES, 2006, p. 53). 

Nessa perspectiva, as tensões, a aceitação ou a rejeição da política inclusiva para 

estudantes com deficiência estarão presentes nas “entrelinhas” das ações dos profissionais da 

educação e até mesmo dos próprios alunos, levando a um movimento de reforço dessa política 

ou até mesmo mudança completa do que se construiu até aqui.  Sob esta óptica, foram 

examinados os documentos institucionais do IFC-CAM e sua relação com a política de 

Educação Especial na perspectiva inclusiva. 

3.2 A POLÍTICA NO CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Para a análise dos documentos que tratam da Educação Especial na perspectiva 

inclusiva, foram selecionados os seguintes documentos institucionais: O Plano de 

Desenvolvimento Institucional; o regulamento do NAPNE do IFC-CAM; o regulamento do 

AEE; e os projetos pedagógicos de dois cursos do IFC-CAM, que têm acadêmicos com 

deficiência frequentando. 
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3.2.1 Plano de Desenvolvimento Institucional  

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o documento maior, pertencente à 

reitoria e a todos os campi do IFC. Nele consta todo o planejamento a ser desenvolvido na 

instituição, iniciando pela missão. A missão da instituição proposta é: “Proporcionar educação 

profissional atuando em ensino, pesquisa e extensão comprometidos com a formação cidadã, a 

inclusão social e o desenvolvimento regional” (IFC, 2014c, p. 13).  

Dentre os propósitos da missão, a inclusão social tem destaque de compromisso nessa 

instituição. Betoni (2014) apresenta que, às vezes, a inclusão social é traçada como a meta 

oficial das instituições educacionais. Elas devem garantir que os indivíduos, 

independentemente de suas condições sociais ou biológicas, tenham a oportunidade de se inserir 

na sociedade como um todo. Desse modo, é preciso que eles estejam aptos a acessar os bens 

culturais e os direitos políticos. 

No PDI, o subitem 5.8.1 trata do NAPNE. O núcleo tem como propósito: “Desenvolver 

ações de implantação e implementação de Programas e Políticas de Inclusão, conforme as 

demandas existentes em seus Campus e região de abrangência” (IFC, 2014c, p. 72). Esse 

documento não se refere especificamente ao público-alvo da Educação Especial, mas, sim, 

àqueles com necessidades específicas. Ele é abrangente e aborda Programas e Políticas de 

Inclusão, mas não se direcionando à Educação Especial em específico. Também, segundo o 

documento, o NAPNE deve atender a todos aqueles que precisarem: “[...] atendimento e 

acompanhamento dos alunos e servidores com necessidades específicas por meio da 

disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras 

para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem” (IFC, 2014c, 

p. 72).   

3.2.2 Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas 

A finalidade do NAPNE é detalhada em outro documento institucional, a Resolução No 

083 do Conselho Superior do Instituto Federal Catarinense – CONSUPER – IFC – de 2014. 

Nessa Resolução, é apresentado o regulamento do núcleo, que é condizente ao que consta no 

PDI. Os detalhes concentram-se na forma de como deve ser organizado o núcleo na reitoria e 

nos campi do IFC. Trata da composição e do mandato, da organização administrativa e das 

atribuições de cada membro do núcleo. Ressalta-se que, nessa Resolução, a Educação Especial 

é conceituada como Necessidades Educacionais Especiais. No regulamento, o artigo 2º define 
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e diferencia os conceitos de inclusão, de necessidades educacionais específicas e de 

necessidades educacionais especiais.  

No documento analisado, a inclusão tem por objetivo: 

[...] assegurar a inserção nesta instituição a pessoas que apresentam déficits de toda 
ordem, permanentes ou temporários, mais graves ou menos severos. É garantir a 
pessoas com necessidades educacionais específicas, o recebimento de uma educação 
centrada no respeito e valorização das diferenças satisfazendo as necessidades de 
todos, sejam quais forem as suas características físicas, psicológicas ou sociais. (IFC, 
2014a, p. 2).   

Já sobre as necessidades educacionais específicas, o documento define: “[...] entende-

se, toda e qualquer condição que gere dificuldade significativa nas capacidades físicas, 

intelectuais e de aprendizagem ou mesmo sociabilidade ou interação social” (IFC, 2014a, p. 2), 

diferentemente do conceito de necessidades educacionais especiais. Para esse segundo 

conceito, o documento respalda-se na Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, 

que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica: 

 
[...] Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, 
durante o processo educacional, apresentarem: 
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 
desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, 
compreendidas em dois grupos: 
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; 
II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 
demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a 
dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. (IFC, 2014a, p. 2-3).   

 
Essa é a única vez em que a Resolução da instituição se refere à Educação Especial. 

Essa Resolução foi aprovada no ano de 2014 e utilizou uma diretriz nacional do ano de 2001 

que traz conceitos diferentes da PNEEPEI de 2008. As Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica baseiam-se na Declaração de Salamanca. Esta foi a primeira 

legislação a diluir o conceito de Educação Especial para tratar das necessidades educacionais 

especiais. Consta, no corpo do texto da Declaração (1994), que um dos princípios que orienta 

a estrutura é o de que escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Aquelas deveriam 

incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, entre outras. Essas 

condições geram diferentes desafios aos sistemas escolares. Nesse contexto da estrutura, o 

termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas 

necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades de 

aprendizagem. É, assim, uma visão integracionista. Em contraponto, a PNEEPEI propõe uma 
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estrutura inclusiva em que o espaço educacional e as pessoas que nele circulam estão adaptados 

e preparados para receber a todas as pessoas. 

Posteriormente, no NAPNE, há a Portaria Normativa No 04, de 29 de janeiro de 2018, 

que institui a regulamentação do AEE do IFC. O AEE é destinado aos estudantes da instituição, 

ao contrário do que compete ao NAPNE que é para estudantes, servidores e demandas da região 

de abrangência. O público-alvo a que se destina o AEE, são aos estudantes com deficiência, 

com transtorno global do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação. Destina-se, 

também, para estudantes com necessidades específicas que necessitam de acompanhamento 

pedagógico contínuo, porém estes passam por avaliação da equipe pela qual é composta o AEE.  

3.2.3 O Atendimento Educacional Especializado 

O AEE do IFC é composto pelos seguintes profissionais: pedagogo, psicólogo e 

professor de Educação Especial/professor de AEE. Cada um desses profissionais têm uma 

atribuição no atendimento especializado. Dentre as atribuições do professor do AEE, destaca-

se que ele irá identificar estudantes que necessitem do atendimento, organizar as estratégias 

pedagógicas e de acessibilidade para os alunos público-alvo da Educação Especial, bem como 

elaborar o plano de desenvolvimento individual de cada aluno que frequentar o atendimento, 

assim como organizar uma carga horária específica de atendimento para cada estudante. Outra 

atribuição é a de providenciar parceria com os demais profissionais que compõem o AEE e com 

os docentes dos componentes curriculares. Quanto ao pedagogo e ao psicólogo, dentre as suas 

atribuições, consta subsidiar e contribuir com os demais profissionais no processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes público-alvo da Educação Especial, assim como orientar as 

famílias desses estudantes quanto a esse processo. 

Os professores dos componentes curriculares dos cursos têm, também, atribuições para 

com o AEE, quando tiverem alunos público-alvo desse atendimento, dentre elas: “Planejar e 

executar as estratégias pedagógicas em conjunto com a equipe de AEE, visando o atendimento 

das necessidades educacionais específicas dos estudantes”. 

A partir desse documento institucional, é possível retomar os quatro eixos estabelecidos 

para a análise da política de Educação Especial na perspectiva inclusiva. O eixo da 

acessibilidade, o eixo da transversalidade, o eixo da formação de professores e o eixo do acesso, 

permanência e participação dos estudantes com deficiência na Educação Superior. 

Quanto ao eixo da acessibilidade, consta no documento do AEE o seguinte princípio: 
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Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, 
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida [...]. (IFC, 2018a, p. 2). 

Esse conceito adotado no documento do AEE da instituição baseia-se em legislações 

mais atuais. Diferentemente do regulamento do NAPNE que se apoiou em legislações de visão 

integracionista, o regulamento do AEE entende acessibilidade tal qual consta na Lei Brasileira 

de Inclusão, que entrou em vigor no ano de 2015, com uma visão inclusiva e não mais 

integracionista. A partir desse conceito, a palavra “acessibilidade” aparece mais treze vezes no 

documento, em diferentes situações, referindo-se desde a acessibilidade necessária para a 

permanência do estudante até a elaboração de planos de acessibilidade aos componentes 

curriculares.  

Em se tratando do eixo do acesso, da permanência e da participação dos estudantes com 

deficiência na Educação Superior, os artigos 5º, 6º e 12 do regulamento do AEE - Portaria 

Normativa N° 04, de 29 de janeiro de 2018 - referem-se ao acesso e à participação dos 

estudantes com deficiência do IFC. O artigo 5º visa garantir o pleno acesso e a participação dos 

estudantes nas atividades pedagógicas, por meio do atendimento às necessidades específicas 

apresentadas. O texto do documento prevê que o acesso e a participação devem ser realizados 

em articulação com as demais políticas públicas, quando necessário (IFC, 2018a). O artigo 6º 

objetiva, no inciso segundo: “Prover condições de acesso, participação e aprendizagem, de 

acordo com as necessidades específicas dos estudantes” (IFC, 2018a, p. 4). E o artigo 12 refere-

se à participação do pedagogo no AEE: “I- Contribuir para o acesso e a participação dos 

estudantes, na vida escolar, por meio do atendimento às necessidades específicas e em 

articulação com as demais políticas” (IFC, 2018a, p. 7). 

Sobre o eixo da formação de professores, a Portaria Normativa N° 04/2018 não faz 

alusão, porém detalha sobre as atribuições de cada profissional que compõe o AEE. O eixo da 

transversalidade também não é mencionado nessa Portaria de regulamentação do AEE. No 

entanto, ressalta-se que essa instituição atende aos dois níveis de educação: o da Educação 

Básica, na etapa do Ensino Médio, em diferentes modalidades (integral, subsequente, EJA); e 

o da Educação Superior, incluindo a graduação e a pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

Contudo, subentende-se que o documento deva valer para todos os níveis, etapas e modalidades 

ofertadas pela instituição, constituindo, assim, o quesito da transversalidade por meio da 

atuação do AEE. Sublinha-se, aqui, que, em muitas instituições de Ensino Superior, os núcleos 

de acessibilidade são os responsáveis pela Educação Especial na perspectiva inclusiva. No IFC, 
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o AEE tem esse papel, uma vez que ele não tem um setor com a nomenclatura “núcleo de 

acessibilidade”. 

3.2.4 Projetos pedagógicos dos cursos 

Os projetos pedagógicos do curso Bacharelado em Sistemas de Informação e do curso 

Tecnólogo em Sistemas para Internet também foram foco de análise. Optou-se por analisar 

esses dois projetos pedagógicos pelo motivo de haver estudantes público-alvo desta pesquisa 

frequentando esses dois cursos no IFC-CAM. 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Bacharelado em Sistemas de Informação 

encontra-se publicado na página do IFC-CAM, cuja versão analisada corresponde ao projeto 

publicado no ano de 2012. No PPC, o subitem 10.2 aborda o acesso e o apoio às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais ou mobilidade reduzida. Consta, nessa parte do 

documento, que o IFC-CAM era antigamente o Colégio Agrícola de Camboriú, construído em 

uma época em que não se visava a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. Assim registra o PPC: “Não havia, nesta época, uma política de 

atendimento a esta clientela. Pode-se afirmar, que as barreiras existentes eram tanto físicas 

quanto atitudinais, visto que não se considerava que este grupo pudesse fazer parte destas 

instituições, pelos mais diversos motivos” (IFC, 2018c, n.p.).  

Esse projeto de curso embasa-se, no que se refere aos acadêmicos com deficiência, nas 

seguintes leis: Lei No 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabeleceu normas e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2000); na 

Lei No 10.172, de 9 de janeiro de 2001, referente ao Plano Nacional de Educação, que estabelece 

objetivos e metas para a educação de pessoas com necessidades educacionais especiais 

(BRASIL, 2001b); na Resolução No 2, de 11 de setembro de 2001, que institui as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001c); e no Decreto Nº 

3.956, de 8 de outubro de 2001, que aprovou o texto da Convenção Interamericana para a 

eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas com necessidades educacionais 

especiais (BRASIL, 2001a).   

Um dos documentos citados no PPC, o Decreto Nº 3.956/2001, tem como objetivo 

prevenir e eliminar todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência 

e propiciar a sua plena integração à sociedade (BRASIL, 2001a). O Decreto é decorrente da 
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Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as 

“Pessoas Portadoras de Deficiência”, termo utilizado na época10. 

A Lei Nº 10.098/2000 (BRASIL, 2000), também citada no PPC, estabelece regras gerais 

para a promoção da acessibilidade mediante a supressão de barreiras e de obstáculos em vias e 

espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e na reforma de edifícios, bem como na 

comunicação e nos meios de transporte. A Lei não se refere a contextos educacionais 

especificamente, mas a contextos públicos de forma geral. 

O PPC também cita o Plano Nacional de Educação do ano de 2001 - Lei Nº 10.172/2001. 

Nesse documento, há um capítulo específico para a Educação Especial, porém com o conceito 

integracionista dado ao contexto vivenciado naquele momento. Consta no documento: 

A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades especiais 
receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III). A 
diretriz atual é a da plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. 
Trata-se, portanto, de duas questões - o direito à educação, comum a todas as pessoas, 
e o direito de receber essa educação sempre que possível junto com as demais pessoas 
nas escolas “regulares”. (BRASIL, 2001b, n.p.). 

Em continuidade, o documento reporta-se àquela que seria a precursora da atual 

PNEEPEI, as Diretrizes Nacionais para a educação de alunos que apresentem necessidades 

educacionais especiais, na Educação Básica, em todas as suas etapas e modalidades, do ano de 

2001 - Resolução No 2/2001 (BRASIL, 2001c). Dentre as principais características norteadoras 

desse documento, ele já apontava que os sistemas de ensino deveriam matricular todos os 

alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos “educandos com necessidades 

educacionais especiais”. O documento entende por Educação Especial a modalidade da 

educação escolar e que os sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um setor 

responsável pela Educação Especial, dotado de recursos humanos, materiais e financeiros que 

viabilizem e deem sustentação ao processo de construção da educação inclusiva. Além do mais, 

as instituições precisam de professores das classes comuns e da Educação Especial capacitados 

e especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos; 

e, também, flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e 

instrumental dos conteúdos, das metodologias e dos recursos didáticos diferenciados. A 

temporalidade flexível do ano letivo, para atender às necessidades educacionais especiais de 

alunos com deficiência intelectual ou com graves deficiências múltiplas, de forma que possam 

concluir em tempo maior o currículo previsto, também já era orientação nas diretrizes de 

Educação Especial do ano de 2001. 

 
10 Atualmente o termo utilizado é “pessoa com deficiência”. 
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Apresentado o teor das legislações nas quais o PPC do curso se norteia, vale destacar 

que, de fato, elas tiveram relevância social no contexto histórico na qual foram implantadas. No 

entanto, atualmente, o contexto educacional e social vivencia outro paradigma educacional 

referente à inclusão das pessoas com deficiência. 

Em contraponto, embora não mencionada por meio de textos legais, a intenção de 

tornar-se uma instituição cada vez mais inclusiva é perceptível pela lista de metas e de projetos 

que é apresentada no PPC. Consta, na proposta pedagógica: melhor controle dos projetos 

arquitetônicos (novas construções) e reforma/adaptação da parte antiga.  

Outro item constante no PPC é sobre a quebra de barreiras atitudinais mediante a oferta 

de cursos, de seminários, de palestras, de projetos à comunidade interna, os quais tenham por 

objetivo fortalecer ações inclusivas. Ademais, percebe-se, nas entrelinhas desse item, que os 

eventos podem favorecer a quebra de barreiras na instituição.  

O PPC evidencia, ainda, a valorização da cultura e da singularidade Surda, buscando 

propiciar o serviço de intérprete/tradutor de LIBRAS. Embora já seja uma realidade, a presença 

do profissional tradutor intérprete de LIBRAS no Campus e melhorias na forma de oferta do 

serviço sempre são necessárias. Martins e Napolitano (2017) observa que  

[...] a educação assume papel principal nesse processo e exige reconhecer que os 
surdos se caracterizaram como grupo linguístico minoritário e se constituem nas 
interações sociais, sendo capazes de transformar-se e ser transformado nas relações 
produzidas na e pela educação superior”. (MARTINS; NAPOLITANO, 2017, p. 123). 

Assim sendo, vale considerar que apoios e serviços educacionais especializados com 

vistas à acessibilidade ao ingresso à universidade e priorizar a contratação de profissionais 

qualificados para a função de tradutor-intérprete de Libras/Português é condição indispensável 

ao desenvolvimento desse grupo na universidade. 

Destarte, é possível perceber com o que está posto que, de fato, todas as informações 

contidas no PPC são importantes contribuições para a inclusão dos acadêmicos com deficiência. 

Quanto ao PPC do curso Tecnólogo em Sistemas para Internet, a seção 10.2 do documento trata 

sobre o acesso e o apoio aos estudantes com necessidades educacionais especiais. Esse item da 

proposta pedagógica do curso traz o mesmo texto constante no projeto pedagógico do curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação, também apontando o contexto histórico, as 

legislações nacionais que amparam a perspectiva inclusiva. 

Outrossim, evidenciou-se, neste capítulo, que objetivou analisar as legislações da 

PNEEPEI, nos últimos dez anos, referente ao Ensino Superior, que os documentos legais tratam 

principalmente sobre os seguintes eixos: o acesso (ingresso), a permanência e a participação 
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dos alunos nesse nível de ensino; a acessibilidade, a transversalidade e a formação de 

professores especializados para atender a essa demanda. Dos sete documentos coligidos para 

análise, somente um deles, o da CONAE de 2010, aborda sobre todos os eixos destacados. As 

demais legislações tratam principalmente sobre o acesso (ingresso), a permanência e a 

participação dos alunos no nível superior. A partir desses eixos, o capítulo foi subdividido em 

contexto nacional e contexto institucional. 

Sobre o contexto nacional, os conceitos e as proposições visam a garantia de condições 

políticas e pedagógicas que assegurem o acesso das pessoas com deficiência ao Ensino Superior 

em geral, que busquem também ações que promovam a igualdade de oportunidade e a oferta de 

serviços e de recursos que eliminem barreiras e propiciem a inclusão; enfim, a 

operacionalização do processo. A formação dos professores para atuação tanto na educação 

básica como nos núcleos de acessibilidade é considerada central para a transformação dos 

sistemas educacionais em geral, em sistemas educacionais inclusivos. 

Quanto ao contexto institucional, é perceptível que os documentos ainda se baseiam em 

legislações antigas, que não condizem mais com a realidade atual, ressalvando o regulamento 

do AEE que se apoia na PNEEPEI. Ademais, os Projetos Pedagógicos dos cursos analisados 

também se referenciam em documentos legais desatualizados, embora evidenciem metas em 

relação à inclusão que vão ao encontro da política inclusiva.  

No entanto, o desafio é, como traz Carvalho, R. E. (2011, p. 122), “[...] discutir o como 

se engendram as políticas educacionais, para nelas incluir todos, indiscriminadamente, por 

direito de cidadania e porque a educação é um direito essencial na vida de cada um”. Dessa 

forma, no próximo capítulo, serão abordadas questões mais específicas do contexto material e 

situado da instituição pesquisada. 
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4 O CONTEXTO SITUADO E O CONTEXTO MATERIAL SOBRE A POLÍTICA DE 
INCLUSÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

Políticas introduzem ambientes de recursos diferentes: escolas têm histórias 
específicas, edifícios e infraestruturas, perfis de pessoal, experiências de lideranças, 
situações orçamentais e desafios de ensino e de aprendizagem (por exemplo, 
proporções de crianças com necessidades educativas especiais [...]. (BALL; 
MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 35). 

Pelo motivo das instituições educacionais possuírem suas peculiaridades, tanto histórica 

como espacial e também relacional, neste capítulo, pretende-se identificar os contextos, as 

práticas e os modos de gestão da política de inclusão de alunos com deficiência no IFC-CAM. 

Discorre-se sobre a história da instituição, no que se refere à inclusão do público-alvo da 

Educação Especial, sobre o contexto situado e, também, sobre como ela se encontra atualmente 

em termos de estrutura física e tecnológica para atender a essa demanda. Para Carvalho, R. E. 

(2016, p. 109), “[...] a cultura da escola tem sempre a ‘marca’ de seu passado e dos valores e 

crenças cultuados no presente”. 

4.1 O CONTEXTO SITUADO 

Para esta pesquisa, foram levados em consideração a localização da IES, a sua história 

institucional relacionada à política de inclusão, a forma de ingresso do público-alvo da 

Educação Especial e os projetos e as ações relacionadas à acessibilidade. Além de considerar-

se a afirmação de Ball, Maguire e Braun (2016, p. 38), “[...] fatores situados referem-se àqueles 

aspectos do contexto que são histórica e localmente ligados à escola, como estabelecimento de 

uma escola, sua história e suas matrículas”. Assim sendo, trata-se, a seguir, da localização da 

instituição, da forma de ingresso e dos projetos e das ações relativos à acessibilidade. 

4.1.1 Localização 

O IFC está localizado na região central da cidade de Camboriú - SC, vizinha limítrofe 

da cidade de Balneário Camboriú que é nacional e internacionalmente conhecida pelas suas 

belas praias, cenário de uma economia fortalecida especialmente pelo turismo. A Figura 4 

apresenta a imagem do prédio central da instituição. 
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Figura 4 - Imagem do prédio central do IFC-CAM 

 
Fonte: IFC (2019a, n.p.). 

Essa instituição de ensino, localizada em uma enorme extensão de terra, é considerada 

como escola fazenda e, por muitos anos, ofertava apenas cursos agrícolas. 

Em 1962 foi dado início às atividades pedagógicas, momento em que a Instituição 
oferecia o Curso Ginasial Agrícola. Em 1965 houve a criação do Curso Técnico em 
Agricultura, que passou, em 1973, a denominar-se Curso Técnico em Agropecuária. 

[...] a escola ficou sob a responsabilidade da Diretoria do Ensino Agrícola do 
Ministério da Agricultura. A parte didático-pedagógica, por sua vez, passou a estar 
vinculada à Secretaria de Ensino de 2° Grau do Ministério da Educação (MEC). O 
decreto 62.178, de 25 de janeiro de 1968, transferiu a responsabilidade administrativa 
e financeira do Colégio para a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
estando diretamente vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, restringindo suas atividades 
de ensino ao 2º Grau Profissionalizante. (IFC, 2019b, n.p.). 

Após o período de mais de 40 anos, com a implantação da Lei No 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, o colégio agrícola de Camboriú se transformou em Instituto Federal 

Catarinense, seguindo a recomendação do MEC, que era de as escolas agrícolas se tornarem 

institutos federais, os quais passaram a oferecer, além dos cursos de nível médio, cursos 

superiores e de pós-graduação. Esses fatos ocorreram justamente quando o MEC implantou a 

PNEEPEI. 

Sobre a política de inclusão do público-alvo da Educação Especial, foi possível 

perceber, com recorrência, nas falas dos entrevistados, o quanto é recente esse tema. A gestora 

relata que:  
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 As ações de educação inclusiva no instituto eram muito nulas, ou praticamente inexistentes até 2008. 
Quando nós pertencíamos à UFSC, como Colégio Agrícola, não havia uma política de governo para 
educação inclusiva. Nós até tínhamos o NAPNE, [...], e esse núcleo, ele atendia aos alunos com 
deficiência de aprendizagem, ou com algum transtorno. Nós não tínhamos no Campus algum portador 
de deficiência porque nosso processo seletivo, não aceita cotas, ele era um processo seletivo e muito 
restrito e a grande maioria dos alunos que entravam aqui eram de escolas particulares, a elite da escola 
particular. (Lúcia). 

 
Nota-se, pela fala da entrevistada, que, até o ano de 2008, a política de inclusão estava 

mais voltada às dificuldades de aprendizagens dos educandos. Beyer (2013) entende que se está 

em um momento da história da educação dos alunos com deficiência, com dificuldades na 

aprendizagem que, possivelmente, signifique uma virada, um avanço sem volta, o que não 

significa propriamente sucesso, mas o que alguns podem entender como um novo paradigma 

educacional, de novos pressupostos fundamentais para a Educação Especial. 

  Ainda sobre isso, a gestora entrevistada narrou:  

 

Essa situação começa a mudar em 2008, com a criação dos institutos e com a política do Governo 
Federal de cotas e, principalmente, para escolas públicas. Nesse momento, há uma abertura do Campus, 
a gente começa a receber os alunos das escolas públicas e começam a entrar conosco, alunos com algum 
tipo de deficiência. (Lúcia). 

 

Percebem-se transformações em mais de um segmento educacional no ano de 2008, 

tanto na forma de gerenciar a instituição como na implantação da política de educação inclusiva.  

Com novas diretrizes, a forma de ingresso (acesso) à instituição também foi uma questão 

observada. 

4.1.2 Forma de ingresso 

No que se refere ao Ensino Superior, o ingresso ao IFC ocorre de duas formas: pelo 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), para aqueles que fizeram o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), sendo esta a primeira opção de ingresso; ou por processo seletivo, ofertado 

pela própria instituição, para complemento das vagas que venham a sobrar do ENEM. Todavia, 

em ambas as formas de ingresso, respeitam-se as leis maiores correspondentes às cotas. Assim, 

consta no edital de ingresso para cursos superiores de 2018, via ENEM: 

2.4 O candidato, ao se inscrever, deverá optar pela Ampla Concorrência ou pelo 
Sistema de Ações Afirmativas (cotas). 2.4.1 As vagas da Ampla Concorrência são 
destinadas a todos os candidatos que se acharem aptos a participarem do certame, 
independentemente da condição social, racial ou de ter cursado o ensino médio em 
escola pública ou privada. 2.4.2 As vagas do Sistema de Ações Afirmativas (cotas) 
são as vagas destinadas a todos os candidatos aptos a participarem do certame 
conforme as definições da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, Lei nº 13.409, de 
28 de dezembro de 2016, do Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, do Decreto 
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nº 9.034, de 20 de abril de 2017 e da Portaria Normativa nº 9, de 5 de maio de 2017, 
mediante a comprovação das condições por meio de documentos. (IFC, 2018b, p. 9). 

Do total de vagas, 50% são destinadas àqueles que desejam candidatar-se pela ampla 

concorrência (para todos os candidatos, independentemente de renda, classe social, se estudou 

em escola pública ou particular) e os outros 50% para às cotas. Para o total de vagas reservadas 

às cotas, estas são subdivididas em porcentagens que envolvem etnia, renda e deficiência; 

contudo, todos devem ter estudado o Ensino Médio integralmente em escola pública. Quanto 

ao processo seletivo feito pela própria instituição, seguem-se as mesmas prerrogativas legais. 

4.1.3 Projetos e ações relativos à acessibilidade 

 Ainda em referência ao contexto situado, há observações a respeito da política de 

inclusão que estão ligadas à questão da acessibilidade. No Estatuto da Pessoa com Deficiência 

- Lei Nº 13.146/2015 -, no artigo 3o, acessibilidade é entendida como 

[...] possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 
de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação 
e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 
instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na 
zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida 
[...]. (BRASIL, 2015, p. 2). 

  No IFC-CAM, a acessibilidade quanto à estrutura física dos prédios, alguns com mais 

de 60 anos, vem se construindo ao longo de reformas, com construção de rampas, inclusive 

rampas aéreas entre um prédio e outro, instalação de elevador, assim como novas construções 

que seguem novos padrões.  

Outra ação que compõe o contexto situado dessa instituição é o Campus ser pioneiro ao 

instalar o centro de treinadores de cães guia do Governo Federal, propiciando a formação 

profissional de treinadores de cães guia e, por conseguinte, formando cães e os disponibilizando 

para deficientes visuais que desejam ser usuários de cães guia. Segundo relata a gestora do 

Campus:  

 

Nós temos uma pós-graduação em Treinador e Instrutor de Cães guia, [...] que foi pioneira, [...] e 
trabalha na preparação de pessoas para treinar um cão guia e acaba entregando cães guia no Brasil 
também. (Lúcia). 

  

Está disponível, na página do IFC-CAM, a apresentação do centro de treinadores 

(Figura 5): 
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Em 2010, o Projeto Cães-guia nasce como uma ação do Núcleo de Atendimento às 
Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), recebendo o apoio da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) e da Secretaria Nacional de 
Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD/SDH), sendo 
posteriormente incorporado como uma das ações do Plano Nacional para as pessoas 
com deficiência, o “Viver sem Limite”, lançado em 2011 pelo Governo Federal. O 

projeto, que visa o aumento do número de cães-guia através da oferta inédita de curso 
de treinador e instrutor de cães-guia no Brasil, está sendo ampliado para outros seis 
Institutos Federais de diferentes regiões do país. O Centro de Formação de 
Treinadores e Instrutores de Cães-guia está localizado no Instituto Federal 
Catarinense (IFC) – Campus Camboriú e é o primeiro de outros 06 Centros que serão 
instalados no Brasil. (IFC, 2019c, n.p.). 

Figura 5 - Imagem do Centro de Formação de Treinadores de cães-guia 

 
Fonte: IFC (2019c, n.p.). 

Considerando esse contexto histórico da instituição, é perceptível o quanto é recente a 

política de inclusão de pessoas com deficiência nesse Campus, especialmente no Ensino 

Superior, que passa a receber esse público-alvo. Outras demandas, como a efetivação de 

intérpretes e de professores de LIBRAS, ocorrem a partir do ano de 2014 e em consequência 

das contratações de novos núcleos, os quais passam a ser implantados no Campus, a exemplo 

do NuBi. Este se trata do núcleo bilíngue de LIBRAS da instituição que foi criado para 

promover atividades institucionais que amparam os alunos surdos, bem como oportuniza o 

acesso a informações e realiza cursos de formação inicial e continuada.  

Em 2016, houve a efetivação da primeira docente especializada na área de Educação 

Especial. Em decorrência disso, procedeu-se à regulamentação do trabalho do AEE.  Dessa 

forma, as ações revelam um contexto aberto a formas diferenciadas de inclusão, notadamente 
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aquelas relacionadas à acessibilidade de recursos alternativos à interação do público-alvo da 

Educação Especial. 

4.2 CONTEXTO MATERIAL 

No tocante à política de inclusão dos alunos com deficiência do Ensino Superior do IFC-

CAM, as entrevistas foram realizadas com os atores envolvidos diretamente com a prática dessa 

política. Eles revelaram questões voltadas à configuração física e ao aspecto tecnológico da 

instituição. Na teoria de Ball, Maguire e Braun (2016), o contexto material refere-se aos 

aspectos físicos das construções, dos edifícios, assim como se remete aos funcionários, às 

tecnologias de informação e à disposição destes em relação à amplitude e à qualidade. Os 

autores afirmam que isso pode ter um impacto considerável na atuação das políticas. Assim 

sendo, nas subseções que seguem, aborda-se a avaliação da configuração física e tecnológica 

do IFC - CAM em relação à inclusão de alunos com deficiência; os instrumentos utilizados para 

atender às especificidades desses alunos; e o que poderia ser acrescentado ou modificado para 

obter o sucesso dos acadêmicos com deficiência 

4.2.1 A avaliação da configuração física e tecnológica do IFC - CAM em relação à inclusão de 
alunos com deficiência 

Fernandes, Antunes e Glat (2007) defendem que a maneira como os seres humanos 

ocupam o espaço sugere muito mais do que uma simples organização de corpos e objetos. Às 

vezes, de forma branda, a construção e a organização do espaço transcendem a mera dimensão 

física, evidenciando valores sociais de acesso, de permanência ou de exclusão de determinados 

grupos estigmatizados. No caso das pessoas com deficiência, isso é claramente perceptível, 

pois, apesar de todas as conquistas, até hoje seu acesso às instituições educacionais e demais 

lugares públicos é dificultado pelas barreiras físicas e arquitetônicas, com as quais esses 

indivíduos se deparam no dia a dia. 

Quanto à avaliação da configuração física e tecnológica em relação à inclusão de alunos 

público-alvo da Educação Especial na instituição, tanto os docentes como os discentes 

avaliaram semelhantemente a acessibilidade física, especialmente no que se refere à estrutura. 

Eles mencionaram a biblioteca, as rampas, o elevador e o piso tátil. Para Atique e Zaher (2014), 

a acessibilidade, a partir da adaptação arquitetônica dos prédios das instituições, são 

ferramentas necessárias para alcançar o apoio previsto em lei, para que a educação seja, de fato, 

inclusiva. No entender de um dos docentes: 
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 [...] a infraestrutura da instituição, ela não é pensada... em favorecer o aluno com deficiência, ela é feita 
para cumprir a legislação [...]. (Professor Douglas). 

 

Mesmo que os demais participantes tenham avaliado positivamente a configuração 

física da instituição, na interpretação desse docente, essas configurações e a infraestrutura só 

“ganham vida” por imposição de leis a serem cumpridas. Limeira (2014, p. 109) “[...] afirma 

que o espaço físico é planejado e materializado com intencionalidade, delineando em suas 

formas a presença/ausência de determinadas pessoas, constituindo a (in)visibilidade das pessoas 

com deficiência nos ambientes, inclusive educacionais”. Ela complementa: “[...] o ensino 

superior, enquanto espaço educativo e inclusivo, deve trabalhar na contramão desse processo 

segregador, promovendo acessibilidade física a todos quantos fizerem uso desse espaço” 

(LIMEIRA, 2014, p. 109). 

Na Figura 6 que segue, apresenta-se a relação que os diferentes atores expressaram sobre 

a configuração física e tecnológica da instituição. 
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Figura 6 - Avaliação da configuração física e tecnológica pelos atores entrevistados 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados das entrevistas realizadas. 

Nas respostas da gestora e dos profissionais de apoio, foram revelados aspectos 

negativos com relação à estrutura física. A empreendedora relatou: 

 

Nós somos deficitários, nós precisamos da melhoria de infraestrutura física, no quesito acessibilidade, em 
vários itens da acessibilidade [...]. Nós estamos passando por um momento, desde 2016, de redução de 
recursos orçamentários e de redução de pessoas efetivas, de cargos técnicos efetivos, principalmente 
auxiliares, e isso impacta na redução do orçamento [...]. Então, nós precisamos da melhoria da 
infraestrutura, mas, está muito difícil a gente ter recursos para melhorar a acessibilidade aqui dentro. 
(Lúcia) 

  

Avaliação da 
configuração 

física e 
tecnológica

Alunos

- Aspectos 
arquitetônicos, as 

estruturas estão bem 
projetadas.

- Tem acessibilidade 
para o surdo no IFC-

CAM...

- Tem bastante coisa 
de acessibilidade, 

mas podia ter mais... 
Docentes

- O físico, como 
rampas, elevador, o 

piso tátil para cegos, eu 
acredito que está tudo 

ok, positivo.

- Eu acho que é boa, 
[...] tem acesso por 

meio do elevador, [...] a 
biblioteca tem boa 

acessibilidade.

- A infraestrutura da 
instituição [...] não é 

pensada em favorecer o 
aluno com deficiência, 
ela é feita pra cumprir 

a legislação.

- Talvez não lá para 
trás, na parte da 
agropecuária. 

Gestão

- Somos 
deficitários, 

precisamos de 
melhorias de 
infraestrutura 

física.

Profissionias de Apoio

- A estrutura física do 
IFC precisa passar por 
adaptações, [...] hoje 

ele não está dentro das 
normas de 

acessibilidade.

- A estrutura do 
Campus, por exemplo 

para pessoas com 
deficiência física, é 

complicada.

- Ela deixa a desejar.
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Semelhantemente, os profissionais de apoio também consideraram que a estrutura física 

da instituição deixa a desejar e precisa de adaptações.  

 
Em função dos alunos que nós temos hoje, atende às condições dos três, tanto física, quanto tecnológica. 
Agora, se fossem outros alunos não atenderia, porque a estrutura do Campus, por exemplo para pessoas 
com deficiência física, é complicada. (Professora Maria). 
 
Ela deixa a desejar. (Natália). 

 
Entretanto, houve um contraponto por parte dos docentes e dos discentes que 

consideraram a configuração física positivamente, elencando a presença de rampas, de 

elevador, de piso tátil, entre outros. De fato, os docentes e os discentes relataram o que 

vivenciam no contexto da prática, indicando tanto a estrutura física que possui adequação como 

evidenciando que ainda faltam adequações para que o espaço se torne acessível. Carvalho, R. 

E.  (2011) enfatiza que a remoção de barreiras tem sido, majoritariamente, considerada sob o 

aspecto da acessibilidade física, com destaque nas barreiras arquitetônicas que, na escola, ou, 

neste caso, na instituição escolar que oferta o Ensino Superior, manifestam-se como a falta de 

meios de transportes adaptados; a inexistência de rampas e/ou elevadores; as superfícies 

irregulares, com desníveis nos pisos de circulação interna; a ausência de sinalização informativa 

e indicativa direcional; as portas com dimensões que dificultam ou impedem a passagem de 

cadeirantes; banheiros inadequados, sem barras de apoio ou bacias sanitárias e lavatórios 

acessíveis; imobiliários escolares adequados às necessidades dos estudantes, etc.  

Quanto ao aspecto tecnológico, a maioria dos atores envolvidos na pesquisa não 

avaliaram esse ponto. Os acadêmicos, na entrevista, não realizaram uma avaliação sobre o 

aspecto tecnológico. Posteriormente, foi apresentada aos estudantes envolvidos sobre o uso de 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem pela IES, e eles assim responderam: 

 
São ótimas para o desenvolvimento do aluno...são peças que auxiliam não só o aprendizado, mas o 
relacionamento de professores e alunos do IFC [...] e existem projetos que integram tudo isso.... fazem o 
aluno buscar o máximo da própria capacidade...e muito bom. (Nilson). 

Acredito que nosso Campus detém um vasto repertório de inovações tecnológicas, vislumbro [...] estes 
instrumentos tecnológicos em arranjos produtivos locais dos múltiplos segmentos, fomentando projetos de 
pesquisa científicos, [...] estimulando o engajamento tanto da comunidade discente, quanto da docente na 
produção de soluções transformadoras que visem atender às demandas regionais e propiciando a 
acessibilidade, equidade e pluralidade no âmbito escolar. (Iago). 

 

É possível perceber nas respostas dos acadêmicos um aspecto positivo em relação à 

configuração tecnológica do Campus. Eles atribuem ao aspecto tecnológico uma forma de 

relação tanto entre professores e alunos como de forma de potencializar a aprendizagem. 

Encaminhando a questão tecnológica para o viés das tecnologias de comunicação e informação 
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na educação, Santos e Pequeno (2011) defendem que a inclusão digital no universo da Educação 

Especial vem reunindo um conjunto de atividades que perpassam mecanismos e que 

oportunizam a livre expressão, a organização e a formação de um espaço midiatizado. Os 

autores compreendem, ainda, que tecnologias de comunicação e informação na educação se 

caracterizam como uma das mais abertas vias para a perspectiva da inclusão digital da pessoa 

com deficiência, que lhes possibilita perceber ou conhecer o mundo à sua volta. 

Alguns entrevistados expressaram não saber responder sobre esse quesito, como consta 

a seguir na fala da intérprete Ana. Já a professora de Educação Especial relata que há dentro do 

Campus um curso de Tecnologia e que, quando o AEE precisa de adaptações, consegue em 

parceria com os professores desse curso.  

 

Quanto aos recursos tecnológicos eu não sei te informar. (Ana). 
 
E com relação à questão tecnológica. Nós temos um curso de tecnologia aqui, quando nós precisamos de 
adaptações [...], nós conseguimos [...] com os professores desse curso. Então eu não sei te responder com 
questão a estrutura tecnológica, porque a política, ela prevê a sala de recursos multifuncionais. Mas, no 
ensino médio, isso não acontece. Muito menos no ensino superior, então, não existe um núcleo de 
acessibilidade no ensino superior que disponha desses recursos ou de profissionais para trabalhar com a 
produção de material [...]. (Professora Maria). 

 

Ao mesmo tempo que a professora Maria relata uma parceria com os professores, ela 

afirma que não há, no Ensino Superior, um núcleo de acessibilidade que disponha de recursos 

ou profissionais para a produção de materiais. Essa fala vai ao encontro da resposta de um dos 

docentes quando lhe foi perguntado sobre o seu conhecimento quanto à política de inclusão 

para acadêmicos público-alvo da Educação Especial na instituição. Ele respondeu: 

 

A proposta da legislação é geral... mas, a prática não tem... Calma, espera, não é que não tenha... Se chega 
um aluno com alguma deficiência que ninguém sabe, vão resolver depois, um planejamento com 
antecedência, para atender a esse aluno não tem, entendeu? Por exemplo, quando chegou um aluno surdo, 
ninguém sabia como resolver, depois agiram, chamaram um intérprete, ou... um aluno com problema de 
autismo, todos ficaram indecisos, se reuniram, discutiram para resolver depois, entendeu? A instituição 
ainda não está preparada e planejada para receber o aluno, primeiro e chega e depois ela resolve. 
(Professor Antônio).   

 

No cruzamento dessas respostas, foi possível perceber as diferentes formas de tradução 

que esses profissionais apresentaram em relação à política de Educação Especial na perspectiva 

inclusiva. A docente da Educação Especial relatou conseguir adaptações com a parceria de 

outros professores quando precisou. Isso pode ser entendido como adequação do currículo que 

só se efetiva após conhecer a necessidade individual e específica de um aluno. Já para o 

professor, a forma como esse processo acontece leva-o a entender que a instituição ainda não 
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está preparada e que ela deveria ser planejada com antecedência para receber o aluno público-

alvo da Educação Especial. Contudo, ele mesmo reconhece que as necessidades são atendidas, 

a posteriori.  

Diante das respostas apresentadas, é possível refletir sobre o planejamento da instituição 

para a chegada dos acadêmicos com deficiência. Certamente, uma política de inclusão é 

relevante para uma instituição inclusiva, com um planejamento adequado às pessoas com 

deficiência. No entanto, não é o suficiente um planejamento antecipado, porque, de fato, são as 

identidades de cada um dos acadêmicos com deficiência que conduzirão o processo da 

permanência, da participação e da aprendizagem pelo qual passarão. Não se trata apenas de se 

ter um planejamento com antecedência, visto que isso também é fundamental, mas, sim, de 

conhecer para além da deficiência, de conhecer a pessoa e a especificidade de cada acadêmico, 

algo que acontece durante o processo de permanência do estudante. Então, não é que não se 

tenha uma política de atuação, pois a política no contexto institucional existe (conforme 

apresentado no item 3.2 do terceiro capítulo deste estudo), mas os atores envolvidos fazem 

diferentes traduções em relação a ela.  

Um outro professor ressaltou o seguinte sobre a questão tecnológica:  

 

 [...] acho que a gente tem uma base de conhecimento muito grande aqui dos nossos profissionais e se a 
gente atuasse mais juntos, tecnologicamente, talvez a gente conseguiria ter soluções mais, mais efetivas 
para esses meninos. [...]. Um exemplo é... a gente tem os cães guia e... o site dos cães guia, onde os alunos, 
onde os interessados fazem o cadastro não era acessível, então assim... precisava de alguém, então... não 
faz sentido né?! E essa tecnologia, a gente tem aqui dentro. (Professor Douglas). 

 

Vale ressaltar dois pontos na fala do professor: a do direito à acessibilidade tecnológica 

e a questão da adequação curricular. Quanto ao direito à acessibilidade tecnológica, Fernandes, 

Antunes e Glat (2007) indicam que,  

[...] embora o direito de acessibilidade às páginas na internet de órgãos públicos seja 
garantido por lei, as páginas e os sites de modo geral, bem como as comunidades 
virtuais, encontram-se repletos de barreiras digitais, com excessos de movimentos e 
efeitos que dificultam a navegação por meio dos ledores de tela. (FERNANDES; 
ANTUNES; GLAT, 2007, p. 56-57). 

Quanto à adequação curricular, é possível considerar, a partir da fala do professor - “se 

a gente atuasse mais juntos” - uma relação que leva à questão das adequações curriculares. De 

modo geral, as adequações envolvem modificações na organização; nos objetivos e nos 

conteúdos; nas metodologias; na organização didática, do tempo; nas estratégias de avaliação. 

Enfim, elas permitem o atendimento às necessidades educativas de todos os alunos em relação 

ao conhecimento; a introdução de objetivos complementares aos conteúdos; a definição da 
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sistemática de trabalho cooperativo entre os professores do ensino regular e do ensino especial, 

bem como ajustes no tempo de permanência de um aluno em determinado curso.  As 

adequações preveem um atendimento de complemento ou de suplência para ajudar o estudante. 

Em suma, as adequações curriculares são modificações realizadas no planejamento, nos 

objetivos, nos conteúdos, nas atividades e nas estratégias de condução do currículo como um 

todo.  

Após discorrer sobre a avaliação que os entrevistados fizeram sobre como eles avaliam 

a configuração física e tecnológica da instituição, foi-lhes perguntado sobre os instrumentos 

utilizados para atender às especificidades dos acadêmicos público-alvo da Educação Especial, 

envolvendo tanto equipamentos como profissionais de apoio. 

4.2.2 Instrumentos utilizados para atender às especificidades dos alunos com deficiência 

Fernandes, Antunes e Glat (2007) indicam que, ao se falar em acessibilidade, há uma 

inclinação de se evidenciar os aspectos físicos, como se o fato de o aluno ter sua mobilidade 

garantida dentro da instituição educacional fosse o único fator que garantisse a inclusão. 

Certamente isso é importante, mas não é o suficiente para garantir a sua permanência. Nessa 

perspectiva, a acessibilidade envolve também adequações específicas, chamadas de ajudas 

técnicas ou recursos didáticos específicos; adequações de pequeno porte, as quais envolvem 

instrumentos que auxiliam a aprendizagem, como, por exemplo, prancha de comunicação, 

softwares ledores, impressoras Braille, lupas, entre outros; e profissionais de apoio, como o 

tradutor intérprete de LIBRAS, o ledor e o transcritor, etc. As adequações de pequeno porte são 

aquelas que podem ser feitas pelos próprios professores e/ou profissionais de apoio da Educação 

Especial no dia a dia das aulas, sem a necessidade de grandes mudanças. Embora elas pareçam 

simples, são essenciais e tornam possível a permanência dos alunos público-alvo da Educação 

Especial em qualquer nível de ensino, inclusive no Ensino Superior. Por isso, os atores 

participantes deste estudo foram indagados sobre os instrumentos utilizados para atender às 

especificidades dos alunos com deficiência. Na Figura 7, é possível observar as respostas dos 

diferentes grupos.  
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Figura 7 - Respostas sobre os instrumentos utilizados 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas realizadas. 

O tradutor intérprete de LIBRAS (TILS) foi o profissional de apoio que apareceu em 

todos os grupos entrevistados. Um dos acadêmicos relatou utilizar os serviços desse 

profissional. Os docentes também responderam utilizar os serviços do TILS. A gestora relatou 

sobre esse profissional e a própria TILS entrevistada traduziu a sua atuação como apoio à 

especificidade de alunos surdos.  

Segundo a Lei No 12.319, de 1 de setembro de 2010: “O tradutor e intérprete terá 

competência para realizar interpretação das 2 (duas) línguas de maneira simultânea ou 

consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da LIBRAS e da Língua Portuguesa” 

(BRASIL, 2010b, p. 1). Além disso, a Lei prevê para esse profissional efetuar a comunicação 

entre surdos e ouvintes, no que se refere ao contexto educacional interpretar as atividades 

didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis 

fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares. Desse 

modo, esse profissional deve atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim 

das instituições de ensino.  Quadros (2004) revela: “O intérprete educacional é aquele que atua 

como profissional intérprete de língua de sinais na educação. É a área de interpretação mais 

requisitada atualmente”. A autora considera que as escolas brasileiras, nos seus diferentes 

níveis, têm surdos estudando e que os intérpretes de língua de sinais garantem às exigências 

legais oportunizando o acesso e a permanência desses alunos. O TILS que atua na área 

Alunos

- Não tem profissional de apoio 
específico.

- Tem o intérprete de Libras.

- Não tem o material de apoio 
específico.

Docentes

- Tem o intérprete de Libras.

- Redes sociais/ WhatsApp / 
Faceboock.

- Softwares/ impressora braille.

- Não utiliza material específico.

Profissionais de apoio

- Intérprete de Libras.

- NAPNE / AEE

Gestão

- Intérprete de Libras.

- Professor de Educação Especial.

- NAPNE / AEE

- Softwares/ impressora braille/ cão 
guia.

Instrumentos utilizados para 
atender às especificidades dos 

alunos com deficiência
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educacional busca mediar as relações entre professores, alunos surdos e colegas ouvintes. Para 

a autora, as competências e as responsabilidades desses profissionais não são fáceis de serem 

definidas. Há problemas que acabam surgindo em função de, muitas vezes, o papel desse 

profissional ser confundido com o papel do professor. Por vezes, os alunos dirigem-se 

diretamente ao TILS e não ao professor, e o próprio professor responsabiliza o TILS a assumir 

o ensino de conteúdos desenvolvidos em aula. 

Silva, Guarinello e Martins (2016) garantem que os intérpretes de língua de sinais são 

responsáveis por promover a interação discursiva entre os surdos e os ouvintes nas relações 

acadêmicas e sociais, no contexto universitário. Para os autores, a atuação desse profissional 

vai além de interpretar e traduzir de uma língua para outra. Cabe a ele propiciar interação 

discursiva entre surdos/ouvintes em sala de aula, pois, além de dominar o uso de duas línguas, 

o intérprete deve demonstrar capacidade de transitar nos contextos culturais, políticos e 

educacionais nos quais os interlocutores estão inseridos. 

Outra observação referente à Figura 7, anteriormente apresentada, é quanto aos núcleos 

do NAPNE e do AEE que foram relatados pelos profissionais de apoio e pela gestora. Eles 

mencionaram os núcleos como sendo instrumentos de apoio. Quanto ao AEE, em concordância 

com o Parecer CNE/CEB Nº 13, de 3 de junho de 2009, ele “[...] resgata o sentido da Educação 

Especial expresso na Constituição Federal de 1988, que interpreta esta modalidade não 

substitutiva da escolarização comum e define a oferta do atendimento educacional 

especializado – AEE em todas as etapas, níveis e modalidades [...]” (BRASIL, 2009b, p. 1). O 

Parecer entende a concepção da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e 

busca ascender a visão do caráter substitutivo da Educação Especial, bem como a organização 

dos espaços educacionais que sempre foram separados para alunos com deficiência. A partir 

dessa compreensão, orienta-se a oferta do AEE que precisa ser planejada para ser realizada no 

turno inverso ao da escolarização, de forma a contribuir realmente para garantir o acesso dos 

alunos à educação comum e disponibilizar os serviços e os apoios que complementam a 

formação desses alunos nas classes comuns. Pelo caráter complementar dessa modalidade, bem 

como sua transversalidade em todas as etapas, níveis e modalidades, a política visa atender a 

alunos público-alvo da Educação Especial e inova ao trazer orientações pertinentes às condições 

de acessibilidade dos alunos, necessárias à sua permanência na escola e continuidade 

acadêmica. 

Do mesmo modo, o Decreto Nº 7.611/2011 dispõe sobre a Educação Especial e o AEE, 

em seu inciso primeiro, do artigo primeiro. O texto aponta para a “[...] a garantia de um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de 



62 
 

oportunidades” (BRASIL, 2011, p. 12). Consta, nesse documento, que a Educação Especial 

deve garantir os serviços de apoio especializado voltados a eliminar as barreiras que possam 

obstruir o processo de escolarização de estudantes público-alvo da Educação Especial. Segundo 

o Decreto, o AEE é compreendido como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucional e continuamente. O AEE deve compor a proposta 

pedagógica da instituição, envolver a participação da família para assegurar pleno acesso e 

participação dos estudantes. Quanto ao Ensino Superior, o Decreto reitera que “[...] os núcleos 

de acessibilidade nas instituições federais de educação superior visam eliminar barreiras físicas, 

de comunicação e de informação que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico 

e social de estudantes com deficiência” (BRASIL, 2011, p. 12).   

Em uma dimensão mais conceitual, Glat e Blanco (2007) afirmam que a proposta de 

educação inclusiva implica um processo de reestruturação de todos os aspectos constitutivos do 

ambiente educacional, no processo de ressignificação do seu papel. Dessa forma, a Educação 

Especial não deve ser entendida como um sistema educacional a parte, mas, pelo contrário, 

como um conjunto de metodologias, de recursos e de materiais pedagógicos e humanos 

disponíveis para atender à diversidade e às especificidades dos estudantes, inclusive no Ensino 

Superior. 

Carvalho, R. E. (2010) complementa que as salas do AEE não devem ser confundidas 

com classes especiais, mas, sim, consideradas como espaços pedagógicos para o suporte aos 

discentes e aos docentes. No caso do IFC-CAM, o AEE, em articulação ao NAPNE, é a proposta 

de atuação da política de Educação Especial na perspectiva inclusiva. 

Em relação aos materiais de apoio, no grupo dos alunos e no grupo dos docentes, houve 

relatos de sua não utilização.  

 

 [...] o Nilson não tem recurso nenhum que a gente utiliza. (Professora Mônica). 

 
 

Se eles se associam a outros profissionais para amparar as minhas necessidades? [...] Acredito que não há 
essa conscientização... (Iago). 
 
Bom, eu tenho os materiais normais que todo aluno tem, o SIGAA11, tem as outras plataformas, mas algum 
material específico não, não... (Nilson). 

 

Pelas respostas dos alunos, entendidos como receptores da política, um deles, o Iago, a 

traduz expressando que “eles” (os docentes e demais profissionais da educação) não têm 

 
11 SIGAA: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas  
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conscientização. Ele apresenta, nas entrelinhas, que ele poderia precisar de algum instrumento 

de apoio, embora não tenha expressado qual apoio ele sugeriria. Já Nilson relatou utilizar os 

materiais que todo aluno tem. Além disso, em outra resposta a uma outra pergunta, o aluno 

indicou: 

 

 [...] eu falo pela minha deficiência que... [...] eu consigo acompanhar o ritmo normal, só que... é... podia 
ter, tipo assim, uma prova adaptada, alguma coisa [...], eu não tenho tanto problema. (Nilson). 

 

Isso evidencia que, para ele, não se fazem necessárias muitas adequações, muito embora 

até poderia ter provas adaptadas. A educadora especial mencionou, em uma de suas respostas à 

entrevista, que Nilson tem consciência da sua condição e que o aluno vai levar mais tempo para 

fazer o curso. 

 

 [...] ele tem um grande entendimento da condição dele. Ele sabe que tem que desenvolver as coisas... que 
ele vai cursar mais lentamente. Ele tem essa percepção [...]. (Professora Maria). 

 

Esse movimento que não envolve a utilização de materiais de apoio específico 

apresenta-se como uma forma de flexibilização do currículo que, nesse caso, foi aplicado a um 

aluno público-alvo da Educação Especial, muito embora, no Ensino Superior, todos os alunos 

poderiam fazer o mesmo, uma vez que não há um tempo máximo para a conclusão do curso.  

A LDBEN, em seu artigo 92, revogou expressamente a Lei Nº 5.540/1968 e, também, 

as demais leis e os decretos que a modificaram. Nesse sentido, não há mais qualquer base legal 

para desligar estudantes, no âmbito da Educação Superior, tendo por base que eles tenham 

ultrapassado o prazo máximo para a conclusão dos cursos. A legislação que trazia essa 

obrigatoriedade de desligamento foi revogada pela LDBEN de 1996. 

Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 
e 5.540, de 28 de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs 9.131, de 24 de 
novembro de 1995 e 9.192, de 21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, de 
11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e decretos-
lei que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário. (BRASIL, 1996, 
n.p.). 

Dessa forma, ainda que Nilson não pertencesse ao público-alvo da Educação Especial, 

ele estaria amparado. No entanto, voltando aos materiais utilizados, ou não utilizados, é preciso 

conhecer individualmente, também no Ensino Superior, as necessidades educacionais dos 

acadêmicos, a fim de proporcionar a eles a melhor forma de permanência e de obtenção da 

conclusão e do seu sucesso no Ensino Superior. 
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Quanto ao sucesso daqueles que frequentam o Ensino Superior, Marinho-Araujo (2014) 

declara que isso vem sendo compreendido como um complexo conjunto de fatores e 

configurando-se como um processo que resulta das ações de toda a comunidade acadêmica, 

estudantes, professores, gestores e funcionários.  

Para além dos fatores objetivos que contribuem para o sucesso da aprendizagem dos 

estudantes, há de levar-se em conta aspectos subjetivos que envolvem a motivação, os 

propósitos, as atitudes desses estudantes em relação aos seu sucesso na jornada de estudos. O 

Dicionário de Filosofia (ABBAGNANO, 1998, p. 928) indica que “[...] o mundo não para 

quando a pessoa obteve sucesso, conseguiu o que quis, nem para ela mesma, o tipo de sucesso 

que ela obteve, assim como sua atitude em relação ao sucesso, é um fator daquilo que advirá”. 

O conceito de sucesso, nesta pesquisa, está relacionado à aprendizagem dos alunos público-

alvo da Educação Especial, que, como apresentado no capítulo 3 deste estudo, compreende um 

complexo processo, pois o sucesso se configura de forma subjetiva para cada pessoa. Dessa 

forma, no próximo item, serão analisadas as traduções dos participantes da pesquisa a respeito 

do sucesso dos acadêmicos com deficiência. 

4.2.3 O que poderia ser acrescentado ou modificado para obter o sucesso dos acadêmicos com 
deficiência? 

Foi perguntado aos diferentes grupos de atores que vivenciam a política de inclusão no 

contexto da prática o que poderia ser acrescentado ou modificado para obter o sucesso dos 

acadêmicos público-alvo da Educação Especial. As respostas são apresentadas na Figura 8 que 

segue. 
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Figura 8 - O que poderia ser acrescentado ou modificado na IES, na percepção dos entrevistados 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas realizadas. 

Pode-se verificar nas respostas anunciadas que a maioria dos entrevistados sugere 

modificações a fim de obter o sucesso desse público-alvo, que envolvem recursos humanos. 

Ball, Maguire e Braun (2016, p. 56) afirmam: “Recursos humanos não é, naturalmente, apenas 

um custo; os funcionários são, em primeira – e última - instância, o principal recurso de uma 

escola [...]”. De fato, as sugestões do grupo dos receptores da política de inclusão, tanto dos 

docentes como dos alunos, dizem respeito ao aumento do número de profissionais de apoio da 

Educação Especial. 

 

Não sei dizer bem ao certo, eu acho que assim, se nós pensarmos que daqui a pouco nós podemos ter mais 
alunos com deficiência, a primeira coisa que precisaria é aumentar o quadro de profissionais envolvidos 
nesse auxílio aos docentes regulares das disciplinas, [...] imagina, daqui a pouco nós vamos ter outras 
deficiências, e aí como é que faremos? A equipe de apoio, inclusive em outras áreas, se faz mais importante 
ainda né?! (Professor Marcos). 
 
Eu acho que... eu não sei qual é o tempo de trabalho do intérprete, mas acho que eles ah...vejo assim, bem 
cansativo ficar a noite inteira, o dia inteiro [...] só ter um intérprete, acho que... um maior número de 
intérpretes. (Professora Mônica).  
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O IFC-CAM precisa ter mais intérpretes porque no futuro outros surdos vão ingressar e precisa de mais. 
(Murilo). 

 
Vai ao encontro dessas respostas a forma como a gestora traduz essa questão. Para ela: 

 
Nós precisaríamos ampliar a equipe de profissionais efetivos. [...]. A formação da Licenciatura em 
Educação Especial irá nos ajudar nisso, por conta dos estágios que nós poderemos ter com esses alunos 
que estarão fazendo a graduação. (Lúcia). 

 
Além da ampliação da equipe, a gestão indica que o curso de Licenciatura em Educação 

Especial ajudará nesse processo, até mesmo por conta dos estágios daqueles que ingressarem 

no curso que poderão ser feitos dentro da própria instituição, auxiliando, assim, na qualidade 

da permanência dos acadêmicos público-alvo da Educação Especial. O aluno Iago também fez 

referência ao curso de Licenciatura em Educação especial como forma de obtenção do sucesso 

dos alunos com deficiência: 

 
Eu acredito que, com uma das propostas em andamento já feitas... no Campus... inclusive até feito a pedido 
da diretoria... sobre a criação de um curso pra profissionais de Educação Especial [...]. Acredito que essa 
seria uma das maneiras de além de... criar um novo foco de estudo pra instituição, capacitar profissionais 
com habilidade pra lidar com essas questões [...], amparar pessoas com essas condições aqui mesmo no 
próprio instituto e até mesmo para outros segmentos mercadológicos inclusive. (Iago). 

 
Para além da ampliação da equipe de profissionais e da criação do curso de Licenciatura 

em Educação Especial, outra sugestão apresentada foi a proximidade entre os profissionais que 

já se encontram atuando no contexto da prática, especialmente no Ensino Superior. 

Pode-se perceber que algumas ações a serem realizadas no contexto da prática 

independem de grandes custos financeiros quando a instituição já disponibiliza de alguns 

materiais e profissionais. Um dos professores enfatizou: 

 
É, eu não sei de que forma, até porque eu não conheço direito a legislação, mas esses profissionais estarem 
mais próximos desses alunos do ensino superior com deficiência, eu acho que existe um Gap muito grande, 
ainda com esses alunos... eu acho que teria que ter uma ferramenta, seja tecnológica ou não, que 
aproximasse o professor, o aluno e os profissionais da área, eu acho que tinha que ter uma sinergia maior 
pra gente tratar com esses alunos. (Professor Douglas). 

 
Na tradução da política pelo docente entrevistado, existe um “gap”, ou seja, um 

distanciamento entre os profissionais em relação à inclusão dos alunos com deficiência. No 

entender desse professor, uma ferramenta de trabalho que aproxime os diferentes profissionais 

resultaria em uma sinergia, ou seja, um esforço coletivo simultâneo com um mesmo fim. Para 

a inclusão dos alunos com deficiência, Michels e Dellecave (2005) sugerem a criação de rede 

de apoio, que pode também ser chamada de serviço de apoio. A rede é constituída por um grupo 

de pessoas que se reúne para debater e resolver problemas. Esse é um processo importante no 
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processo inclusivo para todos os que constituem o contexto educacional. Assim, os professores 

têm a oportunidade de falar e esclarecer dúvidas e minimizar dificuldades acerca do processo 

de inclusão, trocando experiências e aperfeiçoando sua prática. 

A sugestão de trabalho em rede também é apresentada na Meta 4, estratégia 4.5, do 

Plano Nacional de Educação (PNE):  

4.5) estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, 
articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de 
saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) 
professores da educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (BRASIL, 2014, p. 
3). 

A proposta de um trabalho de investigação e apoio por uma equipe multidisciplinar 

parece bem profícua para o processo de inclusão. Essa equipe pode ser composta por diferentes 

profissionais que atuam no interior da instituição e também pode ter a parceria de profissionais 

externos a ela. Para Vasconcellos (2013), o dia a dia da sala de aula está cada vez mais difícil 

para o professor enfrentar todos os desafios, por isso a importância de haver um quadro de 

profissionais para auxiliar no trabalho. O autor define que não se trata de encher as instituições 

com profissionais de várias áreas (psicólogo ou psicopedagogo clínico, fonoaudiólogo, médico, 

assistente social, antropólogo, sociólogo), mas de a instituição poder contar com profissionais 

que colaborem no processo de inclusão dos alunos com deficiência. 

Diante das colocações dos autores supracitados, fica evidente que a modificação para 

obtenção do sucesso ocorre não só pela contratação de profissionais, como especialmente pela 

forma como eles atuam na Educação Especial na perspectiva inclusiva. Desse modo, o Ensino 

Superior necessita de interação entre os profissionais.  

No mais, embora esta pesquisa ainda não o tenha identificado, é importante destacar 

que, segundo a teoria de Ball, Maguire e Braun (2016), há um contexto externo atuante e 

influenciador na forma como as políticas educacionais acontecem. Com o propósito de 

responder ao objetivo de identificar os contextos, o item a seguir destaca essa influência 

exercida por agentes externos à instituição quanto à PNEEPEI. 

4.3 O CONTEXTO EXTERNO 

Ball, Maguire e Braun (2016) destacam que nem todos os atores relevantes no processo 

das políticas são das instituições de ensino. Há casos em que autoridades ou profissionais que 

são referência no assunto atuam como consultores e executam um papel importante de apoio, 
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introduzindo modelos de “boas políticas.” A essas pessoas os autores denominam de 

“negociantes de políticas”. 

No caso do IFC-CAM, que é um Campus de uma instituição federal, geralmente as 

pessoas externas que ocupam esse papel são os representantes políticos que agem no que Ball 

chama de “contexto da influência”. Mainardes (2006, p. 54) esclarece que “[...] atuam nesse 

contexto as redes sociais dentro e em torno de partidos políticos, do governo e do processo 

legislativo. É também nesse contexto que os conceitos adquirem legitimidade e formam um 

discurso de base para a política”. Hoepers (2017, p. 64) complementa que “[...] as políticas 

educacionais globais exercem forte influência sobre a forma como aquelas são internamente 

organizadas”. 

Na área educacional, embora não se perceba, em uma primeira análise, a chamada gestão 

globalizada está cada vez mais presente. Para Ball (2012, p. 15), “[...] apesar de toda a conversa 

sobre globalização de alguns acenos e gestos em direção a novas formas de governança, a 

maioria das análises de política educacional está, ainda, presa a uma nação-estado, a um 

paradigma política-como-governo”. Nesse sentido, os autores chamam atenção para novas 

formas de análises das políticas educacionais. 

Quanto à modalidade da Educação Especial, esta é um exemplo da gestão globalizada, 

incluindo não somente representantes de estatais, como do setor privado, em seu 

gerenciamento. De acordo com Laplane, Caiado e Kassar (2016), essa forma de gestão é 

bastante antiga no país para essa modalidade educacional, chegando a ser modelo de relação e 

de parceria entre setores público e privado. As autoras entendem que, se a presença do setor 

privado é importante para a contribuição da efetivação do atendimento do público-alvo da 

Educação Especial, para o setor privado, os recursos públicos são fundamentais para a sua 

existência. As pesquisadoras afirmam que, desde o primeiro estatuto da Federação Nacional 

das APAES, no ano de 1963, já se orientava para a realização de convênios e parcerias com os 

setores público e privado. Posteriormente, a Portaria Interministerial No 186, de 10 de março 

de 1978, apontava para o princípio de intercomplementaridade de “serviços” (BRASIL, 1978). 

Mesmo com alterações da política educacional especial, como na atual proposta de educação 

inclusiva, os convênios têm permanecido. 

Atualmente, a PNEEPEI orienta o acesso ao ensino regular, mas o atendimento 

intercomplementar aos alunos com deficiência se mantém. Ball (2012, p. 29) atenta para o fato 

de que: “Redes políticas são um tipo de ‘social’ novo, envolvendo tipos específicos de relações 

sociais, de fluxos e de movimentos. Eles constituem comunidades de políticas, geralmente 
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baseadas em concepções compartilhadas de problemas sociais e suas soluções”. Contudo, 

Hoepers (2017) faz uma crítica a essa forma de gestão: 

Essas organizações ainda orientam as questões educacionais dos Estados atreladas à 
lógica mercantilista e do capital consideradas pelo ponto de vista economicista e da 
globalização, utilizando como estratégias, entre outras, a internacionalização e as 
avaliações em larga escala. Como resultado desse processo, cada vez mais, em uma 
curva ascendente, os países periféricos tornaram-se dependentes da legitimação e da 
assistência técnica desses organismos na formulação das suas políticas educacionais. 
(HOEPERS, 2017, p. 65). 

Nesse sentido, a política de ingresso das pessoas com deficiência no Ensino Superior, 

por meio da Lei de cotas, configura-se como uma dessas estratégias.   

Por fim, considerando as questões discorridas neste capítulo, observa-se, em relação ao 

contexto situado, alguns aspectos voltados à história local da instituição. Atualmente, está-se 

vivenciando um momento de “virada”, de um avanço no que se refere aos pressupostos da 

Educação Especial. Ao abordar sobre a forma de ingresso e a acessibilidade, constata-se que a 

reserva de vagas por cotas garante a presença de pessoas com deficiência no Ensino Superior 

da instituição, embora nem sempre elas utilizem desse mecanismo para acessar. Além disso, a 

acessibilidade do IFC-CAM, que possui estrutura física de alguns dos prédios muito antigas, 

com mais de 60 anos, está passando gradualmente por reformas; e outros prédios novos já vêm 

sendo construídos segundo as normas técnicas de acessibilidade. 

Ainda quanto à configuração física e tecnológica, o grupo dos receptores (tanto os 

professores quanto os alunos), considera-a boa, positiva. Entretanto, para a gestão (narradores) 

e para os profissionais de apoio da Educação Especial (entusiastas), a estrutura física deixa a 

desejar e precisa de adaptações, como, por exemplo, para os deficientes físicos. Quanto à parte 

tecnológica, evidenciam-se as diferentes formas de tradução da política. Para o grupo dos 

entusiastas, as questões tecnológicas são atendidas a posteriori, quando se conhece as 

necessidades específicas dos educandos; já para os professores, receptores da política, essa 

forma de atuação leva à impressão de não acontecer a política, em primeira instância. 

No entanto, os atores envolvidos sugerem algumas modificações: O aumento de 

profissionais de apoio em Educação Especial; a criação de um curso de licenciatura em 

Educação Especial; a tradução de materiais para a língua de sinais, entre outras. Entretanto, 

destaca-se a sugestão de maior proximidade entre docentes e profissionais de apoio para atender 

às especificidades dos acadêmicos com deficiência. Diante de tais sugestões será aprofundado, 

no próximo capítulo, o conhecimento da política por parte dos diferentes grupos de atores e 

suas culturas profissionais.  
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5 O CONHECIMENTO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 
PERSPECTIVA INCLUSIVA E AS CULTURAS PROFISSIONAIS 

Na criação de culturas inclusivas, procura-se construir comunidades escolares seguras e 

receptivas, onde todos (alunos, professores, gestores, funcionários e familiares) sejam 

valorizados e estimulados a examinar as crenças e os valores que cultuam (CARVALHO, R. 

E., 2010). Sob essa perspectiva, este capítulo tem o intuito de analisar os discursos, as 

representações e as traduções dos atores em relação à política de inclusão de acadêmicos com 

deficiência no IFC-CAM.  

5.1 CONHECIMENTO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA 
INCLUSIVA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR

Ball, Maguire e Braun (2016) esclarecem que as atuações de políticas educacionais são 

um conjunto de práticas “incorporadas” que estão ligadas a diferentes grupos de atores de 

políticas. Para os autores “[...] elas são conjuntos de textos, eventos e práticas que falam com 

processos sociais mais amplos de escolaridade, tais como a produção do ‘aluno’, o propósito da 

‘escolaridade’ e a construção do ‘professor’” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 173).  

Nesse sentido, este item da pesquisa analisa o conhecimento dos participantes a respeito 

da PNEEPEI. A Figura 9 representa as igualdades e as diferenças apresentadas pelos 

entrevistados a esse respeito. 

Figura 9 - Conhecimento da política pelos atores entrevistados 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas realizadas. 
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Quando cada ator participante da pesquisa respondeu sobre o seu conhecimento da 

política de educação inclusiva para a Educação Superior, a resposta recorrente, especialmente 

entre os grupos dos alunos e dos docentes, foi o desconhecimento.  

 

Nesse quesito, eu somente reconheço as prerrogativas constitucionais [...], independentemente do nível de 
ensino, mas, para o Ensino Superior, eu não conheço nada em específico. (Iago). 
 
Bom... do Ensino Médio e do Ensino Fundamental eu tenho mais conhecimento, mas, do Ensino Superior, 
não. Não, não possuo tanto de conhecimento assim, mais... tô melhorando. (Nilson). 

 
Eu vejo que a política é muito importante. [...] a maioria desconhece a política, às vezes as pessoas com 
deficiência têm limitações e começam a se sentir angustiadas com o problema, aí a legislação ajuda os 
deficientes... mas, as pessoas com deficiência precisam de mais informações para saber como proceder... 
)Professor Antônio). 
 
Oh, se eu conheço a política, vamos supor, se existe uma normativa impressa tratando disso eu desconheço 
[...]. (Professor Marcos). 
 
Tipo? Como assim? Conhecer de estudar? Ou de ouvir falar? Ou daqui da instituição? (Professora Mônica).   

 

Ao analisar essas respostas, uma indagação instala-se: Será que eles realmente 

desconhecem a política? Eles até podem desconhecer textos e normativas escritas, o que Ball 

chama de produção de texto das políticas. Contudo, esses mesmos atores vivenciam as ações 

relacionadas à política de inclusão no contexto da prática, no cotidiano acadêmico. Carvalho, 

R. E. (2016) destaca o quanto é importante conhecer o que está acontecendo no contexto 

educacional, fora das paredes dos gabinetes onde se redigem as políticas e os planos de 

educação. Para que sejam pertinentes e adequados às realidades, é indispensável a interlocução 

com todos os companheiros que atuam em nível micropolítico. 

 Carvalho, R. E. (2010) contextualiza a política de educação inclusiva embasando-a em 

níveis macropolítico, mesopolítico e micropolítico. No nível macropolítico, é constatado que o 

Brasil vem se dedicando para que as instituições educacionais assumam um papel que garanta 

o exercício de cidadania de todo o alunado. No entanto, é constatado também que este é um 

trabalho que vem se desenvolvendo mais propriamente, pela organização da Educação Especial, 

com rara interlocução com demais parceiros como os educadores encarregados de organizar 

políticas de Educação Infantil, de Ensino Fundamental, de Ensino Médio ou de Educação 

Superior, ainda que no que consiste à inclusão. No nível mesopolítico, as narrativas centradas 

na inclusão ainda prevalecem nos textos escritos e verbais de gestores e de professores da 

Educação Especial. Quanto às instituições, quando se dispõem a criar culturas inclusivas, isso 

significa reconstruir a comunidade acadêmica, levando-as a gerar valores de reconhecimento 

de diferenças e de produção de políticas inclusivas, pois o Projeto Político Pedagógico (PPP) 
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tem a finalidade de que seja uma instituição para todos. No nível micropolítico, referente ao 

trabalho desenvolvido nas salas de aula, a autora afirma que as propostas de reformas da prática 

pedagógica estão afetando os educadores, levando-os a considerarem-se despreparados para as 

transformações. Eles até as reconhecem como necessárias, mas não sabem como efetivá-las. 

Seja qual for a proposta de prática pedagógica em sala de aula, implica transformações no 

trabalho em equipe, fazendo com que os educadores se apoiem uns nos outros.  

O conhecimento sobre a política de inclusão de surdos foi apontado tanto pelo grupo 

dos receptores quanto pelo grupo dos entusiastas. O professor de LIBRAS, quando questionado 

sobre conhecer as políticas de inclusão da instituição, indica: 

 

Meu foco é a política de inclusão de pessoas surdas. Mas eu sei que tem um grupo que trata tudo junto 
sobre as políticas de inclusão, inclusive os surdos. (Professor Antônio).  

 

É possível inferir, a partir dessa resposta, novamente as diferentes formas de tradução 

que os atores fazem da política de inclusão. O professor argumenta que seu foco é a inclusão 

de pessoas surdas, mas ele revela que há um grupo na instituição que traduz a política de 

inclusão das pessoas com deficiência, inclusive das pessoas surdas, de uma forma diferente da 

dele. A esse respeito, deve-se considerar que há, no Brasil, um movimento denominado 

Movimento Surdo12. Segundo Barros (2014), esse movimento surgiu em discordância ao 

projeto de Lei de criação do AEE. Segundo a comunidade e o Movimento Surdo, a estratégia 

de inclusão das minorias (alunos com deficiência) nas várias etapas, modalidades e diferentes 

níveis de ensino vai de encontro às necessidades dos surdos. Pires (2011) considera que a 

questão da diferença surda é mais uma diferença linguística e cultural do que orgânica. Além 

disso, as instituições devem promover meios de acesso e educação linguística para que esses 

sujeitos possam transitar em todos os grupos sociais que desejarem e o reconhecimento legal 

da LIBRAS como língua oficial do país reforça a ideia de um país multilíngue, cujos falantes 

devem ter seus direitos reconhecidos. 

Entretanto, ao analisar  o Decreto Nº 7.611/2011, que dispõe sobre o atendimento 

educacional especializado, pode-se perceber a seguinte consideração que consta em seu artigo 

1º, parágrafo 2º: “No caso dos estudantes surdos e com deficiência auditiva serão observadas 

as diretrizes e princípios dispostos no  Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005” (BRASIL, 

2011, p. 12, grifo nosso).  Consta, no Decreto No 5.626/2005, em seu artigo 14º:  

 
12 Segundo Barros (2014, p. 2, grifo da autora): “[...] o movimento surdo brasileiro se configura como uma 
mobilização coletiva envolvendo um conjunto de performances que confrontam o poder político em prol de 
demandas específicas, e fomenta a construção de uma identidade”. 
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As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas 
acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas 
atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e 
modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior. (BRASIL, 2005, 
p. 29). 

Pode-se observar que o texto expressa claramente que as instituições devem garantir a 

comunicação das pessoas surdas, muito embora o Decreto não abra mão do AEE. É justamente 

a forma como cada instituição se organiza para a oferta desse atendimento que difere da 

proposta reivindicada pelo Movimento Surdo. Dessa forma, o professor entrevistado entende 

que as especificidades das pessoas surdas requerem um trabalho que vá ao encontro do viés 

linguístico, mais especificamente desenvolvido por meio do núcleo de LIBRAS da instituição 

e não pelo AEE, que é a outra forma de atendimento ao surdo e aos demais alunos público-alvo 

da Educação Especial proposta pela instituição. 

O NAPNE e o AEE também foram reconhecidos, pelos receptores e pelos entusiastas, 

como políticas de inclusão da instituição. Tanto sobre o NAPNE como sobre o AEE, os itens 

3.2.2 e 3.2.3 desta pesquisa apresentaram a sua finalidade quando se fez observações aos textos 

da PNEEPEI da instituição. Entretanto, vale destacar algumas questões apresentadas pelos 

entrevistados voltadas ao contexto da prática em relação aos núcleos e a outras políticas de 

inclusão para o Ensino Superior. A equipe de profissionais que compõe o AEE relatou: 

 

Então, o IFC segue as políticas de ações afirmativas do Governo Federal relacionadas ao ensino superior. 
Segue a política brasileira de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva, a LDB, no que diz 
respeito ao ensino superior, que entende que a Educação Especial transversaliza todas as etapas e 
modalidades de ensino que transversaliza o ensino superior. Em termos de acessibilidade, também a Lei 
brasileira de inclusão [...], isso tudo está regulamentado na Portaria Normativa que se refere ao 
atendimento educacional especializado do Instituto Federal Catarinense. (Professora Maria). 

 

Ao referenciar as leis e os decretos no que diz respeito ao Ensino Superior, a equipe 

relatou que eles se encontram no regulamento do AEE da instituição. No entanto, a equipe 

apontou um trabalho mais detalhado no que se refere ao Ensino Médio.  

 

Em 2017, o Instituto Federal acatou as Leis de cotas e, desde então, o ingresso de estudantes com 
deficiência no Ensino Médio tem se constituído com mais evidência, digamos assim, e esse é o público que 
o atendimento educacional especializado tem se concentrado aqui no nosso Campus. O atendimento dos 
alunos do Ensino Médio. (Professora Maria). 

 

 Quanto ao Ensino Superior, foi colocado: 
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Professora Maria: No Ensino Superior, os alunos têm outras demandas, acompanhamos muito mais os 
professores, com relação aos colegiados, os estudantes buscam… o ensino superior, os alunos são maiores, 

eles cursam o currículo de outro modo e quando aluno é maior, ele tem um outro modo de circular, ele não 
se sente necessitando do atendimento educacional especializado. Ele busca muito mais o atendimento junto 
ao professor da disciplina. Então, nesse sentido, a nossa atuação enquanto equipe tem sido muito mais 
trabalhando com os professores, junto aos colegiados e junto às coordenações, pensando nas adaptações e 
flexibilizações curriculares, mas não foi até agora… flexibilizações, não foram necessárias. Se tem 
trabalhado muito na adaptação de atividades, de avaliações. (Professora Maria). 

 

A docente apresenta, em sua resposta, a forma pela qual o AEE acontece no nível 

superior. As demandas para esse nível de ensino são atendidas, geralmente, com orientações 

aos colegiados e aos professores regentes das diferentes disciplinas. Na resposta, é apresentado 

como se compõe a prática desse grupo de profissionais. Para corroborar, Ball, Maguire e Braun 

(2016) defendem que esses profissionais são os entusiastas, os “modelos” da política, os 

“influentes”, e é por meio das suas práticas que a política, neste caso a de Educação Especial 

na perspectiva inclusiva, é traduzida.  

Outra forma de falar sobre a política adotada pela instituição é a de apontar as ações que 

acontecem na prática. A gestora relatou seu conhecimento da política elencando algumas ações:  

 
Lúcia: Em 2010, 2011, por aí, o Campus Camboriú foi o pioneiro, em detectar no processo seletivo, que nós 
teríamos alunos autistas se inscrevendo no Campus. [...] solicitou-se uma vaga para professor de Educação 
Especial, [...] que não seria para ministrar disciplinas regulares, de cursos regulares, mas para atender o 
aluno com algum tipo de deficiência. Nós conseguimos a vaga. [...]. A partir desse momento, começou o 
atendimento especializado [...]. Hoje então, para cada aluno que ela atende, além da hora aula regular que 
ele tem, ele tem duas horas fora, de conversa, de reforço, de orientação, conforme a necessidade específica 
desse aluno. (Lúcia). 
 
Eu gostaria de citar especificamente o que nós temos no Campus hoje. Nós temos concursados no Campus, 
dois tradutores intérpretes de LIBRAS. Nós temos uma pós-graduação em Treinador e Instrutor de Cães guia, 
[...]. Nós temos pronto e só aguardando a aprovação do Conselho Superior do Instituto o PPC da Licenciatura 
em Educação Especial [...], além disso, nós temos alguns projetos de pesquisa que trabalham com a 
acessibilidade e atuam nessa área e, esse grupo de AEE, que atende a todo o aluno nosso com alguma 
necessidade específica. (Lúcia). 

 

Ao falar sobre as ações que a instituição vem desenvolvendo com relação à política de 

inclusão, a gestora assim traduz a política: embora não cite Leis específicas, ela enumera várias 

ações pelas quais as leis se concretizam. Como se vem identificando nos atores, a gestora, com 

base em Ball, Maguire e Braun (2016), desempenha o papel de narradora da política. 

“Narrativas são destinadas tanto para a equipe escolar (e alunos), como um foco de 

comprometimento e de coesão organizacional, e para o consumo por vários públicos” (BALL; 

MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 79). Os autores colocam ainda que os narradores de política 

atuam em parceira com os empreendedores. Esses atores originam e criam formas de 

representação das políticas. No caso da política de inclusão, a gestora enumerou detalhadamente 

as ações que vêm sendo desenvolvidas na instituição a fim de promover e desenvolver a política. 
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Seu discurso demonstra também conhecimento das ações desenvolvidas e dos projetos futuros 

da instituição, todas respaldadas na legislação. 

Outrossim, os demais entrevistados também foram indagados sobre as ações adotadas 

pela instituição para atender às determinações da política. 

5.2 AÇÕES ADOTADAS PELO DO IFC-CAM PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA 
POLÍTICA 

Ação significa tudo aquilo que se faz, ou comportamento, ou modo de alguém; significa 

também influência ou efeito que algo ou alguém exerce sobre outra pessoa. No caso da 

PNEEPEI, dentro da conjuntura do nível superior de ensino do IFC-CAM, buscam-se, aqui, 

respostas dos diferentes grupos de atores às ações realizadas pela instituição a fim de responder 

às exigências da política. 

Mantoan, Baranauskas e Carico (2008) argumentam que os alunos com deficiência 

representam uma força compulsória para mudanças necessárias para que as instituições de nível 

superior consigam se manter dentro dos padrões condizentes com um mundo que se transforma 

constantemente, para atender ao que demanda a educação formal, em seu nível mais elevado. 

Os autores afirmam que as universidades ainda rejeitam muitas ideias e concepções de inclusão. 

Por isso, elas precisam debater sobre esse tema. Nada mais instigante para esse fim do que a 

presença de alunos que antes não estavam incluídos nas turmas regulares. Dessa forma, a Figura 

10 representa as respostas dos entrevistados sobre as ações realizadas.   

Figura 10 - Ações desenvolvidas pelo IFC-CAM, na tradução dos atores entrevistados 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas realizadas. 

O serviço do profissional tradutor intérprete de LIBRAS foi reconhecido, por todos os 

grupos entrevistados, como uma das ações desenvolvidas pela instituição que responde à 
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legislação. O serviço de tradução e interpretação em LIBRAS acontece desde o ano de 2014 

com a efetivação da primeira profissional da instituição. Depois, no ano de 2016, devido à 

demanda, mais uma profissional foi efetivada no Campus. Existe a Portaria Nº 161/GDG/IFC-

CAM/2015, de 29 de maio de 2015, que estabelece normas para a realização dos serviços de 

tradução e interpretação. Os serviços ocorrem como relata a TILS entrevistada: 

 

Aqui no Instituto Federal, a atuação é em sala, cursos, oficinas, palestras... então, aqui tem as duas 
atuações, o contexto educacional e o administrativo. (Ana). 

 

Consta, assim, na Portaria citada, atuações tanto em situação monológica como 

dialógica. Por monológica, entende-se a situação de interpretação em contextos de conferências 

e palestras e, por dialógica, as situações de interpretação em contextos de sala de aula, reuniões 

e negociações. 

 

É, vamos falar do Murilo então, [...] a intérprete de línguas esteve presente, olha... eu acho que em 99% 
das aulas, [...] estudamos o  material que ia ser aplicado pra ele e vimos... expliquei pra ela algumas coisas 
sobre como fazer e tal, ela na  verdade era um professor auxiliar que estava ali atuando com o Murilo 
dentro da sala de aula [...]. (Professor Marcos). 

  

Quando a atuação do tradutor intérprete de LIBRAS se dá no contexto de sala de aula, 

esse profissional, muitas vezes, é confundido com o “professor auxiliar”. Essa forma de 

entender a atuação do intérprete de LIBRAS acontece pela falta de conhecimento do papel desse 

profissional. Conforme Corrêa, Sander e Martins (2017), o intérprete deve cooperar com os 

professores no planejamento das aulas, participar de reuniões pedagógicas, fazendo, em 

parceria, adequações e flexibilizações para que o universitário surdo participe plenamente das 

aulas. Cabe ao TILS desenvolver as suas funções em parceria com os professores regentes das 

disciplinas. No entanto, o TILS não é um professor auxiliar, mas, sim, aquele que medeia a 

comunicação e que conhece as especificidades linguísticas da pessoa surda e, por isso, pode 

colaborar, por exemplo, em informar sobre questões da língua de sinais e até mesmo da cultura 

surda aos professores quando necessário, para que o acadêmico surdo obtenha sucesso em sua 

formação. 

O grupo dos narradores e dos entusiastas traduziram os núcleos do NAPNE e do AEE 

como ações que respondem às exigências legais. Embora os receptores não tenham citado os 

núcleos, em contraponto, alguns alegaram insegurança para falar sobre esse quesito.  
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É complicado, eu acho que ainda existe uma distância muito grande entre a divulgação das políticas e da 
sala de aula, dos alunos na sala de aula, então... principalmente quando a gente trabalha com o nível 
superior, eu acho que no ensino integrado é... até pela função do CGAE e por acontecer... por serem alunos 
do ensino, menores, eu acho que é muito mais próximo. Com os alunos do Ensino Superior é muito mais 
complicado, eu não sinto essa aproximação, então eu me sinto até inseguro até em falar sobre isso. 
(Professor Douglas). 

 
O relato desse docente vai ao encontro da resposta do grupo de profissionais do AEE, 

no item 5.1 sobre o conhecimento da política de educação inclusiva para a Educação Superior, 

quando a equipe relatou atuar mais detalhadamente com o Ensino Médio e alegou que, no 

Ensino Superior, há uma outra forma de o aluno circular pelo currículo e que as ações são mais 

voltadas à orientação dos docentes nas reuniões de colegiado. Em outro trecho, a equipe narrou 

o seguinte sobre os acadêmicos público-alvo do nível superior: 

 

No ensino superior, eles já são maiores, então as políticas de Educação Especial no ensino superior, elas 
atendem àqueles que buscam por elas na instituição. (Professora Maria). 
 
O nosso papel é esse, mas nós também temos que respeitar as pessoas porque são adultas, não são 
consideradas incapazes. (Professora Maria). 

 

As diferentes formas de tradução da PNEEPEI, mais uma vez são evidenciadas. Para o 

professor Douglas, ele não sente aproximação entre os pares para tratar de ações políticas 

referentes à inclusão dos alunos com deficiência; no entanto, para os profissionais que atuam 

no AEE, é preciso que busquem essa aproximação para que a demanda seja atendida quando se 

tratar desse nível de ensino. Eles justificam essa posição pelo fato de os alunos serem maiores 

de idade e também como forma de respeitar a individualidade de cada um. 

Ainda para a pergunta sobre as ações desenvolvidas para garantir a legislação, houve 

participantes que anunciaram as cotas para as pessoas com deficiência. Moraes, L. O. de (2018) 

alega que foi com a criação da Lei Nº 12.711/2012, que dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico e tecnológico, que se 

garantiu o acesso das populações desprivilegiadas. Tal ferramenta aponta em direção à 

diminuição das diferenças sociais no país, acenando como uma ação afirmativa amenizadora 

da elitização dos Institutos Federais, dando àqueles que sempre estudaram em escola pública o 

direito de acesso ao Ensino Médio tecnológico gratuito e também ao nível de Ensino Superior. 

[...] a garantia de acesso à educação profissional proporcionada pela reserva de vagas, 
devido à promulgação da Lei de Cotas, nos Institutos Federais de Educação é de suma 
importância, pois garante as populações historicamente marginalizadas o direito de 
acessar tal ensino, profissionalizando-as, preparando para o mundo do trabalho e para 
vida. (MORAES, L. O. de, 2018, p. 10). 
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Nesse sentido, o público-alvo da Educação Especial também é favorecido, pois, 

anteriormente, não havia nenhuma forma de garantia, para essas pessoas, ao acesso a 

instituições como os Institutos Federais, que sempre receberam apenas os pertencentes à alta 

sociedade, a elite. No Brasil, tem prevalecido um sistema elitista de acesso a esse nível de 

ensino. Esse sistema vai de encontro ao princípio democrático, que não se compatibiliza com a 

grande desigualdade educacional existente no país. Dessa forma, há a necessidade de difundir-

se o acesso ao Ensino Superior, contribuindo para mudar esse quadro educacional. Para tanto, 

as políticas públicas educacionais, (neste caso a de cotas) são necessárias para atingir o maior 

número possível de indivíduos, garantindo condições reais e efetivas de acesso, capazes de 

abrandar as dificuldades e as desigualdades socioeconômicas, históricas e culturais existentes.  

Analisados o conhecimento dos atores participantes da pesquisa em relação à PNEEPEI, 

observamos que o que mais apareceu entre os grupos dos alunos e dos docentes foi o 

desconhecimento; no entanto, eles a vivenciam em suas práticas cotidianas. Observamos 

também que a política de inclusão de surdos apresentou dúbia interpretação para um dos 

entrevistados. Segundo ele, a política de surdos está inserida no AEE, mas como se trata de uma 

questão linguística, assim ela deve ser traduzida. 

Quanto às ações desenvolvidas, outro aspecto tratado, neste capítulo, é o serviço do 

tradutor intérprete de LIBRAS, reconhecido por todos os grupos entrevistados como uma das 

ações desenvolvidas pela instituição. Os núcleos do NAPNE e do AEE foram ações que a 

instituição desenvolve e respondem às exigências legais, as quais foram apontadas pelos 

entusiastas e narradores.  

Por fim, as diferentes formas de tradução são evidenciadas quando um dos docentes 

alega que não “sente” uma aproximação dos profissionais para atuar na questão da política de 

inclusão dos acadêmicos com deficiência, mas, em contraponto, o grupo dos entusiastas coloca 

que, especialmente no Ensino Superior, é necessário, como já afirmado, que eles busquem essa 

aproximação para que a demanda seja atendida.  

Nos próximos subitens, será discutida a visão dos entrevistados sobre o acesso, a 

permanência e o sucesso dos alunos com deficiência no Ensino Superior, bem como o 

planejamento das aulas, as estratégias pedagógicas, a prática pedagógica e as sugestões de 

modificações.  

5.3 DESEMPENHO DOS ALUNOS PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A universidade é pensada como um espaço democrático, formadora de opiniões e 
produtora de conhecimento, que deve contribuir para eliminar as barreiras que impede 



79 
 

a participação efetiva de estudantes público-alvo da Educação Especial, visto que esta 
população está chegando nessa modalidade de ensino e movimentando a prática 
acadêmica na universidade. (CANDIDA; NASCIMENTO; MARTINS, 2016, p. 
1018). 

Ao pensarmos no espaço democrático que compõe o Ensino Superior e, principalmente, 

na chegada das pessoas público-alvo da Educação Especial nesse nível de ensino, os 

participantes foram indagados no que se refere ao desempenho dos estudantes público-alvo da 

Educação Especial. Foram três os aspectos considerados: o acesso, a permanência e o sucesso 

dos alunos. 

5.3.1 Sobre o acesso 

No tocante ao Ensino Superior, a oferta de vagas cresceu e o acesso foi bastante 

facilitado, representando um enfrentamento contra os problemas de desigualdade educacional 

no país, promovendo a democratização do acesso ao Ensino Superior.  Essa condição favoreceu 

inclusive as pessoas público-alvo da Educação Especial, conforme os dados do Censo, 

apresentados na introdução desta pesquisa. Nesse sentido, as interpretações sobre o acesso são 

apresentadas na Figura 11 a seguir.  

Figura 11 - Respostas sobre o acesso  

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas realizadas. 

Dos três acadêmicos que frequentam o nível superior do IFC-CAM, no momento da 

pesquisa e que também participaram dela, dois ingressaram/acessaram a instituição via análise 

do histórico escolar e apenas um foi pelas cotas, via ENEM. A resposta da professora de 

Educação Especial da instituição corrobora: 
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O instituto segue... o ingresso dos alunos aqui se dá, no ensino superior, via SISU, então os alunos, falando 
dos alunos com deficiência aqui... um entrou via vaga do SISU, por ser um aluno com deficiência neh... Os 
outros entraram via ampla concorrência, então não foram alunos que.... só um deles veio decorrente de 
uma política pública de ação afirmativa. Então, o IFC segue as políticas de ações afirmativas do Governo 
Federal relacionadas ao Ensino Superior. (Professora Maria). 

 
É possível perceber, na fala da professora, que, embora a instituição siga as políticas de 

ação afirmativa advindas do Governo Federal, há acadêmicos que não ingressaram por meio 

dessa política, mas, sim, via ampla concorrência, ou seja, a questão da deficiência não foi 

impedimento para que os estudantes ingressassem em igual condição que os demais alunos – 

muito embora há estudos como o da autora Pieczkowski (2014), que observou que estudantes 

público-alvo da Educação Especial tiveram acesso à universidade em cursos cuja oferta de 

vagas é maior que a procura. Foi o que aconteceu no IFC-CAM, após a matrícula daqueles que 

ingressaram via Enem, houve cursos em que sobraram vagas. Por ter menor procura por parte 

daqueles que fizeram o ENEM, a própria instituição abriu processo seletivo, pela análise do 

histórico escolar para completar a turma. Foi assim que dois dos três alunos com deficiência do 

nível superior da instituição ingressaram. 

No que concerne ao acesso a esse nível de ensino, Candido, Nascimento e Martins 

(2016) fazem uma crítica, independentemente dos avanços já citados com relação ao acesso, de 

que ainda são poucos os alunos (público-alvo da Educação Especial) do ensino básico que 

realizam a matrícula no nível superior, e muitos dos que entram acabam desistindo no decorrer 

do curso. 

[...] pois este aluno da Educação Básica nem sempre foi preparado para almejar a 
universidade, a história da escolarização acentua a ideia da falta de capacidade por 
parte desses alunos, onde o acesso à Educação Superior só é possível após aprovação 
em árduo e longo processo seletivo, tornando esse o motivo de apenas cumprirem o 
proposto pela legislação, transmitindo conteúdo apresentado no ciclo de estudos, sem 
a idealização de adquirir habilidades e competências para novas etapas de ensino e 
possibilidades de inserção no mercado de trabalho. (CANDIDO; NASCIMENTO; 
MARTINS, 2016, p. 1022). 

A resposta de Nilson sobre o acesso vai ao encontro das afirmações das autoras. 
 

Bom, é via instituição pública, é... como eu falo, no Enem as pessoas estudam neh, mas, tipo assim, nos 
últimos anos, eu tenho uma visão do Enem que... é ainda bastante estudo, mas [...] é um pouco de sorte, 
mais o talento da pessoa... da pessoa com deficiência. (Nilson). 

 

O acadêmico Iago também fez uma fala nesse sentido quando foi perguntado sobre as 

ações adotadas pela instituição para responder às exigências da política. 
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Eu ainda vislumbro uma sensação de anormalidade o ingresso dessas pessoas. É como se não fosse um 
fenômeno comum, [...] de ter um ingresso efetivo e estável na graduação... dado também pelo número de 
poucas pessoas com condições específicas que ingressam no curso. (Iago). 

 

Essas falas reforçam a crítica apresentada pelas autoras e indicam que há, sim, um 

progresso que ajuda a reverter essa realidade, mas que há também muito ainda por fazer a fim 

de garantir não somente o acesso do público-alvo da Educação Especial no nível superior, mas 

também a permanência deles nesse nível de ensino. 

De toda a forma, o acesso das pessoas público-alvo da Educação Especial às Instituições 

Federais de ensino de todo o país é garantido por Lei13 e, com ele, novas necessidades vão se 

apresentando no contexto acadêmico desses alunos, nesse nível de ensino, especialmente no 

que diz respeito à permanência. 

5.3.2 Permanência 

As Ações de Permanência são entendidas [...] como os atos realizados pelos cursos de 
graduação diante das necessidades apresentadas pelos alunos com deficiência/NEE, 
ou seja, representam acessibilidade que pode ser compreendida de forma ampla, 
ultrapassando as questões físicas e arquitetônicas. (LAVARDA, 2017, p. 712). 

Anache e Cavalcante (2018) afirmam que, embora se tenha movimentos tanto no âmbito 

internacional quanto nacional para que o acesso, a permanência e o acompanhamento na 

Educação Superior sejam institucionalizados, ainda são encontrados entraves para colocá-los 

em prática nas universidades, com destaque para as barreiras no currículo, a falta de recursos 

acessíveis e formação profissional docente e dos técnicos administrativos para lidarem com os 

estudantes com deficiências. Os autores complementam essa questão defendendo que, na 

universidade, é necessário que o aluno possua condições de acesso ao currículo, às informações 

que circulam no meio acadêmico, à tecnologia e aos recursos humanos capacitados. Esses 

aspectos serão viabilizados se rompermos as barreiras atitudinais, as quais extrapolam o âmbito 

do assegurado nas normativas legais. Trata-se de questões mais complexas, do âmbito da 

cultura, dos valores meritórios cristalizados na história de cada instituição. 

Na mesma linha de raciocínio, Marques e Rios (2017) alegam que, erroneamente 

quando falamos de acessibilidade, se tem a ideia de que é somente alargar portas e construir 

rampas para possibilitar o acesso aos ambientes educativos. No entanto, esse conceito é maior 

e demanda muitas adequações que vão de elementos estruturais à comunicação, à adequação de 

 
13 Lei Nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência 
nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de ensino. (BRASIL, 2016). 
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recursos didáticos pedagógicos, ao acompanhamento educacional especializado, à 

flexibilização do currículo, entre outras questões que viabilizaram a permanência do estudante 

com deficiência no nível superior de ensino. 

Sobre o quesito da permanência, a Figura 12 apresenta as respostas dos entrevistados. 

Figura 12 - Respostas sobre a permanência 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas realizadas. 

Algumas respostas sobre a permanência dos acadêmicos público-alvo da Educação 

Especial foram traduzidas de forma a serem consideradas melhorias na atuação na política de 

inclusão. 

 

Ainda falta um certo amparo, no quesito da permanência, visto que, você... percebe que há poucos 
profissionais conscientizados sobres essas questões... no que se refere à convivência dessas pessoas no 
ambiente, tanto acadêmico quanto nas etapas anteriores. (Iago). 

 
 

 [...] eu vejo que a gente não tá preparado pra isso, a permanência desses alunos [...]. (Professor Douglas). 

 

As falas dos receptores da política revelam que, quanto à permanência, eles se sentem 

despreparados. Sobre essa questão, o professor, ao lidar diretamente com os acadêmicos, são 

invadidos por sentimentos que vão da indecisão à frustação, à imponência. Eles não sabem o 

que fazer e como ensinar os alunos. Isso porque o próprio currículo de formação dos professores 

não os prepara para realizarem as adaptações curriculares que os alunos precisam. Corrobora, 

da mesma forma, Carvalho, R. E. (2016), alegando que os docentes se consideram 
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despreparados para ensinar porque a formação que receberam os habilitou a trabalhar apenas a 

hegemonia da normalidade. Eles não foram qualificados para o trabalho com as diferenças de 

cada um. O que representa uma necessidade de qualificar a formação inicial e continuada dos 

professores. Siqueira e Santana (2010) enfatizam que, embora sejam conhecidos os avanços em 

relação no que diz respeito aos direitos das pessoas público-alvo da Educação Especial, ainda 

há uma grande lacuna entre as diretrizes legais existentes e a efetivação do acesso e da 

permanência desses alunos, principalmente no nível superior. No entanto, os entrevistados 

também apontaram os aspectos positivos que vêm sendo colocados na prática na instituição 

quanto à política de inclusão, conforme se pode observar nos excertos a seguir. 

 

Bom, eles, eles dão todo o auxílio possível, eles perguntam como é que tá o curso, [...] tem os professores 
que são baita competentíssimo sabe... tem alguns novos, que tão na primeira, que tão tendo conhecimento, 
mas, eles sabem muito bem lidar com esse tipo de situação e a permeância é muito boa. (Nilson). 

 
A permanência, eu acho, nós temos... especialmente pra quem é surdo hoje aqui, nós temos um programa 
de acompanhamento que favorece a permanência né... (Professor Marcos). 

 
Nós somos o único Campus que não perdeu esses alunos do ensino superior por enquanto e nem 
pretendemos perder... (Lúcia). 

 

Nas respostas desses atores, é possível perceber a tradução da política de inclusão pelo 

viés contrário, pelo contraponto daqueles que sugeriram melhorias. Estes apresentaram o lado 

positivo da forma como vem se constituindo a permanência dos acadêmicos com deficiência. 

Elencaram a competência dos docentes, o acompanhamento do estudante surdo que favorece a 

sua permanência e a pretensão de não “perder” os alunos público-alvo da Educação Especial.  

Anache e Cavalcante (2018) afirmam que a ampliação do acesso exige dos espaços 

educacionais infraestrutura adequada, currículos e informações acessíveis, além de 

investimentos na formação dos profissionais da instituição, favorecendo, dessa forma, 

condições de permanência e oportunizando o sucesso acadêmico dos estudantes público-alvo 

da Educação Especial.  

Segundo Glat e Blanco (2007), para garantir a permanência, a efetivação de um sistema 

inclusivo não é tarefa simples. A escola, neste caso a instituição de Ensino Superior, precisa 

reorganizar sua estrutura de funcionamento, sua metodologia e seus recursos pedagógicos, 

particularmente conscientizar e garantir que seus profissionais estejam preparados para essa 

nova realidade. Isso seria o que a teoria criada por Ball e colaboradores chama de atuação dos 

empreendedores, dos narradores e também dos entusiastas de políticas. Estes as realizam para 
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que elas aconteçam no contexto da prática, neste caso, seria a atuação quanto à política da 

Educação Especial na perspectiva inclusiva no Ensino Superior. 

O terceiro aspecto sobre o desempenho dos acadêmicos com deficiência refere-se ao 

sucesso desses alunos. 

5.3.3 O sucesso 

O sucesso aqui é visto pelo mesmo viés apontado no capítulo 4, subitem 4.2.2 deste 

estudo – pela consequência favorável e exitosa a que se chega ao percorrer um processo. A 

Figura 13 apresenta as respostas dos atores participantes e suas traduções a respeito do sucesso 

dos acadêmicos com deficiência. 

Figura 13 - Respostas sobre o sucesso 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas realizadas. 

Ao falar sobre o sucesso dos acadêmicos com deficiência, as falas expressaram 

diferentes entendimentos sobre o assunto e, também, nesse quesito, certa hesitação.  O professor 

Antônio relatou: 

 
[...] os alunos com deficiência iniciaram há dois anos, há um ano, e, ainda, estão no processo, continuam... 
eu acho que, com o tempo vai dar tudo certo, hoje está tudo bem, eles continuam, não desistiram...  Teve um 
outro caso, na pós-graduação, que um aluno desistiu, ele não conseguiu, às vezes é subjetivo, pode ser por 
questões pessoais do aluno, ou não... (Professor Antônio). 

 
A fala desse docente indica que o sucesso depende do processo de ensino aprendizagem 

pelo qual o acadêmico passa. Ele relata que os alunos com deficiência estão no processo e o 

fato de não terem desistido é um indicador favorável da sua luta por obter sucesso. Ele também 
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mencionou que teve um aluno com deficiência que desistiu. Isso pode ter acontecido por vários 

motivos, não necessariamente pela deficiência, mas pelas experiências de cada um. Bisinoto e 

Marinho-Araujo (2014) relacionam o sucesso acadêmico tanto à instituição como ao próprio 

acadêmico. No que se refere à instituição, pode estar relacionado à forma de organização da 

gestão da IES, aos serviços de apoio disponibilizados aos estudantes, às atividades pedagógicas, 

bem como às políticas educativas e ideologias que perpassam todo o processo de formação. 

Ainda no âmbito institucional, as práticas pedagógicas, a organização curricular bem como a 

preparação científica e a preparação pedagógica desempenham papel relevante no sucesso 

acadêmico.  

Entre os fatores relacionados ao próprio acadêmico, incluem-se questões relativas à 

transição para a Educação Superior, fatores contextuais e individuais. Os fatores contextuais 

correspondem às condições socioeconômicas, culturais, de gênero e de idade. Os fatores 

individuais dizem respeito às variáveis cognitivas, de funcionamento psicológico e de relação 

interpessoal que os estudantes trazem consigo para a instituição de ensino. Portanto, o sucesso 

acadêmico compreende fatores que estão para além do desempenho dos alunos, caracterizando-

se muito mais por um processo complexo e multideterminado resultante do coletivo da 

comunidade acadêmica (estudantes, professores, gestores, técnicos e funcionários) sociedade e 

governo, do que pelo êxito ou fracasso do estudante em uma perspectiva individualizada. Nesse 

mesmo sentido, pôde-se perceber que, mesmo entre os próprios docentes entrevistados, cada 

um apresentou um entendimento diferente quanto ao sucesso de seus acadêmicos com 

deficiência: 

 
O sucesso é que eu acho que nós... vou falar especialmente da minha disciplina né... porque esse aluno acabou 
reprovando na disciplina né... então o sucesso nós temos que trabalhar, melhorar de alguma forma né. 
(Professor Marcos). 
 
Com relação ao sucesso, nós estamos no meio da disciplina, não sei né.... e como eu disse, não fiz nenhuma 
avaliação ainda... (Professora Mônica).   
 
O sucesso desses meninos, eles ficam prejudicados nesse sentido, a gente não consegue tá preparado pra 
trabalhar e esses meninos acabam sendo prejudicados. (Professor Douglas). 

 

O Professor Antônio apresentou a questão da subjetividade. No entanto, o Professor 

Marcos e a Professora Monica relacionaram o sucesso à aprovação nas suas disciplinas; já o 

Professor Douglas associou a questão do sucesso de seus alunos à sua formação que, segundo 

ele, não tem adequadamente e acaba prejudicando o sucesso dos alunos. Desse modo, pode-se 

observar, nas entrelinhas das falas, uma posição de quem é receptor da política de inclusão, 

como mostra a teoria de Ball, Maguire e Braun (2016, p. 93): “Para professores recém-formados 
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[neste caso que têm contato recente com a política de inclusão], a política recai muito 

diretamente sobre sua prática em sala de aula. Tem de ser feita, mesmo se não é entendida - 

eles não fazem por definição, sentido da história ou compreensão do contexto no qual se 

baseiam”. 

O grupo dos alunos entrevistados, que também foram denominados como receptores da 

política de inclusão, manifestaram o seguinte sobre o sucesso: 

  

Acredito que muito vai em virtude do próprio esforço do aluno, pois ainda, acredito que há muito a ser.... 
a progredir na questão do amparo pedagógico dessas pessoas. (Iago). 
 
Bom, [...] aqui o Instituto, ele tem preparado bastante essa formação acadêmica, eles dão todo o suporte e 
apoio para o aluno se formar... eles dão o suporte, a família, o apoio, tudo isso... Só que o mercado de 
trabalho, sabe como é néh... puxado. (Nilson). 

 

Iago alegou esforço do próprio aluno; em contraponto, Nilson relatou apoio da 

instituição para o aluno chegar a se formar, porém declarou com a palavra “puxado” a relação 

com o mercado de trabalho. Nessa perspectiva, a inserção profissional para os jovens com 

deficiência, assim como para os jovens sem deficiência é um desafio influenciado por suas 

experiências. Para Groppo (2010, p. 15): “A Experimentação [...] contém o elemento da 

autonomia, um aspecto atrativo da juventude e a se viver no momento presente”. Assim sendo, 

não somente a idade cronológica vai identificar as pessoas como jovens, mas seus estilos de 

vida.  

No mesmo contexto de diferenciação entre os conceitos de mundo do trabalho e de 

mercado de trabalho, Barone (2016, p. 2) explana: “Por mundo do trabalho entende-se o 

conjunto de fatores relacionados à atividade do homem com o trabalho, é tudo que passa a 

existir desta experiência, envolvendo o local as relações pessoais, as normas e códigos 

estabelecidos”. A autora aponta que: “Mercado de trabalho, por sua vez, refere-se à geração e 

demanda de postos ou oportunidades de trabalho, legalmente regulados” (BARONE, 2016, p. 

2).  Aqui é possível destacar a clara diferença entre inserção profissional e mercado de trabalho, 

pois o primeiro trata-se de um conceito mais amplo, de completude das experiências e das 

vivências que são construídas e reconstruídas ao longo da vida profissional e pessoal de cada 

um. Já o segundo trata-se das oportunidades oriundas que o mercado de trabalho formal oferece 

apenas como condição para formalizar a contratação de trabalhadores. Dessa forma, pela 

resposta do acadêmico, o sucesso está atrelado para além te todo o subsídio ofertado no contexto 

acadêmico para que ele obtenha êxito e chegue a se formar um profissional. Na tradução dele, 

o sucesso permeia inclusive a sua inserção no mundo do trabalho. 
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Ademais, a fim de analisar o desempenho dos acadêmicos público-alvo da Educação 

Especial, esta pesquisa questionou também os docentes e os alunos quanto ao planejamento e 

às estratégias pedagógicas utilizadas para a formação desses alunos. 

5.4 O PLANEJAMENTO DAS AULAS E AS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

Nas Figuras 14 e 15, apresentadas lado a lado, analisa-se tanto o planejamento das aulas 

dos docentes, como as estratégias pedagógicas utilizadas para com os alunos público-alvo da 

Educação Especial. 

Figura 14 - O planejamento das aulas Figura 15 - As estratégias pedagógicas 

     
Fonte: Elaboradas pela autora com base nas entrevistas realizadas. 

Nas entrevistas realizadas com os docentes e com os alunos, foram incluídas duas 

perguntas: uma é referente ao planejamento das aulas; e outra, sobre as estratégias pedagógicas. 

Quanto a esses quesitos, houve respostas que se igualaram, tanto nas entrevistas com os 

docentes quanto nas entrevistas com os alunos. 

Na pergunta sobre o planejamento das aulas as respostas foram:  

 
Bem..., pelo o que eu analisei nos últimos anos, acredito que eles fazem um planejamento comum, sem levar 
em conta esse critério, dado que várias vezes no plano de ensino, conforme eu analisei, não havia nenhum 
tópico abrangendo essa especificidade para as pessoas com deficiência. (Iago). 
 
É... Não... é que tipo assim, eu falo... eu falo pela minha deficiência que... tempo... muitos professores... eu 
consigo acompanhar o ritmo normal, só que... é... podia ter, tipo assim, uma prova adaptada, alguma coisa, 
que já foi sugerido, mas... eu não tenho tanto problema. (Nilson). 
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[...] a preparação da aula é sentar ler sobre a especificidade desse aluno e tentar preparar algumas coisas 
que possa ajudar. No entanto, a nossa carga horária é muito alta na instituição neh!... aí, no final das 
contas, muitas vezes, acaba caindo numa vala comum, a gente acaba o tratando como todos os outros e isso 
pode ser o caso de fracasso desses meninos... (Professor Douglas). 
 
[...] não houve grande necessidade de adaptação de material para o aluno, porque, durante a exposição 
em quadro, a intérprete ao mesmo tempo já traduzia pra ele e... após a explanação pra turma, normalmente 
acontece uma intensa realização de exercícios em cima daquele tópico... E, antes da realização dos 
exercícios, o aluno, indagado, respondia que havia entendido, ele sentava na frente do computador, fazia 
os exercícios, só que acabou não logrando êxito depois nas avaliações. (Professor Marcos). 

 
Pode-se observar que ambos os grupos expuseram, em suas respostas, que o 

planejamento das aulas é comum, não possui adaptações. Um dos alunos argumenta ter 

analisado os planos de aula e não ter encontrado tópicos relacionados às pessoas com 

deficiência. O outro acadêmico observou que, para a necessidade dele, ele consegue 

acompanhar o ritmo das aulas, mas que até poderia haver provas adaptadas. Já, quanto aos 

professores, um alegou grande demanda de trabalho, o que levaria a realizar os planos de forma 

“comum”; e outro afirmou não haver necessidade de adaptação do plano de aula, pois em suas 

aulas o conteúdo é exposto no quadro e a intérprete de LIBRAS estava presente para traduzir; 

no entanto, mesmo assim, o aluno reprovou na disciplina. No que se refere ao planejamento 

das aulas e às estratégias pedagógicas, Ferrari e Sekkel (2007) embasam que os objetivos do 

Ensino Superior e seus modos de avaliação e currículo necessitam de uma reformulação frente 

a esse novo desafio da inclusão do público-alvo da Educação Especial. Assim como nos demais 

níveis de ensino, trata-se de assumir o debate proposto a partir da inclusão, para repensar 

modelos e objetivos educacionais do Ensino Superior e compreender as questões da 

flexibilização do currículo, da necessidade ou não do especialista, da aplicação das provas 

especiais como forma alternativa de avaliação; enfim, as questões que se instituem já há mais 

de uma década na educação brasileira. Os alunos marginalmente incluídos tornam-se dados 

estatísticos de ingresso, mas permanecem desprovidos de atenção mesmo diante de sucessivas 

retenções nas disciplinas. 

Ao passo que a instituição segue a legislação de política inclusiva, a atuação no contexto 

da prática, dentro da sala de aula, requer atuação diferenciada dependendo da especificidade de 

cada acadêmico. Nesse sentido, o planejamento e as estratégias pedagógicas podem ser 

diferenciados se houver necessidade. Esse processo pode, então, ocorrer tanto por meio de um 

currículo flexível como por meio de uma adequação curricular.  

Garcia e Michels (2009), ao realizarem uma análise de documentos referentes à 

flexibilidade curricular nas políticas educacionais, perceberam uma defesa nas escritas dos 

textos de que os currículos sejam adequados aos alunos e não o contrário. A flexibilidade 
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curricular passa, assim, a ser relacionada ao significado prático e instrumental dos conteúdos 

básicos. Em se tratando das adequações curriculares, estas devem ser pensadas a partir da 

situação particular de cada aluno e não como propostas globais. Dessa forma, há a possibilidade 

de um currículo flexível, com adequações curriculares para aqueles que necessitam, interferindo 

tanto no planejamento como nas estratégias pedagógicas utilizadas. 

Rosa Blanco, em seu artigo A atenção à diversidade na sala de aula e as adaptações do 

currículo, apresenta sugestões que podem ser adotadas nas salas de aula do nível superior. 

Blanco (2007, p. 290) pondera: “Algumas necessidades individuais podem ser atendidas pelo 

trabalho individual que o professor realiza na sala de aula: dar mais tempo ao aluno para a 

aprendizagem de determinados conteúdos, utilizar outras estratégias ou materiais educativos, 

planejar atividades complementares, etc.”. A autora argumenta que, no momento atual, há uma 

tendência cada vez maior para currículos abertos e flexíveis, que permitem responder ao desafio 

duplo, da compreensão e da diversidade. Um currículo flexível é a premissa essencial para 

responder à diversidade, pois permite tomar decisões pensadas e coerentes a diferentes 

realidades.  

No que se refere às adequações do currículo, ainda que se considere a diversidade nos 

processos de planejamento, pode ocorrer que certas necessidades dos alunos não sejam 

contempladas nesses níveis de planejamento, sendo preciso adequar o currículo de forma 

individual. Em sentido restrito, as adequações individualizadas podem ser entendidas como um 

processo compartilhado de tomada de decisões, cujo objetivo é ajustar e complementar o 

currículo. Trata-se de construir um currículo para o aluno, deliberando a respeito do que ele tem 

que aprender e, posteriormente, como se vai ensiná-lo, quais serão os critérios para avaliar os 

seus avanços e como ele será avaliado. O fato de se realizar um planejamento individual não 

significa que seja um currículo paralelo ou separado daquele que é seguido pelos demais alunos, 

pois ele deve ser feito em estrita relação ao planejamento dos demais. Essas ações competem a 

tornar a proposta curricular em interação às necessidades específicas do aluno. 

[...] não se pode estabelecer por antecipação quem são os alunos e quais são as 
adaptações necessárias para eles. [...] não existem categorias de alunos previamente 
estabelecidas, é preciso elaborá-las. O que existem são condições do desenvolvimento 
e da aprendizagem dos alunos que, junto com as condições de ensino que lhes 
oferecem, tornam necessário que se façam modificações no currículo ou se ofereçam 
meios de acesso a ele. (BLANCO, 2007, p. 297). 

Blanco (2007) enfatiza que os meios de acesso ao currículo favorecem o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos conteúdos. Algumas delas são de condições físicas, que 
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são a eliminação de barreiras arquitetônicas14; outras são de condições materiais, equipamentos 

e suportes técnicos. Há, ainda, os códigos de comunicação que envolvem os sistemas de 

comunicação alternativas, a escrita em Braille, a comunicação por meio da língua de sinais, 

entre outros. No entanto, em complemento à questão do planejamento de aula, os entrevistados 

também realizaram sugestões quanto à prática pedagógica. 

5.5 A PRÁTICA PEDAGÓGICA E SUGESTÕES DE MODIFICAÇÕES 

A Figura 16, a seguir, representa as sugestões de modificações expressadas pelos atores 

participantes.  

Figura 16 - Respostas sobre sugestões e modificações da prática pedagógica 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas realizadas. 

Quanto às sugestões de modificações da prática pedagógica relacionada aos acadêmicos 

com deficiência, a mais mencionada foi a sugestão de realização de cursos de capacitação 

para os servidores. A fala de um dos professores sugere 

 
[...] que pode ter modificações, deve ter modificações, principalmente no ensino superior, o Ensino Superior 
ainda é tratado como ensino elitista, então sobrevivem os mais fortes, né?! Então, eu acho que uma das 
minhas sugestões seria o pedagógico, estar muito mais próximo do Ensino Superior, não só o pedagógico, 
mas o psicológico, eu acho que, para amparar, esses alunos, não só os com deficiência, mas, o sem também, 
a gente precisaria ter o pedagógico muito mais próximo, desses meninos [...]. (Professor Douglas). 

 
14 Os aspectos físicos foram tratados no capítulo 4, no item 4.2.1 
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A colocação do Professor Douglas levantou, novamente, a questão elitista do ensino 

superior: “então sobrevivem os mais fortes, né?!”. Essa prática vai de encontro a tudo o que se 

vem analisando nesta pesquisa, especialmente por se tratar de acadêmicos público-alvo da 

Educação Especial. No entanto, o professor apresenta uma sugestão: “o pedagógico, estar muito 

mais próximo do Ensino Superior, não só o pedagógico, mas o psicológico, eu acho que, para 

amparar, esses alunos [...]”. Para que isso ocorra, vai depender da forma como os entusiastas 

- o grupo de atores que explicita a política pela sua prática - e o grupo dos narradores e dos 

empreendedores - aqueles que interpretam e articulam os discursos de como as políticas devem 

acontecer - direcionarem a política de Educação Especial na perspectiva inclusiva para o ensino 

superior dessa instituição. 

Os outros docentes sugeriram cursos de capacitação, conforme mostram as falas a 

seguir: 

 
Ah, [...] acho que falta formação específica para nós nessa área. (Professor Marcos).   

 
eu acho que... [...] algumas oficinas, alguns minicursos com algumas técnicas diferentes [...], alguns 
pequenos momentos que a gente possa fazer isso, eu acho melhor. (Professora Mônica).   

 
Muito embora a gestora tenha sinalizado que a instituição já vem oferecendo algumas 

formações: 

 
O que a gente tem feito, solicitamos ao NAPNE, à professora de AEE, que faça as formações pedagógicas, 
[...] o AEE, fez formações específicas com os professores das turmas onde nós teríamos esses alunos 
diagnosticados [...]. (Lúcia). 

 
A formação de docentes, especialmente na área da inclusão, sempre é benvinda. Glat e 

Blanco (2007) explicam que: 

Para tornar-se inclusiva a escola precisa formar seus professores e equipe de gestão, e 
rever as formas de interação vigentes entre todos os segmentos que a compõem e que 
nela interferem. Precisa realimentar, sua estrutura, organização, seu projeto político-
pedagógico, seus recursos didáticos, metodologias e estratégias de ensino, bem como 
suas práticas avaliativas. (GLAT; BLANCO, 2007, p. 16). 

As autoras afirmam que, para ofertar um ensino de qualidade a todos os alunos, inclusive 

para o público-alvo da Educação Especial, a instituição precisa, para além de reorganizar sua 

estrutura e funcionamento, conscientizar e garantir que seus profissionais estejam preparados 

para essa realidade. A formação dos profissionais acentua-se como uma grande barreira para a 

atuação da política de educação inclusiva na prática. No entanto, o sucesso da política de 

educação inclusiva depende da existência contínua de uma rede de suportes especializados, 
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incluindo a formação inicial e continuada de professores especialistas e generalistas nos 

diferentes níveis de ensino, pois só o diálogo entre esses profissionais fará com que a instituição 

construa as melhores respostas educativas para todos os alunos. 

A formação continuada dos professores necessita ser um compromisso dos sistemas de 

ensino comprometidos com a qualidade de ensino. Nessa perspectiva, as instituições precisam 

assegurar que seus docentes sejam aptos para elaborar novas práticas de ensino que respondam 

às características de seus alunos, inclusive dos alunos público-alvo da Educação Especial. Os 

conhecimentos sobre o ensino de alunos com deficiência não podem ser de domínio apenas de 

alguns professores especialistas, mas, sim, apropriados pelo maior número possível de 

profissionais da educação. A dimensão do compromisso das IES, que não se restringe a dar 

condições de acesso e permanência ao aluno com deficiência, mas que também deve preocupar-

se com a preparação de profissionais que atuarão em uma sociedade inclusiva.  

Outrossim, como se veio analisando no percorrer deste estudo, sob a óptica dos 

diferentes atores, as questões relacionadas à política de Educação Especial na perspectiva 

inclusiva relacionadas ao Ensino Superior do IFC-CAM, Rocha e Miranda (2009) sugerem:  

[...] a instituição deve promover a sensibilização de equipes diretivas das unidades 
acadêmicas, dos professores e dos funcionários técnico-administrativos, para que 
possa haver maior interação entre o aluno deficiente e a comunidade acadêmica. Além 
disso, a criação de um laboratório de apoio pedagógico, onde o aluno contasse com 
ajuda de tecnologias e profissionais, tais como: pedagogo, psicólogos, 
psicopedagogos, fonoaudiólogos, profissionais da computação entre outros, 
disponíveis para criar soluções tecnológicas e pedagógicas para o atendimento aos 
estudantes. (ROCHA; MIRANDA, 2009, p. 209). 

A proposta das autoras vai ao encontro das sugestões dos entrevistados pois recomenda 

a criação de um espaço pedagógico para auxiliar o acadêmico. Outras sugestões, nessa mesma 

direção, também foram elencadas pelos entrevistados, conforme apontam os excertos que 

seguem: 

 

[...] ter, ter salas [...], ah você tem deficiência?... a gente vai te colocar numa sala que tenha pessoas 
normais e PcDs [pessoas com deficiência], sendo que a gente vai te acompanhar em qualquer dificuldade 
[...]. (Nilson). 

 
 

 [...] um contraturno, um horário de atendimento desse aluno surdo, no caso, se o surdo não é fluente em 
LIBRAS, para ajudar na construção do vocabulário, dos conceitos, até para convivência do ambiente 
acadêmico que é muito diferente do ambiente do ensino médio, né?! Eu acredito que precisa de um apoio 
pedagógico para o aluno com deficiência [...]. (Ana). 

  

Assim como nos demais níveis de ensino, na Educação Superior, é necessário o 

desenvolvimento de um trabalho em colaboração entre os diferentes profissionais para a 
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garantia da permanência e do sucesso dos acadêmicos com deficiência. Mello e Hostins (2018) 

orientam que, para promover respostas às necessidades educacionais dos alunos com 

deficiência, é importante a atuação articulada entre a Educação Especial e o ensino comum no 

atendimento desses alunos e reforçam a importância de práticas colaborativas.  

No mais, os participantes da pesquisa sugeriram que um contraturno poderia ser adotado 

para os alunos público-alvo da Educação Especial no nível superior de ensino. Essa sugestão 

também foi evidenciada pela professora de Educação Especial que informou: 

 
Há um movimento nacional nesse sentido, porque eu participei de um Congresso e há um movimento, no 
Ministério da Educação, onde está sendo discutido um documento em que os NAPNESs se tornassem esses 
núcleos, onde tivessem profissionais e que realizassem atendimento. [...]. Mas, eu acho que os NAPNESs nos 
institutos federais, eles poderiam se transformar em núcleos de acessibilidade sim, tanto que agora, na nossa 
política, o nome mudou para núcleo de acessibilidade às pessoas com necessidades específicas e isso poderia 
ser uma sugestão sim, de nesse núcleo se pensar estratégias que envolvam a acessibilidade das pessoas com 
deficiência. Eu acho que isso é um dos objetivos do NAPNE. (Professora Maria). 

 
Já existe, assim, em atuação, na instituição, os núcleos do NAPNE e do AEE; no entanto, 

há uma intencionalidade em ampliar esses núcleos com mais e diferentes profissionais de apoio 

aos alunos público-alvo da Educação Especial na perspectiva inclusiva, para realizar um 

trabalho mais detalhado com relação a essa demanda, como, por exemplo, com a inserção de 

profissionais como: editores de imagens, ledores e transcritores (para pessoas com deficiência 

visual), entre outros. Por fim, como uma participante expressou, “ações sempre podem ser 

melhoradas”. Desse modo, foram apresentadas, neste item, sugestões de modificações a fim de 

obter o sucesso dos alunos público-alvo da Educação Especial que frequentam o nível superior 

do IFC-CAM.  

Após ter discorrido e analisado as colocações dos diferentes grupos de atores a respeito 

da Educação Especial na perspectiva inclusiva do Ensino Superior do IFC-CAM, a seguir, 

apresentam-se as considerações finais desta pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

[...] espero que… nós… pessoas com deficiências, tenhamos a 
capacidade de olhar para a frente, olhar para as pessoas e dizer 
assim:  - Sim, nós podemos, nós fizemos isso, a gente mudou um 
pouco a forma do Instituto Federal, chegar junto e dizer assim, 

aqui, tá aqui minha mão, pode vir. (Nilson). 
 

Acredita-se que este estudo pode agregar e contribuir para as discussões e análises tanto 

da instituição pesquisada como das demais instituições de Ensino Superior brasileiras sobre a 

forma como este nível de ensino traduz a PNEEPEI. Pesquisar sobre essa política, no nível 

superior de ensino, teve como principal objetivo analisar a tradução da política de inclusão de 

alunos com deficiência, na Educação Superior, por diferentes indivíduos e grupos de atores, em 

um Campus do Instituto Federal Catarinense.   

Por entender-se que a política é vivenciada na prática, por diferentes sujeitos, e que, no 

decorrer deste estudo, estes foram denominados como atores de política, procurou-se envolver 

as interpretações desses diferentes atores sobre a mesma política, a da Educação Especial na 

perspectiva inclusiva. Ao contrário de buscar respostas em apenas um grupo de atores em 

separado, entende-se que o cruzamento das opiniões e das traduções das pessoas que vivenciam 

a política na prática, em distintos papéis, enriquece as discussões e as análises lançadas, bem 

como valoriza as sugestões de possíveis acréscimos e/ou mudanças da política no contexto da 

prática. 

As reflexões sobre o contexto da produção de textos da PNEEPEI permitiram identificar 

que esta é fortemente influenciada por organismos internacionais, inclusive no âmbito do 

Ensino Superior. Foi identificado, no texto da PNEEPEI, seis parágrafos em que ela se refere 

ao Ensino Superior. Nos marcos históricos e normativos da política, ela cita desenvolver ações 

que promovam o acesso e a permanência na Educação Superior em dois parágrafos. No 

diagnóstico da Educação Especial, o texto apresenta o percentual de aumento de acadêmicos 

com deficiência no Ensino Superior e cita a transversalidade dessa modalidade de ensino. Além 

disso, nas diretrizes do texto da política, ela menciona a Educação Superior novamente por 

meio de efetivação de ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos 

estudantes na Educação Superior bem como menciona os núcleos de acessibilidade. 

Outrossim, a partir dessas considerações preliminares, foram analisados setes 

documentos nacionais, dos últimos dez anos, que se referem à política de inclusão de pessoas 

com deficiência no Ensino Superior. Foi possível, então, criar, nesta pesquisa, quatro eixos para 

análise dos textos da política, foram eles:  o eixo da acessibilidade, o eixo da transversalidade, 

o eixo da formação de professores e o eixo do acesso, da permanência, da participação e da 
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aprendizagem dos estudantes no nível superior de ensino. Os eixos tiveram como base o 

documento da PNEEPEI, mas também foram pautados nos demais documentos analisados. Os 

principais conceitos observados nos textos foram a garantia de condições para assegurar o 

acesso desse público no Ensino Superior; ações que promovam a igualdade de oportunidade, a 

oferta de serviços e de recursos para eliminação de barreiras e promoção da inclusão. 

Diante das considerações anteriores, observa-se ainda que, dos sete documentos 

analisados, somente em um deles se refere aos quatro eixos estabelecidos, ou seja, o documento 

do relatório final da CONAE do ano de 2010. A Lei Brasileira de Inclusão, implantada no ano 

de 2015, é o outro documento que se refere a três dos eixos estabelecidos. Os outros cinco 

documentos objeto de análise referem-se, cada um deles, a apenas um dos eixos estabelecidos. 

Cabe ressaltar que o eixo que mais foi referenciado nos textos dos documentos foi o do acesso, 

da permanência, da participação e da aprendizagem de estudantes público-alvo da educação 

especial, aparecendo em alguns documentos somente os termos acesso, permanência e 

participação, e, em outros documentos, assim consta no texto: acesso, permanência e 

aprendizagem. Dessa forma, compreendendo que os conceitos de participação e de 

aprendizagem são distintos, a possibilidade de diferentes traduções da política no contexto da 

prática é bastante evidente. 

 Também foram analisados textos institucionais a respeito da inclusão dos acadêmicos 

com deficiência. Sobre esse aspecto, os resultados indicaram que os documentos ainda se 

baseiam em legislações antigas, que não condizem com a proposta de política atual, que consta 

nos documentos nacionais, exceto o regulamento do AEE que se baseia na PNEEPEI.  

Quanto ao contexto situado da instituição pesquisada, em relação à história e a ao 

aspecto material e tecnológico da política de Educação Especial na perspectiva inclusiva, é 

notória a presença de alunos com deficiência e ações voltadas a esse público, posterior ao ano 

de 2008, ano em que a PNEEPEI entrou em vigor no país. Há, na instituição, o processo de 

seleção de ingresso viabilizado por cotas, com vagas reservadas para pessoas com deficiência. 

Ademias, há outras ações voltadas à inclusão do público-alvo da Educação Especial, como os 

núcleos, do NAPNE e do AEE, assim como o centro de treinamento de instrutores de cães guia 

e o núcleo NUBI, o núcleo bilíngue de LIBRAS. 

Em relação ao quesito material e tecnológico, pode-se considerar que há a presença na 

estrutura de alguns itens de acessibilidade, como rampas, elevador, piso tátil e banheiros 

acessíveis. Há também a presença do profissional tradutor intérprete de LIBRAS, do educador 

especial e do professor de LIBRAS, muito embora ainda não se tenha, no IFC-CAM, materiais 

(textos, provas, editais, etc.) traduzidos para a Língua de Sinais. Quanto ao aspecto tecnológico, 
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evidencia-se que, apesar de a instituição ter equipamentos e profissionais da área para que esse 

quesito seja mais acessível ao público-alvo da Educação Especial, esse aspecto ainda precisa 

de mais debates e discussões entre os diferentes atores. 

Sobre as modificações a fim de promover o sucesso dos acadêmicos público-alvo da 

Educação Especial, os diferentes atores indicaram principalmente ampliação da equipe de 

profissionais efetivos para atuar com essa demanda. Entretanto, um dos docentes salientou mais 

proximidade entre os profissionais. Uma sugestão pensada a partir da colaboração entre 

profissionais é apresentada por Mello e Hostins (2018), que buscaram construir um instrumento, 

um plano de atendimento educacional para o público-alvo da Educação Especial, que traduzisse 

a efetiva colaboração entre professores envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem ao 

aluno com deficiência no contexto da escola inclusiva. As autoras criaram um instrumento 

[...] de avaliação mediado e colaborativo em que professores observam, registram, 
descrevem, planejam e avaliam a aprendizagem do aluno como um todo, sem 
compartimentar seus avanços e aprendizagens por disciplinas ou áreas. O instrumento 
de avaliação construído foi denominado como Plano Colaborativo de Atendimento 
Educacional - PCAE. (MELLO; HOSTINS, 2018, p. 1034). 

As pesquisadoras buscaram, entre outros objetivos, mostrar aos professores do ensino 

comum – que também pode ser adequado ao Ensino Superior e, também, ao professor da 

Educação Especial –, que o trabalho colaborativo traz possibilidades de sucesso, 

principalmente, intervenções mais efetivas, junto aos alunos público-alvo da Educação 

Especial. Essa sugestão poderia ser adotada pelo IFC-CAM, uma vez que o regulamento do 

AEE apresenta, no corpo de seu texto, várias indicações de trabalho em parceria entre os 

profissionais da equipe de AEE e os docentes dos componentes curriculares.  

Em continuação, a respeito das culturas profissionais, este estudo evidenciou a teoria de 

Ball, Maguire e Braun (2016) ao defenderem diferentes traduções e de os atores ocuparem 

diferentes papéis frente às políticas educacionais, neste caso, em relação à política de educação 

especial na perspectiva inclusiva. Os resultados apontaram que a maioria dos receptores, alunos 

e docentes, expressaram desconhecer a política e se colocar na condição de “dependentes” de 

outros profissionais para que ela aconteça. Os entusiastas, por sua vez, apresentaram 

conhecimento dos textos nacionais das políticas de inclusão e afirmaram praticá-las em suas 

atuações. Como indica a teoria de Ball, Maguire e Braun (2016), são aqueles que apresentam a 

política por meio de suas próprias ações profissionais cotidianas. Os narradores, também como 

definem Ball, Maguire e Braun (2016), apresentaram todas as ações que a instituição vem 

desenvolvendo a respeito da política estudada, como uma forma de publicitar as ações que vêm 

sendo desenvolvidas. 
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Por fim, as diferentes formas de tradução da política de inclusão das pessoas com 

deficiência no Ensino Superior do instituto foram evidenciadas ao longo deste estudo. Essa 

afirmação é possível de ser realizada porque a metodologia teórica utilizada, neste estudo, a de 

articular as vozes dos diferentes grupos de atores a respeito da política, permitiu essa 

constatação.  
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Apêndice A - Entrevista semiestruturada para professores das disciplinas regulares 

 

Entrevista semiestruturada para professores:  
Eixo 1: Identificação dos entrevistados e o contexto do IFC-CAM  
1- Qual é a sua formação profissional?  
2- Há quanto tempo você leciona na educação superior, no IFC-CAM?  
3- Esta é a primeira vez que você leciona para alunos com deficiência na educação superior 
ou já teve outras experiências?  
4- Se sim, há quanto tempo? Relate sobre suas experiências com esse público de alunos. 
 
Eixo 2: Conhecimento da Política e culturas profissionais:  
5- Você conhece alguma política de educação inclusiva para alunos com deficiência para a 
educação superior? Caso positivo, pode citá-las?  
6- Você poderia falar sobre as orientações e as ações adotadas pelo IFC, para responder as 
exigências da política?  
7- Em relação ao desempenho de seus alunos com deficiência na graduação, no IFC, como 
você percebe...?  
a) O acesso:  
b) A permanência  
c) O sucesso:  
8- Como ocorre o planejamento das suas aulas para os alunos com deficiência?  
9- Quais as estratégias pedagógicas que você utiliza para a formação dos acadêmicos com 
deficiência?  
10- A prática pedagógica, da comunidade acadêmica em geral do IFC-CAM, pode, na sua 
opinião, ter modificações a fim de obter sucesso dos acadêmicos com deficiência? Se sim, 
você teria sugestões?  
 
Eixo 3: Contexto material:  
11- Como você avalia a configuração física e tecnológica do IFC - CAM em relação à 
inclusão de alunos com deficiência?  
12- Que instrumentos (materiais e/ou profissionais de apoio) você utiliza para atender às 
especificidades pedagógicas de seus acadêmicos com deficiência?  
13- Considerando esses materiais e/ou profissionais de apoio que a instituição possui 
atualmente, o que, na sua opinião, poderia ser acrescentado, ou modificado, a fim de obter 
sucesso dos acadêmicos com deficiência?  
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Apêndice B - Entrevista semiestruturada para professor de Educação Especial e membros do 
AEE 

 
Eixo 1: Identificação dos entrevistados e o contexto do IFC  
1- Qual é a sua formação profissional?  
2- Há quanto tempo você atua no AEE desta instituição? Relate um pouco da sua experiência 
professional em relação ao AEE:  
 
Eixo 2: Conhecimento da Política e culturas profissionais:  
3- Você pode citar qual é ou quais são as políticas de educação inclusiva para alunos com 
deficiência da educação superior empregadas pelo IFC-CAM?  
4- Você poderia falar sobre as orientações e as ações adotadas pelo IFC-CAM, para responder 
às exigências da política?  
5- Em relação ao desempenho dos alunos com deficiência da educação superior, no IFC-
CAM, como você percebe...?  
d) O acesso:  
e) A permanência:  
f) O sucesso:  
6- Como ocorre o planejamento do seu atendimento para os alunos com deficiência do nível 
superior?  
7- Quais as estratégias pedagógicas que você utiliza para a formação dos acadêmicos com 
deficiência?  
8- A prática pedagógica, da comunidade acadêmica em geral do IFC-CAM pode, na sua 
opinião, ter modificações a fim de obter sucesso dos acadêmicos com deficiência? Se sim, 
você teria sugestões?  
 
Eixo 3: Contexto material:  
9- Como você avalia a configuração física e tecnológica do IFC-CAM em relação à inclusão 
de alunos com deficiência?  
10- Que instrumentos (materiais e/ou profissionais de apoio) você utiliza para atender às 
especificidades pedagógicas de seus acadêmicos com deficiência?  
11- Considerando esses materiais e/ou profissionais de apoio que a instituição possui 
atualmente, o que, na sua opinião, poderia ser acrescentado, ou modificado, a fim de obter 
sucesso dos acadêmicos com deficiência?  
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Apêndice C - Entrevista semiestruturada para os gestores 
 
Eixo 1: Identificação dos entrevistados e o contexto do IFC  
1- Qual é a sua formação profissional?  
2- Há quanto tempo você está na gestão desta instituição?  
3- Você pode citar qual é ou, quais são, as políticas de educação inclusiva para alunos com 
deficiência da educação superior empregadas pelo IFC-CAM?  
4- Você poderia falar sobre as orientações e as ações adotadas pelo IFC-CAM, para responder 
às exigências da política?  
 
Eixo 2: Conhecimento da Política e culturas profissionais:  
5- Como é gerenciada a implantação das políticas de inclusão de alunos com deficiência?  
6- Em relação ao desempenho dos alunos com deficiência na graduação, no IFC-CAM, como 
a gestão percebe...?  
g) O acesso:  
h) A permanência  
i) O sucesso:  
7- A prática pedagógica, da comunidade acadêmica em geral do IFC-CAM pode, na sua 
opinião, ter modificações a fim de obter sucesso dos acadêmicos com deficiência? Se sim, 
você teria sugestões?  
 
Eixo 3: Contexto material:  
8- Como você avalia a configuração física e tecnológica do IFC - CAM em relação à inclusão 
de alunos com deficiência?  
9- Que instrumentos (materiais e/ou profissionais de apoio) a instituição disponibiliza para 
atender às especificidades pedagógicas de seus acadêmicos com deficiência?  
10- Considerando esses materiais e/ou profissionais de apoio que a instituição possui 
atualmente, o que, na sua opinião, poderia ser acrescentado, ou modificado, a fim de obter 
sucesso dos acadêmicos com deficiência?  
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Apêndice D - Entrevista semiestruturada para alunos 

 
Eixo 1: Identificação dos entrevistados e o contexto do IFC-CAM  
1- Qual é a sua idade?  
2- Em qual o curso você está matriculado(a)? Em qual semestre?  
3- Por que você escolheu esse curso?  
4- Como foi a forma de ingresso no curso? Por cota ou ampla concorrência? Se foi por cota, 
como a instituição procedeu quanto à especificidade da sua deficiência no momento do 
ingresso?  
 
Eixo 2: Conhecimento da Política e culturas profissionais:  
5- Você conhece alguma política de educação inclusiva para alunos com deficiência para a 
educação superior? Caso positivo, pode citá-las?  
6- Você poderia falar sobre as orientações e as ações adotadas pelo IFC, para responder às 
exigências da política?  
7- Como você percebe as seguintes questões com relação aos acadêmicos com deficiência?  
j) O acesso:  
k) A permanência  
l) O sucesso.  
8- Você percebe se os professores planejam as aulas para atender à especificidade de sua 
deficiência?  
9- Quais as estratégias pedagógicas que eles utilizam?  
10- A prática pedagógica, da comunidade acadêmica em geral do IFC-CAM, pode, na sua 
opinião, ter modificações a fim de obter sucesso dos acadêmicos com deficiência? Se sim, 
você teria sugestões?  
 
Eixo 3: Contexto material:  
11- Como você avalia a configuração física e tecnológica do IFC - CAM em relação à 
inclusão de alunos com deficiência?  
12- Quais são os instrumentos (materiais e/ou profissionais de apoio) que os professores 
utilizam para atender as suas especificidades pedagógicas?  
13- Considerando esses materiais e/ou profissionais de apoio que a instituição possui 
atualmente, o que, na sua opinião, poderia ser acrescentado, ou modificado, a fim de obter 
sucesso dos acadêmicos com deficiência?  
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Apêndice E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre 

as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, rubrique todas as folhas e assine ao final deste 

documento, com as folhas rubricadas pela pesquisadora e assinadas por ela, na última página. Este documento está 

em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa, você não será 

penalizado(a) de forma alguma. 

 

Informações sobre a pesquisa 

 

Título: A tradução da Política de Inclusão de alunos com Deficiência na Educação 
Superior. 

Pesquisadora responsável: Regina Célia Linhares Hostins – 
http://lattes.cnpq.br/3614416302948755   

Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/UNIVALI.   

Telefone para contato: (47) 3341-7516 

Pesquisadora participante: Sany Regina Sardá Justi - 
http://lattes.cnpq.br/6803878147898252 

Telefone para contato: (47) 999198420 

A presente pesquisa, vinculada à Linha de Pesquisa Políticas para a Educação Básica e Superior e ao 
Grupo de Pesquisa Observatório de Políticas Educacionais, tem por objetivo analisar a tradução da política de 
inclusão de alunos com deficiência, na educação superior, por diferentes indivíduos e grupos de atores, atuantes 
no Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú. 

A pesquisa, de caráter qualitativo, utilizará como fonte de dados: as políticas educacionais e os 
documentos institucionais relacionados ao tema e entrevistas. Os dados coletados serão analisados pela técnica da 
Análise de Conteúdo.  A pesquisa será conduzida simultaneamente em duas frentes de investigação: 

1. Análise documental das políticas educacionais de educação especial e inclusiva para a educação superior brasileira 
e dos documentos institucionais do IFC-CAM. 

2. Entrevista com alguns sujeitos ligados diretamente com a política de inclusão de alunos com deficiência na 
educação superior do IFC-CAM. A coleta de dados será realizada por meio de registros gravados e/ou filmados, a 
serem realizadas na instituição onde os participantes atuam, após as entrevistas realizadas, elas serão transcritas. 

Você está sendo convidado a participar da entrevista porque atende aos critérios definidos para 
participação da pesquisa. Convém ressaltar que a sua participação não é obrigatória sendo que a qualquer 
momento poderá desistir de participar e retirar seu consentimento, sem a necessidade de exposição dos motivos. 

A sua atuação nesta pesquisa consistirá em participar de uma entrevista previamente agendada. 

As pesquisadoras se comprometem a assegurar a confidencialidade e a privacidade dos entrevistados, 
mantendo anonimato absoluto sobre a imagem e a identidade, assim como sigilo das informações que possam 
ferir a imagem pessoal e/ou profissional destes e da instituição. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 
relação com as pesquisadoras, com a Instituição de Ensino na qual se vincula ou mesmo com a Univali. 

Os principais riscos decorrentes da pesquisa aos participantes estão relacionados à divulgação de 
informações, dados confidenciais e de imagem; entretanto, como afirmado anteriormente, os participantes terão 
assegurados a confidencialidade, a privacidade e a proteção de seus dados e imagem. Também pode tratar-se 
de risco as transcrições inexatas de seus depoimentos. Tais riscos serão minimizados pois, em que cada 
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transcrição das entrevistas, será disponibilizada aos participantes para sua apreciação, aceite ou recusa dos 
conteúdos relativos ao seu depoimento imediatamente após a coleta. 

Por se tratar de participação voluntária, não haverá nenhum tipo de compensação financeira ou 
benefício direto em função da participação no estudo; contudo, é garantido o direito à indenização, nos termos 
da lei, e ao ressarcimento de despesas advindas de sua participação neste estudo, conforme o caso.  

Caso ocorra qualquer tipo de desconforto no decorrer da sua participação, esta poderá ser interrompida, 
podendo ou não continuar posteriormente. Além disso, as pesquisadoras estarão sempre presentes para sanar 
eventuais dúvidas, bem como para dar o suporte necessário para minimizar possíveis desconfortos durante a 
realização da pesquisa. 

O processo não causará nenhum dano à sua integridade, pois assegura-se o sigilo de sua participação. 
Serão tomados todos os cuidados para garantir um tratamento ético aos participantes. As dúvidas que possam 
surgir, antes e durante a pesquisa, serão respondidas pelas pesquisadoras. Esclarecemos, ainda, que esta pesquisa 
não prevê qualquer gasto aos participantes e não será disponibilizada nenhuma compensação financeira 
adicional. 

Para garantir a confidencialidade mencionada anteriormente, os nomes dos participantes serão 
substituídos por códigos. A fim de evitar o risco de extravio dos materiais coletados, estes ficarão sob a guarda 
e responsabilidade das pesquisadoras responsáveis sendo apenas manuseado por estes. 

O desenvolvimento da pesquisa e seus resultados implicarão em benefícios finais para a comunidade 
escolar, uma vez que analisará a política de inclusão de alunos com deficiência na educação superior e as 
relações dos atores que constituem esse tema. 

Os dados coletados durante o estudo poderão ser apresentados em relatórios, reuniões, congressos ou 
publicações, sempre sob a garantia do anonimato de seus participantes. Os resultados alcançados serão 
disponibilizados, ao final da pesquisa, na biblioteca do IFC-CAM.E, esta será a forma de devolutiva dos 
resultados da pesquisa a aqueles que dela participaram, pois uma vez disponibilizada na biblioteca, os resultados 
poderão ser consultados a qualquer momento por todos aqueles que se interessarem. 

Ao assinar este Termo, você autoriza a sua participação nas atividades da referida Pesquisa, declarando 
estar ciente e concordar com as informações expostas anteriormente, no que se referem aos objetivos, riscos e 
benefícios decorrentes do trabalho a ser desenvolvido. 

Você receberá uma via deste termo assinado pelas pesquisadoras onde constam o telefone e o endereço 
delas, podendo indagar ou esclarecer suas dúvidas sobre o projeto e sua participação agora ou em qualquer 
momento e sempre que necessário. 

 

Nome completo dos pesquisadores responsáveis: 

Dra. Regina Célia Linhares Hostins____________________________________________________ 

Sany Regina Sardá Justi ____________________________________________________________ 

 

 

Data:  / / 2018. 

 
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale do Itajaí 

– UNIVALI. Caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os esclarecimentos da pesquisadora, o 
Comitê de Ética está disponível para atendê-lo/a. 
 CEP/UNIVALI - Rua Uruguai, n. 458 Centro Itajaí. Bloco F6, andar térreo. Horário de atendimento: Das 8:00 
às 12:00 e das 13:30 às 17:30Telefone: 47- 33417738. E-mail: etica@univali.br 
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TERMO DE CONSENTIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA – TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Nome do profissional:  ____________________________________________________ 

Função:   ___________________________________________________________ 

Fui informado (a) detalhadamente sobre a pesquisa intitulada: “A tradução da 

Política de Inclusão de alunos com Deficiência na Educação Superior”, a ser realizada 

pela mestranda Sany Regina Sardá Justi, tendo como Instituição proponente a Universidade 

do Vale do Itajaí – UNIVALI, sob a Coordenação da professora Doutora em Educação, 

Regina Célia Linhares Hostins, do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/ 

UNIVALI. 

 

Estou ciente de que os dados coletados são sigilosos. 

 

 

Camboriú,____ de   de 2018. 

 

 

 

Assinatura 

 

 


