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RESUMO 

 
 

AUTONOMIA NOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES COM 
DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
 

AUTORA: DANIELI WAYSS MESSERSCHMIDT 
ORIENTADORA: SÍLVIA MARIA DE OLIVEIRA PAVÃO 

 
 

Esta pesquisa, foi desenvolvida no Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas e Gestão Educacional, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na linha de pesquisa 
referente à Gestão Pedagógica e Contextos Educativos. Apresenta como temática geral de pesquisa o 
estudo aprofundado com relação à inclusão de estudantes com deficiência na Educação Superior. A 
investigação objetivou caracterizar as práticas pedagógicas que favorecem a autonomia na 
aprendizagem de estudantes com deficiência na Educação Superior, e, a partir dessas narrativas 
verificar/discutir/sistematizar/propor parâmetros para a elaboração de um instrumento de orientações 
didático-pedagógicas que atenda as especificidades da comunidade acadêmica. A coleta de dados 
ocorreu em uma instituição federal de ensino superior do interior do estado do Rio Grande do Sul,  em 
duas Unidades Universitárias, as quais abrangem o maior número de ingresso pelo Sistema Cotas para 
pessoas com deficiência. A partir dessas Unidades foram entrevistados quatro (4) estudantes, sendo 
dois do Centro de Ciências Sociais e Humanas e dois do Centro de Ciências da Saúde. As entrevistas 
foram transcritas e analisadas a partir da técnica de Análise de Conteúdo. Os dados empíricos da 
pesquisa foram organizados a priori com base nos objetivos do estudo com análise cruzada das questões 
da entrevista. Assim, foram extraídas duas categorias principais, quais sejam: “Deficiência e processos 
de inclusão na Educação Superior” e “Autonomia e práticas pedagógicas” e as seguintes seções  
“Inclusão e deficiência na Educação Superior: reflexões para além do acesso legal”; “De que estudante 
estamos falando?”; “Especificidade, deficiência e inclusão na Educação Superior; “Autonomia na 
aprendizagem de estudantes com deficiência: as [im]possibilidades das práticas pedagógicas na 
Educação Superior”; “Desafios e circunstâncias na aprendizagem”; “Influências das práticas pedagógicas 
na aprendizagem de estudantes com deficiência”; “Parâmetros para a elaboração de um instrumento de 
orientações didático-pedagógicas”. À luz do pensamento sistêmico e da teoria da Biologia do Conhecer 
de Humberto Maturana as narrativas dos estudantes permitem concluir que as práticas pedagógicas 
versam sob as dimensões de acessibilidade. Dessa forma, evidenciou-se três principais, sendo as quais: 
Arquitetônica, destacando o acesso a um banheiro adaptado, rampa de acesso ao prédio, elevador, 
portas largas, boa iluminação, rampas no trajeto para a biblioteca, outros; Metodológica através das 
estratégias visuais, auditivas e práticas (sinestésicas); e Atitudinal, no sentido de não haver preconceito, 
discriminação e estigmas quanta a deficiência apresentada. Evidenciando, principalmente, a atitude de 
disponibilidade do professor produzindo práticas pedagógicas dignas e efetivas potencializando a 
autonomia nas aprendizagens acadêmicas inerentes à Educação Superior. Como produto desta 
pesquisa foram elaborados parâmetros, os quais foram organizados a partir de quatro (4) eixos: Estrutura 
organizacional; Projeto Político Pedagógico; Formação continuada; e Fortalecimento de ações de 
inclusão. Esses parâmetros podem servir como eixos norteadores da prática pedagógica bem como de 
orientação para conceber um currículo de forma não-linear atendendo as especificidades da comunidade 
acadêmica. 
 
 
Palavras-chave: Educação Superior. Inclusão. Estudantes com deficiência. Autonomia 
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ABSTRACT 
 
 

AUTONOMY ON LEARNING PROCESSES OF STUDENTS WITH DISABILITIES ON 
HIGHER EDUCATION 

 
 

AUTHOR: DANIELI WAYSS MESSERSCHMIDT 
ADVISOR: SÍLVIA MARIA DE OLIVEIRA PAVÃO 

 
 
This research was developed in the Professional Master's Degree of the Postgraduate Studies Program 
in Public Policy and Educational Management at Federal University of Santa Maria (FUSM), on the 
research line referred to Pedagogical Management and Educational Contexts. Presents as research 
general theme the deepened study related to the inclusion of students with disabilities on higher 
education. The investigation had characterizing the pedagogical practices which favor the autonomy on 
students with disabilities learning on higher education as the goal and, from these narratives, 
verifying/discussing/systematizing/proposing parameters to the elaboration of a didactical-pedagogical 
orientation instrument that attends the academic community specificities. The data collection occurred in 
a federal institution of higher education in the interior of the state of Rio Grande do Sul, in two university 
units, which cover the largest number of admission by the quotas system for people with disabilities. From 
these units four (4) students were interviewed, being two from the Human and Social Sciences Center 
and two from Health Sciences Center. The interviews were transcripted and analized with the Contents 
Analysis technique. The research empirical data was organized a priori based on the study goals with 
crossed analysis of the interview questions. Thus, were extracted two main categories: "Disability and 
inclusion processes in higher education" and "Autonomy and pedagogical practices" and the following 
sections: "Inclusion and disability on higher education: reflections beyond the legal access"; "About what 
students are we talking about?"; "Specificitie, disability and inclusion on higher education"; "Autonomy in 
the students with disabilities learning: the pedagogical pratices in higher education [im]possibilities"; 
"Challenges and circumstances on learning"; "Influence of higher education pedagogical practices on 
students with disabilities learning"; "Parameters to the elaboration of a didactical-pedagogical orientation 
instrument". In the light of the systemic thought and the Biology of Knowing theory, from Humberto 
Maturana, the students narratives allow concluding that the pedagogical practices are about the 
acessibility dimensions. Thus, three main ones were evidenced, which are: architectural, emphasizing the 
access to an adapted restroom, access ramp to the building, elevator, wide doors, good lighting, ramps 
to the library etc.; Methodological through the visual, hearing and practical (synesthesical) strategies; and 
Attitudinal, referring to not having prejudice, discrimination and stigmas related to the disability in question. 
Evidencing, mainly, the professor avaliability producing dignified and effective pedagogical practices, 
boosting the autonomy in academic learning inherent to the higher education. As the result from this 
research parameters were elaborated, which were organized from four axes: Organizational structure; 
Political Pedagogical Project; Continued graduation; and Inclusion actions strenghtening. These 
parameters can guide the pedagogical pratice aswell as be the orientation to conceive a non-linear 
curriculum, meeting the academic community specificities. 
 
 
Keywords: Higher education. Inclusion. Students with disabilities. Autonomy 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Adentrar na Educação Superior é o desejo de muitas pessoas tendo como 

possibilidade a formação acadêmica. Ressalta-se que escolha profissional é motivada 

por diferentes aspectos, os quais se relacionam com as experiências vividas. Desta 

forma, em 2011, ingresso na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no curso 

de Licenciatura em Educação Especial - Diurno.  

 No decorrer da formação perpassei por diferentes contextos, os quais me 

constituíram como professora de Educação Especial. Dentre eles, o Núcleo de 

Educação Infantil Ipê Amarelo, no qual atuei como bolsista. Neste espaço foi possível 

compreender muitas questões que perpassam a prática docente. 

 Em 2013, atuei como Monitora da disciplina de Fundamentos da Educação 

Especial resultando em um contato maior com os docentes da Educação Superior. 

Posteriormente, em 2014, por meio de processo seletivo ingressei no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). O objetivo do PIBID é 

aproximar e articular ações entre Educação Superior e Básica, possibilitando aos 

acadêmicos antecipar o vínculo professor-aluno com a escola regular. Desta forma, 

foi possível conhecer e avivar as práticas pedagógicas em Educação Especial, 

contribuindo e constituindo-me como pesquisadora. 

 No intuito de aprimorar as percepções, inquietações e/ou descobertas nesta 

trajetória acerca dos processos de aprendizagens, formação docente, acessibilidade 

pedagógica e institucional na Educação Superior emergiu o Trabalho Final de Curso 

intitulado “Perfil docente para atuar com alunos com deficiência no Ensino Superior”. 

Assim, emergiu as seguintes questões de pesquisa: Quais estratégias de ensino estão 

sendo proporcionadas para aos alunos com deficiência na Universidade Federal de 

Santa Maria? Em que medidas estas estratégias proporcionam a permanência do 

aluno com deficiência em sala de aula? Existe acessibilidade pedagógica? Existe 

acessibilidade institucional na Universidade Federal de Santa Maria? Para responder 

estas questões busquei na experiência profissional dos docentes do Centro de 

Educação da referida universidade. 

 Os resultados desta pesquisa possibilitaram [re]pensar a formação inicial e 

continuada, pois os professores compreendem que suas metodologias são ativas e 

acessíveis, uma vez que utilizam alternativas metodológicas diferenciadas, mas 
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mesmo assim, não se sentem “aptos” para atuar frente aos alunos com deficiência na 

Educação Superior. 

 No âmbito da formação continuada, ingressei em 2015, na Especialização em 

Gestão Educacional, na qual busquei conhecer o processo de gestão dos 

coordenadores pedagógicos em nível superior. A problemática que conduziu esta 

pesquisa referiu-se em: “Quais efeitos e contribuições da gestão pedagógica na 

Educação Superior no processo de aprendizagem e permanência dos alunos público-

alvo da Educação Especial na Universidade Federal de Santa Maria/RS”? Conforme 

a analise realizada compreendeu-se que os coordenadores não desenvolvem ou 

implementam ações pedagógicas voltadas para a aprendizagem, pois não há 

demanda específica do público atual. Além disso, atribuem suas práticas à 

procedimentos específicos de gestão, pois gerenciam o processo de permanência 

destes alunos, no sentido de mediar principalmente às relações entre estudantes e 

docentes.  

 No transcorrer do estudo monográfico algumas questões foram sendo 

ressignificadas e outras aprimoradas. Dentre elas, “a prática do gestor/coordenador 

pedagógico frente aos processos de inclusão escolar, a qual é influenciada pelas 

experiências de sala de aula com os alunos público-alvo da Educação Especial” 

(MESSERSCHMIDT, 2017, p. 68). Outro dado apontado como influente nos 

processos inclusivos na UFSM foi o Núcleo de Acessibilidade, pois os coordenadores 

destacaram como sendo fundamental para a efetivação da aprendizagem e 

permanência dos estudantes com deficiência na referida universidade.  

 Concomitante a esta Pós-graduação passo a atuar como professora de 

Educação Especial no projeto intitulado “Redes de Aprendizagem” na Coordenadoria 

de Ações Educacionais (CAED) da UFSM. O objetivo do referido projeto é 

acompanhar pedagogicamente os estudantes em caráter preventivo e dirigido, em 

casos que se avalia dificuldade no aprender.  

 As experiências decorrentes deste espaço de atuação profissional motivaram 

a continuidade das pesquisas em nível superior. Em tempos de inclusão torna-se 

primordial [re]conhecer o processo de aprendizagem e permanência de estudantes 

com deficiência, bem como identificar os possíveis fatores e ou ações que contribuem 

para e com esse processo. Segundo Baptista (2009, p.22), “se não avançarmos o 

nosso olhar em direção às relações que unem sujeito e contexto, continuaremos a 
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buscar modos mais “refinados” de classificar da maneira mais precisa e correta aquilo 

que tende a não se encaixar em nossas classificações. Portanto, o conhecimento em 

Educação Especial, não deve “impregnar-se pelo anonimato, generalizações e 

significados descontextualizados”. 

 Com base nisso, e por acreditar que os fatos não ocorrem de forma isolada, e 

que são as relações e estímulos que constituem o processo de aprendizagem do 

sujeito deu-se continuidade nas pesquisas. Ao ingressar no Mestrado, em 2016, 

algumas problemáticas acompanharam-me, no sentido de intensificar a busca por 

respostas mais concisas. Desta forma, inquietaram-me as seguintes questões: Todas 

as formas de aprendizagem são respeitadas? Quem é responsável por este 

processo? Como identificar a não aprendizagem na Educação Superior? Quais ações 

estão implicadas neste processo? 

 Destaca-se que pesquisa está sob a ótica da abordagem sistêmica, onde a 

atenção é voltada para as relações que se estabelecem e não apenas para o sujeito, 

o qual constitui-se a partir das relações produzidas em determinado contexto 

(VASCONCELLOS, 2013).  Esse “novo” paradigma da ciência, enfatiza o sistema das 

relações e das interações, as quais estão presentes por toda a vida do ser humano. 

 Assim, “cada elemento singular deve ser compreendido como integrante de 

uma complexa teia de relações que modificam e é modificada por esse elemento 

singular” (BAPTISTA, 2009, p. 94). Neste sentido, o sujeito com deficiência é 

compreendido como potente de aprendizagem, e, sempre que tecer relações sociais 

positivas as habilidades e capacidades poderão ser desenvolvidas e/ou aprimoradas. 

Portanto, viver é conhecer, e, conhecer é viver. Com base nisso, este estudo ampara-

se nos estudos do pensador chileno Humberto Maturana, o qual tem contribuindo 

permanentemente com o campo da educação através da Biologia do amar e da 

Biologia do conhecer.  

 De acordo com Maturana somos seres humanos capazes de pensar através de 

todos os sentidos e estamos em constante transformação do nosso fazer, assim, 

“pensamos com o coração, com as mãos, com as pernas, com a alma, com nossos 

intestinos, com os pulmões e até com o nosso cérebro. Ou seja: pensamos como 

seres que vivem o fluir do viver no entrelaçamento cultura-biologia-cultura” 

(BARCELOS; MADERS, 2016, p.9). 



  13 
 

 Conhecer e discutir a história e o contexto permite repensar os sujeitos em 

processo de inclusão, os quais por vezes são apresentados como “quadros estáticos”. 

Conforme essa lógica de que as relações produzem sujeitos e são produzidas por 

esses sujeitos busca-se refletir sob os significados atribuídos à aprendizagem. 

 Tratando-se desse processo na Educação Superior presume-se que os 

estudantes ingressantes já tenham capacidade de autorregulação, ou seja, tenham 

autonomia para gestar a sua própria aprendizagem. De acordo com os autores Beber, 

Da Silva e Bonfiglio (2014, p.148) “a autorregulação é um sistema auto organizado 

que necessita cognição, emoção, motivação, objetivo e motivo para a ação”. Neste 

sentido, essa habilidade dependerá do desenvolvimento de competências 

(organização, planejamento e estratégias para resolução de problemas) e de ações 

mediadoras para estimular o aprender constante. Dessa forma, o aprendiz encontrará 

formas de “fazer” para superar obstáculos. 

 Os estudantes com deficiência ingressam na UFSM pelo sistema de reserva de 

vaga para pessoa com deficiência através do Programa de Ações Afirmativas de 

Inclusão Racial e Social. Esse ingresso tem como etapa principal a confirmação da 

vaga presencial, sendo assim, o estudante passa por uma comissão - Comissão de 

Acessibilidade - para recebimento e análise dos documentos comprobatórios da 

condição de candidato com deficiência. Após a comissão encaminha ao Núcleo de 

Acessibilidade os dados dos novos acadêmicos, os quais tiveram matrícula deferida.  

 O Núcleo de Acessibilidade, por sua vez, fica responsável de informar os 

Cursos de Graduação sobre o ingresso desses novos estudantes. Esse processo 

informativo é feito através de um Memorando, no qual contém informações prévias a 

respeito do tipo de deficiência acometida. Posteriormente, os estudantes são 

contatados para realizarem uma entrevista junto à equipe do Núcleo, a fim de 

conhecer suas demandas, avaliar o que necessita ser feito, bem como informar dos 

serviços e recursos disponíveis nesse setor. Ressalta-se que o estudante tem 

liberdade para aceitar ou recusar os serviços ofertados não acarretando nenhum 

prejuízo na matrícula. 

 É destacável que nem todo o estudante com deficiência ingressante pelo 

Sistema de Cota apresenta alguma dificuldade no processo de aprendizagem, não 

requerendo naquele momento algum serviço especializado. Outra forma do Núcleo ter 



  14 
 

conhecimento do ingresso de pessoas com deficiência na UFSM é através das 

Coordenações de Curso.   

 Com base nessas entrevistas, percebeu-se que alguns estudantes encontram 

dificuldade para relatar ou avaliar a sua aprendizagem, no sentido de informar se 

existem e/ou se tiveram dificuldades de aprendizagem no processo de escolarização 

formal. Outrossim, essa mesma dificuldade pode ser percebida nos atendimentos 

semanais quando o estudante é questionado sobre: Quais conteúdos foram vistos em 

aula? Qual foi a metodologia utilizada pelo professor? Essa metodologia foi favorável? 

Caso não tenha sido favorável, qual seria a mais adequada? Tomou alguma medida 

autônoma para superar/compensar essa dificuldade? 

 O objetivo do trabalho desenvolvido no Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) na Educação Superior é complementar o processo de aprendizagem formal, a 

fim de que os acadêmicos se tornem autônomos em seu aprender. Assim, ações de 

permanência são viabilizadas ou elaboradas para atender as especificidades 

individuais, bem como as prerrogativas legais da inclusão escolar.  

 Por fim, essas experiências e vivências decorrente da trajetória acadêmica e 

profissional, principalmente na Educação Superior, motivam a realização deste 

estudo. Dessa forma, acredita-se que os resultados produzidos possam contribuir com 

a temática da inclusão e/ou novas questões irão emergir. Assim, existe a possibilidade 

de disseminar e produzir novos conhecimento acerca dos processos inclusivos na 

Educação Superior. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

 A temática da educação inclusiva constitui-se por diferentes marcos históricos 

e políticos, os quais foram conquistados e garantidos legalmente no Brasil. 

Historicamente as pessoas com deficiência eram mantidas excluídas da sociedade, 

pois eram vistas como “anormais”, uma vez que não se encaixavam dentro da ordem 

de “normalidade” imposta pela própria sociedade. Conforme Pimentel (2013), a 

exclusão deste público era praticada tanto pela sociedade quanto pela família, pois 

eram considerados incapazes e/ou inválidos a desenvolver qualquer atividade.  

 No decorrer do tempo, este público foi conquistando “espaço” no âmbito social 

por meio de leis, decretos e políticas de ordem nacional e mundial. Portanto, recorrer 

e adentrar no universo histórico da Educação Especial permite compreender e discutir 

o processo de escolarização das pessoas com deficiência. Conforme anunciado, este 

projeto está pautado no pensamento sistêmico, a fim de compreender a realidade em 

toda sua complexidade.  Para Vasconcellos (2006) esta compreensão prevê alguns 

pressupostos, tais como a complexidade, instabilidade e intersubjetividade.  

 De acordo com Vasconcellos estes pressupostos contemporâneos, 

correspondem aos avanços das dimensões epistemológicas do paradigma tradicional. 

Assim sendo, é plausível pontuar tais avanços nos três pressupostos do pensamento 

sistêmico:  

 1. Da dimensão da simplicidade para a dimensão da complexidade: entende-

se que as relações são fenômenos universais e de que é inevitável controlar a 

complexidade existente, uma vez que a simplificação reduz e obscurece este 

processo universal. De acordo com Vasconcellos (2013) não é que a complexidade 

seja nova, mas é o seu (re)conhecimento do novo paradigma da ciência, que é muito 

recente. Nesta lógica a complexidade deixou de ser considerada como uma 

dificuldade de compreensão e/ou justificativa da ausência de teorias, para se tornar 

uma questão focada no objeto de estudo e nas pesquisas sistemáticas. 

 2. Da dimensão da estabilidade para a dimensão da instabilidade do mundo: é 

o processo de reconhecer que o mundo não é estatístico, mas está em constante 

movimento de “torna-se”, assim decorrem alguns fenômenos incontroláveis.  

 3. Da dimensão da objetividade para a dimensão da intersubjetividade: parte 

do reconhecimento real de que existe uma realidade que independe do observador e 
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de que o conhecimento cientifico do mundo é uma construção social. Neste sentido, 

o observador/pesquisador transita pelos diferentes espaços, “colocando a 

objetividade entre parêntese e trabalha admitindo autenticamente o multi-versa: 

múltiplas versões da realidade, em diferentes domínios linguísticos de explicações” 

(VASCONCELLO, 2013, p. 102). 

 O pesquisador quando assume este novo paradigma torna-se novo-

paradigmático, ou seja, é sistêmico assumindo para si estas novas dimensões 

epistemológicas, a fim de rever e ampliar o seu modo de ver o mundo. Quando 

ampliamos o nosso olhar temos a possibilidade de ver e pensar as relações existentes 

entre as partes que constituem o todo. O mundo está em constante processo de 

tornar-se. 

 Não de modo diferente a perspectiva da educação inclusiva desenvolveu-se 

sob diferentes paradigmas, os quais constituíram os pressupostos legais da inclusão 

de pessoas com deficiência no contexto educacional.  De acordo com Kassar “a 

formação da educação especial brasileira deu-se dentro de um contexto de pouca 

atenção à educação pública em geral” (2011, p. 63). Para justificar essa realidade a 

autora contempla alguns registros do século XIX, dentre os quais, a taxa de 

analfabetismo. Acredita-se que esse fato era decorrente da organização econômica 

da época, uma vez que o Brasil nos períodos de Colônia e Império não era preciso 

alfabetização, mas sim de mão de obra barata – escrava -.  

 As possibilidades de “educação do deficiente” – termo utilizado na época - 

nesse mesmo período estavam concentradas basicamente no ensino de trabalhos 

manuais e artísticos, pois foi uma forma que o Estado encontrou para ocupar esse 

público. 

 A escola, por sua vez, sofreu recorrentes mudanças, dentre elas, a inserção 

curricular do conhecimento tecnológico e cientifico, os quais decorreram da Revolução 

Industrial. Além disso, a escola seguia moldes de outros países, por exemplo, o 

modelo estatal de escolarização advindo da Europa. Portanto, “escolarizar-se é um 

direito e não um ato beneficente, uma benesse” (RIBEIRO, 2009, p. 65). Esse molde 

estendeu-se ao ensino universitário, o qual tinha como foco as escolas superiores de 

engenharia e as especializações na área industrial, comercial ou agrícola favorecendo 

o modo capitalista vigente no período. 



  17 
 

 No entanto, os estudos de Ribeiro apontam que a “universalização não se 

efetivou no século XIX, não só por que as vozes conservadoras a condenavam, como, 

também, por representar uma ameaça de transformação social” (2009, p. 54). Mas, a 

própria sociedade acompanhava as mudanças e as transformações, no sentido de 

buscar os seus direitos sociais e políticos.  

 Em meio aos processos de reformulações educacionais no Brasil, surge, nas 

matas do sul da França, o caso do menino de Aveyron, o qual apresentava 

comportamento selvagem e não fazia o uso da linguagem verbal. Esse caso gera 

curiosidade na comunidade e nos profissionais (cientistas e filósofos), assim, o menino 

é encaminhado para o Instituto dos Meninos Surdos em Paris, e ao chegar tem contato 

com um grupo de profissionais, os quais lhe submetem aos mais diferentes tipos de 

exame. Entre eles o médico alienista Philippe Pinel que relaciona o caso com outros 

sujeitos que estavam no Hospital Bicêtre (referência em atendimento de doentes 

mentais). 

 Pinel conclui que o menino selvagem de Aveyron era “idiota”, uma espécie de 

alienação mental muito grave e irreversível, sendo impossível de educá-lo. Porém, 

seu aluno, Jean Marc-Gaspard Itard que acompanhou o processo de avaliação do 

menino discordava do diagnóstico e interessa-se pelas possibilidades de 

aprendizagem que Victor poderia desenvolver. 

 Sendo assim, o médico Itard percebeu que a Medicina não estava 

contemplando e/ou fornecendo subsídios específicos para o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento, pois avaliou o comportamento do menino e 

constatou como “privação da convivência social” decorrente do contexto carente em 

que vivia.  

 As possibilidades de aprendizagem que Itard desenvolveu com Victor tornou-

lhe médico-pedagogo, o qual foi considerado o precursor da Educação Especial 

(TEZZARI, 2009). 

 No século XX, no Brasil com a promulgação da República, a educação formal 

passou a ser uma preocupação da sociedade dos grandes centros urbanos, os quais 

buscavam está instrução e como consequência a taxa de matricula foi subindo 

gradativamente (KASSAR, 2011). 

 Contudo as pessoas deficiência permaneciam sem acesso legal à matrícula ou 

se ingressassem no sistema, os professores solicitavam, por meio de testes quais 
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eram os alunos “normais” e os “anormais”, a fim de organizar as turmas de forma 

homogênea, as chamadas classes especiais. Com base nas experiências de 

escolarização dos “anormais” ocorridas na época algumas tendências e estudos foram 

realizados concluindo que a interação destes sujeitos era benéfica tanto para os 

estudantes, quanto para o contexto econômico (KASSAR, 2011). 

 Em 1932, Helena Antipoff esteve no Brasil a convite do Estado de Minas Gerais 

para compartilhar ideias e estudos sobre a educação das pessoas “anormais”. Através 

dessa experiência o governo implementou a Instituição Pestalozzi de Minas Gerais.  

Anos mais tarde, pais e profissionais de alunos com deficiência mobilizaram a 

sociedade por meio de propostas que visavam romper com modelos excludentes, 

organizando instituições privadas para o atendimento especializado. Diante disso, 

surgiu a Pestalozzi do Brasil no Rio de Janeiro e a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). 

 Ainda no século XX, mais precisamente ao final dos anos 80, o discurso e a 

proposta de integração tornaram-se evidente no Brasil. Beyer (2006) discute sobre o 

tema da integração e inclusão escolar, pois acredita que em muitas situações de 

prática inclusiva estamos realizando uma prática de integração escolar. Esse modelo 

norteou a Educação Especial, por um longo período, e tratava-se de um processo com 

vistas em integrar o aluno à escola. Desse modo, o aluno com necessidades especiais 

e/ou deficiência deveria adequar-se aos formatos da escola, ao invés da escola 

adequar-se as necessidades específicas do aluno. 

 O modelo integracionista nega de certa forma o princípio da diferença, no 

sentido de não reconhecer as especificidades/necessidades de cada sujeito. Assim, o 

processo de escolarização aconteceria na medida em que o aluno com deficiência se 

adaptava aos recursos disponíveis na escola regular.  

 Para a autora Glat (1995) a “integração social e educacional das pessoas 

portadoras de deficiência” foi uma palavra de ordem que norteou não só as políticas 

públicas e as propostas de atendimento, como principalmente o posicionamento 

teórico dos profissionais da área. Dessa forma, o entendimento e posicionamento 

acerca desta proposta resultaram na evasão, e consequentemente na exclusão do 

público com deficiência da escola comum. 

 Com implementação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988 

(BRASIL, 1988), assim como a sociedade, o Estado passa a assumir 
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responsabilidades. Do mesmo modo, percebeu-se que estes sujeitos poderiam ter 

custo-benefício através da garantia do acesso a educação. No entanto, a escola 

permanecia com os princípios de “normalização e integração” por meio das classes 

especiais e escolas especializadas.  

 No cenário mundial, a década de 90 foi muito intensa e marcada pela 

mobilização em busca da inclusão educacional na escola comum. Nesse período, 

merece destaque a Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida em 

Jomtien na Tailândia; e em 1994, a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade, que ocorreu em Salamanca na 

Espanha, as discussões produzidas resultaram na Declaração de Salamanca, a fim 

de combater as atitudes discriminatórias no espaço escolar. 

 A sociedade em geral buscou por meio de ações legais minimizar a exclusão e 

garantir que toda criança, jovens e adultos tivessem direito de frequentar a escola 

comum, sem qualquer tipo de discriminação.  

 Na busca de atingir e qualificar o ensino no Brasil é aprovada, em 20 de 

dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

número 9.394/96, considerada um ganho para o sistema educacional (BRASIL, 1996).

  Em seu texto encontra-se um capítulo específico para a Educação Especial, 

assim, destaca-se o Artigo 58: “Entende-se por Educação Especial, para efeitos dessa 

Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais” (BRASIL, 1996), 

com base nesta lei outros documentos norteadores dessa modalidade efetivaram-se. 

 No presente século – XXI – tem-se a aprovação da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPI) de 2008 

(BRASIL, 2008), a qual constitui-se como um novo paradigma, visando atender a 

diversidade rompendo com qualquer tipo de discriminação. Segundo a PNEEPEI 

entende-se por Educação Especial como 

 

[...] uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e 
modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza 
os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de 
ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. (BRASIL, 
2008, p. 10). 
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 Conforme a Resolução CNE/CEB nº 04/09 (BRASIL, 2009, p. 1), documento 

elaborado a partir desta PNEEPEI de 2008, “os alunos público-alvo da Educação 

Especial são aqueles com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação”. No entanto, nesse estudo utilizou-se apenas o 

público com deficiência, os quais estão descritos no Art. 4º como “aqueles que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial” 

(BRASIL, 2009, p. 2). 

 Em esfera nacional a Lei 12.711 de 2012, garante e reserva no mínimo 5% do 

quadro matriculas para estudantes com deficiência nas universidades federais e 

institutos federais (IFES), além disso, permite e considera os sistemas de cotas já 

existente nas universidades e IFES. Como já anunciado no item anterior, em esfera 

local a UFSM através da Resolução nº 011 de 2007, institui o Programa de Ações 

Afirmativas de Inclusão Racial e Social, mantendo a tradição de pioneira em 

programas de inclusão social. Este documento legal tem como finalidade garantir e 

orientar o acesso e permanência dos estudantes, conforme determina o Art. 4º: 

 

Disponibilizar cinco por cento das vagas nos processos seletivos da 
Universidade Federal de Santa Maria e de suas extensões, bem como da 
UNIPAMPA no período em que estiver na condição de gestora desta, para 
estudantes com necessidades especiais em todos os cursos de 
graduação. Parágrafo único. Os candidatos previstos no caput, a depender 
de suas necessidades especiais, deverão atender às normas do processo de 
seleção específico a serem estabelecidas em resolução própria. (UFSM, 
2007, p.2 – grifo meu) 

  

 Destaca-se que o conceito de necessidades educacionais especiais foi utilizado 

e reformulado pela Declaração de Salamanca (1994), assim passou a abranger todas 

as crianças e adolescentes com deficiência, com altas habilidades/superdotação e 

com qualquer tipo de necessidade educacional especial.  Neste sentido, o termo 

“necessidades educacionais especiais” é amplo e abarca uma multiplicidade de 

especificidades e se configura a partir dos padrões de “normal” e “anormal”. Ao longo 

do processo histórico, as terminologias que definem o atual público-alvo da Educação 

Especial foram sofrendo modificações, ou seja, é possível encontrarmos documentos 

legais em vigor com diferentes terminologias, mas que fazem referência a este 

público.     

 Já o objetivo da PNEEPEI de 2008, é assegurar o acesso, a participação, e a 

aprendizagem dos alunos público-alvo da educação especial em todos os níveis, 
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etapas e modalidades de ensino. Os sujeitos, independentemente do tipo ou grau de 

comprometimento ou necessidade educacional especial deve frequentar a classe 

comum do ensino regular desde a Educação Infantil até a Educação Superior.   

 Compreende-se, portanto, que os processos inclusivos no ensino comum se 

constituem como uma realidade progressiva e sistemática, na qual ações políticas, 

sociais, culturais e pedagógicas são intensificadas, a fim de contemplar todos os 

sujeitos sem qualquer tipo de discriminação. Em consonância a estas ações a escola 

passa a ressignificar suas práticas e produzir novos conhecimentos, implicando em 

mudanças estruturais e culturais (BRASIL, 2008). Portanto, o processo de 

escolarização nos diferentes níveis de ensino está garantido legalmente por 

documentos em esfera nacional e internacional.  

 Em linhas gerais, datado especificamente após aprovação da PNEEPEI de 

2008, ocorre um ingresso maior e sistemático, principalmente na Educação Básica. O 

contexto regular por sua vez deve responsabilizar-se por este público, a fim de atender 

as prerrogativas legais, considerando as necessidades individuais, viabilizando 

condições e adequações necessárias para que os sujeitos em situação de inclusão 

possam acessar com equidade todos os momentos e espaços do contexto escolar.   

 Pensando especificamente na Educação Superior as ações da Educação 

Especial efetivam-se por meio  

 

[...] do acesso, a permanência e a participação dos alunos”. Estas ações 
envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços para a 
promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas 
de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser 
disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as 
atividades que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 2008, 
p. 12). 

 

 Conforme visto as pessoas com deficiência tem o direito garantido de 

acesso/ingresso em todos os níveis de ensino, não sendo diferente na Educação 

Superior. Portanto, essa nova configuração política, permite que os jovens e adultos 

com deficiência ingressem na universidade. Sabe-se que historicamente o acesso da 

pessoa com deficiência a este nível de ensino, de forma geral, não ocorria, pois, este 

espaço contempla principalmente as pessoas com elevado poder aquisitivo, 

capacidades e habilidades bem desenvolvidas. Atualmente pode-se dizer que este 

cenário se modificou, e esses sujeitos ingressam sem quaisquer tipos de 
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[pré]conceito. Por conta disso, é necessário subsidiar condições de aprendizagem e 

permanência. 

 Ressalta-se que a PNEEPEI de 2008, e a Resolução N. 04 de 2009, marcam 

os processos inclusivos bem como preveem ações da Educação Especial, as quais 

devem realizar-se em todos os níveis de ensino complementando-se com a oferta do 

AEE, no entanto, não há diretrizes especificas para efetivação deste serviço em nível 

superior. Pontua-se ainda, que no momento da formação inicial, a Educação Superior 

não é contemplada, o que traz efeitos para as práticas desenvolvidas.  

 Em âmbito institucional a UFSM é considerada pioneira nos processos de 

inclusão educacional. Com base nisso, a Instituição assume a proposta educacional 

inclusiva ocasionando [re]ajustes nos diferentes espaços.  Dessa forma, Pavão e 

Bortolazo inferem, 

 

para que a Instituição escolar e superior também, seja um espaço de 
inclusão, é importante que todos os sujeitos envolvidos possam ter o devido 
apoio e formação para assim atender as demandas de aprendizagem 
promovendo um espaço acessível a todos os seus membros (2015, p.17).
  
 

 Neste sentido, a acessibilidade perpassa desde um simples espaço físico 

(edificações, mobiliários), informações e comunicações até as questões atitudinais. 

Portanto, compreende-se que a efetivação da acessibilidade nos processos 

inclusivos, ocorre tanto no coletivo quando no individual, pois o estudante com ou sem 

deficiência é responsabilidade de todos, envolvendo desde a coordenação de curso, 

professores, servidores até o contexto familiar.   

 Assumir a proposta inclusiva na Educação Superior não é tarefa simples, 

cremos que demanda confiar nas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento 

por meio de ações articuladas de permanência. A aprendizagem é compreendida 

como um processo, o qual deve contemplar todas as habilidades e competências 

individuais do estudante, a fim de desenvolver os níveis mais elevados do 

pensamento. Do ponto de vista cognitivo a aprendizagem humana simbólica ou não 

simbólica envolve processos e subcomponentes cognitivos (FONSECA, 2007). 

 Nessa perspectiva, as formas de aprendizagem relacionam-se com as 

possibilidades de  plasticidade cerebral, pois “segundo o pensamento luriano cada 

área do cérebro pode operar unicamente e em conjunção com outras áreas, a fim de 

produzir comportamentos” (FONSECA, 2007, p.38). Neste caso, as configurações 
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morfológicas ou funcional lesionada em nível cognitivo podem ser alteradas ou 

compensadas sob influência dinâmica do ambiente (RIESGO, 2016). Portanto, é 

possível propiciar ações de aprendizagem adaptada, por meio da prática pedagógica 

docente, para que o estudante com deficiência acesse o conhecimento no âmbito da 

escola formal. 

 Na Educação Superior acredita-se que a aprendizagem se desenvolve de 

forma autônoma, a partir da qual o sujeito terá as próprias ferramentas e mecanismos 

para acessar os conhecimentos. Pensando nisso, o estudante com deficiência por 

vezes, encontra dificuldade para gestar ou monitorar individualmente o conhecimento 

que está acessando. Portanto, a ideia é que as práticas pedagógicas possibilitem e 

estimulem a capacidade de autonomia. 

  As bases legais da inclusão educacional perpassam os diferentes níveis de 

ensino, prevendo a existência de um contexto institucional com reserva de vagas, e, 

portanto, ocorre o ingresso sistemático e progressivo de alunos com deficiência, 

assim, existindo a necessidade de favorecer a permanência e formação acadêmica 

dos estudantes na UFSM. Diante disso, e pensando na aprendizagem e na relevância 

da autonomia para efetivação desse processo, o problema deste estudo questionou: 

Como se caracterizam as práticas pedagógicas que propiciam o desenvolvimento da 

autonomia de estudantes com deficiência na Educação Superior? 

 O conceito de autonomia é entendido como uma capacidade tipicamente 

humana a partir da qual os estudantes possam atuar de fato como protagonistas do 

seu processo de aquisição, desenvolvimento e produção do conhecimento. A 

autonomia caracteriza-se como um processo permanente ao longo de toda a vida e 

não como um mero resultado. 

 Para a autora Forgiarini (2012, p. 52) “o princípio de autonomia aparece 

fortemente ancorado nos discursos inclusivos e pode influenciar as práticas escolares 

na tentativa de produzir sujeitos autônomos, capazes de viver de forma independente 

na sociedade”. Neste sentido, é necessário ampliar os espaços de diálogos, a fim de 

que aja uma “conversa” entre as atuais políticas públicas com as práticas 

educacionais tornando efetiva as possibilidades de desenvolvimento da autonomia.  

 O Decreto 6.949 de 2009, promulga a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e reconhece alguns aspectos dentre os quais 

se destaca o Artigo 3 que trata do seguinte princípio “a importância, para as pessoas 
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com deficiência, de sua autonomia e independência individuais, inclusive da liberdade 

para fazer as próprias escolhas” (BRASIL, 2009). 

 Para responder à questão problema o objetivo geral desse estudo consistiu em 

caracterizar as práticas pedagógicas que favorecem a autonomia de estudantes com 

deficiência na Educação Superior. Como objetivos específicos, foram descritos os 

seguintes:  

• Verificar quais as práticas pedagógicas que promovem a autonomia para 

autorregular à aprendizagem.  

• Discutir os desafios que os estudantes com deficiência encontram para 

autorregular seu processo de aprendizagem nos cursos de graduação 

da Universidade Federal de Santa Maria/RS. 

• Sistematizar ações de ensino, as quais potencializam a autonomia do 

estudante com deficiência na Educação Superior, bem como discorrer 

sobre as relações entre autonomia e deficiência. 

• Propor o desenvolvimento de parâmetros para a elaboração de um 

instrumento de orientações didático-pedagógicas que atenda as 

especificidades da comunidade acadêmica. 

O estudo se justifica ao tratar da Educação Superior, deficiência e suas 

relações com a autonomia para aprender e por essa ser uma capacidade desejada, 

através da qual os sujeitos tornam-se atuantes com produções nas aulas e como 

pesquisadores, com iniciativa e disposição para aprender, interagir e cooperar com 

outras pessoas. Além disso, existem significativos avanços no percentual de 

matrículas de pessoas com deficiência na universidade, contudo, é inexistente 

diretrizes para a operacionalização do AEE, principalmente no que se refere atuação 

do profissional da Educação Especial, a qual não se efetiva no âmbito da formação 

inicial, com vistas na perspectiva da transversalidade. 

 Este estudo está apresentado em sete capítulos, os quais foram organizados 

da seguinte forma: 

  No capítulo 1 descreve-se a trajetória acadêmica e profissional, as quais 

refletem e constituem-me enquanto professora de Educação Especial. Assim como, a 

aproximação e desejo pela pesquisa no âmbito da Educação Superior. 

 Neste capítulo – Introdução - contempla-se a temática, a fim de justificar a 

importância e relevância do estudo proposto. A temática acerca dos processos 
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inclusivos de estudante com deficiência na Educação Superior é proposta sob à luz 

do pensamento sistêmico. Este fenômeno é considerado um sistema composto por 

relações refletidas a partir das dimensões da complexidade, instabilidade e 

subjetividade.    

 O capítulo 3 e 4 trata-se da fundamentação teórica desse estudo. O primeiro 

(re)conhece os documentos legais orientadores da Educação Especial na perspectiva 

inclusiva na Educação Superior. Logo o segundo refere-se aos fundamentos e 

conceitos de aprendizagem, autonomia e deficiência.  

 O capítulo 5 contempla-se o caminho metodológico da pesquisa. Estruturados 

através das seguintes seções: Tipo de pesquisa; Local e sujeitos pesquisados; 

Técnica de coleta de dados; Método de Análise; e Questões Éticas de pesquisa. 

  Já o capítulo 6 apresenta-se em três seções principais, as quais tratam das 

análises dos dados obtido, por meio das entrevistas com os estudantes. A seção 

intitulada de “Inclusão e deficiência na Educação Superior: reflexões para além do 

acesso legal” descreve a trajetória dos estudantes desde o ingresso pelo Sistema de 

Cotas, reconhecimento dos documentos legais e os pontos positivos e negativos 

desse processo. Quanto a seção “Autonomia na aprendizagem de estudantes com 

deficiência: as [im]possibilidades das práticas pedagógicas na Educação Superior” 

caracteriza as práticas pedagógicas e sua influência na autonomia para autorregular 

a aprendizagem. Enfim, a última seção “Parâmetros para a elaboração de um 

instrumento de orientações didático-pedagógicas” refere-se ao produto desse estudo, 

o qual serve como um instrumento de orientações didático-pedagógicas para atender 

as especificidades da comunidade acadêmica. 

 Por fim, no capítulo 7 contempla-se as considerações finais do estudo, na 

tentativa de ressaltar as principais contribuições das narrativas obtidas através do 

protagonismo dos estudantes com deficiência na Educação Superior. Ressalta-se que 

esta pesquisa é uma das possibilidades de pensar as práticas pedagógicas que 

favorecem a autonomia na aprendizagem em nível superior. 
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3 PANORAMA LEGAL DOS DOCUMENTOS ORIENTADORES DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 Por muito tempo a modalidade de Educação Especial organizou-se de forma 

separada ou segregada do campo da educação formal no Brasil. Através das lutas 

históricas da sociedade civil relacionadas à defesa da educação como direito de todos 

sem qualquer tipo de discriminação e/ou exclusão. Assim, esses avanços culminaram 

em novas exigências educacionais.  

 Portanto, o cenário educacional, que não é isolado das demais situações do 

cotidiano, também vem se apropriando destas mudanças, buscando adequar-se às 

novas regras globais, do mesmo modo como visa preparar os sujeitos para que 

possam interagir com estas novas possibilidades. O entrelaçamento das questões 

econômicas, sociais e históricas permitem verificar o aumento do ingresso de pessoas 

com deficiência na universidade, embora seja uma realidade recente, mas representa 

uma parcela significativa das vagas ofertadas nos cursos de graduação. 

 Nos anos de 1980, e mais especificamente nos anos de 1990, os processos 

inclusivos ganham força, o que possibilitou às pessoas com deficiência o acesso a 

escola comum na educação básica, e, nessa trajetória, mesmo que de forma tímida a 

inclusão na Educação Superior no Brasil começa a aparecer nos discursos. Neste 

sentido, falar de inclusão numa perspectiva transversal é um exercício que demanda 

reflexão acerca dos movimentos históricos constitutivos das propostas legais, as quais 

anunciam outras possibilidades de perceber e refletir sobre a sociedade.  

 Para as autoras Mendes e Bastos é importante lembrar que a trajetória da 

educação inclusiva nas Instituições de Educação Superior sempre enfrentou 

dificuldades principalmente quanto “à democratização do acesso e à igualdade de 

oportunidades para além dos estudantes que apresentam deficiências” (2014, p.3). É 

importante considerar/destacar que uma universidade, na perspectiva inclusiva na 

surge de um momento para o outro. 

Torna-se necessário trilhar os momentos históricos da educação inclusiva, a 

fim de compreender a constituição, em termos de garantia do direito de acesso a 

escola regular na perspectiva da transversalidade propiciado às pessoas com 

deficiência.  
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Conforme visto na PNEEPEI de 2008, os primeiros atendimentos de pessoas 

com deficiência, no Brasil, iniciaram na época do Império, com a criação de duas 

instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin 

Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado Instituto 

Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. Posteriormente, 

em 1926, é fundado o Instituto Pestalozzi, instituição especializada no atendimento às 

pessoas com deficiência mental; em 1954, é fundada a primeira Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais – APAE; e, em 1945, é criado o primeiro atendimento 

educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, 

por Helena Antipoff (BRASIL, 2008). 

 Ao final dos anos 80, tornou-se marcante no Brasil, a proposta de integração 

escolar. Esta proposta perdurou-se e norteou o campo da Educação Especial por 

muito tempo, e visava integrar o aluno à escola, propiciando meios para os alunos 

com deficiência ou necessidades educacionais especiais se integre no ambiente 

escolar. Ao invés da escola elaborar possibilidades de adequações para permanência 

do estudante, era o estudante que se deve adequar-se à escola. A integração 

educativo-escolar refere-se ao processo de educar-ensinar, no mesmo grupo, 

crianças com e sem necessidades especiais durante uma parte ou na totalidade do 

tempo de permanência na escola (BRASIL,1994). Neste modelo, as necessidades 

individuais não eram consideradas como relevante para o processo de aprendizagem 

e desenvolvimento do indivíduo.   

 Com a implementação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, assim 

como a sociedade, o Estado passa a assumir responsabilidades, através dos 

princípios que tratam a Educação como um direito fundamental destacando-se os 

Artigos 205º e 206º. O Artigo 205° prevê: “A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada, com a colaboração da sociedade, 

visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. No que se refere ao Artigo 206º fica 

determinado que: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988). 

 Conforme mencionou-se anteriormente, a década de 90 foi marcada pelas 

mobilizações em busca da inclusão educacional na escola comum. Destaca-se nesse 

período as discussões realizadas na Conferência Mundial de Educação para Todos, 
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ocorrida em Jomtien na Tailândia e a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade em Salamanca na Espanha resultando 

na Declaração de Salamanca. Esse importante documento foi promulgado em 1994 

(BRASIL, 1994), para reafirmar o compromisso com a proposta de Educação para 

Todos, reconhecendo a educação como um direito fundamental e oferecer uma 

educação de qualidade para todos os alunos com de deficiência no sistema regular 

de ensino. 

 Contemplando esse documento, verificou-se quanto ao princípio orientador da 

estrutura da Ação em Educação Especial é o de que “escolas deveriam acomodar 

todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, linguísticas ou outras”. Neste período, o desafio foi lançado, e as escolas 

por sua vez, deveriam readequar-se para receber esse público e atender suas 

necessidades. O fato de essas ações estarem previstas em documento legal, não 

significa que realmente foram efetivadas na época.  

 Em 20 de dezembro de 1996, é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), número 9.394/96, a qual é considerada um ganho para 

o sistema educacional. A primeira LDBEN aprovada no país foi em 1961, anos mais 

tarde, em 1971, é aprovada uma nova versão e após uma média de 25 anos, é 

sancionada a LDB 9.394/96.  O Artigo 2º, reafirma os Artigos 205º e 206º da 

Constituição, enfatizando a “igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola” (BRASIL, 1996).  

 No Artigo 58º da LDBEN/96, a Educação Especial refere-se a uma modalidade 

de ensino, ofertada preferencialmente na rede regular de ensino, dentre outras 

especificações, as quais operacionalizam o processo de escolarização dos alunos 

com necessidades educacionais especiais e/ou deficiência. O inciso terceiro desse 

Artigo “a oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 

faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil”, com base nisso, existe 

a necessidade de se efetivar as ações dessa área do conhecimento, ainda nesse nível 

de ensino. Por outro lado, não há indicativos de perpassar a Educação Superior. 

Neste período, pode-se ponderar que existiam poucas e/ou pouquíssimas 

medidas e ações com o foco no ingresso e permanência na universidade. O Aviso 

Circular nº 277/MEC/GM de 1996 (BRASIL, 1996), foi organizado pela extinta SEESP, 

com o objetivo de informar os magníficos reitores das Instituições de Educação 
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Superior acerca de três ajustes fundamentais no processo de seleção de alunos com 

NEE: 

 

- na elaboração do edital, para que possa expressar, com clareza, os recursos 
que poderão ser utilizados pelo vestibulando no momento da prova, bem 
como dos critérios de correção a serem adotados pela comissão do 
vestibular;  
- no momento dos exames vestibulares, quando serão providenciadas salas 
especiais para cada tipo de deficiência e a forma adequada de obtenção de 
respostas pelo vestibulando;  
- no momento da correção das provas, quando será necessário considerar as 
diferenças específicas inerentes a cada portador de deficiência, para que o 
domínio do conhecimento seja aferido por meio de critérios compatíveis com 
as características especiais desses alunos. (BRASIL, 1996 p.1). 

 

 Outro documento que menciona os processos de inclusão na Educação 

Superior é o Decreto n° 3.298/1999, que regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro 

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

Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências. No que se 

refere a inclusão na universidade fica instituído na Seção II – Do Acesso à Educação 

– no Artigo nº 27 que, é  

 

[...] as instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas 
e os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de 
deficiência, inclusive tempo adicional para realização das provas, conforme 
as características da deficiência (BRASIL, 1999, p.9). 

 

 Fica claro que ambos os documentos citados têm como finalidade sugerir 

ajustes ao sistema de ingresso. Evidente que esses ajustes são de responsabilidade 

de todos que constituem o processo formativo. Em outras palavras “[...] imprimem a 

necessidade em promover ações que devem ser aprovadas e implementadas 

gradativamente, cabendo a cada IES organizar e colocar em prática “respostas 

educativas” que levem em conta as diferenças entre pessoas” (CASTANHO, 2006, p. 

41).  

Com essas proposições surgem diferentes possibilidades, os desafios e as 

interfaces da inclusão da pessoa com deficiência, tornando-se uma realidade (Barreto, 

2008). Para Sassaki (2010), inclusão social é apresentada como um processo em 

contínua mudança. No mesmo sentido a Educação Especial no atual cenário 

educacional, vem passando por mudanças tornando-se visível a ampliação, que 

redundam em novas políticas.  
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 Em 1999, ocorreu a Convenção de Guatemala cujo objetivo é eliminar todas as 

formas de discriminação contra as pessoas com deficiência. No Brasil, essa 

Convenção é adotada por meio do Decreto nº 3.956/2001, dentre as medidas 

instituídas, estão os direitos humano comum a todo e qualquer sujeito, através de dois 

princípios: dignidade e igualdade. Em termos de acesso a Educação Superior, o Artigo 

24 institui que os Estados devem reconhecer o direito das pessoas com deficiência à 

educação ao longo de toda a vida, bem como, 

 

nas modalidades de: ensino superior, treinamento profissional, educação de 
jovens e adultos e aprendizado continuado, sem discriminação e em 
igualdade de condições com as demais pessoas. Para tanto, os Estados 
Partes deverão assegurar a provisão de adaptações razoáveis para pessoas 
com deficiência (1999, p. s/p). 

 

 No ano 2000, começou uma forte tendência em busca da inclusão da pessoa 

com deficiência na escola, atendendo aos direitos de acesso à escolarização.  Neste 

movimento entra em vigor a Resolução nº 1/2001, que afirma e estabelece sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores na Educação 

Básica, direcionando os currículos das universidades, para que possam atender à 

diversidade.  

Em nível superior, se destaca a Portaria do MEC nº 3.284 de 2003, a qual 

dispões sobre os requisitos de acessibilidade das pessoas com deficiência, a fim de 

instruir processos de autorização e de reconhecimento de cursos e credenciamento 

de Instituições de Educação Superior. Sabe-se que estes requisitos vêm sendo 

atendidos, o próprio relatório do Núcleo de Acessibilidade indica numericamente as 

ações de adaptação didático-pedagógica realizadas, enfim, o trabalho desenvolvido 

para atender as especificidades dos alunos com deficiência.  

 A proposta da inclusão começa a ser percebida em um contexto histórico, 

enquanto um processo prático e reflexivo. Diante disso, essa possibilidade traz 

consigo efetivas mudanças de ordem conceitual, política e pedagógica, no sentido de 

tornar efetivo o direito de todos à educação, preconizado pela Constituição Federal de 

1988. 

 Outro documento que embasa as atuais diretrizes da Educação Especial na 

perspectiva inclusiva, é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência outorgada pela ONU em 
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2006 é ratificada pelo Brasil como emenda constitucional, por meio do Decreto 

Legislativo n° 186/2008 e pelo Decreto Executivo n° 6.949/2009 (BRASIL, 2009). 

 O propósito dessa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

está definido logo no Artigo 1, como “promover, proteger e assegurar o exercício pleno 

e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as 

pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente” (BRASIL, 

2009, p.3).  

Neste documento o conceito de deficiência que até então, representava o 

paradigma integracionista, o qual estava amparado no modelo clínico, considerava 

que as condições específicas (física, sensorial, ou intelectual) do sujeito determinava 

sua relação com meio social. Contrário a esta concepção, instituiu-se que a 

concepção de deficiência é um conceito em constante evolução visto que, as barreiras 

sociais impedem a plena participação da pessoa com deficiência, bem como o seu 

pleno desenvolvimento.  

Conforme a Convenção pessoas com deficiência são aquelas, 

 

que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental intelectual 
ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas. (BRASIL, 2009, p.3). 

  

 Compreender de que público estamos nos referindo e os seus direitos legais é 

algo necessário. Neste sentido, a proposta da Educação Especial na perspectiva 

inclusiva constitui-se como um direito indiscutível e pleno. Em relação, a Convenção 

sobre as Pessoas com Deficiência fica definido no Artigo 24, que a Educação deve 

ser efetivada sem qualquer tipo de discriminação, baseada na igualdade de 

oportunidades e ao longo de toda a vida. Para isso, são descritos objetivos, dentre os 

quais destaca-se: 

 

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e 
autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas 
liberdades fundamentais e pela diversidade humana. 
b) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional 
geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não 
sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino 
secundário, sob alegação de deficiência. 
e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em 
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo 
com a meta de inclusão plena (BRASIL, 2009, p. 14). 
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 Portanto, cabe a escola e/ou universidade promover o apoio necessário e 

subsidiar de forma acessível a aprendizagem dos estudantes com deficiência. Frente 

a esse novo paradigma educacional, é direito de todos os estudantes frequentar o 

ensino regular, não sendo aceito discriminação em razão da deficiência.  

 À luz desses princípios, novos marcos legais e políticos impulsionam a 

elaboração de propostas e ações, a fim de propiciar condições de permanência e 

aprendizagem de todos os indivíduos. Pode-se dizer que a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, representa um 

novo marco teórico e político da educação brasileira. Este documento foi organizado 

pela Secretaria de Educação Especial (SEESP), extinta e atualmente as ações e os 

programas estão vinculados a Secretária de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI) instituída no ano de 2011.  

 Nas palavras de Beyer “O projeto da educação inclusiva, analisado do ponto 

de vista histórico e conceitual, não pode e nem deve ser definido como um movimento 

passageiro ou como mero modismo.” (2006, p.9). Os avanços legais da inclusão 

brasileira são todos significativos e constituem positivamente esse movimento.   

 A PNEEPEI de 2008, tem como objetivo principal combater todo tipo de 

paralelismo da Educação Especial ao ensino comum, ficando instituída como uma 

modalidade de ensino que perpassa todos os níveis etapas e modalidades. Focando 

nos processos inclusivos na Educação Superior, retoma-se alguns dos objetivos da 

PNEEPEI de 2008 (BRASIL, 2008), que são o acesso, a participação e a 

aprendizagem dos alunos público-alvo da Educação Inclusiva nas escolas regulares, 

garantindo:  

 

Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 
Educação Superior; Atendimento educacional especializado; Continuidade 
da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;  Formação de 
professores para o atendimento educacional especializado e demais 
profissionais da educação para a inclusão escolar; Participação da família e 
da comunidade; Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e 
equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e Articulação 
intersetorial na implementação das políticas públicas. (BRASIL, 2008, p. 10 – 
grifo meu)  

 
 Os dois aspectos destacados consistem na “transversalidade da educação 

especial desde a Educação Infantil até a Educação Superior” e na “Continuidade da 
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escolarização nos níveis mais elevados do ensino”. Por meio disso, o ingresso na 

universidade foi crescendo e novos rumos, no sentido de repensar sua organização 

física e pedagógica, foram necessários. Assim, iniciaram algumas ações mesmo que 

“tímidas” com o foco na permanência dos alunos público-alvo da Educação Especial. 

 No âmbito da Universidade Federal de Santa Maria através do princípio de 

democratização e expansão do acesso, assim como, pelo pioneirismo dos programas 

de inclusão social estabelece o Programa de Ações Afirmativas de Inclusão Racial e 

Social através da Resolução N. 011/2007, atualmente está revogada pela Resolução 

N. 002/2018, com a finalidade de regular as formas de ingresso aos Cursos de 

Graduação e Ações Afirmativas correlatas da UFSM. De acordo com o documento 

institucional fica resolvido as formas de INGRESSO, ações de PERMANÊNCIA e de 

ACOMPANHAMENTO na UFSM (UFSM, 2018 – Grifo meu). 

As ações de Educação Especial na universidade realizam-se através do tripé 

de Ensino, Pesquisa e Extensão. A partir de uma gestão autônoma e democrática, a 

universidade não deve basear-se apenas pelo cumprimento de decretos e leis, mas 

buscar operacionalizar essas ações inclusivas de forma organizada e propiciando as 

adequações necessárias para contemplar a construção do conhecimento formal.  

 Para as autoras Pavão; Siluk e Fiorin (2015) o estudante que chega à 

universidade, já tem desenvolvido muitas habilidades, as quais foram contempladas 

nos anos anteriores de escolarização, sendo necessário providenciar um auxílio 

amplo, respeitando a individualidade e progresso de cada acadêmico. Com vistas 

nisso, o processo de permanência do indivíduo com deficiência perpassa por 

diferentes âmbitos, dentre as possibilidades, está o professor de Educação Especial. 

 A política determina que para atuar como professor de Educação Especial é 

necessário ter em sua formação, inicial ou 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, 2008, p.14 – Grifo meu). 
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 Dessa forma, o professor responsável pelo atendimento poderá atuar nesses 

diferentes espaços, inclusive, nos Núcleos de Acessibilidade das Instituições de 

Educação Superior.  

 Os documentos legais apresentados são as bases de sustentação da inclusão 

educacional nos diferentes níveis de ensino, assim, precisam ser conhecidos, 

refletidos e conectados a prática de professores e gestores das instituições 

educativas. Conclui-se que estes documentos, determinam a inclusão como o melhor 

caminho para os sujeitos com deficiência, todavia, é passível refletir para além do 

acesso legal, uma vez que, existe um sujeito com necessidades e especificidades 

única. 

 O Decreto N. 7.611 de 17 de novembro de 2011 revoga o Decreto N. 6.571 de 

2008, a fim de regulamentar a Resolução N. 04/2009, e dispor sobre a Educação 

Especial, o AEE e dá outras providências para os diferentes níveis de ensino. Dentre 

elas, estão: “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. 2), assim como, focar no atendimento e na 

consolidação dos Núcleos de Acessibilidade nas Instituições de Educação. 

Diante desse panorama histórico e legal, os processos inclusivos vêm 

avançando não somente no ingresso e permanência, mas sobretudo na relevância de 

um ensino digno e de qualidade.  
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4 PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E SUAS RELAÇÕES COM A AUTONOMIA 

A PARTIR DAS CONTRIBUIÇÕES DA BIOLOGIA DO CONHECER DE 

HUMBERTO MATURANA 

 

4.1 O APRENDER HUMANO E PLASTICIDADE CEREBRAL 

 

No que tange ao aprender humano, é possível discorrer sobre os diferentes 

campos do conhecimento, os quais se ocupam permanentemente das relações entre 

biologia (neurologia-psicologia) e ambiente, a fim de compreender os processos mais 

elaborados do pensamento. Compreende-se como processos superiores o 

pensamento, inteligência, imaginação, conhecimento, inferências, resolução de 

problemas, entre outros que constituem a cognição humana. Não se trata meramente 

de “produtos”, mas de um sistema complexo de componentes que constituem a 

cognição humana. 

 Os estudos da cognição humana, dentre eles, o de Fonseca (2007) inferem que 

o cérebro corresponde ao órgão central da cognição, assim ele tem a capacidade de 

captar e registrar informações quase que instantaneamente, e manipulá-la, sendo 

impossível quantificar o número de registros por instantes.  

 Para Fonseca (2007) a cognição não representa e nem pode ser representada 

como uma “construção arquitetônica” uniforme.  As informações são captadas através 

de um sistema complexo baseado na modularidade1. Ainda, de acordo com o autor o 

desenvolvimento cognitivo “decorre não só de sistema pré-estruturados que se auto 

organizam no sujeito, mas também por sistemas mediatizados que co-constroem no 

contexto sócio histórico” (FONSECA, 2007, p. 33). Assim, a cognição pode “mudar e 

apresentar um elevado potencial de plasticidade e flexibilidade ao longo de toda vida, 

mesmo nas situações de risco clínicos” (FONSECA, 2007, p. 36). 

 Neste domínio Alexander Luria contribuiu e revolucionou trazendo o conceito 

de plasticidade cerebral. Recorrendo brevemente sobre a formação acadêmica 

encontrou-se que Alexander Romanovich Luria nasceu no dia 16 julho do ano de 1902 

                                                 
1 Conforme Piaget (1965, apud FONSECA, 2007, p. 35) tal modularidade exigível no adulto apresenta-
se na criança em estado embrionário, onde a sensação terá de mimar primeiramente a percepção e 
posteriormente a cognição, demonstrando que ela resulta do agrupamento gradual de sistemas 
diferentes, uma modularização progressiva com ciclos de recodificação do conhecimento existente, que 
evolutivamente se tornam disponíveis para outros  sistemas de conhecimentos.  



  36 
 

na cidade de Kanzan na Rússia em pleno período pré-revolucionário marcado 

fortemente pelo regime repressor. Conforme os achados em 1918, Luria ingressou na 

Faculdade de Ciências Sociais de Kanzan, onde teve os seus primeiros contatos com 

o campo da Psicologia pelo qual passou demonstrar interesse e ampliar o seu campo 

de estudo. Após concluir a Faculdade de Ciências Sociais e por intermédio do pai que 

foi médico, Luria teve acesso aos livros de medicina, iniciando os seus estudos no 

departamento médico da Universidade de Kanzan. 

 Para as autoras Hazin et al. (2010, p.94), após a participação de Luria no 2º 

Congresso em Psiconeurologia de Liningrado intitulada “Consciência como um tópico 

em psicologia” e o encontro com Lev Vygotsky “passou dividir a sua vida em dois 

momentos, a saber, antes e depois deste encontro”. Anos mais tarde, Luria sofre 

acusações do governo Russo acerca dos achados no campo da psicologia histórico-

cultural e, portanto, resolve encerrar suas pesquisas neste domínio. 

 Com base em novos estudos Luria dedicou-se exclusivamente ao doutorado 

sofre afasia sensorial, e, em 1934 obteve o seu diploma formal de medicina. Assim, 

no período da Segunda Guerra Mundial, Luria desenvolve as bases dos estudos 

acerca da neuropsicologia, através do trabalho desenvolvido com pacientes 

lecionados. De acordo com Kuzovleva (1999, apud HAZIN et al., 2010, p. 95) a prática 

de Luria tinha duas premissas: “desenvolver métodos diagnósticos para lesões 

cerebrais e avaliar o impacto destas sobre o funcionamento cognitivo e desenvolver 

técnicas de reabilitação dos processos mentais para os feridos da guerra” 

 Luria “explora o cérebro como um sistema biológico aberto, em constante 

interação com o meio físico e social que o sujeito está inserido” (OLIVEIRA; REGO, 

2010, p. 111).  Neste sentido, o cérebro é constituído por sistemas funcionais, os quais 

não se caracterizam apenas por sua estrutura complexa, mas essencialmente por sua 

capacidade evolutiva - ao longo da história social do homem – de reorganização de 

suas partes constituintes.   

Entende-se que Luria no decorrer de sua própria história copilou e articulou os 

diferentes campos do saber a fim de fundamentar as bases para a compreensão das 

funções psicológicas mais elaboradas e/ou superiores do pensamento. Portanto, 

concorda-se com os autores Bridi Filho e Bridi (2016), quando inferem sob a 

correlação entre áreas cerebrais, que mescla a ideia de interatividade, permitindo um 
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avanço na compreensão dos conceitos atuais de plasticidade e aprendizagem como 

concebemos atualmente.  

Desse modo, o sujeito constitui-se através de um sistema plástico, o qual 

funciona como alterações adaptativas na estrutura e funcionamento sob a interação 

do contexto interno e externo.  

 

O ser humano é um animal que tem um cérebro plástico ávido por 
aprendizagem, que ganha ainda maior complexidade de funcionamento com 
o advento da linguagem simbólica, e que tem biológica e culturalmente as 
ferramentas para superar as adversidades e transformar acidentes de 
percurso em formas qualitativamente diferentes de ser e estar no mundo. 

(HAZIN et al., 2010, p. 106). 

 

 Esse percurso, soma-se as possibilidades reais de investimentos nos 

processos de aprendizagens dos estudantes com deficiência, acreditando que poderá 

atingir níveis de desenvolvimento e aprendizagens por caminhos diversos dos 

habituais aprimorando a capacidade de operar mentalmente e resolver situações e/ou 

problemas vividos em seu cotidiano. 

Em outras palavras, vivemos como seres capazes de pensar e “atravessados” 

por “tudo aquilo que nos faz sermos o que somos. Finalmente não é a razão que nos 

leva à ação, mas a emoção” (MATURANA, 2005). Portanto concorda-se com a 

seguinte premissa, somos seres da emoção e a vida é condição suficiente para o 

aprender (MATURANA, 2005).  

 

4.2 INTERFACES DA APRENDIZAGEM 

 

   O campo da aprendizagem constitui-se historicamente sob diferentes domínios 

e está vinculado basicamente na obrigatoriedade da escolarização e na aquisição do 

conhecimento sistematizado através das habilidades de leitura, escrita e cálculo. 

Conforme definição do Dicionário Aurélio a aprendizagem, refere-se à; “1 - Ato 

ou efeito de aprender; 2 - Tempo durante o qual se aprende; 3 - Experiência que tem 

quem aprendeu”. De acordo com o Dicionário Online de Português (DICIO) 

compreende-se como: “ação, processo, efeito ou consequência de aprender; 

aprendizado. A duração do processo de aprender; o tempo que se leva para aprender. 

O exercício inicial sobre aquilo que se conseguiu aprender; experiência ou prática”.  
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A aprendizagem é um domínio multifacetado, pois carrega consigo diferentes 

abordagens, as quais correspondem a um processo contínuo e permanente. Ou seja, 

o processo de aprendizagem não corresponde a uma configuração engessada, intacta 

e com certa previsibilidade, isto é a cognição não é a única e exclusiva porta de 

entrada e saída para a apropriação do conhecimento. 

Com base nos estudos acerca de Maturana, a autora Pellanda alerta que “o 

conhecer é ação concreta em um determinado domínio cognitivo. Por esse motivo, 

conhecer para ele não é, de forma alguma, a descrição por parte de um sujeito de um 

mundo objetivo” (PELLANDA, 2009, p. 34). Assim, para conhecer, o sujeito enquanto 

um ser pensante precisa apropriar-se e agir sob esse domínio específico, resultando 

no conhecimento, o qual é inseparável da realidade e do sujeito. Com isso, Maturana 

e Varela (2004, 2005), nos convidam a acoplar-se em sua premissa básica, a qual 

para eles envolvem a “lógica circular da complexidade: Viver é conhecer. Conhecer é 

Viver”. 

Com base nesse pressuposto, Pellanda infere suas contribuições das quais 

concorda-se, pois 

 

[...] ao nascer não estamos prontos, mas precisamos, ao longo de nosso 
acoplamento com a realidade, a cada momento de nossa vida, ir construindo 
nosso conhecimento. Em outras palavras, precisamos ir nos inventando e 
vivendo à nossa própria custa, pois também não vem de fora de nós o que 
precisamos para viver. Neste sentido, lembro mais uma vez, conhecer não 
diz respeito somente ao intelecto, mas a todas as dimensões da nossa vida, 
ao nos constituirmos como subjetividade singular (2009, p.35). 

  

Somos seres únicos e capacidades organizativas diferentes para aprender ao 

longo de toda vida. Algumas habilidades são mais desenvolvidas e outras menos, mas 

com efeitos, busca-se considerar as possibilidades reais para desenvolver novas vias 

de conhecimento. Para estas possibilidades, ou ainda, a conexão existente entre 

sistema biológico e ambiente externo, é, possível nomeá-la de aprendizagem. 

 Os autores Bridi Filho e Bridi (2016, p. 19) “afirmam que nenhum sistema é 

capaz de um desenvolvimento sem que haja trocas com o ambiente em que está 

inserido”. Ainda complementam, no sentido de que quando existe um 

“desenvolvimento incompleto ou interrompido, o sistema restante ou parcialmente 

desenvolvido reage ao meio e apresente características próprias, caminhos próprios 

de expressão”.   
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 Muito específico, destaca-se as relações, enquanto positivas e cooperativas, 

produzem efeitos no processo de aprendizagem formal. Portanto, para podermos 

estabelecer relações de cooperação, Maturana afirma que é fundamental aceitarmos 

o nosso semelhante como um ser legítimo em sua totalidade. Barcelos e Maders 

(2016, p. 11) afirmam que o que deve ser buscado no sujeito é a “capacidade de 

reflexão e não a transformação do seu ser, mas, sim, de seu fazer”. 

 Para isso, é necessário conhecer o seu fazer, assim concebendo vias para 

acessar o ser indiretamente.  

 

Se, como afirma Humberto Maturana – e com ele concordamos – o ser não 
pode ser acessado diretamente, nem mesmo o meu ser, acreditamos que, se 
queremos mudar a situação atual da educação das pessoas, devemos 
procurar em nossas epistemologias, em nossa teorias e, muito 
especialmente, em nossas práticas educativas cotidianas, até então 
mobilizadas, as causas de nosso fracasso educativo escolar (2016, p.14). 
 

 De modo geral, ao caracterizamos uma não aprendizagem, estaremos negando 

e limitando todas as possibilidades deste sujeito, no sentido de estarmos valorizando 

aquilo que ele não sabe.  

 É sabido que os discursos nos tempos atuais estão marcados pela garantia 

legal de acesso aos estudantes com deficiência nos diferentes níveis de ensino. Este 

cenário, está legalmente amparado desde os anos 90, porém se intensifica através da 

PNEEPEI de 2008 e Resolução nº 04 de 2009 com o objetivo de operacionalizar as 

prerrogativas da inclusão educacional. Entretanto, as prerrogativas legais, por si só 

não garantem a existência de práticas inclusivas na escola, por vezes muitas 

demonstram um afastamento das determinações teórica e legal. 

 De acordo com os estudos de Moreira; Bosanello e Seger (2015, p. 129), a 

Educação Superior necessita das mesmas condições que a proposta da inclusão na 

educação básica, no sentido de ter “uma organização pedagógica planejada, 

devidamente financiada para assegurar os apoios e recursos físicos, humanos e 

materiais aos alunos”. O processo de inclusão de estudantes com deficiência na 

universidade envolve ações e recursos de diferentes ordens que por vezes excedem 

as condições triviais do meio acadêmico.  

 É possível caracterizar a Educação Superior enquanto um nível de 

continuidade da educação básica, no sentido de aprimorar, ampliar e desenvolver 

suas capacidades superiores integralmente. Em contraponto, existe a preocupação 
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acerca da eficácia da educação básica para e com os estudantes com deficiência. As 

autoras Almeida, Bellosi e Ferreira (2015, p. 644) apontam esta inquietação, pois 

acreditam que “as barreiras presentes na educação básica reverberam na Educação 

Superior e na possibilidade de efetivar a inclusão das pessoas com deficiência nesse 

nível educacional”. Para além disso, ressalta-se que a universidade através de sua 

estrutura arquitetônica, atitudinal e pedagógica foi elaborada para atender um modelo 

específico de aluno, ou melhor, um aluno dotado de capacidades físicas e intelectuais, 

as quais tendem a idealizar um modelo “normal” de aluno. 

 Com base nisso, entende-se o quanto é relevante a constituição histórica da 

instituição de Educação Superior bem como a responsabilidade para e com o 

processo formativo/profissional do estudante. Através da implementação da inclusão 

neste nível de ensino, a universidade teve – e continua tendo - que repensar sua 

proposta para atender a todos os estudantes com deficiência com vistas na qualidade 

da permanência e essencialmente da aprendizagem. 

 Compreende-se que as aprendizagens neste nível de ensino ocorrem através 

das relações positivas e cooperativas com o ambiente social. Integrando-se a este 

processo multifacetado, por parte do estudante com deficiência, a autonomia, pois é 

uma das características da Educação Superior. Enfim, aprende-se vivendo e vive-se 

aprendendo. 

  

4.3 AUTONOMIA NOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 

 

 Em termos etimológico, a palavra autonomia tem origem grega composta pelos 

termos auto que indica ele mesmo ou ele próprio e nomos que significa lei/normas 

implicando na capacidade constitutiva do ser humano de fazer as próprias escolhas, 

tomar as próprias decisões sem influências ou restrições externas.  

 “Viver é conhecer. Conhecer é viver” de acordo com este fundamento de 

Maturana, somos seres humanos sendo e acontecendo, e não já feitos (PELLANDA, 

p.38). Viver este ser e acontecer está atrelado às relações sociais utilizadas para 

operar por meio das coordenações consensuais de conduta - linguagem. Estas ações 

só podem ocorrer, num espaço organizado e fundamentado pela emoção. Destaca-

se que existem diferentes tipos de relações, dentre as quais, são nominadas como 
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relações sociais, porém, só pode ser considera uma relação social, quando se funda 

no amor. Nesse caso, o amor é compreendido por Maturana como uma emoção. 

 Do ponto de vista biológico, as emoções são disposições corporais que 

determinam ou especificam domínios de ações. Ou seja, as nossas ações são 

movidas pelas emoções. Dentre outras coisas, não podemos confundir emoções com 

sentimentos, mas podemos conhecer o espaço de existência efetiva em que esse ser 

humano se move. 

 No entanto, acredita-se (queremos acreditar) que somos movidos 

integralmente pela razão, pois de certa forma somos constituídos por esse sistema, 

quando justificamos e/ou argumentamos nossas ações. Estes argumentos racionais 

para Maturana são fundados nas emoções e por vezes negamos tal condição, pois 

acredita-se que emocionar-se seria uma limitação ao nosso ser racional. Existem, 

portanto, um entrelaçamento do emocional com o racional. 

 Assim sendo, nem toda convivência é social, pois quando não aceitamos o 

outro como legítimo, não estamos propiciando uma convivência social. Em outros 

contextos sociais, as comunidades poderão estar fundadas em outras emoções 

diferentes do amor, e assim estarão constituídas em outros domínios de ações e muito 

provavelmente não serão comunidades sociais. É possível afirmar que as relações 

sociais propiciam efeitos no fluir do viver de cada indivíduo. 

 Para Humberto Maturana (1991, 2001), existem “princípios” que devem ser 

seguidos, dentre eles a liberdade, no sentido de ter autonomia para fazermos as 

nossas próprias escolhas. Caso não exista liberdade, exercida com responsabilidade, 

não há fazeres cotidianos. Assim, o ambiente educacional tem de proporcionar 

fazeres que incentivem o estudante a olhar para esse seu fazer com liberdade para 

mudá-lo quando o desejar e se assim o desejar. 

 A autonomia, não é apenas uma conquista individual, mas, coletiva pelo fato 

de transitar entre os espaços de relações e coordenações consensuais de conduta do 

processo educativo. Em outras palavras, a ação educativa tem de ser uma 

emancipação humana, e não política. Nas palavras das autoras Petroni e Souza,  

  

a emancipação humana seria ilimitada, possibilitando ao sujeito participar 
ativamente de sua construção como homem, como ser plenamente livre, o 
que equivaleria a ver-se como participante de uma comunidade, de um 
contexto social, em que a um só tempo constrói a si e ao meio, por intermédio 
de seu trabalho - categoria fundamental nesse processo. Já a emancipação 
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política tem como parte de si a democracia e a cidadania, tão apregoadas 
pela Educação, mas que acaba sendo de certa forma limitada, pois se liga à 
sociabilidade que se funda no capital. Nesse sentido, a cidadania não deverá 
ser nunca o fim da atividade educativa, e sim a emancipação humana. (2010, 
p.356). 

 

 Sob à luz dessas considerações remetem a autonomia do estudante, pois se 

constitui no exercício da liberdade, da emancipação e da autorregulação do sujeito. 

 A concepção de liberdade neste texto, não condiz com a ideia de um sujeito 

que vive na negação de si mesmo e do outro, de que suas ações têm por base a 

competição, de alguém que não se submete as regras instituídas socialmente, não 

dando importância para as consequências de suas ações e/ou para 

representatividade da autoridade. Pelo contrário, ser livre significa ser e estar no 

mundo com responsabilidade, ter compromisso e consciência do seu fazer. Além 

disso, concorda-se com as autoras Petroni e Souza (2010, p.357) ao se referirem a 

liberdade como ideia de libertação, pois “traria ao sujeito a possibilidade de se soltar 

de amarras que impedem o seu desenvolvimento, seja ele físico, psicológico, social, 

econômico ou cultural”. 

 Para usufruir da liberdade com responsabilidade é necessário aceitar o outro 

enquanto ser legítimo. É possível destacar também que os seres humanos são 

constituídos de potencialidades, habilidades, capacidades, limitações e/ou até mesmo 

as temidas dificuldades e incapacidades. Desse modo, enquanto sujeito único e com 

especificidades únicas, o seu ser e estar no mundo deve ocorrer com consciência 

através da aceitação própria e mútua. 

 Com base na liberdade trabalha-se a emancipação do sujeito, partindo do 

princípio e da ideia de opor-se à opressão, refletir sobre ser e estar no mundo, avivar 

a criticidade e responsabilidade, a fim de agir sobre o espaço, bem como renovar-se 

quando for necessário. Portanto, emancipar-se consiste em ser autônomo. Ao refletir 

sobre o processo de aprendizagem, o estudante revela a sua própria compreensão 

dos acontecimentos vivenciados e indica os possíveis caminhos para problematização 

do processo educacional. 

 Do ponto de vista da Psicologia, o conceito de autorregulação ajuda a 

compreender a construção da autonomia pelo indivíduo. A autorregulação é uma 

importante conduta das funções psicológicas superiores, possibilitando ao sujeito 

bases sólidas para agir de forma emancipada e autônoma.  
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 Para o autor Lev Vigotski (1995, apud PETRONI et al., 2010, p. 357), “a 

autorregulação é como uma das mais importantes funções psicológicas superiores, 

que corresponde à capacidade do sujeito de dominar sua própria conduta”. Com base 

nisso, o autor destaca que através da mediação do outro, realizada essencialmente 

pela linguagem, o indivíduo vai organizando as experiências que vivencia na cultura, 

em um processo em que as funções psicológicas elementares assumem a natureza 

de social. Portanto, a promoção da autonomia e a capacidade de regular suas ações 

edificam-se a partir das interações sociais. 

 O sujeito em contato com o meio externo busca constantes  informações para 

vivenciar, transformar e edificar sua aprendizagem. Por vezes, a experiência para e 

com as informações não é uma relação direta, pautada apenas no biológico, nem 

mesmo definida como algo que é inserida de fora ou de dentro. Mas, como um 

processo de relações entre o biológico e cultural. 

De acordo com o conceito de Perrenoud (1999, p. 96) a auto-regulação refere-

se as “capacidades do sujeito para gerir ele próprio seus projetos, seus progressos, 

suas estratégias diante das tarefas e obstáculos”. Desse modo, todos temos 

indicativos de capacidade de autorregulação, mas especificamente para e com os 

processos de aprendizagem, estes indicativos precisam estar ativos num grau 

elevado, o que de fato estaria favorecendo a autonomia ao longo de toda vida. 

Para Zimmermann (2000 apud FREIRE et al., 2009, p. 278) a auto-regulação 

da aprendizagem pode ser definida como qualquer pensamento, sentimento ou ação 

criada e orientada pelos próprios estudantes para a realização dos seus objetivos.  

Concorda-se com o autor, no sentido de que o estudante tem funções e condições 

para operar frente ao próprio processo de aprendizagem. Porém, o sucesso deste 

alcance dependerá das características individuais e contextuais, ou ainda de reflexão 

sobre o seu fazer. 

 Enfrentar situações novas, lidar com o imprevisto e/ou inesperado, nem sempre 

é uma tarefa fácil, pois causa desconforto, angústia e reações diversas. Por isso, a 

relevância de desenvolver práticas de ensino apoiadas no papel ativo do sujeito, que 

estimulem e encorajem a serem capazes, de eles mesmos, selecionarem, 

modificarem, transferirem o conhecimento quando acharem necessário e se acharem 

necessário. Portanto, a escola/universidade através do seu processo de ensino 

deveria preparar o estudante para agir com criticidade, bem como possibilitar 
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vivencias, nas quais os sujeitos possam transmitir os conhecimentos acadêmicos às 

situações cotidianas do dia a dia. 

 Estas condições devem ser desenvolvidas ao longo da infância e adolescência, 

no sentido de que as estruturas mentais e conceituais sejam organizadas, a ponto de 

dar condições à fase adulta. Ou seja, a capacidade de autorregulação precisa ser 

incentiva e trabalhada desde bases iniciais do processo educacional, através de um 

ensino que promova uma auto-organização para aprender.     

Conforme os achados de Petroni e Souza a autorregulação não depende 

apenas do sujeito, mas  

 

das condições materiais da sua existência. Suas experiências, as relações 
estabelecidas com os outros ao longo de sua história de vida e o contexto de 
que participa atuam nesse desenvolvimento, influenciando a relação que o 
sujeito mantém com o meio no que concerne à sua possibilidade de 
autorregular-se ou de ser regulado pelo meio (2010, p. 357). 

   

 Cada sujeito vive e experiência suas aprendizagens de formas distintas, porém 

o sistema educacional tem a tendência de condicionar este processo como modelo 

único/tradicional. Diante disso, questiona-se: Como fazemos para que o estudante 

com deficiência seja autônomo?  

 Não se trata de uma resposta simples e objetiva, mas de um processo que 

envolve o seu fazer e não o seu ser. Acreditando nas potencialidades do sujeito e 

viabilizando condições com base nas suas experiências, nas quais os estudantes 

confiem e vivenciem praticamente. Não como imposição, mas sobretudo como uma 

maneira de viver e desenvolver-se. Como afirma Maturana (2001) – com ele concorda-

se - que “o ser não pode ser acessado diretamente”, portanto, “o acesso” ocorre 

indiretamente, e, só será possível quando conhecemos o seu fazer, o qual está imerso 

em um sistema amplo e complexo. Através da criação destes espaços de convivência 

poderemos estar transformando as relações do mundo em que vivemos, do contrário, 

o futuro será mais destrutivo do que amoroso. 

 Não se trata, portanto, de prescrever um padrão de ensino e aprendizagem 

para desenvolver a autonomia dos alunos com deficiência, mas sobretudo criar 

espaços de aprendizagens que direcionem os estudantes a ser mais autônomos 

possível. Seria promover espaços baseados na cooperação, no respeito mútuo, no 

diálogo, na responsabilidade e no amar o outro como ser legítimo em seu viver. 
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5 METODOLOGIA 

  

 A inclusão de estudantes com deficiência na Educação Superior é um tema 

provocativo e necessário para pensar ações permanência e os processos de 

aprendizagens em nível de formação acadêmica/profissional. Por esse motivo, este 

estudo tem como foco as práticas pedagógicas que favorecem a autonomia frente aos 

processos de aprendizagens de estudantes com deficiência na universidade. 

 Neste capítulo descreve-se a trajetória e movimentos metodológicos utilizados 

para responder as questões que permeiam esta pesquisa. Sendo as quais: Que 

desafios os estudantes com deficiência encontram para autorregular seu processo de 

aprendizagem nos cursos de graduação da UFSM? Como os estudantes identificam 

as práticas pedagógicas docente que favorecem a autonomia para autorregular sua 

aprendizagem? Na opinião dos estudantes com deficiência as práticas pedagógicas 

podem influenciar a autonomia na aprendizagem? 

 Considerando o objetivo central deste estudo, o qual se propôs a caracterizar 

as práticas pedagógicas que poderão favorecer a autonomia do estudante em seu 

processo de aprendizagem, a fim de que possa romper com as barreiras de ensino e 

reconhecer-se como parte integrante do sistema da Educação Superior. 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O estudo proposto é de natureza qualitativa, pois procurou descrever os fatos 

ou fenômenos de diferentes realidades. Neste sentido, os fenômenos foram 

analisados dentro de um contexto, a fim de contemplar os conhecimentos e práticas 

vivenciadas. Isso não requer necessariamente números para o seu desenvolvimento, 

mas sim materiais que dialoguem entre o ambiente pesquisado e a subjetividade do 

sujeito (MINAYO, 1992).  

 A pesquisa qualitativa surge na década de 70 com o objetivo de verificar a 

qualidade dos processos educacionais, e, para enfrentar e superar o 

subdesenvolvimento. Os autores Ghedin e Franco apontam a forte influência dos 

fenômenos sociais e políticos para a evolução e compreensão dos fenômenos 

educacionais. Assim, a “prática educativa pode ser vista como uma síntese”, uma vez 

que é levado em consideração o momento o contexto e a época. Dessa forma, as 
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metodologias qualitativas passam a fazer parte das pesquisas, o que causou certo 

“impacto sobre a compreensão do fenômeno educacional” (GHEDIN; FRANCO, 2011, 

p. 55). 

 Os processos inclusivos na Educação Superior é uma realidade dos tempos 

atuais, à vista disso, precisa ser pesquisada e difundida em diferentes meios. 

Pesquisar esta e outras realidades significa adentrar no campo das ciências sociais, 

bem como das relações sociais. Segundo a Minayo (2011), a pesquisa qualitativa 

ocupa-se do universo dos significados, dos motivos, e atitudes, sendo estes 

fenômenos humanos parte da realidade social, considerando a distinção do humano 

pelo seu modo de agir, pela forma de pensar e interpretar suas ações, através de suas 

relações vividas. 

 Por vincular-se a uma qualitativa cabe situar o ambiente e o sujeito de pesquisa, 

os quais consistem na UFSM (ambiente) e os estudantes (sujeitos) com deficiência 

ingressantes pelo Sistema de Cota, com situação de matrícula regular e em processo 

de conclusão de curso de graduação. Assim, tem-se a possibilidade de conhecer as 

vivências que decorrem dessa relação, bem como caracterizar as possibilidades de 

permanência, aprendizagem e formação em nível superior.   

 

Figura 1 – Possíveis vivências de inclusão na UFSM 
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Fonte: Elaboração da própria autora. 

  

 Dessa forma, as relações vividas através das suas respectivas produções e 

representações são objetos da pesquisa qualitativa. Entende-se que os estudantes 

com deficiência na Educação Superior vivenciam o processo de aprendizagem de 

forma singular e única, cada um, em seu modo e tempo. Por vezes, ações 

pedagógicas específicas são propiciadas e beneficiam positivamente esse processo, 

em outros momentos, o próprio estudante busca de forma autônoma acessar o 

conhecimento. Neste sentido, cada experiência decorrente desta relação - estudante 

em processo de inclusão – é vivenciada de modo diferente, pois a depender ações 

desse ambiente poderá ou não estimular ou desenvolver a autonomia do sujeito. 

 Considerando que a pesquisa empírica limitou por um lado, mas por outro 

possibilitou novas percepções e compreensões do fenômeno educativo. Dentre as 

quais, destacam-se: que o professor vem à cena; o cotidiano entra em destaque; a 

realidade social passa a ser dotada de sentido; surgem questões relativas à 

identidade, à emancipação, à autonomia; o processo impõe-se ao produto; e as 

técnicas de pesquisas enriquecem-se.  
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 Todo esse processo visa possibilitar novos sentidos para a cientificidade da 

pesquisa em educação, não apenas para que o professor entre em cena, mas para, 

além disso, poderá fundamentar a validade dessa pesquisa. Para tanto, será preciso 

‘esquadrinhar’ o processo da relação dialética entre objeto e método. A pesquisa no 

campo da educação demanda relevância, ou seja, é preciso analisar o contexto que 

vivemos atualmente e verificar qual é a relevância do estudo para a sociedade. 

 Abordagem metodológica consistirá no paradigma emergente da ciência 

contemporânea, ou seja, o pensamento sistêmico. Esse método de pesquisa nos 

permite compreender o “sistema” em sua totalidade e não somente as partes de forma 

isolada. É “um novo conjunto de pressupostos a embasar a atividade científica nos 

próximos tempos” (VASCONCELLOS, 2002, p.50). 

 Com origem recente, mais precisamente no século XX, surge esse “novo” 

paradigma, a fim de acompanhar as mudanças sociais. A abordagem sistêmica traz 

consigo a possibilidade de pesquisar o sujeito e suas constituições e relações através 

do fluir do viver. 

Inicialmente, foi necessário analisar de forma qualitativa o Relatório Anual do 

Núcleo de Acessibilidade atualizado para identificar os dois Centros de Ensino do 

campus sede da UFSM que recebem o maior número de ingresso de estudantes com 

deficiência pelo Sistema de Costas, nos cursos de Graduação. Ou seja: 

permaneceram os dois Centros de Ensino que contemplam de forma expressiva 

estudantes com deficiência em situação de matricula regular, os quais ingressaram 

pelo Sistema de Cotas nos cursos de Graduação presencial da UFSM campus sede.  

Relembrando que o candidato aprovado é entrevistado por uma Comissão de 

Verificação que analisa o caso e defere ou indefere a matrícula no curso pretendido. 

Posteriormente, a Comissão de Verificação encaminha ao Núcleo de Acessibilidade 

os dados dos estudantes com matrícula deferida.  O Núcleo de Acessibilidade como 

parte integrante e atuante neste processo informa, antes do início de cada semestre, 

às Coordenações de Curso que terão estudantes com deficiência ingressando. 

 

Gráfico 1 – Matrículas em situação regular por Unidade Universitária referente 

ao período de 2008 a 2017 
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Fonte: Elaboração da própria autora. 

 

 O Gráfico 1 foi elaborado a partir dos dados do Relatório Anual do Núcleo de 

Acessibilidade (UFSM, 2017), a partir do qual possível constatar o número de 

matrículas em situação regular por Unidade Universitária na UFSM, no período de 

2008 a 2017. Assim, as matrículas regulares até o ano de 2017, totalizam duzentos 

e trinta e quatro (234) estudantes em situação regular na UFSM. Além disso, 

destaca-se os seguintes dados mapeados: cento e quarenta e sete (147) abandonos, 

setenta e nove (79) formados, doze (12) transferências internas, cinco (05) 

transferências, vinte e seis (26) cancelamento e vinte e quatro (24) cancelamentos de 

matrícula. Destaca-se, portanto, que a diferença entre os cancelamentos indicados 

consiste em: cancelamento parcial e total, ou seja, parcial refere-se ao cancelamento 

de matrícula no semestre e o total significa o cancelamento/perda de vínculo. Neste 

sentido, os dados imprimem o movimento realizado pelos estudantes no âmbito 

universidade. 

 Em conformidade, com o Gráfico 1 identifica-se as duas Unidades 

Universitárias do Campus sede da UFSM, as quais abrangem o maior número de 

matrículas regulares de estudantes que ingressam pelo Sistema de Costas. Então, 

tem-se o Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH) com cinquenta e dois (52) e 
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o Centro de Ciências da Saúde (CCS) contemplando quarenta e nove (49) estudantes 

com matricula regular. 

 No Capítulo II – Das Unidades Universitárias – no Art. 68 do Regimento Geral 

da UFSM fica definido que a mesma é constituída de dez unidades universitárias, com 

as seguintes denominações: 

 

I – Centro de Artes e Letras – CAL;  
II – Centro de Ciências Naturais e Exatas – CCNE;  
III – Centro de Ciências Rurais – CCR;  
IV – Centro de Ciências da Saúde – CCS;  
V – Centro de Ciências Sociais e Humanas – CCSH;  
VI – Centro de Educação – CE;  
VII – Centro de Educação Física e Desportos – CEFD;  
VIII – Centro de Tecnologia – CT;   
IX – Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM – CESNORS; e  
X – Unidade Descentralizada de Educação Superior da UFSM, em Silveira 
Martins – UDESSM (UFSM, 2011, p.22). 

 

 O Art. 69 contempla os órgãos responsáveis por cada Unidade Universitária, 

sendo o quais: “I. Conselho de Centro ou de unidade Descentralizada; II. Direção de 

Centro ou de unidade Descentralizada; III. Colegiado Departamental; e IV. Chefias de 

Departamento”. (UFSM, 2011, p.23). Essa organização administrativa e acadêmica da 

UFSM segue o seu Estatuto, atualizado pelo Parecer N. 105/2010. Salienta-se que a 

organização estrutural da UFSM é departamental encontrando, por vezes, desafios 

para atender às novas tendências e/ou paradigmas atuais.  

 O Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH) é considerado a maior 

Unidade Universitária do campus cede, pois comtempla 23 cursos de Graduação e 10 

Programas de Pós-graduação, distribuídos em 12 departamentos. Compões o quadro 

dos cursos de Graduação - diurno, os seguintes cursos: Administração (diurno e 

noturno), Arquivologia, Bacharelado em Administração, Ciências Contábeis (diurno e 

noturno), Ciências Econômicas (diurno e noturno), Ciências Sociais (Bacharelado e 

Licenciatura), Comunicação Social (Habilitação em Jornalismo, Relações Públicas, 

Produção Editorial e Publicidade e Propaganda), Direito (diurno e noturno), Filosofia 

(Bacharelado e Licenciatura), História, Psicologia, Relações Internacionais, Serviço 

Social e Tecnologia em Gestão de Turismo. 

 Conforme o Regimento Interno do CCSH possui dois órgãos suplementares: 

Assistência Judiciária da UFSM e Biblioteca Setorial do CCSH. Também possui três 

órgãos de apoio: Gabinete de Projetos (GEAIC), Unidade de Tecnologia de 
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Informação (divido em dois espaços, laboratório no prédio da Antiga Reitoria e 

laboratórios no prédio 74C), Unidade de Apoio Pedagógico (UAP) e uma Secretaria 

de Apoio Administrativo, que contempla os Núcleos de Infraestrutura, de 

Comunicação Institucional, de Execução e Controle Orçamentário e de Patrimônio. 

Além dessa estrutura, há laboratórios de suporte às disciplinas práticas ligadas aos 

departamentos de ensino. 

  

Figura 2 – Situações das matrículas de 2017 por Unidades Universitárias: 

Centro de Ciências Sociais Humanas 

 

  
Fonte: Relatório Anual do Núcleo de Acessibilidade (UFSM, 2017, p. 11). 

 

Conforme está representado no Quadro 1, constam cinquenta e dois (52) 

estudantes regulares nos cursos de Graduação presencial do CCSH. Além disso, 

percebe-se o aumento gradativo no número de matrículas, concentrando 

principalmente no ano de 2017. Outro dado destacável é o abandono, o qual totaliza 

trinta e seis (36) e que pode estar relacionado a diversos fatores que podem perpassar 

o campo da permanência de qualidade. Além disso, é fundamental salientar que 

muitos estudantes “abandonam” os respectivos cursos, por se tratar de uma segunda 

opção, não realizando transferência interna, mas sim um novo processo seletivo. 
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A UFSM foi fundada em 14 de dezembro de 1960, mas, os cursos de Farmácia 

e Medicina são pioneiros contemplando o campo da formação profissional desde a 

década de 50.  O Centro de Ciências da Saúde (CCS) teve várias nomenclaturas e 

com a aprovação do novo Estatuto em 1978, passou a ser denominado como CCS, 

segundo a resolução 08/78-UFSM, englobando os cursos que integravam o Centro de 

Ciências Biomédicas, com exceção do Curso de Fonoaudiologia que passou a integrar 

o Centro de Educação, mas voltando para o CCS em 1982. Atualmente, fazem parte 

desse Centro de Ensino, os seguintes cursos de Graduação – presencial: Farmácia; 

Medicina; Odontologia; Fisioterapia; Enfermagem; Fonoaudiologia; e Terapia 

Ocupacional.  

 

Figura 3 – Situações das matrículas de 2017 por Unidade Universitária: Centro 

de Ciências da Saúde 

 

 

Fonte: Relatório Anual do Núcleo de Acessibilidade (UFSM, 2017, p. 11). 

 

 De acordo com a representação visual da Figura 2, o CCS no período de 2009 

a 2017, contemplou quarenta e nove (49) estudantes regulares nos cursos de 

Graduação. No decorrer dos anos descritos, é possível inferir que o CCS recebe 

sistematicamente matrículas via Sistema de Cotas. Além disso, registra o total de 
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quinze (15) formados e doze (12) abandonos, indicando mais conclusão de curso do 

que propriamente o abandono. Sabe-se que são dados numérico, mas por si só 

possibilitam a reflexão e instigam a investigação.  

 Buscou-se no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-2026) 

elementos acerca dos processos de ensino de forma geral. Assim sendo, o Plano 

Pedagógico Institucional (PPI) é o responsável por estabelecer as políticas de ensino, 

pesquisa e extensão na UFSM, sendo parte integrante do PDI 2016-2026. Destaca-

se que mesmo sendo parte integrante do PDI 2016-2026, PPI é passível de publicação 

especial, mas tais modificações devem ser contempladas no PDI. 

O PDI foi elaborado para os próximos dez anos, a contar do ano 2016 a 2026, 

e envolveu a participação da comunidade universitária através de estudantes, 

docentes, técnico-administrativos e sociedade. De acordo com esse documento para 

as novas modificações no PPI, foram realizadas 26 reuniões bem como o 

preenchimento de um formulário on line para coletar as informações e/ou 

contribuições necessárias, a fim de produzir um documento consistente com 

representatividade, senso de pertencimento, responsabilidade pública, inserção e 

atuação social. As reuniões se deram sob o prisma dos sete desafios institucionais, 

sendo os quais: 

1 - Internacionalização;  
2 - Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica;  
3 - Inclusão Social;  
4 - Inovação, Geração de Conhecimento e Transferência de Tecnologia;  
5 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional;  
6 - Desenvolvimento Local, Regional e Nacional;  
7 - Gestão Ambiental. (p.135 – Grifo meu) 

 

 Os materiais produzidos são decorrentes das reuniões e análises dos 

formulários totalizando 2.217 recebidos, assim, todos foram analisados principalmente 

os que estão ligados diretamente com o ensino, pesquisa e extensão, sendo os 

desafios 2, 4 e 6 grifados acima. 

 O texto base do PPI – Capítulo 4 do PDI 2016-2026 - está em consonância com 

a LDB nº 9.394 de 1996, e, infere sobre a responsabilidade pública, inserção e atuação 

social. Por conta disso, os processos formativos na UFSM devem contemplar a 

compreensão de mundo para atuação e transformação assumindo a responsabilidade 

para e com a função social consolidada nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 
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5.2 LOCAL E SUJEITOS PESQUISADOS 

 
 A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Santa Maria localizada na 

cidade de Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o site da 

instituição são oferecidos na modalidade presencial sento e dezoito (118) cursos 

distribuídos da seguinte forma: noventa e seis (96) cursos pertencem ao campus sede; 

sete (7) em Frederico Westphalen, além disso, dois cursos foram migrados para o 

Instituto Federal Farroupilha; sete (7) em Palmeira das Missões; quatro (4) na Unidade 

Descentralizada de Silveira Martins, os quais atualmente encontram-se lotados no 

campus sede da UFSM; e cinco (5) cursos competem ao Campus de Cachoeira do 

Sul. Na modalidade de Educação À Distância (EAD) são ofertados 12 cursos de 

Graduação, os quais estão disseminados em diferentes polos dos estados do Brasil.  

 Para todos estes cursos, docentes, discentes e a comunidade acadêmica em 

geral são regidas pelos documentos oficiais vigentes como o PDI 2016-2026, o qual 

prevê ações estratégicas para o desenvolvimento institucional e integral da 

comunidade universitária. Deste modo, foram desenvolvidos objetivos estratégicos 

para cada um dos sete desafios através de um mapa estratégico, diferentemente do 

PDI de 2011-2015. 

 A organização do mapa estratégico do PDI 2016-2026 está dividido em quatro 

dimensões e sete desafios institucionais, sendo os quais: 1. Alunos e Sociedade; 

2. Processos; 3. Aprendizado e Infraestrutura; e 4. Sustentabilidade Financeira. 

Merece destaque o Desafio 3 – Inclusão Social - contendo 16 objetivos estratégicos, 

sendo cinco na dimensão Alunos e sociedade, oito na dimensão Processos e três na 

dimensão Aprendizado e infraestrutura. Assim sendo, existe uma grande possibilidade 

acerca da área de ensino. Ou seja, está previsto três objetivos, tais como estratégias 

de “reforço” de aprendizagem, métodos de ensino e atividades de inclusão social com 

objetivo de propiciar o aprendizado extraclasse. 

 Em linhas gerais, compreendo que o PDI, mais especificamente nesta 

dimensão busca contemplar os aspectos relacionados a aprendizagem e suas 

especificidades, no sentido de a universidade estar em consonância com as 

exigências globais. Portanto, acredita-se nas possibilidades de ensino acadêmico 

contemplar as formas específicas de aprendizagem.  
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 Logo, o contexto universitário não se resume apenas aos conteúdos 

programáticos, mas deverá abarcar conhecimentos e situações problemas do 

momento contemporâneo. 

 Verificou-se no Estatuto aprovado através do Parecer Nº 91/2014- CGF-

PR/DIREG/SERES/MEC, a Filosofia desta instituição, a qual é baseada na missão de 

construir e difundir conhecimento, comprometida com a formação de pessoas capazes 

de inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade, de modo sustentável. 

 No que se refere a inclusão na Educação Superior, a UFSM pode ser 

considerada uma IES pioneira quanto ao acesso e permanência de alunos público-

alvo da Educação Especial em nível Superior. Por meio da Resolução N. 002/2018, a 

UFSM regula as formas de ingresso aos Cursos de Graduação e Ações Afirmativas 

de Inclusão Racial e Social. Desta forma, fica definido no Artigo 5º sobre as formas de 

ingresso na UFSM, sendo o SISU como principal e outras formas de Processos 

Seletivos Específicos para o ingresso à Cursos de Graduação.  

 Fica previsto, portanto, no item VI que o 

 

Processo seletivo para a Pessoa com Deficiência, utilizando a nota ENEM, 
que objetiva complementar a faixa abrangida pela Lei 12.711 de 2012 nesta 
categoria, ofertando vagas suplementares no percentual de até 5% de 
vagas/ano do número total de vagas ofertadas em cada Curso de Graduação 
da UFSM (UFSM, 2018, p. 3). 

 

 De acordo com o Art. 6º, o ingresso será gerenciado, acompanhado e regulado 

por uma Comissão de Ingresso Acadêmico (CIA), e presidida pela Coordenadoria de 

Planejamento Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). A CIA é 

composta por servidores da UFSM, os quais são organizados dentro de 

subcomissões, dentre as quais destaca-se a de Acessibilidade. A Comissão de 

Acessibilidade é responsável pela verificação da documentação comprobatória, a fim 

de deferir ou indeferir a matrícula da pessoa com deficiência via Sistema de Cota. 

 Fica previsto também ações de permanência e acompanhamento para atender 

as demandas específicas dos acadêmicos. Conforme o Art. 8º do Capítulo II – Da 

permanência – a UFSM, por intermédio da Coordenadoria de Ações Educacionais 

(CAED), deverá implementar um “programa institucional visando a permanência e 

apoio sociopedagógico aos estudantes cotistas, coordenado por comissão constituída 
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especificamente para esse fim em colaboração com PROGRAD, PRAE e PRE” 

(UFSM, 2018, p. 3). 

A aprovação e criação da CAED se deu através da Resolução 019/2016, como 

Órgão Executivo da Administração Superior diretamente subordinada ao Gabinete do 

Reitor, instituindo o seu regulamento interno. Na Seção I – Das Competências Gerais 

– destaca-se o Artigo 5º, o qual defini que essa Coordenadoria objetiva 

 

[...] assessorar e executar a Política de Ações Afirmativas da instituição 
busca, através da atuação em equipe e da interação de saberes das diversas 
áreas do conhecimento e aqueles ditos tradicionais, desenvolver um trabalho 
que contribua para excelência da educação nos diversos níveis de ensino, 
pesquisa e extensão (UFSM, 2016, p. 4). 

  

Em 2007, o Núcleo de Acessibilidade iniciou suas atividades no âmbito 

acadêmico, a fim de qualificar e propiciar ações de permanência a esses estudantes 

e para dar suporte aos envolvidos no processo. O Núcleo de Acessibilidade é 

vinculado à Coordenadoria de Ações Educacionais (CAED), que por sua vez, se 

desmembra em Núcleo de Apoio à Aprendizagem, Núcleo de Ações Afirmativas 

Étnico, Raciais e Indígenas e o já mencionado Núcleo de Acessibilidade.  

Com vistas na execução das competências e para efetivação do acesso, 

permanência e aprendizagem atuam os Núcleos. No que se refere, ao Núcleo de 

Acessibilidade está definido no Art. 9º que deverá, 

 

assegurar o desenvolvimento de estratégias que garantam às pessoas com 
deficiência, surdez, transtorno do espectro do autismo e altas 
habilidades/superdotação na UFSM, oriundas das categorias docente, 
discente e servidores técnico-administrativos em Educação da UFSM, seus 
direitos constitucionais de acessibilidade (UFSM, 2016, p. 4). 

 

Estas ações são articuladas e visam subsidiar os processos de inclusão na 

Educação Superior. Para tanto é fundamental que a equipe gestora do curso de 

Graduação, professores e Núcleo estejam articulados, e, principalmente envolvidos, 

pois somente as legislações e ou programas de apoio não se desenvolvem sozinhos. 

 Atualmente o Núcleo coloca-se à disposição para toda a comunidade 

acadêmica, por meio da divulgação de um Memorando Circular Nº 005/2014, o qual 

foi enviado a todos os cursos via e-mail. Segue parte do documento supracitado: 
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Diante disso e das necessidades de adequações didático-pedagógicas 
necessárias para a aprendizagem, viemos por meio desse colocar à 
disposição as ações e serviços do Núcleo de Acessibilidade no 
assessoramento a inclusão, a aprendizagem e a permanência. A Instituição 
conta com a Comissão de Acessibilidade, com representação em todas as 
unidades de ensino com vistas a orientação e acompanhamento das 
condições de aprendizagem e trabalho aos estudantes e aos servidores da 
Universidade. 

 

 A Comissão de Acessibilidade foi instituída em parceria com Núcleo de 

Acessibilidade, com a finalidade de facilitar os encaminhamentos das demandas 

acadêmicas de acessibilidade. Essa Comissão é composta por representante titular 

de todas as Unidades Universitárias, dos Órgãos Executivos e das Pró-Reitorias, 

totalizando 32 setores representados, a fim de propor um diálogo sobre situações e/ou 

temas atinentes a acessibilidade, permanência, aprendizagem, formação, etc. 

 Dentre as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Acessibilidade destaca-se o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), o qual é realizado com os estudantes 

que aceitam o acompanhamento semanal com duração média de 50 minutos com o 

profissional da Educação Especial. Um dos principais objetivos do AEE é buscar 

promover a permanência e aprendizagem dos alunos. Para isso, são realizados 

atendimentos e orientações aos docentes das disciplinas buscando compreender as 

principais demandas e necessidades do acadêmico. Com base na troca de 

informações com os sujeitos envolvidos no processo de inclusão, são elencadas 

possibilidades de adaptação de materiais e avaliações. 

 São realizadas outras ações de suporte como: a entrega de almoço; 

interpretação e tradução de Libras; adaptação de texto (digitalização, ampliação e 

impressão em Braile); monitorias e cursos de audiodescrição. A partir dessas ações, 

o Núcleo de Acessibilidade vem trabalhando intensamente pela efetividade dos 

processos inclusivos na Educação Superior. 

 Para contatar os sujeitos de pesquisa das duas Unidades Universitária (CCSH 

e CCS) que abrangem o maior número de matrículas regulares de estudantes com 

deficiência, foi necessário solicitar autorização da chefia responsável pelo Núcleo de 

Acessibilidade. 

 Pontua-se que os estudantes com deficiência que ingressaram pelo Sistema 

de Cotas, passam pela Comissão de Verificação, assim, precisam “comprovar” a 

deficiência indicada no ato de inscrição. Diante disso, serão considerados sujeitos de 

pesquisa, os estudantes com diagnóstico de deficiência, os quais atendam a definição 
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da PNEEPEI 2008, ingressante pelo Sistema de Cotas da UFSM, com situação 

regular de matrícula, e por fim, estar no ano de conclusão do Curso. A PNEEPEI de 

2008, considera “pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo 

prazo, de natureza física, mental2 ou sensorial que, em interação com diversas 

barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na 

sociedade” (BRASIL, 2008, p. 9). 

 

Figura 4 – Números de matrículas por deficiência na UFSM 

 

 

Fonte: Relatório Anual do Núcleo de Acessibilidade (UFSM, 2017, p. 18). 

 

Existem matrículas que correspondem a diversas especificidades, desse modo, 

torna-se importante salientar que Doença Mental e Transtornos de Aprendizagem não 

correspondem ao público da PNEEPEI de 2008. A Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 

de setembro de 2001, foi publicada com o intuito de instituir Diretrizes Nacionais para 

a Educação Especial, direcionando o público que receberia o atendimento 

                                                 
2 Em função da nova atualização do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM 
V – o termo adequado refere-se à deficiência intelectual. 
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individualizado, como todo e qualquer aluno com Necessidades Educacionais 

Especiais. Com base nisso, um gama de estudantes passou a receber o atendimento 

individualizado, entre outros serviços da Educação Especial, contudo muitas questões 

foram ficando distantes, no sentido de estar fora do campo de domínio. Com a 

implementação da PNEEPEI de 2008 e Resolução N. 4 de 2009, o campo da 

Educação Especial foi reorganizado, passando a delinear os estudantes “aptos” a 

receber o serviço. 

 Esta política de 2008, é considerada como um marco nos processos de 

inclusão na escola comum, pois garantiu legalmente o direito de matrícula e outros 

serviços aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

 Com base na Figura 4, duzentos e um (201) estudantes têm deficiência física, 

cento e doze (112) estão no campo deficiência visual, contabiliza-se noventa e oito 

(98) com deficiência auditiva e apenas três estudantes apresentam deficiência 

intelectual. Em consonância com a Cultura e Identidade Surda, os estudantes com 

Surdez, os quais compreendem há trinta e cinco (35) matrículas não são 

contabilizados como estudantes com deficiência, pois são narrados a partir da 

diferença cultural e não pela deficiência/falta. Além disso, o movimento da Cultura 

Surda tem como uma das bases a Língua Brasileira de Sinais reconhecida pela Lei 

10.436 de 24 de abril de 2002 dispondo sobre a Lei de LIBRAS e outras providências 

(BRASIL, 2002). 

 A partir disso, destacam-se e tornam-se os sujeitos de pesquisa que 

apresentam deficiência física, auditiva, visual, intelectual. É importante ressaltar que 

a deficiência pode ser isolada ou associada, ou ainda, congênita ou adquirida.  

 Com base nas duas Unidades Universitárias identificadas com o maior número 

de matrículas de estudante com deficiência e mediante autorização da chefia do 

Núcleo de Acessibilidade, realizou-se uma busca nos arquivos dos estudantes para 

identificar quais estariam em processo de conclusão de Curso. Para isso, foi 

necessário acessar as pastas dos estudantes, a fim de verificar o ano e tipo de 

ingresso, tipo de deficiência e se realizam e/ou realizaram o AEE no Núcleo de 

Acessibilidade.  

Com a finalidade de preservar a identidade dos estudantes com deficiência, 

não serão divulgados o nome dos Cursos de graduação das respectivas Unidades 
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Universitárias. Dessa forma, os Cursos do CCSH identificados foram renomeados de 

1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, 7G, 8H e 9I com o seu respectivo turno, sendo Diurno ou 

Noturno. 

 

Tabela 13 – Estudantes em situação regular de matrícula no CCSH da UFSM 

 

CCSH 

Curso Estudante 
Ano de 

Ingresso 
Sistema 
de Cotas 

Tipo de 
Deficiência 

1A (Noturno) 
 

M.G. S. 2009 Sim D. Auditiva 

2B (Diurno) F.R.D.S.B. 
 

2010 Sim D. Física 

2B (Diurno) K.N.R.B. 
 

2011 Sim D. Física 

3C (Diurno) 
 

L.M.S.D.R. 2011 Sim D. Física 

4D M.M.T. 
 

2011 Sim D. Intelectual 

5E P.D.L.N. 
 

2011 Não Não identificado 

1A (Noturno) 
 

E.D.S.M. 2011 Sim D. Visual 

6F (Noturno) 
 

J.N. 2012 Sim D. Auditiva 

1A (Noturno) M.V.B.P. 
 

2012 Sim D. Visual 

1A (Noturno) F.R.F.D 
 

2013 Sim D. Física 

1A (Noturno) G.M.B. 
 

2013 Sim D. Física 

2B (Diurno) G.B.D. S. 
 

2013 Sim D. Física 

2B (Diurno) C.M. 2014 
 

Sim D. Visual 

8H (Noturno) 
 

L.B.V. 
 

2014 
 

Sim D. Auditiva 

6F (Noturno) 
 

M.D.S.S. 
 

2014 Sim D. Auditiva 

7G  F.A.E. 
 

2014 Sim D. Auditiva 

                                                 
3 As cores grifadas na Tabela 1, fazem referência a seguinte legenda: A cor rosa representa os 
estudantes que não concluíram o Curso no prazo regular. Amarelo corresponde aos estudantes que 
estão no prazo regular para conclusão do Curso;  Verde refere-se aos estudantes que concluirão no 
ano de 2019; e o Azul corresponde aos estudantes formados no prazo regular. 
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3C (Diurno) 
 

J.M.C. 
 

2014 Sim D. Física 

4D 
 

E.R.M 2015 Sim  D. Física 

9I 
 

M.W.F 2015 Sim D. Física 

Fonte: Elaboração da própria autora com base nos dados disponibilizados pelo Núcleo de 
Acessibilidade. 

 

Constam na Tabela 1 todas as matrículas em situação regular no CCSH, dessa 

forma verificou-se se o ano de ingresso estava compatível com o tempo/duração 

regular do Curso. Portanto, o período base utilizado foi o de 2008 a 2014, pois a 

duração mínima dos Cursos de Graduação Presencial na UFSM é de 8 semestres (4 

anos), a fim de atender o critério de que os estudantes estivessem no ano regular para 

conclusão do Curso. Por exemplo, o estudante M.G.S que ingressou no Curso de 1A 

(Noturno) no primeiro semestre de 2009, e de acordo com o prazo regular, concluiria 

o curso no segundo semestre de 2013. 

No Projeto Pedagógico de Cursos (PPC), os cursos identificados correspondem 

a seguinte duração: 2B (Diurno), 6F (Noturno) e 8H dez semestres (5 anos); 1A 

(Noturno) doze semestres (6 anos); e 3C (Diurno), 4D, 7G, 9I e 5E oito semestres (4 

anos). 

 Assim, constatou-se nove (9) estudantes do período de 2009 a 2012, os quais 

encontram-se matriculados, mas excederam o prazo regular previsto no PPC dos 

respectivos Cursos. Quanto ao ingresso de 2013 a 2015, constatou-se seis estudantes 

com matrícula regular e em processo de conclusão de Curso no ano de 2018. Dos 

ingressantes do ano de 2014, dois estudantes formaram-se no prazo regular e dois 

concluirão em 2019. Desse modo, no CCSH apurou-se o total de dezenove (19) 

matrículas correspondentes ao período de 2009 a 2015, dentre as quais, apenas seis 

atendem os critérios para participação na pesquisa. 

 

Tabela 24 – Estudantes em situação regular de matrícula no CCS da UFSM 

 

CCS 

                                                 
4 As cores grifadas na Tabela 2, fazem referência a seguinte legenda: A cor rosa representa os 
estudantes que não concluíram o Curso no prazo regular. Vermelho indica que não há registro de 
dados; Amarelo corresponde aos estudantes que estão no prazo regular para conclusão do Curso; e o  
Verde refere-se aos estudantes que concluirão em 2018. 
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Curso Estudante 
Ano de 

Ingresso 
Sistema de 

Cotas 
Tipo 

de Deficiência 

X2 E.M.X. 
 

2009 Não D. Intelectual 

X1 L.M. 
 

2010 Sim  D. Física 

X1 
 

M.C.S. 2010 Sim  D. Visual  

Não 
identificado 

A. L. D. M. 2011 Não  
 

Não 
identificado 

X3 P.H.L.C. 
 

2012  Sim  D. Física 

X2 
 

H.A. 2012 Sim D. Visual 

X2 
 

H.S. 2012 Sim D. Visual 

X1 
 

F. M. L. 2012 Sim D. Visual 

X1 M. C. B. 
 

2012 Sim  D. Visual 

X1 
 

B. R.T. 2012 Sim D. Visual 

X1 
 

E.N. 2012 Sim D. Física 

X1 P. A.E. 
 

2012 Sim D. Auditiva 

X1 R.L.K. 
 

2013 Sim D. Visual 

X1 
 

M.W. 2013 Sim D. Física 

X1 
 

L.R. 2013 Sim D. Auditiva 

X1 M.T. 2013 Sim D. Auditiva 
Fonte: Elaboração da própria autora com base nos dados disponibilizados no Núcleo de Acessibilidade. 

 
Tomou-se como base novamente o PPC da UFSM para identificar o tempo 

regular de conclusão do curso, assim sendo, os cursos identificados correspondem a 

seguinte duração: X1 doze semestres (6 anos); e X2 e X3 dez semestres (5 anos).  

Do período de 2009 a 2012 identificou-se seis (6) estudantes que excederam o 

tempo regular previsto para conclusão do Curso. Ainda em 2012, cinco estudantes 

encontram-se em processo de conclusão de curso dentro do prazo regular. Por fim, 

constam quatro estudantes que concluirão em 2019, e, um (1) consta no CCS, mas 

não foi localizado o curso realizado. 
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 No total há no CCS dezesseis (16) matrículas regulares de estudantes com 

deficiência correspondente ao período de 2009 a 2013, dentre as quais, cinco 

contemplam os critérios estabelecidos para participação na pesquisa. 

 Entre as duas Unidades Universitárias foram apurados, portanto, 11 matrículas 

regulares e em processo de conclusão de Curso em 2018. Em vista disso, evidenciou-

se a partir das informações do Núcleo de Acessibilidade, se os referidos estudantes 

participam e/ou participaram do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Dos 

seis estudantes do CCSH, somente dois aceitaram e frequentaram em algum 

momento o AEE. Quanto aos cinco estudantes do CCS, dois frequentam 

semanalmente, um frequentou e os demais dois estudantes compareceram à 

entrevista, mas não aceitaram o AEE. 

 De modo geral, os 11 estudantes foram contatados e convidados, inicialmente 

via e-mail, para participar da pesquisa. Como não houve retorno, realizou-se o contato 

telefônico e por redes sociais, como Whatzapp, dos que constavam o número do 

telefone. Portanto, conseguiu-se contatar por esses diferentes meios, seis estudantes, 

dos quais quatro estudantes aceitaram e participaram do referido estudo.  

 
5.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

  

 O contato inicial, com os estudantes identificados a priori foi por e-mail para 

agendar as entrevistas. Não foram obtidas respostas por e-mail, sendo necessário 

retomar o contato por meio telefônico. Assim, quatro estudantes aceitaram responder 

a entrevista, a qual foi realiza nos locais indicados pelos próprios estudantes, tendo 

em vista favorecer a acessibilidade. O local das entrevistas: dois a domicilio e dois 

nas dependências da universidade. As entrevistas foram respondidas em uma média 

de 90 minutos. 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada. 

Assim, a entrevista do tipo semiestruturada foi aplicada aos estudantes, com o objetivo 

de caracterizar as práticas pedagógicas que influenciaram a sua autonomia na 

aprendizagem. Para Manzini (2004, apud MANZINI, 1990/1991, p. 154), “a entrevista 

semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um 

roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às 

circunstâncias momentâneas à entrevista” (MANZINI, 2004, apud MANZINI, 
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1990/1991, p. 154). Neste sentido, o resgate de informações ocorre de forma 

espontânea e as respostas não estão condicionadas a uma padronização. Com base 

nos achados desse autor, este tipo de entrevista também é conhecido como semi-

diretiva ou semiaberta. 

 A escolha pela entrevista semiestruturada se dá pelo fato de considerá-la uma 

conversa, a qual dará a oportunidade aos estudantes de resgatarem e refletirem a 

respeito da sua trajetória e/ou vivência acadêmica, as quais propiciaram uma 

aprendizagem autônoma. Deste modo, ao descrever sua caminhada acadêmica, o 

sujeito irá trazer em sua fala: experiências, conceitos e concepções, adquiridas no 

decorrer de sua caminhada profissional, mais precisamente como gestor. Segundo 

Freitas (1998): 

 
Ao longo de nossas vidas, vamos sedimentando imagens que nos são dadas 
por nossa própria vivência, forjadas a partir daqueles que nos cercam pelos 
encontros que a vida nos proporciona. O tempo não é só de um homem, o 
tempo é uma memória coletiva (FREITAS, 1998, p. 30). 

 
 Pressupõe-se, que através dos relatos dos estudantes irão possibilitar 

[re]conhecer as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores ao longo do 

processo formativo, no sentido de ter produzido efeitos na conclusão do Curso dentro 

do tempo regular. 

 Destaca-se que o roteiro de entrevista foi organizado com base na temática e 

objeto de estudo. Assim sendo, a entrevista (APÊNDICE A) foi aplicada com os 

estudantes e as perguntas estavam alinhadas para conhecer os desafios para 

autorregular a aprendizagem e as práticas pedagógicas que promovem e/ou 

favorecem a autonomia na Educação Superior. Infere-se que não houve nenhum tipo 

de imposição e/ou rigidez para seguir o roteiro. 

 As entrevistas duram em média 90 minutos e foram gravadas em áudio (MP3 

player) e transcritas na íntegra para posteriormente serem analisadas, mediante a 

autorização inicial do entrevistado. “A gravação eletrônica é o melhor modo de 

preservar o conteúdo da entrevista” (GIL, 2008, p.119). 

 Cabe salientar, que no ato da entrevista os estudantes foram convidados a 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual tem por objetivo 

preservar os dados pessoais do sujeito de pesquisa. Cada estudante ficou com uma 
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cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e do Roteiro de Entrevista, e, 

informados que a qualquer momento poderão fazer um novo contato. 

 As respostas obtidas foram analisadas cuidadosamente e categorizadas, a fim 

de desenvolver parâmetros para a elaboração de um instrumento de orientações 

didático-pedagógicas que atenda as especificidades da comunidade acadêmica. 

Também foram utilizados referenciais de autores que discorrem sobre as 

relações entre autonomia e deficiência, além de estudos referentes aos processos 

inclusivos na Educação Superior. Fazendo o “uso de textos já existentes para 

descrever, entender e explicar as coisas que estão acontecendo no mundo”. 

(LANKSHER; KNOBEL, 2008, p. 105).   

Os autores defendem que “as questões e problemas da pesquisa documental 

são do tipo que não solicita a criação de novos dados, mas o embasamento em textos 

oficiais já existentes, para reconstruir (alguns) de seus conteúdos como dados para 

novos estudos” (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, p. 55, grifo dos autores). Isso justifica 

o fato de que também serão analisadas as legislações vigentes que regulam os 

processos inclusivos na Educação Superior. 

  

5.4 MÉTODO DE ANÁLISE 

 

 A análise dos dados está amparada no método análise de conteúdo de Bardin 

(1977, 2008) com algumas contribuições de Romeu Gomes (1994). Analisar 

determinado conteúdo requer um processo de descrição e interpretação, os quais 

antecedem a compreensão da mensagem coletada. Durante a descrição podem surgir 

algumas deduções e indícios, que podem influenciar as análises futuras. Assim, a 

análise de conteúdo refere-se a um, conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1977).  

 Descrever um conteúdo possibilita ir além do que está posto, pois estaremos 

indo em direção de novas descobertas.  Quando nos propomos a analisar tais 

conteúdos, Gomes (1994, p. 87) esclarece sobre “a necessidade de termos clareza 
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de algumas modalidades como: descrição, categorização, inferência e interpretação”. 

Portanto para uso desta técnica é necessário estabelecer categorias de análise.  

 Para Bardin (2008), a organização de uma análise de conteúdo deve seguir 

rigorosamente as seguintes etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento 

dos resultados, a inferência e interpretação. Na etapa da pré-análise serão 

organizados os materiais, o roteiro de entrevista e elaborado as possíveis categorias 

de análise. Ainda nessa etapa, através da análise do Relatório anual do Núcleo de 

Acessibilidade, os estudantes em processo de conclusão de Curso foram 

selecionados e convidados a participar da entrevista. 

 Após realizar as entrevistas com os estudantes, iniciará a segunda fase, a qual 

para Bardin (2008) é considerada como extensa e cansativa. A transcrição, descrição 

e a organização das mensagens por categorias fazem parte dessa etapa. Enquanto 

são transcritas as mensagens, surgem muitas hipóteses e possíveis contrastes, no 

sentido de perceber ideias que se aproximam e se distanciam.  

 Enfim, o tratamento de dados, o qual corresponde a última fase de análise. 

Gomes (2004, p.92) compreende que nessa etapa final seja elaborado “uma síntese 

interpretativa através de uma redação que possa dialogar temas com objetivos, 

questões e pressupostos de pesquisa”. Assim, o tratamento dos resultados obtidos 

consistiu a priori em uma síntese para organizar e selecionar as falas dos estudantes, 

conforme as categorias de análise. 

 As categorias foram selecionadas a priori com base nos objetivos do estudo 

com análise cruzada das questões da entrevista. Diante disso, foram extraídas duas 

categorias principais, quais sejam: “Deficiência e processos de inclusão na 

Educação Superior”, a qual está composta pelas seções “Inclusão e deficiência na 

Educação Superior: reflexões para além do acesso legal”, “De que estudante estamos 

falando?” e “Especificidade, deficiência e inclusão na Educação Superior; e, por fim, 

a segunda categoria “Autonomia e práticas pedagógicas”, que abrange as seções 

“Autonomia na aprendizagem de estudantes com deficiência: as [im]possibilidades 

das práticas pedagógicas na Educação Superior”, “Desafios e circunstâncias na 

aprendizagem”, “Influências das práticas pedagógicas na aprendizagem de 

estudantes com deficiência” e os “Parâmetros para a elaboração de um instrumento 

de orientações didático-pedagógicas”. 
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5.5 QUESTÕES ÉTICAS 

 
 As questões éticas de pesquisa estão implicadas na proteção do direito, 

dignidade e bem-estar dos participantes. Inicialmente solicitou-se a autorização para 

realização da pesquisa, a Chefia do local de coleta de dados. Assim, utilizou-se o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE, o qual apresenta todas as 

informações do método e dos procedimentos adotados na pesquisa.  

Os estudantes foram convidados a participar desse estudo, e, nos documentos 

de autorização constam além dos objetivos da pesquisa, o esclarecimento de livre 

decisão a respeito de sua participação, a garantia do sigilo de sua identidade e de 

confidencialidade, podendo o participante retirar-se da pesquisa em qualquer 

momento em que desejar. Os benefícios na participação desta pesquisa são 

direcionados a melhoria do desempenho da aprendizagem com autonomia no 

percurso de acadêmicos na Educação Superior.  

Os dados obtidos, foram arquivados sob a responsabilidade do pesquisador 

responsável, por um prazo de cinco anos. O pesquisador está sob aviso quanto às 

possibilidades de sanar as dúvidas e contornar situações que surjam decorrentes das 

técnicas utilizadas na pesquisa. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

  

Neste capítulo apresenta-se as análises e discussões dos dados coletados no 

período de entrevistas. A primeira seção, “Processos de inclusão e deficiência na 

Educação Superior: reflexões para além do acesso legal” originou-se durante o 

processo de coleta de dados e não apenas da análise das entrevistas, mas sobretudo 

respeitando e dialogando com etapas de categorização do estudo. 

A segunda seção, “Autonomia na aprendizagem de estudantes com deficiência: 

as (im)possibilidades das práticas pedagógicas na Educação Superior” foi produzida 

e marcada pela interpretação sobre o discurso produzido pelo outro. 

 As duas seções supracitadas foram compostas com base nas categorias 

analíticas já indicadas, bem como complementadas pelas subseções. 

 

6.1 INCLUSÃO E DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: REFLEXÕES PARA 

ALÉM DO ACESSO LEGAL 

 
 Como já indicado, está pesquisa ocorre com estudantes com deficiência de 

duas Unidades Universitárias da Universidade Federal de Santa Maria, os quais 

ingressaram via Sistema de Cotas, matriculados regularmente, em processo de 

conclusão de Curso, e, por fim, frequentar e/ou ter frequentado o Atendimento 

Educacional Especializado ofertado pelo Núcleo de Acessibilidade. Esta seção traz 

algumas características dos estudantes, as quais foram obtidas através da análise da 

documentação encontrada nos arquivos internos do Núcleo de Acessibilidade, bem 

como das informações da oriundas no ato da entrevista. 

 Nesta mesma seção serão contempladas as experiências dos estudantes, que 

foram traduzidas por meio dos aspectos positivos e fragilidades do processo de 

inclusão educacional na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

 Por conta disso, propõe-se a discussão e análise dos dados produzidos após 

adentrar no campo da Educação Superior. A partir da pesquisa aos documentos dos 

estudantes que ingressam pelo Sistema de Cotas da UFSM e do conjunto de 

comunicações inerente de cada experiência, as quais propiciaram a produção dos 

dados dessa pesquisa.  

 A análise e discussão dos dados são realizadas com base no pensamento 

sistêmico, principalmente com as contribuições de Maturana (2009), Pellanda (2009), 
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Vasconcellos (2013) e Barcellos e Maders (2016), além de referenciais que abordam 

especificamente o tema autonomia e autorregulação dos processos de aprendizagem.  

  

6.1.1 De que estudante estamos falando? 

 

Esta subseção aborda as características dos estudantes, os quais realizam ou 

realizaram Atendimento Educacional Especializado (AEE), bem como alguns dados 

sobre seu percurso acadêmico na Educação Superior. Dentre as características 

buscadas e analisadas, estão: idade, presença de diagnóstico clínico e se realiza ou 

realizou o AEE. 

De acordo, com os documentos analisadas, as idades dos estudantes variam 

entre 25 e 39 anos.  Constatou-se que apenas dois dos estudantes realizaram 

frequentemente o AEE a fim de perpassar as demandas acadêmicas que interferem 

na aprendizagem. 

 
Tabela 3 - Diagnóstico clínico 

 

 Nome5 Idade Diagnóstico Atendimento Educacional 
Especializado 

1 Paulo 
 

39 CID-10 H35.5 
Visão subnormal em 
ambos os olhos 
(Cegueira total) 

Sim realizou. Atualmente, não 
realiza mais, pois o 
deslocamento até o Núcleo de 
Acessibilidade é complicado. 
  

2 Pedro 
 

27 CID-10 G12.2 
Doença do Neurônio 
Motor 
 

Sim realizou. Atualmente, não 
realiza mais. 
 

3 João 
 

26 CID10 G82.1 
Paraplegia espástica, 
secundária a fratura de 
coluna torácica 
 

Não realiza. Apenas realizou 
a Entrevista Administrativa de 
ingresso do Núcleo de 
Acessibilidade 

4 Maria 
 

25 CID10 H90.5 
Perda Neurossensorial 
profunda Bilateral 
*Com implante Coclear 
no ouvido esquerdo 

Não realiza. Apenas realizou 
a Entrevista Administrativa de 
ingresso do Núcleo de 
Acessibilidade 

Fonte: Elaboração da própria autora com base nos dados disponibilizados no Núcleo de Acessibilidade.  

                                                 
5 Os nomes utilizados são fictícios a fim de preservar a identidade dos mesmos.  
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 Observa-se, a partir da Tabela 3, que a maioria das especificidades 

acometidas, são de ordem física e sensorial. Conforme a especificidade de Pedro, é 

importante destacar que a Doença do Neurônio Motor tem a seguinte definição clínica: 

“Desordem progressiva na qual a degeneração do neurônio motor superior e/ou 

inferior causa fraqueza bulbar progressiva, dos membros, tórax e dos músculos 

abdominais, com preservação dos músculos oculomotores e da função esfincteriana”. 

Diante disso, é muito importante ressaltar que essa especificidade, por si só não 

compromete o desenvolvimento intelectual, portanto, João apresenta os processos 

cognitivos preservados. Assim, como no caso de Pedro desenvolvimento intelectual 

de ambos é típico “normal”, com comprometimento físico, motor e/ou global. 

 Os estudantes Paulo, Pedro e Maria são oriundos de diferentes regiões do 

Brasil e buscaram a UFSM pelas possibilidades de ingresso via Sistema de Cotas e 

garantia de ações de permanência.  Apenas João é natural da cidade do campus sede 

da UFSM, que na sua compreensão foi benéfico e contribuiu para e com o seu 

processo formativo. Considerando que os estudantes vêm de outras localidades, e 

por tratar de uma universidade pública que carrega consigo a característica da 

diversidade, torna-se necessário reconhecê-la e integra-la nas práticas pedagógicas. 

Na medida em que as histórias e as relações tecidas no ambiente são reafirmadas, 

os estudantes através desse reconhecimento, conseguem ampliar suas 

possibilidades de vínculo ao meio universitário.   

 Para Maturana toda atitude racional decorre de uma emoção, assim como, as 

relações, enquanto social, estão fundadas na emoção do amor.  Portanto, “toda e 

qualquer relação pautada na autoridade e na dominação de um sobre outro não é uma 

relação social” (BARCELOS; MADERS, 2016, p. 70).  

 Refletindo sistemicamente, as relações acontecem nas conversações com o 

outro e o olhar deve estar voltado para o todo e não as partes fragmentadas. Neste 

sentido, as relações que constituem o fazer de cada estudante constitui o seu ser. 

 Os estudantes Paulo e Pedro, realizam o curso de 2B Diurno, mas não são 

colegas, pois ingressaram em períodos diferentes. No caso de João e Maria, o 

ingresso foi no mesmo período e para o curso X1.  Conforme Maturana através da 

teoria da Biologia do Conhecer é possível mencionar que as escolhas emergem nas 

conversações, do fluir do nosso viver.  
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 As histórias de vida descritas são únicas, com especificidades intrínsecas, mas, 

com fazeres primordiais para sua constituição, aprendizado e desenvolvimento em 

todo o seu ser.  

 

6.1.2 Especificidade, deficiência e inclusão na Educação Superior 

 

 A inclusão educacional ocorre por diferentes vias, e perpassa todos os níveis, 

etapas e modalidades de ensino. Assim, tem o seu início na Educação Infantil 

estendendo-se aos níveis mais elevados de ensino, o qual refere-se a Educação 

Superior. Pensar e efetivar os processos inclusivos na universidade, não depende 

apenas do processo legal, mas sobretudo das condições de permanência propiciadas. 

 A UFSM, desde 2007, institui o Programa de Ações Afirmativas Sociais, 

Étnicos-Raciais e Indígenas através da Resolução N. 011/2007 publicada em 03 de 

agosto de 2007, atualmente revogada pela Resolução N. 002/2018. Em esfera 

Nacional, a Lei 12.711/2012 de 29 de agosto de 2012, dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e 

dá outras providências. Porém, em 28 de dezembro de 2018 com a Lei 13.409/2016, 

altera Lei 12.711/2012, a fim de dispor sobre reserva de vagas para pessoas com 

deficiência nos cursos Técnico de nível Médio e Superior das Instituições Federais de 

Ensino, dispõe sobre a reserva de vagas para pessoa com deficiência nos cursos 

técnicos de nível médio e superior, das Instituições Federais de Ensino.   

 Para Paulo, Maria, e João a escolha da universidade – UFSM - se deu ao fato 

de existir o Programa de Ações Afirmativas, no qual se insere o Sistema de Cotas.   

 

Na época eu acreditava que todas as universidades disponibilizavam cotas, 
mas somente a UFSM disponibilizava Cotas, fiquei surpreso. Então foi um 
motivo a mais para vir para UFSM fazer vestibular. (Paulo) 
 
Comecei a puxar se existem leis que tem alguns lugares com pessoas com 
deficiências tem vagas garantidas em concursos não sei como é por lei 
beleza, ai fui dar uma lida joguei várias Medicinas, entrei em contato com 
Deus e todo mundo descobri que a UFSM já em 2010 e 2011 já tinha esse 
processo da Situação de Cotas se não me engano era Cota B na época não 
vou lembra de cabeça, beleza eu prestei UFSM. (João) 
 
Um pessoal de Chapecó, só que em Chapecó tem prova para cá também, 
foram eles que me falaram desse Sistema, porque eu não sabia. Então eu fiz 
a prova, e eu consegui ficar até em primeiro na classificação das cotas, 
porque eu estava estudando na verdade para passar fora das cotas. Então 
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eu tive que fazer toda a documentação para comprovar, e, deu tudo certo. 
Então, foi por esses amigos que eu conheci o Sistema. (Maria) 

 

 Já Pedro compreende o seu ingresso pelo Sistema de Cotas “como experiência 

muito grande, pois foi o primeiro e único vestibular. Passar em 2013, seria 

basicamente isso, não vejo diferença nenhuma em relação a cota, que é um direito e 

não deixa de ser, mas de resto é igual para todo mundo” (Pedro). Através dos 

profissionais do Núcleo de Acessibilidade, teve a oportunidade de acessar os espaços 

do prédio desde o primeiro dia de aula, como consequência, verificou e avaliou as 

condições de acessibilidade da estrutura física.   

 A UFSM, através da Coordenadoria de Ações Educacionais, mais 

especificamente o Núcleo de Acessibilidade tem atuado e buscado promover as 

condições de permanência, através dos diferentes serviços que desenvolve.  

 Sobre os documentos legais de inclusão educacional na Educação Superior, 

os estudantes afirmaram não conhecer ou conhecer muito pouco do conteúdo 

específico. As justificativas dos mesmos concernem, no fato de nunca terem precisado 

e/ou serem cobrados no âmbito do Curso. 

Apenas João mencionou conhecer minimamente, mas não citou nenhum nome 

ou tipo de documento, fazendo a seguinte ressalva, 

 

já li muito e leio ainda, porque eu me formo médico daqui um ano e eu sei 
que tem concursos grandes, principalmente pra estatais que é obrigatório por 
lei ter vaga, não importa se é médico ou se não é, importa o que você é, mas 
tem que ter 5% que eu lembro e eu leio bastante disso foi assim que descobri 
a UFSM. (João) 
 

 Sabe-se o quanto é fundamental ter conhecimento e embasamento legal, no 

sentido de estabelecer conversações acerca do próprio processo de inclusão 

educacional. Além disso, este conhecimento técnico científico/legal constitui e 

empodera o sujeito para selecionar, elaborar, discutir, pesquisar, organizar, 

sistematizar informações e tomar as próprias decisões para aprender.  

Contudo, puderam narrar, no sentido de identificar a partir da experiência 

individual, os pontos positivos e as fragilidades da inclusão educacional na UFSM. Em 

linhas gerais, todos pontuaram terem vivenciado algum tipo de situação frágil, mas, 

sobretudo também reconheceram a existência de aspectos positivos.  

É importante destacar que cada estudante relaciona suas experiências 

conforme suas necessidades. João, menciona como fragilidade a função e atuação 
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da gestão em todos os âmbitos, a qual está a frente das demandas acadêmicas e 

poderia encontrar meios através, de ações para atendê-las. Assim, contempla as 

ações da gestão como se fossem o mínimo que o estudante com deficiência poderá 

ter, ou seja, “o mínimo é banheiro adaptado, o mínimo é uma rampa, o mínimo é 

material em braile o mínimo é dar uma condição de aparelho auditivo” (João). O 

referido estudante afirmou que o mínimo só foi atendido, após muitas conversas, e 

com o seu total empenho para conseguir e ter condições mínimas para permanecer 

na universidade.  

Neste mesmo sentido relatou Pedro, pois através das suas vivências acredita 

que a maior fragilidade seriam as questões de acessibilidade arquitetônica.  

Sinalizou s seguintes vivencias: 

 

logo no início, da graduação o prédio não era acessível, mas que agora deram 
uma boa ajeitada. Ajeitaram as rampas os banheiros, a sala das assistentes 
aonde a gente faz o atendimento ao público era uma sala totalmente sem 
condição de acessibilidade. Durante um tempo na graduação no início 
também teve uma época que todos os elevadores do prédio estragaram eu 
tinha que subir em quatro andares de escada e o pessoal todo ajudava. 
(Pedro) 

 

Assim sendo, essas fragilidades eram compensadas pela própria comunidade 

da Unidade Universitária, a qual não media esforços para atender as necessidades 

do estudante. Pedro, compreende que “as barreiras não foram anuladas, mas de certa 

forma todos estavam engajados nesse processo” (Pedro).  

Paulo também acessa o mesmo espaço que Pedro, portanto, relatou também 

fragilidades na acessibilidade arquitetônica, bem como nos aspectos pedagógicos: 

 

Pequenos pontos como o prédio aqui do centro terem feito uma reforma e 
não terem feito uma rampa, a UFSM não disponibiliza para estudantes do 
Direito com deficiência visual, as letras ampliadas. A questão da burocracia é 
muito complicada, o conhecimento e localização dos espaços. 
Tem alguns professores que não são tão acessíveis, a maioria são acessíveis 
que ele pode dialogar entende sua situação, a questão do material para 
deficiente, a maioria não está preparado com os materiais adequados. 

 
O autor Romeu Sassaki (2010, p.1) apresenta o conceito de acessibilidade 

arquitetônica como sendo uma dimensão “sem barreiras ambientais físicas, nas 

residências, nos edifícios, nos espaços urbanos, nos equipamentos urbanos, nos 

meios de transporte individual ou coletivo”. No momento em que existem estas 
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barreiras, o sujeito fica condicionado ao outro, e o seu direito legal de ir e vir não é 

respeitado.  

Já Maria afirmou que: 

 

Para minha dificuldade existem bastante pontos negativos, porque X1 é um 
curso, que o pessoal se sente melhor, quer sempre sentar na frente, então 
para mim eu preciso sentar na frente, por causa da minha condição. Só que 
os meus colegas não se importavam muito com isso. Eu tinha que chegar 
bem mais cedo que os outros, para poder pegar lugar na frente. (Maria)

  
  

  Diante disso, percebe-se que existem fragilidades de outra ordem, pois o modo 

como o sujeito é acolhido tem efeitos no seu processo de aprendizagem e 

permanência. Vasconcellos (2013), através das dimensões do paradigma sistêmico, 

existe um sujeito em um contexto, em processo de tornar-se através das suas 

experiências intersubjetivas. Diante disso, tem-se a possibilidade de construirmos 

aquilo que tomamos como “real”.   

 Os pontos positivos são compreendidos como experiências potentes, as quais 

possibilitaram e motivaram um novo modo de fazer para si e para outros que estejam 

na mesma condição. 

 O Núcleo de Acessibilidade constitui-se como uma ação que envolve recursos 

e serviços com o foco na acessibilidade, aprendizagem e permanência em todas as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Deste modo, Paulo e Maria indicaram 

como ponto positivo o Núcleo de Acessibilidade, pois consideram como um suporte 

ativo. Nas palavras da estudante, “eles sempre mandam: se está tudo bem?  Se 

estamos precisando de alguma coisa? Eles tão sempre afiliando quem entra por este 

sistema” (Paula).  

 João sinalizou como ponto positivo a própria a inclusão na Educação Superior, 

no sentido de oportunizar o acesso e acolher o desejo da pessoa com deficiência 

poder estar em uma universidade. 

 Pedro indicou que há muitos pontos positivos, dentre eles a sensibilidade da 

comunidade universitária. Relacionou a sensibilidade como as ações necessárias e 

propiciadas para o seu processo de aprendizagem. Destacou as seguintes ações: 

“uma mesa acessível, aparelho de escrever e o profissional de apoio que atenderá as 

suas necessidades” (Pedro).  
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 Compreende-se está sensibilidade como sendo exercida com 

responsabilidade, pois os processos inclusivos requerem este olhar mais sensível, a 

fim de acolher as questões específicas e atender as necessidades de cada 

estudantes. Do contrário, estará relacionada a piedade e compaixão por este sujeito, 

no sentido de ser incapaz de realizar as atividades solicitadas, devido a deficiência. 

 Com base na possibilidade de nos reconhecermos através das dimensões do 

pensamento sistêmico, nos constituímos como seres complexos, intersubjetivos e 

instáveis. 

 

6.2 AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA: 

POSSÍVEIS [IM]POSSIBILIDADES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

A aprendizagem de estudantes com deficiência considerados público-alvo da 

Educação Especial  na universidade é um tema relevante que desperta atenção. Esta 

pesquisa buscou reconhecer o processo de autonomia na aprendizagem através da 

autorregulação dos desafios vivenciados na Educação Superior. 

 Nesta nova seção descreve-se os movimentos investigativos e as inferências 

utilizadas para responder as questões desta pesquisa. Sendo elas: Como você 

considera as suas experiências de aprendizagem na UFSM? Quais foram os desafios 

enfrentados para regular sua aprendizagem no Curso de Graduação na UFSM? Você 

destacaria algum professor que estimulou sua autonomia na UFSM? Porque? Na sua 

opinião quais as práticas pedagógicas influenciaram a sua autonomia na 

aprendizagem? 

 Com base nas experiências individuais, bem como nos dados analisados 

sistemicamente, buscou-se relações entre as repostas, para as quais demandaram 

uma leitura intensa, marcações, criação de hipóteses e a elaboração dos possíveis 

indicadores. Ou seja: O que a mensagem emitida significa exatamente? 

Como já apontado inicialmente esta pesquisa tem como apropriação teórica os 

estudos acerca da Neuropsicologia de Luria e da Biologia do Conhecer de Humberto 

Maturana. 

 Não é possível pensar a aprendizagem e plasticidade cerebral, sem 

compreender brevemente a constituição anatômica do Sistema Nervoso. O Sistema 



  76 
 

Nervoso é formado por dois subsistemas o Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema 

Nervoso Periférico (SNP). O SNC é “composto por cérebro, cerebelo e medula” e o 

SNP é “representado por nervos, gânglios e terminações nervosas” (RIESGO, 2016, 

p. 18). 

 Em específico, voltando o olhar para as funções cerebrais é possível mencionar 

que são responsáveis por estruturas complexas e elementares do pensamento. 

Existem dois hemisférios cerebrais o esquerdo e o direito, os quais estão separados 

e ao mesmo tempo, unidos por uma estrutura de conexão, chamada de corpo caloso. 

Cada hemisfério é responsável por uma função, entretanto há um melhor desempenho 

quando atuam juntos. 

 Para Riesgo (2016, p. 24) “a divisão dos hemisférios cerebrais em lobos, apesar 

de arbitrária, é de valor didático, para que se possa entender as funções primordiais 

de cada lobo”. Sendo eles: Lobo Frontal, dentre as várias funções está o planejamento 

da fala, de todo ato motor-movimentos, das estratégias, do controlo do humor e dos 

impulsos de relações entre pessoa e ambiente; Lobo Parietal refere-se ao 

reconhecimento sensoperceptivo; Lobo Occipital está relacionado basicamente a 

visão, ou seja, ver e processar informações de cunho visual; e o Lobo Temporal é 

responsável principalmente pelo processamento auditivo, como também sensitivo.  

 Sob este domínio, fica claro, portanto, que os estímulos externos modificam o 

SCN, resultando em modificações nas funções cerebrais. O aprendizado ocorre em 

diferentes locais e momentos, neste sentido, estudos e pesquisas em neurologia 

apontam a existência de reorganização e/ou regeneração do sistema como um todo. 

 Então, o fato de existir essa capacidade de reorganização torna o sistema – 

SNC - plástico, trazendo consigo a possibilidade de alterar sua configuração funcional 

– morfológica – através de ações concretas do ambiente.  

 

Toda vez que alguma energia externa chega no SNC e provoca uma marca, 
acaba modificando de alguma maneira, o que nada mais é do que 
aprendizado, dentro da visão neurobiológica. E com isso ocorre em todos os 
momentos da vida, a neuroplasticidade é, em última análise uma 
característica constante da atividade neural. Basta haver vida para haver 
atividade neural, e basta atividade neural para haver plasticidade cerebral.  
(RIESGO, 2016, p. 413). 

 

 Ao mencionar a existência humana – vida -, nos cabe ressaltar que para 

Maturana e Varela o viver é conhecer, pois trata-se de um processo inerente aos seres 
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humanos. Ressaltando que “conhecer para ele não é, de forma alguma, a descrição 

por parte de um sujeito de um mundo objetivo” (PELLANDA, 2009, p.34). Este 

conhecer é inseparável da cognição, mas, entretanto, ocorre de todas as formas e 

vias, por sermos seres da emoção. 

 Desse modo, Paulo analisa suas experiências de aprendizagem por duas vias:  

 

A via de experiências de contato com pessoas, professores e experiências 
de vidas acho que sim foi muito proveitoso. Quanto a questão do 
conhecimento técnico cientifico eu acho que não estou atingindo os meus 
objetivos. O professor faz a explicação acredito que eu consigo assimilar, o 
problema é que o Direito ele demanda muito a leitura e a minha deficiência 
faz que eu perca tempo fazendo todas suas leituras, por exemplo, uma 
matéria direito Civil professor (a) chega da 30 livros e pede para ler em pouco 
tempo. Eu não estou conseguindo alcançar meus objetivos. (Paulo) 

  

 Já Pedro considera suas experiências de aprendizagens boas e satisfatórias, 

inferindo que através da boa convivência com colegas e professores obteve êxito no 

processo. O estudante destacou que ao ingressar no curso 2B Diurno, estaria “saindo 

da sua zona de conforto para habitar o novo o desconhecido” (Pedro), pois  

 

lagar pessoa que são totalmente do teu convívio por exemplo, está 
acostumado com teus amigos do colégio e daquela galerinha que você dizia 
os pretendentes que tu possas dizer meu Deus com quem vou fazer os 
trabalhos, mas assim acho que tudo é na base de diálogo.  Tipo, como é que 
está beleza? Vai daqui e dali, quando tu percebes tu sai de lá com grandes 
amigos, com grandes histórias, então é isso. (Pedro – grifo meu) 
 

 No caso de João,  

 
Então assim o aprendizado eu tive fui completamente garantido fui 
completamente assistido por todos os passos que eu precisava concluir na 
teoria, laboratório, aqui no prédio básico, anatomia nós fomos fazendo tudo 
isso, nenhum momento algum professor falou a não precisa fazer que te dou 
nota, se acontecesse isso ai eu ia briga, ia ter briga todos falaram aqui vai ser 
um pouco complicado mas nós vamos. Eu nunca tive uma porta fechada aqui 
na parte pedagógica.  

 
 A estudante Maria, contou que encontrou muita dificuldade com a 

aprendizagem prática, indicando ter se sentido prejudicada, com a ausência do 

instrumento – Esteto6 – para realização das atividades.   

 

                                                 
6 Estetoscópio é um instrumento para ouvir sons fisiológicos e patológicos, da atividade cardíaca, 
pulmonar e de outros órgãos (DICIONÁRIO INFOPÉDIA).  
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gente começou a usar no quarto semestre, e eu não tinha ainda. Porque 
demora... Até chegar da Alemanha, até testar. Até hoje eu não consegui me 
adaptar cem por cento, porque eu escuto pouquinho, mas tem muita coisa 
que eu deixo de escutar por isso. Então, isso (a falta do Esteto) me 
atrapalhou, porque eu ficava insegura. (Maria – grifo meu) 
 

Entretanto, não considera essa dificuldade como influente no desempenho 

acadêmico-profissional. Diante disso, salientou que fará especialização em outra área 

ao afirmar: “eu quero Gineco7 e Obstetrícia8, o Esteto não vai ser um instrumento 

indispensável” (Maria).   

 

6.2.1 Desafios e circunstâncias na aprendizagem 

 

Compreende-se os processos de aprendizagem com habitar um mundo que 

não está pronto, que depende das ações e vontade para acontecer. Desse modo, 

somos “seres vivos sendo e acontecendo, e não já feitos” (PELLANDA, 2009, p.38). 

Através desse pressuposto, é possível afirmar que não há conhecimento sem 

experiência pessoal, pelo fato de ser necessário o acoplamento da experiência e 

conhecimento. Ou seja: o conhecimento (formal) precisa ser vivido em toda a sua 

complexidade. 

Conforme a estudante Maria, os desafios encontrados tiveram que ser 

vivenciados e encarados sem mediações externas. Portanto, “chegava mais cedo, 

procurava sentar na frente, qualquer coisa que eu não entendia procurava os 

professores – “Olha eu não entendi, podia me explicar de novo. Eu ia atrás né” (Maria). 

João declarou que teve um “aprendizado com dignidade” na UFSM, pois em 

nenhum momento o conteúdo ou as avaliações foram mais fáceis e/ou reduzidas. 

“Então isso acaba sendo conturbado prejudica em termos de tempo, mas não em 

qualidade de aprendizado” (João – grifo meu). Entretanto, como já sinalizado, teve 

muita dificuldade com o aspecto arquitetônico, tendo que buscar essas melhorias para 

acessar o conteúdo. Em meio a isto, o estudante ressaltou ser muito comunicativo, 

com base nisso, buscou meios para conseguir os recursos, por exemplo, o “Núcleo 

de Acessibilidade foi o primeiro a estender a mão, foi atrás de mim. A                 

coordenação do curso fez sua parte, as vezes meio lento, as vezes de má vontade, 

mas foi indo” (João). 

                                                 
7 Médico especializado em Ginecologia (DICIONÁRIO INFOPÉDIA). 
8 Ramo da Medicina que trata da gestação, do parto e do puerpério (DICIONÁRIO INFOPÉDIA). 
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O contexto da Educação Superior, abrange uma nova estrutura pedagógica e 

didática, com a qual o estudante precisa modificar o seu fazer. Pedro compreende, 

dessa forma, pois a postura exercida no Ensino Médio não teve o mesmo efeito na 

universidade. Portanto, o aprendizado demandou emancipação e autonomia por parte 

do sujeito. 

 As autoras Petroni e Souza (2010, p. 357) entendem que a “emancipação e 

autonomia só poderão ser exercidas por sujeitos que se constituam autorregulados, 

capazes de tomar para si a regulação de sua própria conduta, condição essencial para 

o desenvolvimento de sua consciência”. O processo reflexivo é primordial para 

averiguar a situação e posteriormente tomar as decisões cabíveis.  

O estudante Paulo, encontrou mais dificuldade para regular sua aprendizagem, 

pois acredita que a sua aprendizagem é mais lenta, comparada a uma pessoa 

“normal”.  

 

A leitura no meu caso demanda muito mais tempo para ler. Que nem eu te 
falei uma pessoa normal que estude bastante ela vai 100 páginas de um livro 
no dia. Estou falando algo hipotético, algo que eu penso. Para ler 30 páginas 
vou leva de 8 a 10 horas hoje. Eu, com 18 anos comprava livros eu ia lendo, 
eu ia compreendendo, meu caso foi nos últimos dois anos tive uma perda 
muito grande. (Paulo) 

 

Assim, pode-se dizer que os estudantes Pedro, João e Maria autorregularam 

estes desafios e superaram as instabilidades do contexto do processo de inclusão na 

Educação Superior. Para Paulo com o passar do tempo de Graduação, os desafios 

do campo pedagógico foram ficando mais complexos e, quando relacionados as 

atividades do dia a dia, causaram-lhe certa dificuldade para autorregular, no sentido 

de formular suas próprias estratégias para atender suas demandas.   

A partir das relações de troca ocorre o aprender, contudo “a aprendizagem não 

ocorre somente na relação aprendiz-aprendiz, mas na relação mediador-aprendiz e 

aprendiz-mediador-aprendiz, onde o mediador tem o papel de apontar o caminho” 

(BEBER; SILVA; BONFIGLIO, 2014, p. 149). No caso das demandas decorrente das 

necessidades dos estudantes, as práticas pedagógicas se efetivam através das 

estratégias, adaptações e flexibilizações curriculares.  
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6.2.2 Influências das práticas pedagógicas na aprendizagem de estudantes 

com deficiência  

 

 Refletir acerca dos processos inclusivos na Educação Superior, significa pensar 

na remoção das barreiras para propiciar a aprendizagem, permanência e participação 

de todos com qualidade. Neste processo, existe um contexto de relações envolvida, 

sendo: gestão, professor, estudante e família, que por vezes, acontecem 

isoladamente. Como já mencionado, o processo de ensino e aprendizagem na 

Educação Superior prevê uma organização diferente da Educação Básica.  

No caso da UFSM, os cursos de Graduação são organizados a partir de um 

calendário letivo dividido por semestres; as disciplinas ofertadas e concluídas em um 

semestre não têm necessariamente, continuidade no próximo semestre; há uma 

flexibilidade de horário, ou seja, os horários dependem das disciplinas que estudante 

irá se matricular; a depender do curso existem, além, das disciplinas obrigatórias, o 

estudante deverá cursar Disciplinas Complementares de Graduação (DCG) e realizar 

Atividades Complementares de Graduação (ACG); e a pesquisa é balizadora de todo 

curso. A conclusão do Curso é uma soma desse processo, mas principalmente da 

realização das disciplinas obrigatórias e complementares, atividades externas, 

estágios e o Trabalho Final de Curso (TCC). Como é possível observar não há uma 

rigidez e sequência do processo, mas, sim depreende-se de uma maior independência 

do estudante. 

O ensino e aprendizagem implicam no planejamento, organização, metodologia 

adequada a cada contexto, utilizando-se de recursos, estratégias e possibilidades 

atualizadas para trabalhar o conteúdo. As práticas pedagógicas, neste sentido, são 

compreendidas como estratégias metodológicas de ensino que atendam as 

especificidades do contexto, incentivando e estimulando a participação de todos, 

resultando no desenvolvimento máximo das capacidades e habilidades, a fim 

apreender o conhecimento científico. Além disso, poderá ser ponto de partida – 

incentivo ou estimulo - para o estudante buscar e/ou ampliar o seu fazer, quando 

necessário, sua aprendizagem. 

 Quando perguntado aos estudantes se algum professor estimulou sua 

autonomia na UFSM, três (3) afirmaram que sim e apenas um (1) afirmou que não. 

Os professores formam considerados essenciais para João. “Existiu vários a maioria, 
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aproximadamente 80% pra mais, enquanto estou falando contigo vai passando na 

minha cabeça semestre por semestre todos os que abraçaram a causa” (João). 

Para Paulo “no Curso 2B, a grande maioria dos professores foram acessíveis” 

(Paulo). Com base nisso, o estudante fez referência aos professores que 

compartilham o material e/ou conteúdo indicado, bem como os professores que 

utilizavam em sua prática pedagógica recursos diversos para aproximar o estudante 

do conteúdo. Por exemplo, “teve um professor de Filosofia do Direito que trabalhou 

de forma maravilhosa, sempre incentivando o aluno a estudar” (Paulo). 

Neste mesmo sentido, Pedro destacou os professores que sempre lhe 

motivaram, mas principalmente o coordenador do Curso. Sendo assim, “são 

professores que eu tenho um grande carinho e apreço. Para além de tudo, a palavra 

é gratidão” (Pedro). Desse modo, é possível inferir que a universidade é um espaço 

de formação para atuação profissional no mercado de trabalho, mas sobretudo um 

espaço de convivência. 

Nas conclusões de Maria, essa convivência de trocas, não aconteceu, pois 

acredita que para os professores são todos iguais, por conta disso não destacou 

nenhum professor que contribuísse para sua autonomia na UFSM. Sendo assim, 

concordo com Fiorin (2015, p. 38) ao concluir que “os acadêmicos buscam, na 

universidade, um espaço que os acolha, que proporcione discussões, que os 

encoraje, que desafie”. 

Estas possibilidades de trocas ocorrem e são influenciadas pela relação com o 

outro, sendo elas: professor-aluno, aluno-professor, aluno-coordenador; aluno-

servidor, entre outros que permeiam o contexto acadêmico. Para que essas trocas se 

tornem efetivas o professor deverá investir e acreditar na capacidade de 

aprendizagem do estudante com deficiência, de modo que busque “[...] meios de 

conquistar o estudante para o desafiante processo de se abrir para o novo, de 

ressignificar as marcas da omissão, da passividade e da memorização, de construir 

conhecimentos e atitudes de forma autônoma” (SANTOS; SOARES, 2011, p. 361).   

Acreditando nestas possibilidades, buscou-se na experiência dos estudantes 

caracterizar as práticas pedagógicas influentes no seu processo de aprendizagem de 

modo que tenha contribuído para ser mais ativo em sala de aula, corroborando com 

as discussões, tomando decisões de forma consciente e crítica e principalmente 

desenvolvê-las com liberdade e responsabilidade. 



  82 
 

 Cada estudante identificou as práticas pedagógicas como sendo aquelas 

favoráveis à sua aprendizagem. Diante disso, para Maria e Pedro o recurso visual foi 

muito bem aceito e favorável para sua aprendizagem. 

  

Eu achava muito bom as aulas que eles mandavam, porque o que eu não 
conseguia pegar na aula, eu lia. (Maria – grifo meu) 
 
Eu acho que, por exemplo, eu sou muito visual né então eu gosto de ver e 
ouvir a pessoa o que ela está falando e também tem alguma coisa escrita no 
quadro ou slide. (Pedro – grifo meu) 

 
 Em decorrência, deste recurso, Paulo destacou que muitos professores, 

utilizam o recurso visual - slides - nas aulas, mas para sua especificidade, não 

funciona. Assim, afirmou que as aulas expositivas através da exposição oral, é 

fundamental para abstração do conteúdo. Desse modo, tem a possibilidade de gravar 

em áudio as aulas, para em outros momentos escutar. 

 
O que eu vejo no início do curso eram os slides. Para mim eu não vejo como 
positivo. A maioria dos alunos e professores usam. Nas aulas eu vejo como 
positivo, a gravação. Eu procuro gravar todas elas. Eu acho... práticas 
pedagógicas... a própria aula em si, quando o professor traz exemplos, a 
questão prática. (Paulo – grifo meu) 

 
 No caso de João, as práticas pedagógicas que influenciaram a sua autonomia 

na aprendizagem referem-se a todo o contingente social e institucional da UFSM. 

Assim, citou os aspectos físicos, emocionais e a presença do diálogo com os 

professores, os quais conduziram este processo de forma flexível, a fim de atender a 

demanda de acessibilidade arquitetônica.  

 

todos os 80% que já citei, pessoas que contribuíram muito, servidores, a tia 
da limpeza, quem cuida do banheiro adaptado, quem brigou por ter banheiro 
adaptado, professores, amigos, um contingente monstruoso de pessoas, 
fizeram com que as práticas pedagógicas na hora do aprendizado fossem 
mais tranquilas, com dignidade. (João)  
 

 Nota-se que os estudantes percebem as práticas pedagógicas como influentes 

no processo, a fim de tornar a aprendizagem íntegra. Mas, não concebem em suas 

falas implicitamente a presença ou ausência da autonomia na tomada de decisões. 

Contudo, a capacidade de autonomia é desejada e buscada, e implica na sua 

autorregulação. 

 Assim, a partir das narrativas dos estudantes foi possível [re]conhecer que 

existiu em vários momentos e contextos a tomada de decisões, de terem agido por si 
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só, de se reconhecerem como parte integrante deste processo, as quais foram 

provocaram transformações em seu fazer cotidiano.  

As narrativas dos estudantes, possibilitam identificar o quão interessante são 

os fazeres, por vezes autônomos, as possibilidades de aprendizagem e os efeitos das 

relações constituídas durante a trajetória acadêmica.  Através de uma abordagem 

sistêmica não há como mencionar neutralidade, ou seja, o observador sempre fará 

parte dessa rede de relações que se estabelece em um contexto. A realidade do 

contexto não é inventada por nós, segundo Maturana (2001), a realidade passa a 

existir a partir do olhar do observador.  

 

6.3 PARÂMETROS PARA A ELABORAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

 

 Tematiza-se nesta seção a possibilidade de elaboração de um instrumento de 

orientações didático-pedagógicas organizado a partir das narrativas dos estudantes 

que ingressaram via Sistema Cotas para pessoas com deficiência na Educação 

Superior.  Reafirma-se que o processo analítico é sistêmico, respeitando e 

considerando as três dimensões da ciência moderna. Com base nos estudos de 

Vasconcellos (1995, 2006) o conceito de sistema se refere ao modo em que 

acontecem as relações ou ainda as conexões entre os elementos e as relações.      

 Fez-se necessário, ampliar o foco de análise das narrativas, no sentido de 

considerar a complexidade do sistema. Frente a esse processo complexo há outros 

dois fatores consideráveis: a causalidade linear, característica intrínseca ou 

característica do sistema. É destacável afirmar que as relações produzem 

experiências, ou seja, essas relações são compostas por elementos de ordem 

ambiental, social e emocional, independente da condição biológica do indivíduo. 

Portanto, as experiências narradas pelos próprios estudantes com deficiência 

desenham-se como parâmetros para a efetivação da aprendizagem na Educação 

Superior, através da vivência de metodologias ativa e participava, criando meios para 

o processo reflexivo, através das conversações, ao mesmo tempo, potencializando a 

autonomia do sujeito.  As condutas apresentadas pelos estudantes desse estudo, são 

analisáveis e interpretáveis bem como suscetíveis a inferências a partir das 

amarrações teóricas dessa Dissertação. 
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 Conclui-se que emergiram deste estudo alguns parâmetros que podem orientar 

o planejamento estrutural dos cursos de nível superior, por meio do pensamento 

sistêmico, em consonância com estudos e teorias mais recentes da área da 

aprendizagem, a fim de conceber o currículo de forma não-linear. Esses parâmetros 

estão organizados a partir de quatro eixos: 

 

Figura 5 – Eixos pedagógicos na perspectiva inclusiva 

 

 

Fonte: Elaboração da própria autora. 

  

1. Estrutura organizacional: a organização das condições de acesso à Educação 

Superior, no que se refere a garantia dos princípios da inclusão, como a plena 

permanência, aprendizagem e formação, através de ações preventivas com a 

inferência dos procedimentos de uma gestão de curso ativa e efetiva. Aqui 

refere-se a toda estrutura da instituição educacional que além de dar o acesso, 

como preconizado pela legislação vigente, também oferta as ações de apoio 

pedagógico que viabilizarão a permanecia do estudante no percurso 

acadêmico do ingresso a diplomação.  

 

1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

2 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

3 FORMAÇÃO CONTINUADA

4 FORTALECIMENTO DE AÇÕES INCLUSÃO 
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2. Projeto Político Pedagógico: o projeto deve ter como característica central a 

adequações e flexibilização curricular levando em consideração as dimensões 

de acessibilidade e os recursos de aprendizagem. Os estudantes refutaram 

qualquer possibilidade de minimizar e/ou facilitar os conteúdos. 

 

3.  Formação continuada: atitude de disponibilidade de aprender dos professores, 

no sentido de uma interlocução, o que vai possibilitar construir junto ao 

estudante, de forma colaborativa, estratégias que sejam indicadas para a 

aprendizagem. 

 

4. Fortalecimento de ações e inclusão: participação e colaboração dos colegas 

como possibilidade de apreensão dos conteúdos. Ressalta-se que foco das 

tarefas a serem desenvolvidas sejam voltadas para manter o estudante ativo, 

no controle de sua aprendizagem, através da relação do estudante com o 

ambiente.  
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7 POSSIBILIDADES PARA FINALIZAR 

 

 Esta pesquisa foi desenvolvida à luz da teoria da Biologia do Conhecer de 

Humberto Maturana entrelaçada no conceito de Plasticidade Cerebral de Alexander 

Luria, assim como, alicerçada no pensamento sistêmico de Maria José de 

Vasconcellos.  

A partir dos objetivos, das questões de pesquisa e posse dos dados foram 

elaboradas duas categorias principais. Sendo as quais: “Deficiência e processos de 

inclusão na Educação Superior” e “Autonomia e práticas pedagógicas”. Objetivou-se, 

portanto, caracterizar as práticas pedagógicas que favorecem a autonomia de 

estudantes com deficiência na Educação Superior, e, a partir dessas narrativas 

verificar/discutir/sistematizar bem como propor parâmetros para a elaboração de um 

instrumento de orientações didático-pedagógicas que atenda as especificidades da 

comunidade acadêmica. 

 Conforme detalhou-se anteriormente a pesquisa foi realizada com quatro 

estudantes de duas Unidades Universitárias e dois Cursos de Graduação presencial 

distintos.  Realizou-se as entrevistas nos locais indicados pelos próprios estudantes, 

tendo em vista favorecer a acessibilidade. Portanto, o local das entrevistas, consistiu 

em: dois a domicílio e dois nas dependências da universidade. Cada entrevista foi 

respondida em uma média de 90 minutos. Essas entrevistas, após transcritas, foram 

analisadas através da técnica de Análise de Conteúdo. 

 A partir da análise dos dados, dispostas no capítulo seis da Dissertação, 

concluiu-se o protagonismo na tomada de decisões dos estudantes no próprio 

processo de aprendizagem. Neste sentido, apostou-se nos estudantes, os quais 

puderam narrar sua história desde a escolha da universidade, curso, ingresso, 

percepções, desafios e principalmente as estratégias didático-pedagógicas que 

contribuíram para formação em nível superior. 

 As práticas pedagógicas narradas versam sob a dimensão da acessibilidade, a 

partir da qual, contemplaram-se três principais: Arquitetônica, Metodológica e 

Atitudinal. Essas dimensões caracterizam as práticas pedagógicas vivenciadas pelos 

estudantes, as quais contribuíram e estimularam ações mais autônomas na 

aprendizagem. 
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 A acessibilidade arquitetônica se sobressai nas narrativas de três estudantes, 

os quais afirmaram ter fundamental relevância na efetivação da aprendizagem no 

contexto acadêmico. Desse mesmo modo, inferiram ter acesso a um banheiro 

adaptado, rampa de acesso ao prédio, elevador, portas largas, boa iluminação, 

rampas no trajeto para o recinto da biblioteca e áreas de circulação dentro dos 

espaços internos desse recinto entre as prateleiras e estantes, as mesas e cadeiras 

adequadas, etc. propiciaram que as práticas pedagógicas tivessem efeitos na 

aprendizagem. Nas próprias palavras do estudante João esta dimensão tornou “o 

aprender tranquilo e com dignidade”.  

 A acessibilidade atitudinal também foi recorrente, no sentido de não haver 

preconceito, discriminação e estigmas quanta a deficiência apresentada. Os 

estudantes mencionaram que a conduta do contexto social de convívio caracteriza-se 

como ponto positivo, pois as atitudes dos professores, colegas e servidores sempre 

foram respeitosas e solicitas. Não havendo nenhum tipo de redução na exigência do 

aprendizado dos conteúdos curriculares, bem como nas avaliações.  

 Entende-se que as dimensões arquitetônicas e atitudinais foram basilares na 

tomada de decisões dos estudantes. Ter consciência do seu próprio processo de 

aprendizagem, no sentido de ser protagonista ativo, perpassa por essas relações 

efetivas, as quais motivam o sujeito. 

 A acessibilidade metodológica configura-se como as estratégias realizadas 

pelos professores no contexto da sala de aula. Assim, essas estratégias são 

possibilitadas conforme a necessidade do estudante, e, por vezes, partem da 

orientação do Núcleo de Acessibilidade através do serviço de Educação Especial. Os 

estudantes, destacaram principalmente as estratégias visuais, auditivas e práticas 

(sinestésicas). Essa identificação permite favorecer os estilos de aprendizagem, assim 

como, a capacidade de autonomia sobre suas habilidades para aprender. 

  Mesmo que não evidenciada nas narrativas, entende-se que a acessibilidade 

programática está articulada as demais dimensões. Essa acessibilidade consiste nas 

barreiras invisíveis que possam impedir ou dificultar a participação plena de todos os 

estudantes. Compreende-se essa ausência, pelo fato de os sujeitos não conhecerem 

os documentos legais que regem o processo de inclusão na Educação Superior.  

  De modo geral, a UFSM é considerada pioneira na construção e garantia da 

proposta de educação inclusiva pelo fato de instituir programas de inclusão social e 
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ações afirmativas no âmbito da Educação Superior, sendo reconhecida e utilizadas 

como referência em diferentes esferas e locais.  

 Dentre estes avanços, em específico no contexto micro, cita-se a criação da 

Coordenadoria de Ações Educacionais (CAED) que tem como finalidade desenvolver 

ações atinentes à inclusão na UFSM. As ações estão pautadas na inovação social e 

pedagógica principalmente no processo de acesso, permanência e aprendizagem à 

instituição. Como parte dessa estrutura, o Núcleo de Acessibilidade, vem desde 2007, 

desenvolvendo, construindo e aprimorando os serviços e suas ações estratégicas 

para a comunidade universitária. 

Os efeitos dessas ações foram reconhecidos e destacadas pelos estudantes, 

mesmo que atualmente não sejam acompanhados no Atendimento Educacional 

Especializado. Para João o Núcleo oportuniza o acesso no âmbito institucional e 

acolhe o desejo da pessoa com deficiência poder estar na universidade. 

Buscou-se também discutir os desafios que os estudantes com deficiência 

encontram para autorregular seu processo de aprendizagem. Esse objetivo foi 

contemplado em partes, pois evidenciou-se que a compreensão da questão no ato da 

entrevista ficou prejudicada, pois a pergunta foi lida várias vezes, sendo necessário 

contextualizar o termo autorregular.   

Destaca-se a narrativa de Paulo, que por sua vez narrou as diferentes 

estratégias de estudo utilizadas para aprendizagem do conteúdo formal, entretanto, 

não está atingindo a compreensão desejada. Para além disso, o estudante não está 

frequentando o Atendimento Educacional Especializado no Núcleo de Acessibilidade, 

pois encontra dificuldade no deslocamento até o campus da UFSM. Assim, não há 

uma interlocução direta entre Estudante-Núcleo-Professor, a fim de estar auxiliando 

na organização da rotina e nas estratégias de estudos. 

Na última seção tematizou-se sobre os parâmetros para a elaboração de um 

instrumento de orientações didático-pedagógicas que atenda as especificidades da 

comunidade acadêmica. Os parâmetros resultam dos elementos presentes nas 

práticas pedagógicas indicados pelos estudantes como influentes, promovendo a 

autonomia na tomada de decisão e reguladores do seu próprio processo de 

aprendizagem. Então, organizou-se os parâmetros a partir de quatro eixos principais, 

sendo os quais: Estrutura organizacional; Projeto Político Pedagógico; Formação 

continuada; e Fortalecimento de ações de inclusão.  
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Esses parâmetros têm como finalidade servir como eixos norteadores da 

prática pedagógica bem como de orientação para conceber um currículo de forma 

não-linear.  

Ao finalizar este percurso investigativo, considero que o objetivo da pesquisa 

foi atingido. A autonomia perpassa os processos de aprendizagem dos estudantes 

com deficiência nos níveis mais elevados de ensino. As narrativas produzidas sobre 

as práticas pedagógicas, analisadas à luz do paradigma sistêmico, permite perceber 

o sujeito a partir das relações com os outros e com o mundo que o rodeia refletindo 

acerca do diálogo entre indivíduo e seu contexto. Os achados desta Dissertação 

evidenciam que as atitudes de disponibilidade dos professores produzem 

práticas pedagógicas dignas e efetivas potencializando a autonomia nas 

aprendizagens acadêmicas inerentes à Educação Superior.  

A título de finalizar esse trabalho, acenasse que o tema “Inclusão de estudantes 

com deficiência na Educação Superior” demarca poucas produções enquanto 

fenômeno educativo, principalmente no que tange o protagonismo discente. Dessa 

forma, é de suma importância produzir conhecimento e disseminá-lo. Pensando 

sistemicamente, é apostar na visão de mundo, implicando na contextualização do 

sistema através das relações do indivíduo com o ambiente. 

Assim, encerra-se esta Dissertação e este ciclo acadêmico. Ressalta-se, que 

este estudo se apresenta como uma das diversas possibilidades de refletir/elaborar 

práticas pedagógicas prazerosas, a fim de tencionar a aprendizagem dos estudantes 

com deficiência na Educação Superior. Estas possibilidades, estão alicerçadas nos 

estudos de Humberto Maturana sob à luz do pensamento sistêmico, e que não se dão 

por encerrado tais conversações, ao contrário, amplia-se o anseio por novos escritos.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO 
EDUCACIONAL 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 

1. Idade: _____       Sexo:  M (  )  F (  ) 

 
2. Fale sobre o seu ingresso pelo Sistema de Cotas na UFSM? 

 
3. Você conhece os documentos legais de inclusão educacional na Educação 

Superior? Quais?  

 
4. A partir da sua experiência como estudante cite os pontos positivos e as 

fragilidades da inclusão educacional na UFSM? 

 
5. Como você considera as suas experiências de aprendizagem na UFSM? 

 
6. Quais foram os desafios enfrentados para regular sua aprendizagem no 

curso de Graduação na UFSM? 

 
7. Você destacaria algum professor que estimulou sua autonomia na UFSM? 

Porque?   

 
8. Na sua opinião quais as práticas pedagógicas influenciaram a sua 

autonomia na aprendizagem?  

 
9. Você gostaria de pontuar alguma outra questão que não foi mencionada 

anteriormente? 

 
 


