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RESUMO 

Desde os anos de 1990, a Inclusão Social passou a ser um assunto recorrente nas mais 

diversas áreas da sociedade, entre elas, as instituições de ensino superior. Desde que se tornou 

imperativo de Estado, as pessoas com deficiência, como são denominados pela lei, 

conquistaram espaço social. Com isso, mais informações foram estabelecidas em caráter 

legal. A última delas, a Lei nº 13.146, de junho de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, explana, além de outros aspectos, sobre a educação superior e a inclusão 

(BRASIL, 2015). Sendo assim, as políticas públicas inclusivas dos anos mais recentes 

fomentaram a abertura de oportunidades e muitos ingressam no ensino superior. Todavia, 

muitos quantos? Quem? Que caminhos os levaram até a universidade? São perguntas que 

persistem. Com isso, foi proposta uma investigação com o objetivo de mapear os alunos 

graduandos autodeclarados com deficiência nos cursos da Universidade Federal de São João 

del-Rei (UFSJ) e conhecer seus desafios e suas conquistas ao longo de suas trajetórias de vida 

escolar e no ensino superior. A pesquisa foi desenvolvida buscando agregar diversas 

informações acerca do tema de forma que, inicialmente, foi feita uma revisão bibliográfica em 

diferentes bancos de dados, seguido de um levantamento de documentos legais desde a 

Constituição Federal de 1988 traçando os caminhos percorridos para a democratização do 

ensino superior. Posteriormente, realizou-se um trabalho de campo, iniciado com um 

questionário aplicado no conjunto de alunos com deficiência em situação de inclusão na 

universidade. Destes, posteriormente, 03 foram entrevistados, na perspectiva da entrevista 

narrativa. Para a análise, a teoria de Pierre Bourdieu foi o arcabouço teórico-metodológico, 

predominante, a partir dos conceitos de herança cultural, dos diversos tipos de capital e de 

habitus. Assim, a pesquisa possibilitou conhecer o perfil dos alunos com deficiência da UFSJ 

bem como a trajetória escolar de alguns e, com isso, compreender o que fizeram para 

conseguirem alcançar o ensino superior. Alunos provenientes de camadas de baixo poder 

aquisitivo e com deficiência tiveram seu acesso permitido à Universidade nos últimos anos. 

Não é possível pensarmos nisso sem considerarmos como a Lei das Cotas (Lei 12.711, de 29 

de agosto de 2012) influenciou de forma positiva esse ingresso. Evidencia-se que, dentre os 

alunos com deficiência matriculados na UFSJ, boa parte deles não teria a possibilidade da 

continuidade dos estudos em nível superior (BOURDIEU, 2015). Já as entrevistas 

apresentaram aproximações e distanciamentos entre os alunos. A interrupção dos estudos, o 

incentivo de continuarem estudando por pessoas de fora do círculo familiar e o pertencimento 

a um grupo foram algumas das aproximações constatadas. Nesse tocante, as teorias de 

Bourdieu acerca da intenção da família de transmitir seu status quo para os descendentes 

foram afirmadas. Os três tiveram como incentivo principal amigos, colegas de trabalho e, no 

caso de Ana, os intérpretes da LIBRAS com quem convivia no período escolar. Outra questão 

que sobressaiu nas entrevistas, é que a relação aluno-professor ainda é um desafio. Para uma 

atitude inclusiva, tem que haver empenho e levar em consideração as necessidades individuais 

e o reconhecimento da heterogeneidade das turmas de graduação. Conclui-se também que a 

revisão de conceitos e atitudes é essencial. A experiência como pesquisador gerou reflexões. 

Em especial, no contato com os entrevistados, foi possível repensar minhas próprias atitudes 

enquanto profissional e pesquisador. O ato de pesquisar gera trocas de conhecimentos e o 
reconhecimento em algumas situações, que, inevitavelmente, compele a uma profunda 

reflexão sobre a realidade pesquisada, mas, talvez, principalmente, sobre nós mesmos. 

 

Palavras-chave: Inclusão – Ensino superior – Deficiência –Trajetória escolar 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Since the 1990s, Social Inclusion has become a recurring issue in the most diverse areas of 

society, including higher education institutions. Since it became a state imperative, people 

with disabilities, as they are called by law, have conquered social space. As a result, more 

information was established on a legal basis. The last of them, Law No. 13,146, of June 2015, 

known as the Statute for Persons with Disabilities, explains, in addition to other aspects, on 

higher education and inclusion (BRASIL, 2015). Thus, the inclusive public policies of the 

most recent years have fostered the opening of opportunities and many enter higher education. 

However, how many? Who? What paths took you to the university? These are questions that 

persist. With that, an investigation was proposed with the objective of mapping self-declared 

undergraduate students with disabilities in the courses of the Federal University of São João 

del-Rei (UFSJ) and to know their challenges and achievements along their trajectories of 

school life and teaching higher. The research was developed seeking to aggregate various 

information about the theme so that, initially, a bibliographic review was made in different 

databases, followed by a survey of legal documents since the Federal Constitution of 1988 

tracing the paths taken for the democratization of education higher. Subsequently, fieldwork 

was carried out, initiated with a questionnaire applied to the group of students with disabilities 

in situations of inclusion in the university. Of these, later, 03 were interviewed, in the 

perspective of the narrative interview. For the analysis, Pierre Bourdieu's theory was the 

predominant theoretical-methodological framework, based on the concepts of cultural 

heritage, the different types of capital and habitus. Thus, the research made it possible to 

know the profile of students with disabilities at UFSJ, as well as the school trajectory of some 

and, with that, understand what they did to achieve higher education. Students from low 

income groups and with disabilities have been allowed access to the University in recent 

years. It is not possible to think about this without considering how the Quota Law (Law 

12,711, of August 29, 2012) positively influenced this entry. It is evident that, among students 

with disabilities enrolled at UFSJ, a good part of them would not have the possibility of 

continuing their studies at a higher level (BOURDIEU, 2015). The interviews, on the other 

hand, presented approximations and distances between students. The interruption of studies, 

the incentive to continue studying by people outside the family circle and belonging to a 

group were some of the approaches found. In this regard, Bourdieu's theories about the 

family's intention to convey its status quo to descendants have been affirmed. The three of 

them had as their main incentive friends, co-workers and, in the case of Ana, the LIBRAS 

interpreters with whom she lived during the school period. Another issue that stood out in the 

interviews is that the student-teacher relationship is still a challenge. For an inclusive attitude, 

there must be commitment and take into account the individual needs and the recognition of 

the heterogeneity of undergraduate classes. It is also concluded that the revision of concepts 

and attitudes is essential. The experience as a researcher generated reflections. In particular, in 

contact with the interviewees, it was possible to rethink my own attitudes as a professional 

and researcher. The act of researching generates knowledge exchanges and recognition in 

some situations, which inevitably compels a deep reflection on the researched reality, but, 

perhaps, mainly on ourselves. 

 

Keywords: Inclusion – Higher education – Disability – Trajectory 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A trajetória que trilhei me levou ao questionamento do presente projeto de pesquisa. 

Rememorando minha trajetória escolar, que se deu nas décadas de 1980 e 1990 na educação básica, 

eu me encaixava entre os com poucas chances de sucesso escolar por ser oriundo das camadas 

sociais mais baixas em meio a filhos de empresários, incluindo o gerente da grande empresa da 

cidade, e em turmas nas quais a quantidade de pessoas negras era minoria. Pensando naquela época, 

não me recordo de colegas de classe com deficiência. Na verdade, era muito comum a permanência 

desses sujeitos em instituições especiais, que eram, na verdade, um depósito dos excluídos pela 

sociedade. Até aquele momento de formação básica, a preocupação com a inclusão não era presente 

em minha vivência. 

Com o passar do tempo, ao concluir o Ensino Médio e estudar em escola do Sistema “S”1 no 

curso de Ajustagem Mecânica, eu me vi inserido na indústria, onde passei os próximos 13 anos de 

minha vida, incluindo dois anos de uma especial vivência no interior de São Paulo. Por todos esses 

mais de dez anos, comecei a observar pessoas com deficiência inseridas nas indústrias. Esse 

primeiro contato fazia-me questionar, mesmo que superficialmente, os caminhos que as levaram até 

ali. Não raro, os anos passavam e essas pessoas continuavam na mesma função sem possibilidade 

alguma de promoção. Para ter acesso a uma dessas indústrias, a documentação de entrada passava 

por um rapaz na portaria, que conferia tudo, inclusive os materiais e equipamentos para a execução 

dos trabalhos. Os anos passaram e o “rapaz da portaria”, que tinha como deficiência o encurtamento 

dos membros superiores, continuava lá, no mesmo lugar e função. Ele e muitos outros, embora no 

mercado de trabalho, se encontravam estagnados e estigmatizados por suas supostas deficiências. 

Em meados da década de 2000, com fins religiosos, passei a ter contato com um grupo, em 

especial, de pessoas com deficiência: os surdos. Nesse período, comecei a desenvolver o 

conhecimento do idioma e, ao mesmo tempo, vínculos de amizade, os quais perduram até hoje. 

Como muitos outros que atualmente são intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 

iniciei a aprendizagem desta Língua com o contato com a comunidade surda. Somente anos depois, 

fiz cursos de formação e especialização na área. Nesse período, era raro um surdo almejar e 

alcançar o ensino superior e a produção científica. Em um período de aproximados 14 anos de 

convivência, a maioria dos surdos, na minha atual cidade de residência, Barbacena, trabalhava 

como empacotadores de supermercado e como trabalhadores de linha de produção de produtos 

alimentícios. Mudei para uma cidade do sul de Minas Gerais, e boa parte deles trabalhava em linhas 

de produção de peças para veículos entre outros trabalhos de repetição. Alguns poucos almejavam o 

 
1 Entidades corporativas com foco em treinamento profissional, pesquisa e assistência social, entre elas o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. (BRASIL, 2020). 
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ensino superior, mas o objetivo final, em quase todos os casos que conhecia até então, era serem 

professores da LIBRAS. Era como se as portas nunca fossem abertas para cursarem, aprenderem e 

ensinarem outras temáticas. 

Uma situação instigante para mim se deu por volta de 2007 quando, em conversa com um 

amigo surdo, na época com 17anos, ele contava sobre sua experiência, em anos anteriores, em uma 

instituição bem conhecida de assistência a pessoas com deficiência. Ele observava o local onde 

diariamente estava. Lá, havia pessoas, as quais, segundo suas expressões, apresentavam problemas 

mentais, não se moviam e não conseguiam sequer reter a saliva, que escorria pelo canto da boca. 

Ele, em uma atitude reflexiva, questionava sobre o porquê de sua estadia ali. De acordo com ele, 

essa sensação de não pertencimento fez com que ele, usuário da LIBRAS, tentasse estabelecer 

comunicação com sua mãe de forma que ela compreendesse sua angústia. Enquanto ele contava, eu 

me esforçava para conter as lágrimas. Esse amigo, ao conversar com a mãe, tentou explicar que não 

retornaria mais àquela escola. Disse que não se sentia bem, pois muitos lá não conseguiam pensar, e 

que ele pensava que não era como eles. Depois dessa conversa, com o apoio da mãe, ele foi 

matriculado no ensino regular. Embora fora da faixa etária, continuou seus estudos até se formar. 

Essa conversa, que durou apenas alguns minutos, me fez pensar ainda mais em questões inclusivas. 

Nos últimos dez anos, em atuação profissional como tradutor intérprete da LIBRAS, sendo 

os últimos três anos em universidade pública, as inquietações acerca da inclusão de pessoas com 

deficiência continuaram a me perpassar. Nesse contato com novos saberes e conhecendo novas 

possibilidades de desenvolvimento, pude conhecer professores que tratavam do tema com 

segurança. Confesso que, em algumas situações, como em um ano anterior, na Semana da 

Pedagogia, cuja temática escolhida foi a inclusão, eu queria mais prestar atenção do que interpretar 

para os surdos presentes. Não somente nessa ocasião, mas em outros momentos quando o tema era 

tratado, e ainda é, um nome sempre soava: professora Jaqueline. Em alguns raros momentos, pude 

assistir, sem precisar interpretar, mas desejava sempre entender mais sobre o assunto. A 

oportunidade de entrar no mestrado em Educação e ter como orientadora a professora de amplo 

conhecimento sobre o tema tem sido um momento de grandes desafios, porém sempre repletos de 

aprendizado e de elucidações na área da inclusão. 

 As políticas públicas inclusivas dos anos mais recentes fomentaram a abertura de 

oportunidades e muitos ingressam no ensino superior. Todavia, muitos quantos? Quem? Que 

caminhos os levaram até a universidade? São perguntas que persistem. 

Com isso, propus mapear os alunos graduandos autodeclarados com deficiência nos cursos 

da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e conhecer seus desafios e suas conquistas ao 

longo de suas trajetórias de vida escolar e no ensino superior. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Para compreender as questões elencadas anteriormente, primeiro, é importante entender 

como o processo inclusivo vem se desenvolvendo no decorrer dos séculos até os nossos dias. Esse 

entendimento histórico pode revelar o longo processo não linear que perpassou pela exclusão, 

integração e inclusão em todos os aspectos da vida da pessoa com deficiência. Embora 

esquematizados por períodos, é imprescindível compreender que os processos de inclusão, 

integração e exclusão se mantêm na sociedade até o presente momento, não sendo possível 

delimitar temporalmente a abrangência de cada um deles. Em sequência, um recorte específico é 

feito concernente a documentos legais, que tratam da inclusão no ensino superior. Nele, será 

possível abarcar momentos significativos e conquistas para as pessoas com deficiência.  

 Em seguida, é mapeado como o tema da inclusão, em especial no ensino superior, ganha 

espaço entre as pesquisas de mestrado e doutorado com o objetivo de entender o quanto 

cientificamente é produzido acerca do tema em questão.  

 Com o desenvolvimento das discussões sobre o tema, vários conceitos e termos foram 

cunhados com a intenção de compreender com mais clareza como os acontecimentos históricos e 

sociais se relacionavam com cada termo. Para a continuidade, faz-se necessário elucidar termos 

como exclusão, integração e inclusão além das diversas nomenclaturas para se referir às pessoas 

com deficiência. 

 

1.1 Conceituando os termos 

 

O tema e os termos exclusão e inclusão são recorrentes nas mais diversas áreas. Cada 

sociólogo, filósofo e psicólogo, entre outros, trata do tema a partir de determinadas concepções. 

Sawaia (2014) trata do tema de forma a fazer refletir o modo como são usados nos diversos 

contextos sociais. Para ela, o termo é “usado hegemonicamente nas diferentes áreas do 

conhecimento, mas pouco preciso e dúbio do ponto de vista ideológico” (SAWAIA, 2014, p. 7). Por 

ser um tema que gera ambiguidades, alguns autores sustentam a ideia de mudança dele para um que 

supere as imprecisões do termo em questão. 

 Diversas situações da vida em sociedade são tratadas como exclusão. Em uma variedade de 

casos e sentidos, na maioria das vezes, ela é relacionada ao binômio inclusão/exclusão. Dentro 

desse termo “guarda-chuva”, são abarcadas as mais variadas situações sociais. Entre os excluídos, 

podem ser citados os idosos, as minorias étnicas, os desempregados, os refugiados e as pessoas com 
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deficiência, apenas para citar alguns, que, em determinadas situações ou momentos, podem ser 

considerados excluídos (WANDERLEY, 2014, p.19). 

 Wanderley (2014, p. 18) elabora um pensamento acerca do termo, o qual auxilia a 

compreendê-lo em toda a sua abrangência: “Os excluídos não são simplesmente rejeitados física, 

geográfica ou materialmente, não apenas no mercado e de suas trocas, mas de todas as riquezas 

espirituais, seus valores não são reconhecidos, ou seja, há também uma exclusão cultural”. 

 O termo excluído, nesse sentido, vai além do fato de o indivíduo ser deixado de fora. A 

exclusão pode ocorrer mesmo quando o indivíduo, embora “dentro” social e geograficamente, não é 

levado em conta. Por isso, pensar e refletir a exclusão possibilita várias maneiras de ver e abordar o 

tema. Wanderley (2014, p.19) afirma que “qualquer estudo sobre exclusão deve ser contextualizado 

no espaço e tempo ao qual o fenômeno se refere”. 

No presente estudo, o termo exclusão estará pautado em duas perspectivas, e ambas com 

foco nas pessoas com deficiência. A primeira, referindo-se a um período quando a exclusão deixava 

de fora da sociedade as pessoas com deficiência, indo a extremos de violência física e extermínio. 

Embora a exclusão ocorra até os nossos dias, houve um período em que tal atitude era mais 

evidente. A segunda, quando as pessoas com deficiência são vistas como parte da sociedade, mas 

com acesso e permanência à educação, posteriormente ao ensino superior e ao conhecimento ali 

difundido, que lhes são privados.  

Outro termo utilizado com frequência é inclusão. Para Sassaki (1997, p. 39): 

 

Conceitua-se inclusão social como o processo pelo qual a sociedade se adapta para 

poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com deficiência (além de 

outras) e, simultaneamente, estas se preparam para assumir papéis na sociedade. A 

inclusão social constitui, então, um processo bilateral, no qual, as pessoas, ainda 

excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre 

soluções e efetivar a equiparação das oportunidades para todos. 

  

Pode-se apropriar desse conceito nesta pesquisa, pois ele habilita a pensar em inclusão como 

um processo, que, no decorrer do tempo, busca não a adaptação das pessoas com deficiência à 

sociedade e às escolas, e sim a sociedade como um todo buscar efetivas maneiras de se adaptar, a 

fim de que as pessoas com deficiência possam ter acesso e se manterem como parte do todo em 

igualdade de condições para seu desenvolvimento. Pensando, também, na forma cultural de 

exclusão salientada por Wanderley (2014), a inclusão cultural leva em conta as especificidades de 

cada pessoa e suas potencialidades de forma conjunta às dos demais participantes de seu âmbito 

social. 

Entremeio aos dois termos, um terceiro é muito encontrado em estudos e pesquisas que 

tratam do processo de inclusão no decorrer da história, como no caso do recorte a seguir: a 



 
 

13 
 

integração social. Essa prática visava a tirar as pessoas com deficiência da exclusão total da 

sociedade e posicioná-las dentro desta. A responsabilidade, porém, de se adequar seria única e 

exclusivamente da pessoa com deficiência e de seus apoiadores como se a sociedade estivesse 

aberta a eles. No entanto, para adentrarem, precisariam se adaptar, a fim de superarem as barreiras e 

conseguirem viver em sociedade. 

Na perspectiva de Sassaki (1997, p.33), essa integração social ocorre de algumas formas 

básicas, entre elas 

 

pela inserção pura e simples daquelas pessoas com deficiência que conseguiram ou 

conseguem, por méritos pessoais e profissionais próprios, utilizar os espaços físicos 

e sociais, bem como programas e serviços, sem nenhuma modificação por parte da 

sociedade, ou seja, da escola comum, da empresa comum, do clube comum etc. 

 

 Esses termos têm uma profundidade maior do que o apresentado aqui. Porém, com essa 

conceituação básica, possibilitam o desenvolvimento da pesquisa. A partir da compreensão desses 

três conceitos-chave, é possível analisar o desenvolvimento histórico do processo inclusivo com 

maior clareza.  

 

2.2 Modelos de deficiência 

 

 Outra discussão de relevância é quanto ao termo utilizado para se referir ao indivíduo que 

tem uma deficiência. Para pensar nesse assunto, torna-se primordial reconhecer que as pessoas com 

deficiência eram vistas no sentido de suas capacidades e possibilidades de acordo com o modelo 

predominante para analisá-los. Entre eles, precisamos compreender os modelos de deficiência e 

suas implicações na vida dos sujeitos. 

 Diversos autores (DINIZ, 2007; AUGUSTIN,2012; BISOL et al.,2017) consideram a 

existência de modelos, que, na verdade, podemos entender como formas conceituais acerca da 

deficiência e suas formas de compreendê-la. Assim como quando falamos de inclusão, exclusão e 

integração, não podemos determinar períodos e abrangências, ele se dá com os modelos de 

deficiência. Pode haver maior ação de um em detrimento de outro em determinados períodos, mas 

há a presença de todos eles na atualidade com suas vertentes atuando de acordo com suas formas 

conceituais.  

 O modelo médico tradicional esteve em alta a partir do século XVIII. Devido à necessidade 

de tratamento das sequelas ocasionadas por guerras e com o desenvolvimento da medicina, muito 

era preciso fazer para reabilitar os retornados dos campos de batalha. O modelo médico de 

deficiência tinha por objetivo principal buscar a cura para a patologia. Nesse modelo, a deficiência 
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seria um mal a ser vencido, mal que ninguém estaria disposto a conviver com ele (AUGUSTIN, 

2012). 

 No modelo mencionado, o foco exclusivo é o tratamento e cura levando em consideração 

apenas o diagnóstico como forma de resolução, e não as barreiras ou mesmo o sentimento dos 

envolvidos. Na verdade, as vertentes atuais do modelo médico abarcam, de certa forma, alguns 

desses aspectos, mas o seu objetivo principal se mantém. 

 Em meados do século XIX, um novo modelo passou a ser cunhado a partir de críticas ao 

modelo médico e pautado numa visão social da deficiência. O modelo social da deficiência teve seu 

berço na Grã-Bretanha. Em 1976, foi constituída a primeira entidade política, na qual seus membros 

eram deficientes, a Union of the Physically Impaired Agaisnt Segregation (UPIAS) (AUGUSTIN, 

2012, p. 3). 

 Sobre os modelos analisados, Diniz (2007, p. 11) esclarece:  

 

Se para o modelo médico, o problema estava na lesão, para o modelo social, a 

deficiência erao resultado do ordenamento político e econômico capitalista, que 

pressupunha um tipo ideal desujeito produtivo. Houve, portanto, uma inversão na 

lógica da causalidade da deficiência entre o modelo médico e o social: para o 

primeiro, a deficiência era resultado da lesão, ao passo que, para o segundo, ela 

decorria dos arranjos sociais opressivos às pessoas com lesão. Para o modelo 

médico, lesão levava à deficiência; para o modelo social, sistemas sociais 

opressivos levavam pessoas com lesões a experimentarem a deficiência. 

 

 Embora não sejam os únicos, os modelos médico e social influenciam profundamente a 

maneira de a sociedade moderna encarar as pessoas com deficiência. Nesse sentido, até mesmo a 

nomenclatura utilizada para designar os deficientes reflete qual concepção se utiliza. A discussão 

sobre o termo a ser usado é ampla. Desse modo, no decorrer da história, diversos termos foram 

criados. 

Para pensar em um termo que os identifica, é preciso analisar o objetivo que deve ser usado. 

À guisa de exemplo, Charles Gardou teve seu livro, A Sociedade Inclusiva, traduzido para o 

português no ano de 2018. O autor utiliza um termo para se referir aos deficientes que têm uma 

carga histórico-cultural que traz a atenção à ideia de equiparação. Em nota na apresentação, os 

tradutores esclarecem: “Optou-se pela não tradução do termo handicap por deficiência pelo fato 

dessa expressão guardar um sentido próprio na língua francesa que remete à equalização de 

oportunidades” (GARDOU, 2018, p. 9, grifos do autor). Com isso em mente, qual termo usar é uma 

pergunta que permanece em aberto. 

Por não termos ainda cunhado em nosso idioma um termo com a ideia de equidade que nossa 

Constituição sugere, esta dissertação utilizará os termos mais comuns nos textos legais e suas 

variações. Apesar disso, se nós os usarmos, não significa que somos partícipes de suas ideologias 
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inferiorizantes, mas que, por não haver um termo adequado, usaremos o que é usual. Na verdade, o 

termo que se usa tem sua relevância, mas a forma como sentimos o outro é que define nossa 

verdadeira forma de denominá-lo. 

 

2.3 Processo inclusivo: primeiros passos 

 

 Muitos autores tratam das atrocidades cometidas por povos antigos contra as pessoas com 

deficiência (PEREIRA,2009; TELFORD; SAWREY, 1974; SCHWARTZMAN, 1999; ARANHA, 

1999). Algumas culturas recém-nascidas, fora do padrão aceitável, eram sumariamente eliminadas 

(PEREIRA,2009, p.4). Com o aumento da influência do cristianismo, o ato de execução sumária 

começou a ser substituído por outra forma de exclusão mais sutil: a exclusão social. 

Correlacionando a deficiência com o pecado, instituições religiosas passaram a acolher esses 

diferentes em mosteiros e hospitais. No século V, instalações de reclusão estavam presentes em 

vários países (TELFORD; SAWREY, 1974) 

 Outros autores (PEREIRA; SARAIVA, 2017), nos ajudam a evitar generalizações no que 

tange ao histórico de sofrimento das pessoas com deficiência. Por exemplo, informações sobre 

como as pessoas com deficiência poderiam viver no Egito antigo podeajudar a pensar de forma 

mais ampla o assunto em questão; 

No que diz respeito especificamente à integração dos deficientes na sociedade, os 

estudos mostram que, no Antigo Egito, estes poderiam ser encontrados em 

diferentes estratos da sociedade, desde a classe dos faraós, nobres, artesãos, 

agricultores, até os escravos. A arte egípcia revela por meios dos afrescos, papiros, 

túmulos e múmias que, para alguns deficientes, foi possível viver uma vida normal 

e constituir família. (PEREIRA; SARAIVA, 2017, p. 171) 

  

Mesmo com a presença do ideal cristão, na Idade Média, não raro se associava o nascimento 

de uma criança com deficiência com a união de uma mulher com demônios, levando à queima tanto 

da mãe quanto do filho (SCHWARTZMAN, 1999). Segundo Aranha (1999), outras práticas 

também ocorriam. Espancamentos, torturas e maus-tratos das mais diversas formas eram imputados 

sobre eles. 

A partir do final do século XV, a revolução burguesa trouxe nova significância às pessoas 

com deficiência mais focada no caráter econômico. Com isso, as pessoas passaram a ser 

categorizadas entre produtivas ou não produtivas economicamente. Pode-se acrescentar a isso a 

visão organicista, que passou a ser desenvolvida com o avanço da medicina. Dessa maneira, o 

conceito espiritual da deficiência passou a ser substituído pelo conceito orgânico (SILVA; 

DESSEN,2001) 
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 Nos séculos subsequentes, diversas áreas de conhecimento desenvolveram concepções sobre 

o tema, provocando, assim, discussões e tomadas de ações sobre o assunto. Desse modo, nos 

séculos XVII e XVIII, iniciou-se, de certa forma, a institucionalização da educação especial. Já no 

século XIX, a responsabilidade do Estado em suprir as necessidades das pessoas com deficiência 

passou a ser considerada. 

 Levando em consideração o recorte histórico brasileiro compreendido entre 1988 e 2018, 

para fazer uma análise documental do processo ainda em andamento de democratização da 

educação e da inclusão de alunos com deficiência, foram examinadas e localizadas informações que 

tornam possível a criação de uma trajetória de conquistas ao longo de três décadas, amparadas por 

Leis, Decretos, Portarias, Pareceres e outros documentos, que nos permitem entender como esse 

processo se deu. 

Na visão de Silva e Diniz (2017, p.42): 

 

A Constituição Federal de 1988, resultado de lutas pela redemocratização política, 

garante direitos às pessoas com deficiência, entre os quais: igualdade no acesso à 

escola; acesso aos níveis mais elevados da educação, da ciência e das artes; 

coibição a toda a forma de discriminação e, principalmente, determinação da 

existência de acessibilidade. 

 

Com esse raciocínio inicial, fica evidente a garantia de que qualquer cidadão, incluindo as 

pessoas com deficiência, está entre estas com garantias constitucionais. Nesse contexto, é essencial 

ressaltar como as lutas e conquistas a favor dos deficientes se concretizam. 

Embora a Educação na perspectiva inclusiva ainda não fosse um imperativo de Estado em 

1988, a Constituição Federal promulgada naquele ano traz possibilidades de democratização da 

educação, que marcaram o “pontapé inicial” para consolidações futuras. Em seu Título I – Dos 

Princípios Fundamentais, Artigo 3º e inciso IV, apresenta uma informação relevante para o tema, a 

saber: “Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação” (BRASIL,1988, p.5). No Título II – Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, no Artigo 5º, declara: 

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade” (BRASIL,1988, p.5). Pode-se perceber, novamente, 

princípios democráticos de igualdade e da não discriminação.  

Em especial na década de 1990, houve um interesse nacional pautado principalmente em 

documentos internacionais, entre eles: Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), 

Declaração de Salamanca (1994), Declaração Internacional de Montreal (2001), Convenção da 
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Guatemala (1999) e Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (2008), 

proporcionando, em 1996, a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

nº 9.394(BRASIL,1996a).Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil 

(1988), a Lei 9.394/96 direciona a educação brasileira para moldes internacionais de não 

discriminação e para todos em qualquer instituição de ensino, quer pública ou privada, inclusive no 

ensino superior (ORRÚ,2017). 

Em apenas um ano da entrada em vigor da Constituição, a Lei 7.853, de 24 de outubro de 

1989 (BRASIL, 1989), propõe formas de apoio aos portadores de deficiência. Seu Artigo 2º 

garante: 

 

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 

educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância 

e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem 

seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

 

A partir de então, a responsabilidade do Estado fica evidente para criar meios, a fim de que 

essa parcela da população com deficiência possa alcançar a igualdade de oportunidade na educação 

em seus diversos níveis. Essa “Lei aponta para a necessária e urgente formação e qualificação de 

professores, que, nas diversas áreas do conhecimento, inclusive de nível superior, possa atender às 

demandas das pessoas com deficiência” (SILVA; DINIZ, 2017, p. 47). 

Embora com pontos positivos acerca dos deficientes e sua trajetória educacional, é possível 

considerar alguns contrapontos em relação às escolas especiais x escolas inclusivas. Segue recorte 

do trecho do Artigo 2º, que apresenta uma dissonância com a inclusão educacional: 

 

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e 

entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua 

competência e finalidade, aos assuntos objetos desta Lei, tratamento prioritário e 

adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

I - Na área da educação: 

a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como 

modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º 

graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas 

e exigências de diplomação próprios; 

b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas 

e públicas; 

c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento 

público de ensino; 

d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível 

pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, 

por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, a educandos portadores de deficiência; 

e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos 

demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo; 
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f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos 

e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no 

sistema regular de ensino (BRASIL, 1989). 

 

Quando se relê esse fragmento do texto legal à luz de uma perspectiva inclusiva, pode-se 

notar presentes pensamentos de integração social em lugar de inclusão. Na alínea “a”, o que 

aparentemente é um ganho, em seu final, pressupõe uma incapacidade da pessoa com deficiência, 

pois propõe “diplomação próprios” (BRASIL, 1989). Embora não apresente clareza do assunto, 

com o uso do termo diplomação próprios, subentende-se que os diplomas oferecidos pela educação 

especial seriam diferenciados; ou seja, ao invés de adaptações no currículo geral que permitissem a 

inclusão dos alunos com deficiência, eles são, na verdade, integrados ao sistema sem serem de fato 

incluídos. 

 A alínea “b” incentiva a criação de escolas especiais, públicas e privadas, para receber a 

nova “clientela” em ambientes educacionais. Observando do ponto de vista processual, essa alínea 

traz avanços. Os antes excluídos educacionalmente passam a poder terem acesso e permanência no 

sistema de ensino. É sem dúvida um grande progresso para os ideais democráticos da época, 

favorecendo assim o ensino a pessoas com deficiência. Ainda assim, esse acesso e permanência, nos 

moldes da integração social, os colocam dentro do sistema, mas fora do convívio normal com 

alunos ‘sem deficiência’. 

Um pouco adiante, na alínea “e”, vislumbra-se a possibilidade de alunos com deficiência 

integrarem escolas do ensino regular caso fossem “capazes de se integrarem” ao sistema regular de 

ensino. Esse trecho reforça que, no período em que a tentativa de integração social se fazia presente 

em documentos legais, a sociedade e os sistemas apenas recebiam alunos com deficiência sem, 

entretanto, criarem as condições para seu acesso e permanência, estes sendo de responsabilidade 

unilateral e específica do alunado com deficiência. Nesse entendimento, pode-se dizer que tanto a 

Constituição Federal de 1988 quanto a Lei citada encontram-se em um limiar, numa fronteira de 

mudanças de conceitos, da integração social para a inclusão social.   

A Lei 7.853 (BRASIL, 1989) busca fomentar um meio termo: nem exclusão total, nem 

inclusão. A alínea “d”, por exemplo, oferece a educação, mas dentro dos ambientes hospitalares 

instaurados. Embora distante dos princípios inclusivos, essa Lei começa a trazer possibilidades aos 

outrora expurgados da sociedade e de seu direito à educação. 

 Ainda, na mesma perspectiva da Lei 7.853, no ano de 1994, foi publicada a Política 

Nacional de Educação Especial, documento que, diferente de outros na direção de lidar com as 

barreiras educacionais, não é facilmente localizado nem mesmo no sítio do Ministério da Educação 

(MEC). Em pesquisa e marcos legais fomentados pelo MEC, é possível perceber como nesse 

período a inclusão não era prioridade. O documento esclarece: 
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Em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando o 

processo de ‘integração instrucional’ que condiciona o acesso às classes comuns de 

ensino regular àqueles que ‘[...] possuem condições de acompanhar e desenvolver 

as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo de 

alunos ditos normais’ (p. 19). Ao reafirmar pressupostos construídos a partir de 

padrões homogêneos de participação e aprendizagem, a Política não provoca uma 

reformulação das práticas educacionais de maneira que sejam valorizados os 

diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum, mas mantendo a 

responsabilidade da educação desses alunos exclusivamente no âmbito da educação 

especial (BRASIL, 1994 apud BRASIL, 2008). 

 

 Fica evidente nesse trecho a confissão de que, no período em voga, depois da promulgação 

da Constituição Federal até o ano de 1994, o Brasil pouco se desenvolveu em políticas públicas e 

leis que amparassem uma perspectiva inclusiva. 

  No entanto, no mesmo ano, internacionalmente, a questão estava em andamento. A 

Conferência Mundial da Educação Especial, ocorrida entre os dias 7 e 10 de junho de 1994, resultou 

no que se conhece como Declaração de Salamanca. Após identificar o local e os envolvidos, essa 

Declaração estabelece: 

 

[...]reafirmamos o nosso compromisso para com a Educação para Todos, 

reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação para as 

crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do 

sistema regular de ensino e reendossamos a Estrutura de Ação em Educação 

Especial, em que, pelo espírito de cujas provisões e recomendações, governo e 

organizações sejam guiados (UNESCO, 1994). 
  

 A referida Declaração, sem dúvida, se tornou um grande incentivo mundial para a educação 

em uma perspectiva inclusiva, em especial para a Educação Básica. 

A LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996a), tem por objetivo 

estabelecer as “diretrizes e bases da educação nacional” e, no Artigo 1º, no primeiro parágrafo, 

especifica que “esta Lei disciplina a educação escolar”. Entende-se, portanto, que a educação 

escolar deve ser desenvolvida nas instituições próprias. Com isso em mente, fica evidente que a 

educação superior está inclusa nas diretrizes que esse documento estabelece. 

O Artigo 3º trata dos princípios pelos quais o ensino será ministrado e o inciso I estabelece a 

“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1996a). Em certo 

sentido, tende a desenvolver um pensamento não homogêneo no que concerne ao alunado. Por 

haver grande diversidade funcional entre os alunos, é necessário prover condições de acesso a essa 

massa heterogênea de pessoas; entre estas, estão as pessoas com deficiência que necessitam de 

adaptações ou prover a acessibilidade em suas diversas dimensões. 
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Os Artigos 58, 59 e 60 tratam da modalidade de ensino Educação Especial e apontam, para 

quando começar, de quem é a responsabilidade, onde serão atendidos e como serão ensinados. Em 

um recorte desses artigos, têm-se as respostas a esses pontos levantados: 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 

de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais. 

 § 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.  

[...] 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais:  

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 

para atender às suas necessidades;  

[...] 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes comuns;  

[...] 

Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a 

ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria 

rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições 

previstas neste artigo (BRASIL, 1996a). 

 

Embora a LDB tenha trazido luz às formas como as pessoas com deficiência teriam 

garantidos seus direitos e à Educação Escolar, sendo como parte dela o ensino superior, fica 

evidente, nesse caso, a garantia de adaptações ao acesso, permanência e finalização dos estudos. A 

partir desse período, as informações quanto ao ensino superior desses sujeitos começaram a se 

tornar mais evidentes em textos legais. 

 

2.4 Histórico legal da inclusão no ensino superior 

 

Em outro ponto da Carta Magna, os princípios de inclusão se tornam ainda mais sonoros. No 

Título VII, no Capítulo III, em sua Seção I, trata das formas da Assistência Social, em especial na 

Educação, e em seu artigo 208, os incisos III e V declaram: “III - atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; V - acesso 

aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 

um” (BRASIL,1988, p.5). Esses incisos permitem vislumbrar o acesso das pessoas com deficiência 

ao ensino superior como principal área onde o ensino e a pesquisa juntamente com a extensão são 

indissociáveis. Conjeturando ainda mais, por fazer farte do ensino regular e da educação escolar, 

abre-se a possibilidade de que um Atendimento Educacional Especializado seja oferecido no ensino 
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superior. Embora não claramente exposto, a Constituição Federal dava margem para pensar em 

inclusão de pessoas com deficiência nos níveis mais elevados do ensino. 

Quanto à Educação Superior, quando a Declaração de Salamanca entrou no tema Linhas de 

Ação em Nível Nacional, Política e Organização, o item 14 esclarece: “Legislação deveria 

reconhecer o princípio de igualdade de oportunidade para crianças, jovens e adultos com 

deficiências na educação primária, secundária e terciária, sempre que possível em ambientes 

integrados” (UNESCO, 1994, p.7). A nomenclatura utilizada na época desse documento faz 

referência ao ensino superior como educação terciária, como até então aquele período era 

conhecido. Que as leis e políticas públicas precisariam pensar no acesso ao ensino superior foi 

apregoado no item 17 quando foi apresentado: 

 

17. [...]Provisões necessárias deveriam também ser feitas no sentido de assegurar 

inclusão de jovens e adultos com necessidade especiais em educação secundária e 

superior bem como em programa de treinamento. Atenção especial deveria ser 

dada à garantia da igualdade de acesso e oportunidade para meninas e mulheres 

portadoras de deficiências (UNESCO, 1994, p.7). 

 

Corrobora esse pensamento um documento interno sem efeito de lei intitulado Aviso 

Circular nº 277/96 (BRASIL, 1996b) – Dirigido aos Reitores das IES solicitando a execução 

adequada de uma política educacional voltada aos portadores de necessidades especiais. De acordo 

com Martins, Leite e Fonseca (2015): 

 

O texto dessa circular menciona que, devido ao fato de os levantamentos 

estatísticos no Brasil não contemplarem naquele período o atendimento 

educacional disponível às pessoas com deficiência, havia dificuldade na exposição 

de dados acerca do número de estudantes concluintes do ensino médio (naquele 

tempo chamado de 2º grau) e do número daqueles que ingressavam no ensino 

superior. 

 

Interessante pontuar como estes anos, 1994-1996, foram importantes para a inclusão dos 

“deficientes” no nível mais elevado de ensino: o ensino superior. O Aviso Circular é datado de 8 de 

maio de 1996 (BRASIL, 1996b). Embora em tramitação, a Lei de Diretrizes e Bases só teria sua 

entrada em vigor meses à frente no mesmo ano. Ainda assim, o Aviso Circular 277 já 

conscientizava sobre a necessidade de tomada de ação em relação à inclusão. Em parte, o 

documento informa: 

 

É, no entanto, elevado o número de solicitações – tanto dos pais, dos alunos 

portadores de deficiência, quanto das próprias instituições de ensino superior – no 

sentido de que seja viabilizado o acesso desses candidatos ao 3º grau, razão pela 
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qual o tema acesso e permanência do educando portador de deficiência está sendo 

objeto de estudos pelas maiorias das IES (BRASIL, 1996b). 

 

O restante do documento, assinado pelo até então ministro da Educação, apresenta uma série 

de sugestões quanto ao que fazer para garantir o acesso e a permanência. Nessas sugestões, usam-se 

termos como “flexibilidade”, “adaptação” e “criação” (BRASIL, 1996b). A utilização dessas 

palavras pode ser considerada o prenúncio de transformações no modo de ver e entender as pessoas 

com deficiência. Poucos anos antes, a Política Nacional de Educação Especial utilizava-se de 

expressões rígidas e inflexíveis, em que os alunos com deficiência precisariam acompanhar o ritmo 

dos alunos considerados sem deficiência. Esse documento, sem efeito de lei e, por assim dizer, nos 

bastidores, começou a despontar um universo de futuras possibilidades em relação à educação 

superior para os indivíduos com deficiência. 

 Todavia, para a garantia dessas possibilidades, o Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 

19992, três anos depois da LDB, estabeleceu critérios para a identificação da pessoa com deficiência 

e seu acesso às diversas atividades sociais, inclusive o ensino superior. O Artigo 27 do referido 

Decreto regulamenta algumas ações que as instituições de ensino superior precisam adotar: 

 

Art. 27. 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. § 1º As disposições deste artigo aplicam-se, também, ao sistema 

geral do processo seletivo para ingresso em cursos universitários de instituições de 

ensino superior. § 2º O Ministério da Educação, no âmbito da sua competência, 

expedirá instruções para que os programas de educação superior incluam nos seus 

currículos conteúdos, itens ou disciplinas relacionadas à pessoa portadora de 

deficiência (BRASIL, 1999). 

 

Este Artigo trata de dois aspectos de extrema relevância para o desenvolvimento do processo 

inclusivo brasileiro. Do seu início até o primeiro parágrafo, trata de atitudes inclusivas para a 

garantia do acesso dos alunos com deficiência, inclusive nos processos seletivos de acesso ao 

ensino superior. No segundo parágrafo, trata de currículos e formação de professores. Essa 

informação é válida, pois, a partir desse momento, com o aumento da possibilidade de acesso de 

pessoas com deficiência, professores das diversas instâncias educacionais precisariam estar 

preparados para o novo alunado. Para tanto, a formação dos novos professores deveria estar pautada 

em processos inclusivos e no conhecimento sobre ele. 

Há 20 anos, muitos dos direitos das pessoas com deficiência já eram garantidos por lei, mas 

ainda não eram efetivados na prática. Embora não seja diferente nos dias de hoje, na época em 

questão, isso se torna evidente quando analisados documentos censitários do Ministério da 

 
2Regulamenta a Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, de dez anos antes. 
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Educação, em que, apenas em 2009, informações individuais dos alunos passaram a ser coletadas e 

verificado estatisticamente o aumento deles no ensino superior. 

 Em relação a esses dados, é possível observar uma morosidade de inserção de lei já 

promulgada em efetiva ação, massabe-se que, mesmo antes de os alunos com deficiência se 

tornarem dados de planilhas, eles já estavam presentes no ensino superior. A importância estatística 

se faz por dar visibilidade a um grupo antes negligenciado e subalternizado. Por isso, a publicação 

de leis voltadas à inclusão continuou a ganhar espaço após o ano 2000. 

 Não é possível acreditar que leis e decretos sejam fomentados apenas pela boa vontade de 

dar às pessoas com deficiência o que por direito elas já tinham. Antes, estas se davam e continuam 

assim devido a lutas, movimentos sociais e esforços de coletividades para fazer valerem os direitos 

de igualdade a todos. 

 Em âmbito social, os deficientes passaram a ter liberdade de ir e vir com prioridade em 

assentos reservados. No Plano Nacional de Educação (PNE) contido na Lei 10.172, de 9 de janeiro 

de 2001, entre as metas, existiam diversas diretamente relacionadas a pessoas com deficiência. No 

item 8.1 da referida Lei, quando se trata de atendimento a alunos com deficiência no ensino 

superior, até 1998, não havia dados sobre essa ação (BRASIL, 2001). 

 A partir de 2005, o MEC lançou o Programa de Acessibilidade na Educação Superior 

(Incluir) que, em sua apresentação no site oficial, seria: 

 

O Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir) propõe ações que 

garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições federais de 

ensino superior (Ifes). O Incluir tem como principal objetivo fomentar a criação e a 

consolidação de núcleos de acessibilidade nas Ifes, os quais respondem pela 

organização de ações institucionais que garantam a integração de pessoas com 

deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas, 

arquitetônicas e de comunicação (BRASIL, 2019). 

 

 Entre as ações implantadas por esse Programa, são propostos núcleos de acessibilidade: 

 

Desde 2005, o programa lança editais com a finalidade de apoiar projetos de 

criação ou reestruturação desses núcleos nas Ifes. Os núcleos melhoram o acesso 

das pessoas com deficiência a todos os espaços, ambientes, ações e processos 

desenvolvidos na instituição, buscando integrar e articular as demais atividades 

para a inclusão educacional e social dessas pessoas. São recebidas propostas de 

universidades do Brasil inteiro, mas somente as que atendem às exigências do 

programa são selecionadas para receber o apoio financeiro do MEC (BRASIL, 

2019). 

 

Com isso, as instituições, por meio desses núcleos, tinham e ainda têm o objetivo de 

desenvolver o processo inclusivo dentro de cada instituição. Na verdade, é uma forma de 
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descentralizar as estratégias de inclusão. O Programa Incluir, presente até os dias de hoje, é um 

importante suporte para o desenvolvimento de possibilidades inclusivas nas instituições federais. 

A partir desse ano, algumas leis, decretos e resoluções passaram a tratar dos temas 

acessibilidade e inclusão, levando, até o momento considerado como um “divisor de águas”, que foi 

o ano de 2008, à Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Entre suas 

diretrizes, consta: 

 

Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações que 

promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos. Estas ações 

envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção 

da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos 

materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos 

seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a 

pesquisa e a extensão (BRASIL, 2008). 

 

 A partir desse momento, documentos começaram a apresentar mais informações e dados 

sobre o ensino superior. Por exemplo, o Gráfico 1, divulgado pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)3, criada em 2011, apresenta números 

anteriores e posteriores a 2008.  

Gráfico 1 

 

Fonte: Censo Escolar MEC/INEP. 

 

 

 Essas informações coletadas mostram um aumento quase exponencial no acesso à educação 

superior a partir de 2009. Diante de informações anteriores abordadas, dados estatísticos específicos 

começaram a ser coletados no ano de 2009. Desse modo, os alunos com deficiência, como grupo, 

passaram a ter maior visibilidade no cenário educacional superior. Sobre a relevância de os 

 
3 Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD Criada em 2004 pelo Decreto 5159/2004 e 
em 2011 com o eixo inclusão presente, torna-se SECADI. Secretaria atualmente extinta. (BASÍLIO; DAHER, 2019) 
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“deficientes” aparecerem no cenário como grupo, Montoan (apud ORRÚ, 2017, p. 10-11) faz uma 

consideração fundamental: 

 

O foco em uma dada característica humana nos leva ao todo pela parte, trancafiar 

pessoas em grupos definidos por um único atributo: os deficientes, os obesos, os 

agressivos, os autistas, os cadeirantes... Essas categorizações indevidas, entre 

tantas, são aplicadas a todos nós, mas a inflexão e seus prejuízos maiores recaem 

nas minorias, os grupos menos fortalecidos pelo poder social. Daí o empenho de 

muitos deles de se afirmarem como minoria, taxando-se pelo atributo que os 

desvaloriza e os inferioriza diante dos demais. O que buscam é se fortalecerem ante 

grupos mais poderosos, conclamando seus direitos e exigindo privilégios. 

 

 Refletindo sobre as palavras de Montoan, o aparecimento da categoria “deficientes” no 

Censo do Ensino Superior a partir de 2009 pode ser considerado como uma estratégia de 

fortalecimento de minorias para a garantia de direitos. O Gráfico 1 apresenta, sem sombra de 

dúvidas, que a estratégia conseguiu alcançar seu objetivo. No entanto, os números contam apenas 

parte da história. O fato de eles terem alcançado seu lugar no ensino superior não garante que o 

processo de inclusão esteja ocorrendo de forma satisfatória. 

 O Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial, 

reafirmou deveres do Estado perante a educação especial e sobre o ensino superior. O Artigo 5º, no 

parágrafo cinco, reafirma o objetivo dos núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 

ensino superior, que envolve a eliminação de barreiras, as quais possam, de alguma maneira, 

prejudicar a evolução, quer acadêmica, quer social, dos alunos com deficiência (BRASIL, 2011) 

 A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, considerada um marco histórico recente para a 

pessoa com deficiência, trouxe atenção a aspectos relevantes para o ensino superior. Nela, foram 

estabelecidos ações e prazos para a efetivação de estratégias inclusivas no ensino superior. No 

capítulo IV, Artigo 28, em seus 18 incisos, “incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 

implementar, incentivar, acompanhar e avaliar” (BRASIL, 2015) diversas ações, que garantam o 

acesso, a permanência de alunos com deficiência em igualdade de condições e as possibilidades 

para a apreensão do conhecimento e conclusão de seus estudos. 

No decorrer dos anos, as leis para a educação brasileira passaram a caminhar em um 

constante processo rumo à inclusão das pessoas com deficiências e demais grupos antes segregados. 

A partir do momento em que foram oficialmente quantificados, os alunos com deficiência passaram 

a ter visibilidade, o que lhes possibilitou reunir forças para a busca de seus direitos educacionais. 

Resta, portanto, saber se esses ditos deficientes, do ponto de vista deles, estão, de fato, sendo 

alcançados pela inclusão.   
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2.5 Processo inclusivo no ensino superior: recorte de produção científica 

 

Com as finalidades de verificar o que foi escrito por pesquisadores da área nos últimos anos 

e também de considerar a relevância da presente pesquisa, é oportuna uma verificação de como o 

tema proposto tem sido utilizada. Diante dos diversos meios de difusão do conhecimento 

acadêmico, foram escolhidos três desses caminhos, a saber: o Catálogo de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), repositório 

nacionalmente conhecido de grande relevância nacional; a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) e a Biblioteca da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd). 

 A pesquisa de bibliografia no repositório exige a escolha de termos ou palavras específicas 

para a localização de assuntos sobre o tema afim. Cabe aqui ressaltar a importância de recursos de 

pesquisas para delimitar a abrangência. Apenas teses e dissertações que contenham todos os 

parâmetros seriam selecionadas. Alguns termos foram escolhidos gerando retorno das seguintes 

informações relevantes. 

 A primeira palavra-chave usada nos repositórios e biblioteca foi “inclusão”. Sendo um termo 

de larga amplitude, o resultado também foi abrangente. Na plataforma CAPES, resultou em 33.990 

textos acadêmicos, sendo dissertações e teses. O próximo passo foi a filtragem dos dados pelo 

período de 2014 a 2018, perfazendo um total de 15.691 entre teses e dissertações (Quadro 1 - 

Anexo II). 

 A mesma palavra foi aplicada no BDTD, perfazendo um total geral de 16.287 no período de 

1973 a 2018. Quando filtrados pelo período de 2014 a 2018, o resultado foi de 7.020 documentos 

sobre o tema. 

 O resultado apontou um aumento gradativo sobre a análise do tema em questão. Ainda 

assim, a palavra é como um “guarda-chuvas”, que abriga sua significação em diversos contextos. 

Como prova, a busca coletada no banco CAPES, quando observada em grandes áreas de 

conhecimento, soma 18, que variam desde Ciências Agrárias até linguística e áreas 

multidisciplinares. Pensando em áreas de conhecimento, estas se multiplicam, chegando a 441 e 

indo de “A a Z” literalmente, de Administração até Zootecnia. Embora o retorno da busca projete 

apenas doutorados e mestrados, nas considerações textuais, mestrado e mestrado profissional 

estarão contemplados no termo dissertação. 

A partir da segunda busca, passou a ser usada uma combinação de palavras, sempre entre 

aspas duplas, para delimitar o tema em questão. Nesta pesquisa, utilizou-se a expressão “Educação 

Inclusiva”. Em ambos os repositórios, houve uma significativa redução dos estudos com essa 
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combinação, sendo o total de 1.360 na CAPES (Quadro 2 - ANEXO II) e 680 no BDTD (Quadro 6 

- ANEXO II).  

 Embora a redução seja clara, o foco da presente pesquisa é a inclusão no ensino superior. 

Tendo em mente esse objetivo, a pesquisa trilha com um novo jogo de palavras, a saber: “inclusão 

ensino superior” por parecer abarcar exatamente o contexto pesquisado. Porém, às vezes, é comum 

o uso da palavra universidade em substituição a ensino superior. Sendo assim, serão pesquisados 

ambos os conjuntos de palavras: “inclusão ensino superior” e “inclusão universidade”, e verificada 

a existência ou não de redundância nos textos apresentados. 

As análises comprovaram que os termos deveriam de fato serem pesquisados. Nesse sentido, 

pesquisas sobre inclusão no ensino superior ou na universidade somaram um total de 125, em que a 

realidade dos grandes números aparece novamente nos pequenos. A maioria dos textos acadêmicos 

que abordam os termos são dissertações em um total de 108. Os Quadros 3, 4, 7 e 8 disponíveis no 

ANEXO II, apresentam os resultados gerais anuais do período de 2014 -2018 em cada banco de 

teses. No entanto, ao verificar os documentos produzidos pelos pesquisadores e incluídos nos 

bancos analisados, foram retirados os documentos em duplicidade, perfazendo um total de 86 

trabalhos de dissertação e tese nos cinco anos pesquisados, uma média aritmética de 17 trabalhos 

por ano que envolvem o ensino superior e a inclusão. 

A partir desses trabalhos, foi preciso verificar a existência de relação direta entre a atual 

pesquisa e as demais ocorridas nos cinco anos anteriores. Houve um retorno significativo de 

pesquisas voltadas aos alunos com deficiência, somando um total de 32 trabalhos. 

Cronologicamente, eles foram divididos na média de seis pesquisas por ano no foco temático. É 

importante salientar que as médias, nesse caso, não expressam com clareza a distribuição desses 

trabalhos. Por exemplo, no ano de 2017, apenas três trabalhos abordaram o tema sob a égide do 

aluno. No ano de 2018, foram nove trabalhos. Fica evidente a necessidade de mais pesquisas para 

analisar o desenvolvimento do processo de inclusão em anos pós Lei Brasileira de Inclusão (LBI) – 

Lei nº 13.146 (BRASIL, 2015). Essa análise leva à compreensão de que há um amplo campo de 

pesquisa a ser explorado aguardando os pesquisadores.  

Outro repositório de relevância nacional verificado foi a Biblioteca da ANPEd. Diferente 

dos repositórios pesquisados anteriormente, nesse, a análise se deu por produções nos diversos 

Grupos de Trabalho (GT) seguindo as palavras e termos usados anteriormente. Foi analisada sua 

totalidade, e não apenas os anos de 2014 a 2018. 

Os resultados obtidos mostraram que diversos Grupos tratam do tema inclusão (Quadro 9 -

ANEXO II). Na verdade, 11 dos GT trataram sobre o tema, sendo mais da metade tratados dentro 

do Grupo “Educação Especial”, o GT 15. O mesmo tema foi pesquisado com a temática “Educação 
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Inclusiva”. Houve uma redução para 19 trabalhos divididos em cinco grupos, sendo a maioria no 

GT da Educação Especial. Ao refinar a pesquisa utilizando os termos Inclusão no Ensino Superior e 

Inclusão na Universidade, o retorno, diferente dos outros que veio do GT 15, veio do GT 11, 

denominado Política de Educação Superior, com um total de dois documentos, que não contemplam 

o aluno, e sim as macro políticas de inclusão no ensino superior. 

A análise das teses e dissertações apresentou informações relevantes com respeito às formas 

de se pesquisar o tema inclusão. A primeira análise se refere à abordagem metodológica. A maioria 

das pesquisas é considerada de caráter qualitativo. Esse resultado é esperado pelo fato de o objeto 

de estudo, na maioria dos casos, envolver pessoas. Antes de 2010, a maioria das pesquisas 

observadas tinha como principal forma de coleta de dados as entrevistas. A partir desse ano, os 

pesquisadores começaram a diversificar suas formas entre estudo de caso, análises bibliográfica e 

documental, narrativas com foco em história de vida, questionários e grupos focais.  

Na tentativa de mapear a abordagem teórico-epistemológica em que o tema inclusão tratado 

nos textos pesquisados se baseou, nota-se que, até determinado período, não é claramente 

observável uma corrente específica de pensamento. Coincidentemente, até o ano de 2010, as teses e 

dissertações, em sua maioria, utilizavam diversos teóricos de diversas bases para tratar do tema. 

Isso se justifica pelo que Sawaia (2014, p. 18) esclarece: “do ponto de vista epistemológico, o 

fenômeno da exclusão é tão vasto que é quase impossível delimitá-lo”. No entanto, a partir de 2011, 

é possível perceber uma melhor delimitação da abordagem de pesquisa. Pesquisas de abordagem 

voltada para a psicologia social, para a fenomenologia e para as representações sociais, entre outras, 

despontavam como possibilidades de análise dos dados coletados. 

 O tema Inclusão é deveras muito amplo, podendo ser pesquisado por meio de diversas 

perspectivas. Por muitos anos, o tema foi estudado nos anos em que, segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira, Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996a), a educação é ofertada de forma 

obrigatória e gratuita, a saber, a Educação básica. Já se passaram mais de 20 anos desde sua 

implantação com o intento, entre outras coisas, de fornecer meios para que os alunos com 

deficiência pudessem avançar em seus estudos. Com isso, muitos conseguiram alcançar o ensino 

superior e enfrentar novos desafios no campo educacional. Sem dúvida alguma, mudar o foco das 

pesquisas e olhar para os que estão na universidade são de vital importância para reconhecer os 

resultados do processo de inclusão na educação brasileira. 
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3 PIERRE BOURDIEU: ALGUNS CONCEITOS 

 

Para pensar na trajetória dos alunos com deficiência sob a ótica de Bourdieu, é preciso 

entender a forma como ele concebe as relações sociais e o indivíduo nela. Em seus escritos, podem-

se perceber conceitos-chave para a compreensão de sua maneira de pensar. Entre esses conceitos, as 

noções de habitus, campo, capital em suas diversas formas, estratégia e herança são consideradas na 

análise das informações. Embora seja assunto denso de uma vida de pesquisas na área, trataremos 

aqui de forma não aprofundada de cada um dos conceitos. 

 

3.1 O capital 

 

O capital, tomado do campo econômico, inicialmente pensado como um recurso, isto é “ um 

estoque de elementos (ou “componentes”), que podem ser possuídos por um indivíduo, um casal, 

um estabelecimento, uma “comunidade”, um “país”, foi repensado por Bourdieu como uma 

“economia geral das práticas”, que permeou todo seu trabalho (LEBARON, 2017. p.101). Pensando 

nisso, desenvolveu quatro grandes tipos de capital, a saber: o econômico, o cultural, o social e o 

simbólico. Assim, a presente pesquisa terá como foco: o capital cultural e o econômico. 

 Desenvolvida a partir dos anos de 1960, o capital cultural surgiu como noção que possibilita 

explicar as desigualdades no campo escolar de alunos provenientes de diferentes classes sociais. Na 

verdade, a fim de entender porque alunos de classes desfavorecidas tinham maiores chances de 

fracasso escolar sem, com isso, se valerem de teorias essencialistas da ideologia do dom 

(NOGUEIRA, 2017). 

 Para Bourdieu (2015, p. 82, grifos do autor), o capital cultural vem a existência de três 

formas: 

 

No estado incorporado, ou seja, sob a forma de disposições duráveis do 

organismo; no estado objetivado, sob a forma de bens culturais – quadros, livros, 

dicionários, instrumentos, máquinas, que constituem indícios ou a realização de 

teorias ou críticas dessas teorias, de problemáticas etc.; e, enfim, no estado 

institucionalizado, forma de objetivação que é preciso colocar à parte porque, 

como se observa em relação ao certificado escolar, ela confere ao capital cultural – 

de que é, supostamente, a garantia – propriedades inteiramente originais.  
 

 No estado incorporado, o capital cultural exige que seu portador gaste tempo para adquiri-lo. 

Nesse sentido, esse capital é apenas propriedade deste portador, não podendo ser facilmente 

transferido como bem econômico. É transmitido como parte de sua herança familiar e leva tempo 

para sua aquisição. Já o estado objetivado tem relação com posses: ter em seu poder bens 
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produzidos pela cultura humana, não de qualquer origem, a cultura “legítima”, proveniente das 

classes dominantes. Por fim, o institucionalizado remete ao que se caracteriza por instituições que 

certificam, por meio de diplomas, a sua posse de capital cultural (BOURDIEU, 2015; NOGUEIRA, 

2017) 

O capital econômico envolve a ideia tradicional de patrimônio, ou seja, aquilo que a pessoa 

possui em termos financeiros, em bens imobiliários, seus veículos e equipamentos. Os valores 

monetários acumulados também fazem parte desse capital. Embora os proventos, ou salários 

mensais, sejam apenas uma parte do capital econômico, é por meio deles que boa parte das análises 

e pesquisas socioeconômicos se baseia. É interessante que os detentores de capital econômico têm 

condições de convertê-lo em capital cultural institucionalizado (LEBARON, 2017). 

 

3.2 Herança cultural 

 

Para Bourdieu (2015, p. 261), a herança é uma estratégia social de manutenção do status quo 

como forma de reprodução do que foi recebido pelos pais e agora repassado aos filhos: ou seja, 

“herdar é transmitir essas disposições imanentes, perpetuar esse conatus, aceitar tornar-se 

instrumento dócil desse ‘projeto’ de reprodução”.  

Segundo Laureau (2011 apud ALMEIDA, 2017, p.218): 

 

Herança cultural diz respeito à transmissão, de uma geração para outra, de 

maneiras de ser e de se portar, mas também de habilidades, competências e 

sensibilidades que os indivíduos adquirem muitas vezes sem sentir e, certamente, 

sem escolher. A unidade de análise dos processos de transmissão é, antes de tudo, a 

família. 

 

Na família, a transmissão dessa herança pode significar para os descendentes continuar a 

mesma trajetória dos pais e não haver movimentação em camadas sociais. O autor sugere que essa 

herança é passada de forma inconsciente e ao mesmo tempo considera que a transmissão passa pelo 

crivo da aceitação do transmissor. Entende-se, então, que é possível “acordar” e, conscientemente, 

desistir de passar tal herança? Pode-se entender que sim. De acordo com as características da 

herança, existe a possibilidade de não ser passada ou ser passada de forma alterada e contrária aos 

interesses de reprodução da sociedade, mas não sem um segundo nível de lutas para a manutenção 

social: 

 

[...] a transmissão da herança depende, doravante, para todas as categorias sociais 

(embora em graus diversos), dos vereditos das instituições de ensino que 

funcionam como um princípio da realidade brutal e potente, responsável, em razão 

da intensificação da concorrência, por muitos fracassos e decepções. A instituição 
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do herdeiro e o efeito de destino que ela exerce – até então, atribuições exclusivas 

da palavra do pai ou da mãe, depositários da vontade e da autoridade de todo o 

grupo familiar – competem, hoje, igualmente à Escola, cujos julgamentos e sanções 

podem não só confirmar os da família, mas também contrariá-los ou opor-se a eles, 

e contribuem de maneira absolutamente decisiva para a construção da identidade 

(BOURDIEU, 2015, p. 259). 

 

Bourdieu (2011, 2015, 2019), em seus estudos sobre capital cultural e herança cultural, 

associa o fato de pais que não cursaram níveis elevados de ensino, com os filhos que também não o 

fazem que, de certa forma, reproduzem a situação social da família como que tendo as marcas de 

um habitus de classe em sua relação com a sociedade. Embora essa transmissão possa ocorrer por 

meio de membros da família não necessariamente imediata, nosso foco será a família imediata, em 

especial as pessoas dos genitores ou responsáveis legais. 

 

3.3 O habitus e o campo 

 

A noção de habitus não é algo novo. Tem sua origem nos pensamentos aristotélicos de 

hexis, para desenvolver seus pensamentos sobre virtude. Tinha como significado “um estado 

adquirido e firmemente estabelecido do caráter moral que orienta nossos sentimentos e desejos em 

uma situação e, como tal, nossa conduta” (WACQUANT, 2007, p. 65). A partir do século XIII, 

quando traduzido para o latim, o termo passou por uma ressignificação, sendo adicionado o sentido 

de “capacidade para crescer por meio da atividade, ou disposição durável no meio do caminho entre 

a potência e ação propositada” (WACQUANT, 2007, p. 65). A noção de habitus passou a ser 

utilizada por diversos sociólogos, como Émile Durkheim, Marcel Mauss, Max Weber e Thorstein 

Veblen, e, posteriormente, pela fenomenologia, com Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty e 

Norbert Elias (SETTON, 2002; WACQUANT, 2007; MANGI, 2012). 

 Quando Bourdieu utilizou o termo, seu interesse foi superar a dicotomia entre objetivismo e 

subjetivismo, tratando o habitus como sendo  

 

uma noção mediadora que ajuda a romper a dualidade de senso comum entre 

indivíduo e sociedade ao captar ‘a interiorização da exterioridade e a exteriorização 

da interioridade’, ou seja, o modo como a sociedade torna-se depositada nas 

pessoas sob a forma de disposições duráveis, ou capacidades treinadas e 

propensões estruturadas para pensar, sentir, agir de modos determinados, que então 

as guiam em suas respostas criativas aos constrangimentos e solicitações de seu 

meio social existente(WACQUANT, 2017, p. 214). 

 

Para Bourdieu (1983, p. 65), habitus é 
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[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona como uma matriz de percepções, de apreciações e 

de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, 

graças às transferências analógicas de esquemas. 

 

É importante reconhecer que habitus não se refere a uma “aptidão natural, mas social”. 

Assim sendo, é mutável na corrente temporal e no local onde se localiza e como a distribuição de 

poder ocorre; é transferível, podendo ser usado em vários domínios; “é durável, mas não estático ou 

eterno: as disposições são socialmente montadas e podem ser corroídas”; contém “inércia 

incorporada”, ou seja, as práticas moldadas de estruturas sociais e incorporadas, em especial na 

infância, se tornam a base do habitus; e outras camadas de experiências vividas são depositadas, 

sobrepostas e filtradas com base nas práticas moldadas anteriormente (WACQUANT, 2017, p. 

214). 

Em termos simples, Setton (2002, p. 63) se refere ao habitus como uma “subjetividade 

socializada”: “Deve ser visto como um conjunto de esquemas de percepção, apropriação e ação que 

é experimentado e posto em prática, tendo em vista que as conjunturas de um campo o estimulam”. 

Com respeito ao campo, Bourdieu (2004) considera o espaço social como um cosmo e os 

campos sociais como microcosmos com certo grau de autonomia e com leis próprias. Segundo ele, 

“todo campo, é um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou transformar esse campo 

de forças” (BOURDIEU, 2004, p. 28-29). 

Lahire (2017, p. 65) enumera diversas características de campo de escritos de Bourdieu; 

entre eles, os seguintes são essenciais para a nossa pesquisa: 

 

A cada campo corresponde um habitus (sistema de disposições 

incorporadas) próprio do campo (habitus filológico, habitus jurídico, 

habitus futebolístico etc.). Apenas os que tiverem incorporado o habitus 

próprio do campo estão em condições de disputar o jogo e de acreditar na 

importância dele. Um campo é um ‘sistema’ ou um ‘espaço’ estruturado de 

posições ocupadas pelos diferentes agentes no campo. As práticas e 

estratégias só se tornam compreensíveis se forem relacionadas com suas 

posições no campo.  

 

Com essas características, a noção de campo está sempre associada à noção de habitus. Com 

isso, podemos compreender que, embora tenhamos incorporado um habitus inicialmente 

transmitido pela família e classe social, a exposição a outros campos geram novas experiências e 

novas percepções. 

  



 
 

33 
 

4 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

  

  

Nos diversos campos sociais, é cada vez mais visível a inclusão de pessoas com deficiência. 

Diante dessa situação, é primordial buscar entender quem são esses sujeitos e como suas trajetórias 

proporcionaram sua chegada até esses locais antes restritos. Com essa intenção, a presente pesquisa 

buscará, por meio de métodos mistos, aprofundar na compreensão das estratégias usadas pelos 

sujeitos para acessarem e permanecerem no ensino superior. Quanto ao método misto de pesquisa, 

Creswell (2010, p. 238) declara: 

 

Com o desenvolvimento e a legitimidade percebida tanto da pesquisa qualitativa 

quanto da pesquisa quantitativa nas ciências sociais e humanas, a pesquisa de 

métodos mistos, empregando uma combinação de abordagens quantitativas e 

qualitativas, ganhou popularidade. Essa popularidade se deve ao fato de que a 

metodologia da pesquisa continua a evoluir e a se desenvolver, e os métodos mistos 

são outro passo adiante, utilizando os pontos fortes das pesquisas qualitativa e 

quantitativa. 

 

Apresentaremos, a seguir, os diferentes métodos e recursos de pesquisa utilizados nesta 

investigação. 

 

4.1 Pesquisa documental 

  

Inicialmente, a proposta metodológica busca encontrar respostas às questões relevantes à 

pesquisa em questão. Para isso, uma pesquisa documental seria apropriada, pois envolve 

informações de cadastro dos alunos, que foram autodeclarados deficientes, além de informações de 

normativas internas para a garantia de ações inclusivas. Sobre a pesquisa documental, Antônio 

Carlos Gil (2017, p.61) explica: 

 

A pesquisa documental, [...], apresenta muitos pontos de semelhança com a 

pesquisa bibliográfica. Até mesmo porque livros, artigos de periódicos e anais de 

eventos podem ser considerados como tipos especiais de documentos. Por isso, em 

muitos casos, as etapas de seu desenvolvimento são praticamente as mesmas, 

embora haja pesquisas documentais cujo delineamento se aproxima de 

delineamentos experimentais. 

  

 A pesquisa documental, apesar de se assemelhar à bibliográfica, na verdade, se baseia em 

documentos, que não passaram por qualquer tipo de análise. Nesta pesquisa, é o pesquisador que 

buscará sentido. Para isso, é crucial saber selecionar, organizar e realizar o tratamento e a análise 

dos dados para a compreensão da informação (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015, p. 57). 
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 Esta pesquisa documental tornará possível obter informações importantes para a 

continuidade da pesquisa, a saber: quem são os alunos com deficiência, quantos são e como contatá-

los. O Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (SINAC), da Pró-reitoria de Extensão 

Universitária (PROEX), faz um acompanhamento de todos os autodeclarados deficientes na 

Instituição; por isso, será usado como local para busca de informações sobre eles. 

 A busca por documentos, de certa maneira, categoriza as pessoas com deficiência na 

Universidade. O documento no formato de lista de contatos, cedido pelo SINAC de forma 

atualizada, favoreceram o andamento da pesquisa. O número total apresentado foi de 131 alunos de 

graduação. O documento continha as informações básicas do aluno sem a especificação de qual 

campus ou curso frequenta. Continha em suas colunas cinco itens, a saber: o número de matrícula, o 

nome, o telefone de contato, o e-mail e, por fim, o tipo de deficiência. 

 O documento planificado apresenta oito categorizações de deficiência, que, na ordem 

apresentada, são quantificados no Quadro 10. Uma das informações levantadas é o quantitativo de 

pessoas com deficiência física, que somaram 58 listados. Todavia, essa informação, embora 

essencial, apenas categoriza. Deficiência física pode se referir a uma gama de situações, algumas 

que geram grandes dificuldades e outras que, muitas vezes, podem passar desapercebidas. Embora 

seja uma possibilidade de pesquisa, este estudo não se aprofundará nessa questão inicialmente. 

 

Tabela 10 – Tipos de deficiências em alunos da UFSJ 

Tipo de deficiência Quantitativo 

Auditiva 29 

Física 58 

Intelectual 2 

Mental 13 

Múltipla 1 

Outras 4 

Transtorno mental 3 

Visual 21 

 

 As categorias apresentadas como deficiências auditivas e visuais, respectivamente, com 29 e 

21 alunos, os alunos apresentam, também, uma gradação, sendo um surdo ou cego e outros 

chegando à perda auditiva leve ou baixa visão em seus diversos graus. Com respeito às deficiências 

relativas a questões envolvendo atividades cerebrais, o relatório subdivide-se em três campos: 

deficiência intelectual, deficiência mental e transtorno mental, tendo, respectivamente, as 
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quantidades de dois, 13 e três. O documento apresenta, em um quantitativo menor de deficiências 

múltiplas, um aluno, e outras deficiências não descritas, sendo quatro estudantes. Com essas 

informações, seria possível alcançar os alunos para as demais etapas da pesquisa.  

 

4.2 Usando questionário on line 

  

A pesquisa segue com o envio aos 131 estudantes listados no SINAC de pedido para 

preenchimento de um questionário. Esse procedimento de pesquisa, segundo Gil (2017, p. 92), é um 

levantamento que deve ter fases bem definidas para o efetivo cumprimento do objetivo proposto. O 

objetivo desse levantamento é conhecer a realidade, a trajetória e um pouco sobre a cultura familiar 

dos estudantes. Esse questionário é relevante para reconhecer as nuanças de cada discente. Embora 

o termo deficiência englobe diversos aspectos físicos e/ou mentais, ele não esclarece dados de 

profundo interesse para a atual pesquisa. Por esse motivo, faz-se necessário tal levantamento. Sobre 

a elaboração do instrumento de levantamento de dados, o questionário, Gil (2017, p. 95) esclarece: 

“A elaboração do questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos específicos da 

pesquisa em itens bem redigidos. Naturalmente, não existem normas rígidas a respeito da 

elaboração de um questionário”. Pensando nisso, o desenho do questionário será delimitado a 

seguir. 

 A primeira seção do questionário trata de informações pessoais e familiares; entre elas, a 

idade dentro de um intervalo de idades. Essa informação se torna relevante para entender qual a 

faixa de idade em que as pessoas com deficiência estão conseguindo alcançar o ensino universitário. 

É sabido que, por muitos anos, as pessoas com deficiência, alunos dos Ensinos Fundamental e 

Médio, não eram consideradas capazes de progresso educacional. Em algumas situações, eram 

consideradas totalmente incapazes. Essa informação, então, ajuda a perceber, de forma qualitativa, 

o desenvolvimento do processo inclusivo anterior à chegada do aluno à UFSJ. 

 Outras informações, inicialmente, servirão, de forma quantitativa, para comparação, 

podendo, no decorrer da pesquisa, apresentar informações que sejam necessárias à análise 

qualitativa sobre elas. Assim, pode-se citar: o sexo, o estado civil e o tipo de instituição onde cursou 

o Ensino Médio, se era instituição pública ou privada e de ensino regular ou especial. 

 O questionário, também, contém perguntas com o objetivo de coletar informações subjetivas 

sobre o grau de autonomia ou independência dos alunos com deficiência. Por exemplo, a pergunta 

“Com quem mora atualmente” pode revelar até que ponto o aluno desenvolve as atividades 

cotidianas de forma autônoma ou se ainda mantém dependência de familiares. Em conjunto com 

esse questionamento, há um pedido de informação quanto à distância aproximada da cidade de 
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origem para estudar, caso isso tenha ocorrido. Essa questão, ainda, pode apresentar informações 

sobre a maneira como o aluno lida com as mudanças e o distanciamento familiar. 

 Mudando o foco do aluno para a família, o questionário busca informações sobre o grau de 

instrução dos progenitores ou responsáveis, renda familiar, tamanho da família e outros familiares 

da sua família direta, pai, mãe ou irmãos, que tenham o mesmo tipo de deficiência. Com essas 

informações, é possível formar um quadro geral do desenvolvimento do aluno no meio familiar e 

como esse meio o motivou ou não a lutar pelos seus direitos e alcançar seus objetivos educacionais. 

 Como parte dos questionamentos, a deficiência do aluno passa a ocupar o foco. Perguntas 

sobre o tipo de deficiência, quando a desenvolveu ou se é de nascença, a severidade dela, o tipo de 

acessibilidade que necessita e as dificuldades encontradas são formas de entender até que ponto a 

deficiência afeta o aluno. Conhecer essas informações é essencial para se entender o tamanho dos 

desafios vivenciados pelos alunos.  

 O questionário foi criado no formato digital em ferramenta gratuita disponibilizado pelo 

Google, o Google Formulários, que, após concluído, foi enviado por e-mail, contendo um link de 

acesso ao questionário. Antes da aplicação do questionário, foi realizado um pré-teste, conforme 

esclarecido por Gil (2017, p. 98): um “pré-teste não visa captar qualquer dos aspectos que 

constituem os objetivos do levantamento. Não pode trazer nenhum resultado referente a esses 

objetos. Ele está centrado na avaliação dos instrumentos enquanto tais, visando garantir que meçam 

exatamente o que pretende medir”. 

 O pré-teste foi enviado nos moldes do futuro teste, por meio de link, via e-mail. Os 

participantes para analisarem o instrumento foram um aluno com baixa visão da pós-graduação, 

uma pedagoga e um servidor com deficiência que cursou o ensino superior. O retorno foi positivo, 

sendo preciso alterar alguns dizeres que poderiam gerar dúvidas no preenchimento. Após as 

adequações necessárias, o questionário estava pronto para aplicação em larga escala. 

No dia 10 de setembro de 2019, foi enviado para todos os e-mails cadastrados em planilha 

recebida do departamento de inclusão da universidade. De imediato, três dos e-mails retornaram 

como inexistentes. Isso representava uma diminuição dos que poderiam retornar o questionário. A 

intenção inicial seria deixar o questionário disponível por dez dias. Já nos primeiros dias, passei a 

receber retorno dos questionários, que até o dia 14 de setembro alcançaram o montante de 15 

retornos preenchidos. 

Porém, esse percentual estava aquém do esperado. Após o dia 15, por não ter recebido 

algum retorno, foi essencial repensar o método de envio do formulário. Considerando que o público 

pesquisado, em sua maioria, eram jovens adultos que mantinham sempre próximos seus celulares, 

para o bom andamento da pesquisa, a estratégia de envio foi reformulada. Para evitar o reenvio de 
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pedido de preenchimento para quem já havia participado, estes foram excluídos do envio por meio 

de aplicativo de mensagens instantâneas, o WhatsApp. Na planilha recebida do SINAC, a maioria 

dos telefones dos alunos eram celulares e estes tinham contas no aplicativo. Para os que não tinham 

o aplicativo, foi reenviada mensagem, via e-mail, sobre a participação e data de término da 

pesquisa. 

Esse novo convite, enviado no dia 16 de setembro, surtiu um bom efeito: outros 30 alunos 

participaram, perfazendo um total de 41 participantes dessa etapa da pesquisa. Esse quantitativo 

representa, aproximadamente, 32% do total dos alunos com deficiência. A lista continha dois alunos 

que não foram contatados por não haver maneiras de localizá-los. Além desses, outros três alunos 

tinham seus contatos cadastrados de forma equivocada; por isso, o e-mail e a mensagem de texto 

não puderam os alcançar. Considerando a ferramenta utilizada, pode-se dizer que o retorno foi 

satisfatório. 

 Esse levantamento gerou argumentos para a definição dos participantes da próxima etapa. A 

análise dos questionários esteve pautada nas teorias de Pierre Bourdieu e suas formulações quanto 

aos conceitos de capital, de habitus e de campo permitiram selecionar, dos que aceitaram responder 

ao questionário, os candidatos que, pela análise, estavam entre os de menores capitais cultural e 

econômico e de maior grau de severidade da deficiência, fazendo deles, segundo Bourdieu, 

candidatos com menor possibilidade de conseguirem acessar e permanecer no ensino superior. 

 Tendo em vista que o objeto de estudo são as trajetórias de alunos com deficiência, o 

primeiro critério avaliado na escolha foi a pergunta do questionário de número 13, que aborda o 

grau de dificuldades que a deficiência proporciona. Nesse quesito, os alunos que responderam à 

primeira opção de que as dificuldades são de nível baixo e a última opção, a de não haver 

dificuldade alguma, foram retiradas da escolha para a segunda etapa. Esses alunos têm suas rotinas 

de forma normal. Embora possa haver alguma dificuldade, não são as mesmas enfrentadas pelos 

demais alunos com graus mais severos de deficiência. Quando aplicada essa seleção para os 41 

alunos, o número foi reduzido para 22 alunos, sendo 12 respondendo como orientação sexual 

masculina e as dez restantes, feminina.  

 Para Bourdieu (2015), uma parte do capital cultural é uma herança familiar, principalmente 

dos pais. Com respeito a essa herança, ele salienta: “A instituição do herdeiro e o efeito de destino 

que ela exerce até então, atribuições exclusivas da palavra do pai ou da mãe, depositários da 

vontade e da autoridade do grupo familiar” (BOURDIEU, 2015, p.259). Levando em consideração 

o grau de instrução dos pais, podemos dizer que a herança transmitida seria de “menor” grau. A 

esse respeito, os alunos, cujos pais não alcançaram o ensino superior, passaram a ser o foco da 

seleção. Ao usar o critério de excluir alunos cujo pai tem nível superior de ensino, foi reduzido o 
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quantitativo para 18 alunos. O mesmo critério foi usado no caso da mãe, reduzindo para 15 alunos. 

Nesse momento, o grupo de alunos começou a ser definido. 

 Na perspectiva de Bourdieu (2015), a escola tem como objetivo a reprodução das 

desigualdades, sendo uma instância reguladora, por isso, saber onde o aluno estudou, se em escola 

pública ou privada, tem grande relevância sobre sua trajetória e aspirações e na construção do seu 

habitus. É por esse motivo que alunos que experienciaram o ensino de certa forma mais elitista, do 

ensino particular, foi retirado dos que seriam entrevistados. Seguindo a ordem apresentada e a 

retirada dos que passaram parte da vida escolar ou toda ela em escolas de rede privada, o número de 

alunos restantes foi reduzido para 13. 

 O próximo critério adotado foi o aluno ser o primeiro dos filhos a estudar em nível superior. 

Sendo assim, todos os que responderam ao questionário relatando a existência de mais algum outro 

irmão cursando ou que já tendo cursado o ensino superior foram também deixados de lado nesse 

momento. O resultado desse critério estabeleceu quais alunos são os filhos que abriram as portas 

para o ensino superior da unidade familiar, somando dez alunos remanescentes, sendo a maioria, 

sete alunos, do sexo masculino. 

 A atual condição do aluno como universitário foi levada em consideração nesse momento 

com relação às necessidades de acessibilidade para a continuidade de seus estudos. Pensando nisso, 

os alunos que consideraram não haver necessidade de adaptações foram retirados dos escolhidos 

para as entrevistas. A intenção foi rastrear os que têm dificuldades, que são, de certa forma, 

suprimidas por meio de ações acessíveis por parte da Instituição. Ao usar esse critério, reduziu-se 

para seis alunos. 

 O próximo critério de escolha foi selecionar alunos de diferentes períodos na Universidade. 

Esse perfil gera a possibilidade de que os alunos escolhidos tivessem em suas trajetórias, 

experienciado diferentes momentos do processo inclusivo na educação brasileira. Tendo em mente 

esse raciocínio, seis alunos foram selecionados, sendo que, quatro se declararam deficientes 

auditivos e dois visuais. Desse grupo, o grau de dificuldade ocasionado pela deficiência em relação 

aos estudos foi considerada, chegando à escolha dos quatro participantes; o aluno do 1° período 

com deficiência visual, identificado como nome fictício de Miguel; a aluna do 3° período com 

deficiência auditiva com o codinome Alice; o aluno do 4° período com deficiência visual, Carlos; e 

a aluna cursando acima do 8° período, que se declara surdanomeada, Ana. 

 Com o grupo definido, foram realizados contatos necessários, para que as entrevistas fossem 

organizadas. Os alunos selecionados estudam em diferentes campi, sendo dois nos campi situados 

na cidade sede e outros dois em campi diferentes fora de sede. No decorrer do processo, a aluna 
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Alice, após ter aceito o convite para as entrevistas, desistiu, não havendo tempo hábil para a 

substituição dela. Com isso, a pesquisa seguiu com três alunos dos cursos de graduação da UFSJ. 

 

4.3 Entrevistas narrativas 

 

Escolhidos os alunos participantes, a próxima etapa da pesquisa de campo envolveu a coleta 

da trajetória escolar de, no mínimo, dois e, no máximo, quatro alunos, para que, por meio das 

informações dadas, fosse aceitável montar um quadro de possíveis agentes propulsores da chegada 

ao ensino superior e sua atual trajetória com os entraves, percalços e conquistas na vida acadêmica 

como discente com deficiência. O método de pesquisa utilizado para a coleta dos dados de trajetória 

escolar foi a entrevista narrativa. Ela tem um caráter colaborativo, pois, à medida que o pesquisador 

coloca perguntas ou tópicos, traz à tona situações, as quais revelam as identidades formadas dos 

indivíduos além de como eles se encaram (CRESWELL, 2014, p. 69). 

As entrevistas ocorreram nos meses de outubro, novembro e dezembro, sendo com dois dos 

participantes de forma presencial. Com relação ao aluno Miguel, sua entrevista foi gravada em 

áudio por meio do aplicativo smartphone posicionado próximo para captar todos os detalhes 

sonoros. Com a aluna Ana, por ser surda e utilizar a LIBRAS, foi realizada gravação em vídeo da 

entrevista, para que a narrativa dela fosse registrada na íntegra e, posteriormente, traduzida para o 

Português. Já com os alunos Carlos e Angélica, as entrevistas foram realizadas a distância por meio 

de conversa telefônica. 

 Embora tenha características que se assemelhem à entrevista, a entrevista narrativa não é 

pela formulação de perguntas fechadas. Entretanto, por meio de tópicos, os assuntos são 

conversados e tratados em vários momentos e ocasiões. A entrevista narrativa “é considerada uma 

forma de entrevista não estruturada, de profundidade, com características específicas” 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2000, p. 95). Diferente da estrutura de perguntas e respostas, 

utiliza-se de tópicos, que são discorridos em encontros em locais predefinidos.  

 A entrevista narrativa, com foco na trajetória escolar, é especialmente desafiadora, porque, 

se não forem desenvolvidas relações fortes entre o pesquisador e o participante, a pesquisa pode não 

alcançar o objetivo ou este ser tratado de forma superficial. Os tópicos abordados para a pesquisa 

visam criar uma trajetória cronológica envolvendo o passado e o presente, podendo ser subdividida 

em três etapas da vida: a infância, a adolescência e o jovem ingressante na universidade. Em cada 

uma das etapas, as relações serão o foco da entrevista. Em cada período, foram pontuadas as 

relações do entrevistado com a família, da família com a escola, do entrevistado com os professores 

e alunos, com a deficiência, da família com a deficiência e da escola com a deficiência. 
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Entre os tópicos, foram abordadas informações escolares e qual era a relação do participante 

e da família com respeito à escolaridade. Esse tópico visa a, posteriormente, por meio de análise 

discursiva, entender os tenros vínculos ou a falta deles na infância. 

 O próximo tópico pode ser considerado flutuante na narrativa, pois varia cronologicamente 

de acordo com cada participante. Trata-se de captar a relação do participante com a deficiência. A 

deficiência pode ocorrer em qualquer época da vida ou até desde o nascimento, por isso a 

característica móvel desse tópico, podendo ser tratado a qualquer momento. É imprescindível 

lembrar que os tópicos não são perguntas fechadas, o que propicia grande abertura para a 

recorrência dos assuntos a qualquer instante. 

 Um terceiro tópico a ser abordado seriam as dificuldades que a deficiência trouxe para o 

desenvolvimento escolar e como eram resolvidas. Esse tópico abarca toda a experiência anterior ao 

ensino superior e tem o objetivo de analisar as formas como os desafios foram ou não transpostos 

no decorrer da vida fora do ambiente familiar. Em especial, nesse tópico, pode-se tentar 

compreender as relações interpessoais e as formas de superação que a deficiência e o olhar 

despreparado ou preconceituoso poderiam impor ao seu desenvolvimento. 

 O quarto e último tópico envolveu a vida como acadêmico: tentar perceber do ponto de vista 

dele como tem se saído e compreender, pelo seu olhar ou perspectiva, como o processo de inclusão 

tem se dado, no caso, dentro da Universidade. A pesquisa com foco nas narrativas é um caminho 

incerto e diversas perguntas surgem enquanto são desenvolvidas. Pinnegar e Daynes (2007 apud 

CRESWELL, 2014, p. 72) elaboraram algumas dessas questões: “Quem é o dono da história? Quem 

pode contá-la? Quem pode alterá-la? Qual das versões é convincente? O que acontece quando as 

narrativas competem? Como comunidade, o que é que as histórias fazem entre nós?” Para esses 

questionamentos, não existem respostas prévias. Somente com o desenrolar da pesquisa, eles podem 

aparecer e, até mesmo no decorrer desta, as perguntas podem ser respondidas como que, 

espontaneamente, caso o pesquisador tenha a sensibilidade para “ouvi-las”. 

Para Bourdieu (2015. p. 45), “os mecanismos de eliminação agem durante todo o cursus4”. 

No decorrer da trajetória escolar do aluno é possível verificar as desigualdades no que tange a 

oportunidades de acesso sobre sujeitos de diferentes classes sociais. Embora os argumentos do autor 

sejam inicialmente com foco no sistema francês de ensino, seus conceitos podem ser verificados e 

atestados no sistema de ensino brasileiro. Pensando nos escritos de Bourdieu, é impossível pensar 

em trajetória sem observar o ponto de partida, a saber, o lugar ou a origem social, a herança, o 

habitus do grupo ao redor e os campos onde ocorreram as disputas. 

 
4 Termo usado dessa forma pelo autor. 
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Com a intenção de elaborar um texto argumentativo referente à pesquisa apresentada, é 

preciso aprofundar em produções acadêmicas sobre a temática de Ferreira (2007), que trata das 

trajetórias de alunos com deficiência que agora cursam o ensino superior.  

A análise dos dados buscará compreender como esses estudantes participantes de um grupo 

em que o fracasso escolar, de certa forma, já é esperado e com um adicional de serem deficientes, 

conseguirem chegarem e se manterem no ensino superior. Quais foram as estratégias utilizadas para 

suplantar o sistema de reprodução? É sabido que a maioria das pessoas com deficiência não atingem 

esse patamar educacional. Então, quais foram os diferenciais em suas trajetórias. Trajetórias essas 

que partiram de uma posição social semelhante, mas com resultados diferentes? 
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5 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise das informações coletadas proporcionou a identificação de quem são os sujeitos 

com deficiência na Universidade e em qual classe social eles se inserem e, consequentemente, à luz 

dos conceitos de Bourdieu, foi possível analisar as possibilidades de sucesso. Após essa 

identificação, a análise focou em alguns dos sujeitos em que teoricamente suas chances de sucesso 

seriam poucas, com o intuito de compreender as estratégias individuais para alcançar os objetivos 

de interesse. 

 

5.1 Identificando os sujeitos 

 

 A aplicação do questionário pode fornecer informações que permitem criar um perfil da 

comunidade com deficiência da UFSJ. Num total de 131 alunos, 41 responderam aos 

questionamentos revelando informações sobre sua vida pessoal, familiar, econômica e interacional. 

Inicialmente, informações pessoais sobre orientação sexual, idade, estado civil e local de morada 

para estudar foram questionadas. As respostas a essas perguntas são relevantes por permitirem 

analisar se está havendo uma distribuição equânime de oportunidades às pessoas com deficiência 

com relação ao sexo, idade e outras peculiaridades. 

 A maior parte dos sujeitos é do sexo masculino, sendo um total de 61%; o restante, 39%, 

feminino (Gráfico 2 - ANEXO III). No instrumento de coleta utilizado, os participantes poderiam se 

expressar livremente quanto à sua sexualidade. Esse enquadramento no modelo binário pode 

aparentar uma estratégia de não comprometimento. Por muito tempo, a pessoa com deficiência foi 

amplamente estigmatizada e excluída das atividades sociais. Em muitas situações, o que o 

deficiente pode mais desejar é passar despercebido. Assinalar, além de uma deficiência, um gênero 

diferente da maioria poderia, no entender dele, representar um duplo motivo para preconceitos e 

discriminações. Ao que parece, mesmo entre pessoas com deficiência, a possibilidade de alcançar a 

universidade é mais difícil para as mulheres do que para os homens. 

 Espalhados pelas diversas faixas etárias (Gráfico 3 - ANEXO III), foi possível verificar um 

número expressivo, 39%, de alunos entre 23 e 28 anos. Estes nasceram entre os anos de 1990 e 

1997. Suas trajetórias escolares começaram em um período de fortes incentivos à inclusão das 

pessoas com deficiência tanto nacional quanto internacionalmente. Pode-se dizer que foi um 

período de dúvidas, acertos e desacertos. Época em que havia dificuldade de se analisar o 

desenvolvimento do aluno de forma individual. Como resultado, a retenção e a reprovação eram 

mais comuns. Ainda assim, eles puderam vencer os desafios impostos pela sociedade e alcançar a 

universidade. 
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 O outro grupo etário em destaque foi o dos alunos com as idades entre 17 e 22 anos, 

perfazendo na pesquisa um total de 29,3%; ou seja, 12 dos participantes. Para estes, boa parte de 

seus estudos abrangeu um período quando o Brasil adotou a perspectiva inclusiva em seu sistema 

educacional. Com isso, garantias foram asseguradas e estratégias de acessibilidade colocadas em 

prática. Para alguns deles, seu ingresso na universidade foi no mesmo período ou posteriormente à 

promulgação da LBI, Lei 13.146/2015 (BRASIL, 2015). Os demais 31,2%, equivalem a estudantes 

com idades superiores a 29 anos, que, de alguma forma, buscam no ensino superior, mesmo que 

tardiamente, seu lugar numa sociedade desigual. 

 Outros questionamentos realizados acerca de estado civil e moradia para a continuidade dos 

estudos revelaram que a maioria, ou seja, 31, é solteira. Alunos com deficiência casados ou em 

união estável somaram quase 22%, sendo um total de 11 alunos. Na questão de moradia, foram 

listados 11 tipos de companhias para morarem, sendo que com a família imediata, em repúblicas e 

sozinhos foram, respectivamente, os com maiores incidências. As diversas formas de morarem 

revelam que as pessoas com deficiência buscam estratégias para conseguirem permanecer no ensino 

superior (Gráficos 4 e 5 - ANEXO III). É importante ressaltar que os alunos com deficiência que 

decidiram formar suas próprias famílias são o reflexo de mudanças na sociedade, incentivadas por 

meio de políticas públicas, que, no decorrer dos últimos anos, os têm tirado do anonimato social, 

gerando a possibilidade de trilharem seus próprios caminhos com autonomia. 

A identificação dos sujeitos passou a ser considerada em harmonia com o grau de instrução 

dos pais. Para Bourdieu (2015), essa herança cultural provinda da família tem enorme impacto nas 

escolhas do indivíduo. Com isso, em suas pesquisas, muitas vezes, o autor faz análises acerca da 

profissão ou nível de estudos dos pais, a fim de considerar as possibilidades dos filhos em uma 

sociedade e escolas postas para reprodução social. De acordo com ele, “a matriz da trajetória social 

e da relação com essa trajetória” (BOURDIEU, 2015, p. 48) está diretamente relacionada com a 

transmissão da herança. Essa herança a ser passada é a base do capital cultural a ser incorporado 

pelo filho, em especial no período da infância até o fim dos anos iniciais do Ensino Fundamental. E 

pensando nisso, as duas perguntas envolvem o grau de escolaridade dos pais. Mais de 50% dos pais 

ou responsáveis têm apenas o Ensino Fundamental; um pouco mais de 25% têm o nível médio ou 

técnico de nível médio; apenas 14,6%, isto é, seis participantes, relataram que seus pais tiveram 

instrução em nível superior; e 7% não souberam responder (Gráfico 6 - ANEXO III). 

A escolaridade das mães ou responsáveis apresentaram pequenas variações acerca do grau 

de ensino delas. O que merece consideração é o fato de as mães chegarem ao ensino superior em 

maior quantidade do que os homens, 22%, e uma delas chegar à pós-graduação. Segundo os estudos 

de Bourdieu (2015), a possibilidade de estes 75% de filhos de pai e mãe com ensino básico 
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alcançarem a universidade seria muito pequena levando em conta a herança e o capital culturais 

familiares acumulados. Esse fato leva ao questionamento das estratégias de conversão usadas para a 

fuga da reprodução e para atingir outros níveis educacionais. Essas foram informações buscadas por 

meio da entrevista (Gráfico 7 - ANEXO III). 

Para seleção e escolha dos participantes da fase de entrevista, a análise da quantidade de 

irmãos que compõem a família e quantos concluíram o ensino superior é relevante, pois buscamos 

estudantes que foram os primeiros em uma família de mais irmãos a atingirem esse grau de 

instrução. Nesse sentido, 85% dos alunos são compatíveis com o parâmetro de terem mais irmãos e, 

destes, 51% são os primeiros a cursarem o ensino superior e possíveis candidatos para a segunda 

fase da pesquisa. 

Outro tipo de capital salientado por Bourdieu (2015) de relevância na manutenção ou não do 

status quo do indivíduo é o econômico. E sobre esse capital, os sujeitos responderam a perguntas 

sobre a renda familiar e se eles próprios têm trabalho remunerado, ou bolsas de auxílio estudantil, 

ou de programas e projetos desenvolvidos na Instituição. O resultado foi que 41,5% dos estudantes 

que responderam ao questionário afirmaram que a família vive com o máximo de 1,5 salários 

mínimos; em valores atuais, cerca de R$ 1.500,00 para as despesas familiares. E outros 39% com 

renda que alcança os quatro salários mínimos. O restante apresenta rendimento superior a cinco 

salários mínimos (Gráfico 8 - ANEXO III). 

Por fim, como forma de compor informações com relação aos capitais cultural e econômico 

dos participantes, sua origem escolar se torna essencial. Nesse quesito, 78% informaram serem 

provenientes de escolas públicas em todo o seu percurso da Educação Básica. Em seguida, 14,6% 

revelaram terem estudado parte em escolas públicas e parte em escolas da iniciativa privada. E 

apenas 7,3%, somente em escolas privadas. Essas informações apresentam as disparidades entre 

ações inclusivas na rede pública de ensino e nas escolas particulares. Para conseguirem os direitos 

previstos por lei, muitos preferem matricular seus filhos com deficiência em escolas públicas, nas 

quais a garantia de seus direitos é assegurada com maior presteza, uma vez que as escolas de 

iniciativa privada nem sempre têm critérios de seleção para esses agentes inclusivos bem como 

remuneração que valorize esses profissionais (Gráfico 9 - ANEXO III). 

 

5.1.1 A deficiência na Universidade Federal de São João del-Rei 

 

Um total de 14 participantes alegou ter deficiência de caráter auditivo, sendo quatro surdos 

que utilizam a LIBRAS. Entre as diversas situações de deficiência visual, nove responderam como 

tendo algum tipo. Outros 12 apresentam deficiência relacionada com situações físicas não 
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relacionadas à audição ou visão. O restante dos que responderam apresentam algum tipo de 

transtorno mental, perfazendo um total de seis participantes. 

 Com relação às dificuldades ocasionadas pela deficiência, 16 dos participantes consideraram 

que não têm problemas em viver e conviver autonomamente na maior parte do tempo. Outros 15 

relataram terem dificuldade num grau mediano, no qual necessitam de auxílio em algum momento 

de sua vivência. Nos dois níveis mais elevados do grau de dificuldade, em cada três alunos, um 

respondeu estar nesse parâmetro de dificuldade e quatro consideraram não sentir dificuldade 

alguma, podendo desenvolver suas atividades de forma bem autônoma o tempo todo. 

 Outro item questionado se refere ao grau de satisfação frente às ações da UFSJ em promover 

e garantir a acessibilidade. Foi proposta uma escala de zero a cinco, sendo zero o não atendimento e 

o cinco o total de atendimento das necessidades. O Gráfico 10 apresenta um resultado geral de 

atendimento bom a totalmente satisfatório. Mas um total de 13 alunos considera o que é oferecido 

como acessibilidade como sendo aquém das necessidades deles.  

Outro contexto explorado foi o das relações humanas: na visão do aluno com deficiência, 

como se dão suas relações com professores e colegas. Com relação à atitude dos professores, 15 

alunos responderam que “eles tratam todos igualmente sem diferenciação”. Para a segunda resposta 

mais recorrente, oito alunos disseram que “buscam métodos adaptados que me permitam aprender 

como os demais”. E o terceiro grupo, com cinco alunos, expressaram que os professores 

desconhecem as suas deficiências, pois as mantêm em segredo. Essas e as demais respostas revelam 

um panorama da inclusão sob o ponto de vista do aluno. Ser tratado igualmente sem diferenciação, 

embora pareça uma forma de inclusão, pode revelar, na verdade, a ausência de acessibilidade 

atitudinal. Mesmo entre os ditos “normais”, as formas de aprender variam. Quando o aluno 

responde que não há diferenciação, sugere uma ideia de turmas homogêneas, o que, na realidade, 

não é possível devido às diversas experiências de vida de cada indivíduo. 

Quando o foco é a relação entre alunos, 53%, ou seja, 22 alunos, consideram que sua 

deficiência não é barreira e que eles fazem parte da turma normalmente. Outros 22% consideram 

que alguns tratam normalmente, mas outros não. Por fim, outros cinco alunos afirmam que sua 

deficiência é mantida em segredo. Quando uma deficiência é mantida em segredo, fica evidente 

que, para a pessoa, o ambiente não é inclusivo e, por isso, não propício a externar suas dificuldades. 

Para algumas deficiências não aparentes, esse tipo de atitude pode ser uma estratégia para que não 

haja sofrimento por meio de preconceitos ou discriminações. Outra informação relevante acerca dos 

alunos com deficiência na Universidade é que a maioria, 63,4%, isto é, 26 alunos, não tem seu 

tempo dividido entre escola e trabalho, e apenas quatro têm algum tipo de assistência estudantil. 
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5.2 Trajetórias escolares de alguns sujeitos 

 

 Nas entrevistas, foi possível identificar diferentes relações dos sujeitos com suas famílias, 

suas relações sociais e sua deficiência. Este tópico tratará, inicialmente, de cada um dos 

entrevistados e sua narrativa acerca do tema. Subsequente a isso, tentaremos entrecruzar 

informações e verificar aproximações e distanciamentos das respectivas trajetórias com o objetivo 

de oferecer uma visão mais ampla dos alunos com deficiência nas graduações da UFSJ. Os critérios 

para a escolha dos sujeitos se deram por estarem entre os de menores capitais cultural e econômico 

e de maior grau de severidade da deficiência, fazendo deles, segundo Bourdieu (2008), candidatos 

com menor possibilidade de conseguirem acessar e permanecer no ensino superior. 

 Para Bourdieu (2008), o pesquisador precisa entender o que se faz quando entra no que ele 

chama de “relação de entrevista”. De acordo com ele, precisa-se “em primeiro lugar tentar conhecer 

os efeitos que se podem produzir sem o saber por esta espécie de intrusão sempre um pouco 

arbitrária que está no princípio da troca” (BOURDIEU, 2008, p. 694). A entrevista gera mais do que 

informações inertes. Gera reflexões a análises de ambos os lados. O pesquisador, ao mergulhar na 

relação, imerge num mundo que não é o seu e tenta, com a ajuda do pesquisado, emergir 

informações pertinentes à pesquisa. Todavia, ao se banhar na experiência do outro, ele também é 

transformado. Por outro lado, o pesquisado, quando adentra em suas memórias, encontra pelo 

caminho fragmentos esquecidos, que podem reconstruir seu entendimento sobre o passado numa 

perspectiva nova. As entrevistas foram realizadas de uma forma semiestruturada, em que o 

pesquisado relatou lembranças de sua trajetória e, em momentos específicos, o pesquisador fazia 

questionamentos para conduzir o assunto para o foco esperado.  

 

5.2.1 Trajetória escolar 1: aluno Miguel 

 

  A entrevista com o aluno Miguel ocorreu no dia 12 de novembro de 2019, às 11horas, nas 

dependências da UFSJ, local e horário escolhidos pelo participante. Com duração de 24 minutos, o 

aluno se sentiu bem à vontade para falar sobre sua trajetória. Desde os seis anos de idade, o aluno já 

tinha glaucoma em um dos olhos e, segundo sua narrativa, seu primeiro contato com a escola foi 

tranquilo, conforme relata: 

 

Então, eu iniciei na escola. Na época, ainda era aquele famoso pré de seis que a 

gente começava, né. Então, comecei. Eu tinha seis anos. Nesse período, eu já tinha 
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glaucoma. Já estava bem avançado. E quando iniciei esse, eu fui bem recebido na 

turma do pré de seis e a professora também aceitou bem (Entrevista de Campo, 

12/11/2019). 

 

 Com relação ao início de sua trajetória escolar, sua lembrança remete a aspectos positivos, 

em que sua deficiência não foi, de alguma forma, colocada acima da pessoa como um todo. Mas, 

infelizmente, no ano seguinte, conforme explica, a situação mudou um pouco. O aluno, ao falar 

desse acontecimento, teve sua fala alterada e a forma de seu relato, nesse momento, veio carregada 

de um sentimento que recorda a tristeza da experiência: 

 

Porém, quando eu cheguei na primeira série, fiz o pré de seis completo. Quando eu 

cheguei na primeira série, eu me deparei com a situação difícil, porque a 

professora, já da primeira série, ela não acreditava, assim, no meu potencial. 

Então, ela, ao invés de me colocar junto com os alunos ali dentro e inserir ali 

naquele grupo dos alunos para poder ensinar, ela simplesmente me colocava no 

fundo da sala. E tinha uns materiais que era com barbante e você ia passando ali o 

material naquela, numa tabuazinha e ia formando figuras. Então, eu chegava na 

sala, ela enchia minha mesa desse material, me colocava lá para ficar passando 

barbante lá, formando essas figuras enquanto ela ia dar aula para os demais 

alunos. E aquilo me chateava muito, porque [pausa] eu via que eu tinha o potencial 

para poder aprender. Eu a ouvia dando a aula. Eu vi que eu tinha potencial só que 

ela não acreditava no meu potencial e de certa forma me excluía dos demais. Aí, 

aquilo me chateando..., me chateando..., aí, tanto que eu chorava muito. Então, às 

vezes, antes da minha mãe, minha mãe me levava para a escola, então às vezes, 

antes de ela chegar em casa, de volta em casa, eu já estava chegando atrás, 

porque eu não ficava na escola, estava chorando. O pessoal tinha que me levar 

para casa, porque aquilo me chateava muito e não tinha prazer de ficar ali 

naquele ambiente. Ao contrário do que foi no primeiro ano..., que era no pré de 

seis, né. Então, a gente vê que o contexto tem muito a ver com o que a professora 

fazia, porque não é o separar da família e o desligar da família naquele período, 

porque se não teria acontecido isso no primeiro... no pré de seis e a gente vê que 

isso não aconteceu. Foi na primeira série. E aí, depois, teve o evento também de eu 

perder a visão completa, que eu tive uma perfuração do olho direito, que eu ainda 

enxergava um pouquinho. Aí, eu fiquei até os 12 anos [pausa] fora da escola. 

 

 Como instância reprodutora da sociedade, a instituição escolar brasileira, no período em 

questão, não tinha uma visão inclusiva clara. Na verdade, fazia poucos meses que a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação brasileira (BRASIL, 1996a) estava em vigor, aqual passava a 

fomentar a Educação Especial no ensino regular. A primeira experiência escolar do aluno 

entrevistado, no que ele chama de pré de seis, era uma fase que envolvia mais o desenvolvimento de 

habilidades motoras e sociais. A partir do primeiro ano, com o foco voltado para a transmissão de 

conhecimentos de forma sistêmica, a professora, embora com certa experiência na área, 

desconhecia os ideais inclusivos. 

 No ano de 1998, dez anos após a Constituição Federal de 1998 entrar em vigor, Constituição 

que trata da Educação Especial, a sociedade, como um todo, estava em um período de mudanças em 
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relação ao entendimento do lugar das pessoas com deficiência. Dentro das unidades escolares, elas 

não seriam diferentes. E para os professores, as dificuldades ainda eram maiores, pois, sem terem as 

informações necessárias de como lidarem com o processo já em andamento, tomavam atitudes que 

continuavam por excluir mesmo que as intenções fossem as mais nobres. Apesar disso, como 

educadores que formam opiniões e cidadãos, fica clara a recusa em mudar velhos métodos para 

novas perspectivas educacionais. Mais de 20 anos depois situações de exclusão ainda são 

experienciadas por alunos com deficiência. 

Embora tratasse de exclusões no campo das classes sociais, o que Bourdieu (2015, p. 250) 

explicita em um de seus textos pode muito bem se referir às pessoas com deficiência nesse período 

no Brasil: “Como sempre, a escola exclui, mas, a partir de agora, exclui de maneira contínua, em 

todos os níveis do cursus, e mantém em seu seio aqueles que exclui”. De fato, são os que ele chama 

de “excluídos do interior”. Essa forma de exclusão experienciada pelo entrevistado teve forte 

impacto em sua vida. Ao relatar esse acontecimento, ainda hoje, passados mais de 20 anos, as 

marcas emocionais estão presentes no tom de voz, na respiração e nos detalhes apresentados na 

narrativa. Em toda a entrevista, nada foi apresentado com tamanha tristeza. O não reconhecimento 

das capacidades e a exclusão, mesmo estando dentro da escola, podem ser consideradas formas de 

torturas, que, em uma sociedade dita democrática, não deveria existir. 

Sobre a interrupção de sua trajetória escolar, o entrevistado conta sobre sua deficiência e 

como perdeu a visão do outro olho: 

 

Então, meus pais perceberam que eu tinha o glaucoma. Não. Eles perceberam que 

tinha uma alteração nos meus olhos, né. Então, me levaram para fazer uma 

consulta. Aí, o médico diagnosticou o glaucoma. Nessa época, eu tinha três anos. 

Aí, eu comecei a fazer o tratamento em BH dos três aos sete anos. Nesse período, 

eu perdi a visão esquerda com o glaucoma, dos três ao sete, e, aí, teve um dia, eu 

estava ajudando meu pai na horta, isso em 98, ajudando a fazer uma limpeza na 

horta e tinha um toco de quiabo, que ele havia podado de mais ou menos uns 60 

centímetros, e a gente estava ali juntando aquele lixo e jogando em uma fogueira. 

E nem eu nem ele percebemos que tinha esse toco lá e não percebemos o perigo. E 

na hora em que eu abaixei para pegar o lixo, eu perfurei a visão direita, que era a 

que eu tinha um pouquinho da visão ainda. 

 

Nesse recorte, é possível verificar algumas informações a respeito de como a família o 

encarava. Havia uma preocupação por parte dos pais em prover o melhor tratamento possível na 

época. Embora morassem no interior, por quase quatro anos, realizava tratamento na capital 

mineira. Outra informação relevante é a forma como ele perdeu a visão do olho não afetado pelo 

glaucoma. O fato mostra que ele mantinha uma rotina normal dentro da família, com atividades de 

casa em companhia de familiares. De forma alguma, era alguém mantido preso em seu quarto ou 

estigmatizado como incapaz pelos familiares. 
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O acontecimento relatado fez com que o entrevistado deixasse de estudar por cerca de cinco 

anos. Essa interrupção dos estudos gera questionamentos importantes. Nesse período de cerca de 

meia década, as leis federais em vigor tornaram o Ensino Fundamental obrigatório. Porém, um 

aluno dentro da faixa etária abandona a escola sem ser percebido. Conforme relatado, seu retorno 

foi espontâneo. Embora os sistemas de tecnologia estivessem em seu início na época, ele era um 

aluno que já constava nos registros escolares. Foi esquecido? Excluído? São perguntas que podem 

levar a uma reflexão desse período de transição sobre a forma de ver as pessoas com deficiência nas 

diversas áreas da sociedade. 

Quando voltou a estudar, a narrativa do entrevistado mudou. Ele passou a apresentar os fatos 

de forma animada e, em alguns momentos, risos espontâneos eram expressos. É importante salientar 

que, nesse período, por volta de 2002, a ideia de inclusão já era mais difundida. No PNE contido na 

Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), entre as metas, existiam diversas diretamente 

relacionadas a pessoas com deficiência. Fica clara a mudança de situação na seguinte trajetória 

narrada: 

 

Então, já tive um companheirismo a mais, porque o pessoal achou 

superinteressante, né. A turma que eu estava, como eu já tinha 12 anos, e 

geralmente a 1ª série é que tem sete, hoje está até um pouco mais cedo. Mas, 

naquela época, era para quem tinha sete anos. Eu já estava com 12, eu fui inserido 

numa turma de pessoas maiores, alunos que já estavam atrasados. Então, tinha 

praticamente a mesma idade deles. E o pessoal achou muito interessante; ‘Poxa 

vida! Um deficiente visual estudando com a gente’. E a gente formou uma relação 

de amizade, né. Eu tinha dois colegas especificamente na 1ª serie que me ajudaram 

muito. Onde eu ia, por exemplo se eu precisasse ir ao banheiro, me 

acompanhavam. Se tinha que fazer alguma leitura, os dois sentavam juntos 

comigo. Inclusive [risos], me lembro disso como se fosse hoje. Até jogar futebol, 

eles tentaram me ajudar [risos], me colocaram numa quadra, eu correndo ali de 

qualquer maneira, mas eles queriam que eu estivesse lá junto também, para 

participar das atividades. Então, foi muito bom, muito bacana essa experiência. 

 

Segundo relatado, a partir desse ano, com uma melhor aceitação de sua deficiência por parte 

da escola, tornou-se possível estudar com o objetivo de desenvolver seu potencial. Na verdade, seu 

relato segue sem maiores problemas até o Ensino Médio quando mudou de escola e continuou com 

os mesmos colegas de classe. Relata, também, que a mudança de uma escola municipal para uma 

estadual não ocasionou prejuízos no caráter inclusivo. Para ele, os professores da outra escola já o 

conheciam e conheciam seu potencial. 

No entanto, ao iniciar o primeiro ano do Ensino Médio em 2011, mais uma interrupção 

ocorreu, conforme seu relato apresenta: 
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Em 2011, quando eu estava no primeiro ano, aí, eu tive um pequeno problema de 

saúde. Aí, eu tive que dar mais uma pausa. Aí, eu parei de novo. Aí, eu melhorei 

depois, mas a turma que me acompanhava, que eu já tinha acostumado com o 

pessoal, né, eu fiquei um ano praticamente parado, e, aí, o pessoal, todos já 

haviam passado, trocado de série, né. Então, falei assim: ‘Puxa vida! Agora, vou 

ter que reiniciar tudo de novo, uma turma nova... até me adaptar com o pessoal’. 

Aí, acabou que, tipo assim, eu estava passando por uns problemas familiares, não 

com relação a mim, mas minha mãe havia se separado do meu pai... Então, a gente 

estava tendo uma série de problemas. E, aí, acabou que eu fiquei, deixei pra lá, de 

lado, um pouco. Pensei: ‘Ah! Vou deixar um pouco de lado’. E, aí, voltei só em 

2016. 
 

 A análise desse trecho do relato traz à tona verdades não ditas. Embora o entrevistado se 

refira à escola como um lugar onde houve uma aceitação de sua condição e um acolhimento que 

possibilitou o desenvolvimento de seu potencial, na verdade, os pensamentos de Bourdieu (2004), 

acerca do conceito de campo, esclarecem o que realmente acontece. Para ele, o campo é um “espaço 

relativamente autônomo, esse microcosmo dotado de leis próprias” (BOURDIEU, 2004, p.20). Se a 

escola como um todo pode ser considerada um campo educacional ou macrocosmo, foi no interior 

do campo, aqui entendido como sua sala de aula, com alunos que por anos se mantiveram juntos, 

que passou a desenvolver estratégias inclusivas que o mantinham seguro. Dentro desse microcosmo, 

habitus específicos são desenvolvidos. E, por assim dizer, há um tipo de capital, o simbólico, 

valorizado dentro dele. Quando o aluno deixa de estudar por um ano, esse campo se movimenta. O 

habitus e o capital acumulado não têm valor em outros microcosmos escolares. Quando o aluno fala 

em “reiniciar”, pensando em Bourdieu, ele quer dizer criar novas relações e novos capitais, e 

entender as regras de um novo microcosmo. 

 Após mais cinco anos afastado do campo educacional, o entrevistado, motivado por outra 

pessoa, buscou outro meio relacional em que poderia alcançar seus interesses de concluir seus 

estudos básicos. Para isso, em seu relato, ele apresenta esse meio que lhe possibilita concluir: 

 

Aí, eu conheci uma colega, lá na Bahia, que a gente tem um grupo, um canal só 

para deficiente visual na internet. E, aí, eu a conheci, e fomos conversando e ela 

me ***: ‘Por que você não tenta fazer um supletivo ou coisa assim? Volta a 

estudar...’ Eu pensei:‘Quem sabe!’ Aí, entrei em contato com CESEC aqui em São 

João. Eles me receberam muito bem, abraçaram a causa, e eu consegui concluir o 

Ensino Médio no CESEC em 2016. 

 

 O Centro Estadual de Educação Continuada (CESEC) promove a certificação em níveis 

fundamental e médio de alunos que não puderam concluir seus estudos na idade certa. O aluno 

entrevistado por meio desse Centro concluiu seus estudos básicos em 2016. Sua trajetória, marcada 

por contratempos, apresenta a nós uma pessoa disposta a superá-los e continuar. Desde 2018, é 

aluno matriculado em um dos cursos superiores da UFSJ. 
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 Com a intenção de entender um pouco mais sobre essa trajetória, alguns outros 

questionamentos foram feitos. Segundo Bourdieu (2015), a herança e seu posterior capital cultural 

podem ser a chave para o êxito escolar. No caso do entrevistado com deficiência, as barreiras e seu 

capital fizeram com que seu “êxito” em uma escola reprodutora da sociedade fosse prejudicado. Em 

seu percurso, foram cerca de dez anos afastados do ambiente escolar até a conclusão dos estudos 

fora do ensino regular. Resta saber qual a procedência da força que o impulsionou a criar estratégias 

para suplantar sua herança cultural e um sistema escolar preparado para legitimar seu fracasso e 

continuar seus estudos agora numa universidade.  

 

Pesquisador -Você me contou de vários atravanco em seus estudos no ensino 

básico. O que ou quem te motivou? 

Entrevistado -Então, o pessoal sempre comentava: ‘Não Miguel, você precisa fazer 

uma faculdade’, e tal, principalmente um senhor, que eu morava do lado da casa 

dele. E, aí, ele tem 73 anos, eu acho. Ele sempre falava: ‘Você é inteligente. Você 

tem que aproveitar, fazer uma faculdade’. E eu ficava pensando naquilo. 

‘Realmente, eu preciso terminar meus estudos. Preciso tomar uma decisão, porque 

a vida não pode parar. A gente tem que ir levando até o fim’. E, aí, eu fiquei 

pensando nisso..., um fala, outro fala. O pessoal também lá da escola, onde eu 

estudei sempre falava comigo: ‘Não, você tem que tentar. Você tem o potencial’. E, 

aí, eu fui, foi nascendo aquele desejo. Essa colega minha foi incentivando. Então, 

acabou que foi nascendo novamente esse desejo de estudar de novo, né. Então, foi 

por incentivo de amigos, familiares também.  

 

 O apoio de pessoas do seu convívio foi de fundamental importância para a continuidade dos 

estudos. Para o entrevistado, sempre o incentivo de outras pessoas o encheu de ânimo. Marcante em 

sua narrativa foi esse vizinho, que, segundo suas palavras, “sempre falava”. Em algumas situações, 

é o apoio financeiro que faz com que pessoas com poucas chances de continuidade nos estudos 

alcancem o ensino superior. Para ele, a motivação dada por outros teve e continua tendo grande 

efeito em suas decisões e atitudes: 

 

Entrevistado - As minhas irmãs sempre falavam que eu tinha que tentar alguma 

coisa. Elas sempre olharam o potencial em mim e me incentivava. Incentivam até 

hoje, né [risos]. 

Pesquisador -Elas são mais novas que você? 

Entrevistado -Não. Elas são mais velhas. Às vezes, eu chego e falo: ‘Ai, gente!  

Nosso Deus! Acho que vou, que vou dar uma paradinha, porque o negócio está 

ficando apertado’. Elas dizem que não! Que eu dou conta. [risos] 

 

 Dentro de seu microcosmo, o campo familiar, diversos sentimentos e opiniões estavam 

presentes na trajetória do entrevistado. As relações familiares apresentavam desafios a todos. A 

presença do pai, aos poucos, perdia força. Após o incidente que o levou a perfurar o olho, sua 

narrativa pouco se refere ao seu pai. Com o tempo, torna-se evidente esse distanciamento quando 
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relata a separação de seus pais. Nota-se que, para a mãe, há um misto de sentimentos. Ao mesmo 

tempo em que apoiava, ela não via problemas em manter seu filho fora da escola. Para o 

entrevistado, sua mãe desenvolveu o que chamou de superproteção. Mesmo agora, estando no 

ensino superior, ele esclarece: 

 

Pesquisador -E seu pai e sua mãe? Eles também te incentivavam ou eles achavam 

que o que você fizesse já estava de bom tamanho nesse sentido? 

Entrevistado-[Pausa] olha, eu sinto assim..., hoje, a minha mãe gosta que eu venha 

para a faculdade assim, mas, eu vejo que... tipo, assim. Ela é muito apegada. 

Então, na época, acho que ela não gostava muito, não, porque tiraria um pouco 

dela, né, estaria tirando um pouco da minha presença com ela ali. Mas, hoje em 

dia, ela incentiva. Se acontece alguma coisa que num dia não estou muito legal e 

digo que não vou na aula, eu já percebo que ela já sente um pouco de preocupação 

e já tenta incentivar falando: ‘Não, meu filho... que isso!’[risos]. Então, hoje em 

dia, ela já incentiva. 

 

 Atualmente, o entrevistado é aluno de um dos cursos oferecidos no período integral da 

UFSJ. Sobre a entrada nesse novo campo educacional, ele relatou que houve apreensões naturais ao 

mudar de ambiente, mas que ele encontrou novamente pessoas dispostas a apoiarem seu 

desenvolvimento. Em suas observações, a Instituição conta com estudantes mais sensíveis a 

aspectos inclusivos do que os docentes. Essa situação é claramente entendida por suas descrições 

dos alunos e, posteriormente, dos professores. Sobre os alunos, ele afirma: 

 

E quando eu cheguei na faculdade, não foi diferente. Pelo pessoal, ninguém 

conhecer ninguém, eu tive uma recepção muito boa dos colegas, assim. O pessoal, 

já logo no primeiro dia, se interessou em me ajudar, procuraram saber o que 

poderia ser feito para que eu pudesse ser incluído e, graças à minha turma, eu 

posso dizer que consegui vencer essa barreira. E acaba que não tive grandes 

dificuldades justamente por isso, pela receptividade da turma. 

 

 Com relação aos professores, embora leve em conta seus esforços, salienta: 

 

Então, uns têm mais, outros têm menos. Mas todos procuram fazer o que podem. 

Acredito que alguns poderiam se esforçar um pouco mais... É, mas, sempre estão 

tentando fazer o que podem. Mas, até hoje, eu nunca tive problemas com o 

professor, não. Sempre foi bem tranquilo. Uns se aproximam mais, outros menos, 

mas sempre estão fazendo alguma coisinha. 

 

 Fica evidente, no caso desse aluno, sua percepção de que a inclusão na Instituição ocorre de 

forma relativa: estratégias individuais por parte de alunos da turma, apoio do Setor de Inclusão da 

Universidade, mas o processo de inclusão ainda está no seu início. As normas gerais e leis 

estabelecidas garantem, no dia a dia, que outros atores estejam alinhados com o pensamento 

inclusivo.  
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 Nesse relato de trajetória escolar, o aluno entrevistado passou por distintos momentos da 

educação brasileira com repercussões na sua vida estudantil. De acordo com ele, as etapas 

educacionais demoraram períodos incomuns. Sua deficiência trouxe dificuldades a si mesmo devido 

ao olhar dos outros. Os escritos de Bourdieu acerca do impacto que a herança cultural tem sobre um 

filho não foram diferentes no caso dele. Filho de pais que não concluíram a educação básica e tendo 

outros filhos, a situação não tendia a ser diferente. O seu primeiro ano no Ensino Fundamental viria 

corroborar a herança familiar e colocar junto a ela o peso social que carrega uma pessoa com 

deficiência.  

 Uma escola não preparada para a diversidade. Ela não é atrativa. Na verdade, torna-se 

desestimulante, traumática e excludente. O impacto dessa exclusão no interior da escola foi de 

tamanha força que o entrevistado não consegue sentir formas menores de exclusão e discriminação 

devido à sua deficiência. Sua trajetória estendida atravessou momentos de mudanças na política 

educacional brasileira, que, de forma perene, tem oportunizado um novo olhar sobre as pessoas com 

deficiência e, com isso, favorecido o acesso e a permanência na educação básica e no ensino 

superior. 

É primordial salientar a maneira como o aluno expôs suas opiniões sobre a Lei de Cotas. 

Quando questionado sobre o assunto, sua perspectiva é que, de certa forma, as cotas segregam, mas, 

ao mesmo tempo, são importantes meios de acesso por não haver materiais e instrumentos que 

favoreçam o aluno com deficiência, e no caso dele cego, a estudarem para alcançar os mesmos 

resultados dos demais. Em seu ponto de vista, se os materiais fossem igualmente disponibilizados 

assim como em Língua Portuguesa, em Braille e em LIBRAS, em muitos casos, as cotas não seriam 

necessárias e essa separação não seria essencial. 

A entrevista com o aluno Miguel foi de grande efeito nos pensamentos acerca de estratégias 

inclusivas. O aluno, de forma positiva, consegue, atualmente, adentrar em campos educacionais que 

antes o acesso era dificultado por olhares preconceituosos. Embora esses olhares ainda existam, 

muitos outros olhares tendem a favorecer o processo de inclusão. Como todo processo, é preciso 

tempo para que a gradativa mudança alcance resultados observáveis, e a trajetória desse aluno, 

marcada por recomeços, prova a possibilidade de êxito escolar. 

 

5.2.2 Trajetória escolar 2: aluna Ana  

 

 A aluna Ana foi entrevistada em duas sessões ocorridas, respectivamente, nos dias 12 de 

novembro e 16 de dezembro de 2019, em local escolhido por ela. No caso dessa entrevista, foi feita 

a filmagem da conversa, pois a aluna utiliza a LIBRAS para se comunicar. A primeira sessão de 
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entrevista teve a duração de 40 minutos e a segunda cerca de uma hora. Essa entrevista foi 

confortável para ambos, porque, no meu caso como entrevistador, tenho fluência no idioma da 

entrevistada e não éramos totais desconhecidos, pois já havia atuado como intérprete da LIBRAS 

em alguns dos períodos por ela cursados. A entrevista foi traduzida e transcrita, estando presente 

como Anexo 5 nesta dissertação. 

 Em sua narrativa, Ana fala de sua relação com a família, a escola, sua deficiência e 

descobertas. Os pais, com formação básica e baixo poder aquisitivo, já apresentariam um capital 

cultural a ser transmitido como herança frágil. Sendo a primeira filha, e surda de nascença, as 

dificuldades eram ainda maiores por não conhecerem a LIBRAS. Em muitos casos, a surdez pode 

ser ocasionada por doenças adquiridas na gestação. Porém, segundo ela, no seu caso, ela nasceu 

“normal ou naturalmente surda”. Para ela, a sua surdez não é um problema, e sim mais uma das 

características genéticas dos humanos; portanto, não é fruto ou consequência de uma doença. 

Em suas memórias, relata acontecimentos marcantes de sua infância. Sua primeira relação 

com a escola se deu no maternal. Ela relembra que sua mãe estava sempre com ela nessa etapa. Às 

vezes, ela esperava na escola até a aula terminar e retornavam juntas para casa. Nesse período, 

relembra, sempre foi permitida a ida dela para as casas de suas colegas para brincar. Nessa época, 

com idade entre cinco e seis anos, não conhecia a língua de sinais e nem entendia plenamente a 

questão da surdez. Sua comunicação era sempre utilizando o apontamento de direções, como para 

sua casa, escola, casas de colegas ou o objeto desejado.  

A entrevistada, nascida em meados dos anos 1990, teve constante apoio da mãe na infância. 

Diferente do que ocorria em épocas anteriores numa família na qual havia pessoa com deficiência, 

na dela havia liberdade para que ela se associasse com outras crianças de sua idade que moravam na 

vizinhança. Esse contato com outras famílias, mesmo não havendo uma comunicação clara, pode ter 

favorecido seu desenvolvimento. Quando relata que a mãe ficava na escola a esperar, inicialmente, 

parece um típico caso de superproteção, mas, no decorrer de sua narrativa, fica clara uma 

preocupação natural, porque, depois de algum tempo, ela percebe a ausência da mãe e seu retorno 

apenas para buscá-la.  

 Em sua trajetória, é possível perceber como a mãe sempre buscava estratégias para que a 

filha pudesse se desenvolver escolar e socialmente. Ana conta: 

 

[...] tinha tarefa para fazer em casa e a minha mãe tentava fazer junto, mas eu não 

queria fazer. Porque aos oito, nove e dez anos, ela começou a perceber que eu não 

conhecia algumas coisas.[...] A minha mãe começou a tentar me ensinar coisas; 

itens alimentícios, bebidas, coisas para se cozinhar, nomes de membros da família 

e pronomes familiares de tratamento. Registrava tudo em um caderno para que, 

depois, eu pudesse rever. 
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 Em outra estratégia da mãe, a entrevistada passou a ir a sessões de fonologia, que, nas 

palavras dela, não eram ocasiões desejáveis. O uso de aparelho auditivo também não foi uma 

estratégia de sucesso para a entrevistada. Segue uma parte do relato de sua experiência com a 

fonoaudióloga: 

 

Eu acho que aos sete anos ou um pouco depois eu fui à fonoaudióloga a primeira 

vez, depois uma segunda vez. Eu estava muito nervosa e queria de todo jeito ir 

embora. Eu gritava muito. A fono foi persistente e me fazia ficar sentada, e eu 

gritando, querendo ir embora. A minha mãe do lado de fora ouvindo meus gritos 

meus berros e pensava: ‘Nosso Deus! É minha filha lá dentro!’E eu chorando, não 

querendo fazer aqueles exercícios prescritos pela fono, e ela muito paciente 

sempre aguardava, não abria a porta para eu sair. Sempre ficava esperando, 

tentando ver se eu acalmava. Eu chorava e esperneava, e com tempo, eu parava e 

ficava quieta no meu canto em silêncio. Nesse momento, ela começava ensinar e eu 

não queria nem olhar! Depois, eu podia ir embora. Eu ia para minha mãe e pedia 

à minha mãe para nunca mais voltarmos. Mas um tempo depois, minha mãe, de 

novo, me trazia. Quando eu percebia que estava chegando naquele lugar, era um 

desespero. E foi assim por muito tempo até eu começar a acostumar mais ou 

menos a oralizar. 

 

 Nessa parte da entrevista, a mãe da aluna entrevistada se mostra intensamente envolvida em 

promover o desenvolvimento da filha. No entanto, o uso da LIBRAS não foi assunto por muito 

tempo. No período em questão, percebe-se o desejo da mãe de inserir a sua filha na sociedade como 

uma criança “normal”. No campo familiar, não havia outros casos de surdez. Com isso, o habitus 

pertencente a esse campo familiar envolvia filhos ouvintes, o que fez com que a herança inicial 

fosse de pais ouvintes para a filha.  

É interessante que, em boa parte da entrevista com relação à infância, apenas a mãe aparece 

como fomentadora de uma trajetória escolar. Ana, em outro momento, explica os motivos de citar 

pouco o pai nesse período. A situação financeira da família exigia que o pai trabalhasse em dois 

locais diferentes. Durante o dia, atuava como marceneiro e, à noite, para completar a renda, 

trabalhava em uma lanchonete. Segundo ela, o pai chegava de madrugada e, logo cedo, saía 

novamente para o trabalho de marceneiro. A presença do pai começa a ser relatada apenas no 

momento em que ele a levava para a escola. A nova escola era mais distante e, devido aos poucos 

recursos financeiros, o pai a levava de bicicleta.  

 Em uma nova escola, a entrevistada revela as dificuldades no seu percurso. Ela relembra que 

teve muitas dificuldades por não haver a acessibilidade necessária para o seu desenvolvimento. 

Uma segunda situação marcante é que ela era a única pessoa com deficiência nas salas de aulas. 

Não havia outras. Nesse momento, ela usou um classificador em LIBRAS, que remete à ideia de 

uma inclusão unitária. Ela conta que, nesse período, havia algumas atitudes que não levavam em 

consideração a presença de uma aluna surda. Por exemplo, a escola não tinha o profissional tradutor 
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intérprete da LIBRAS. Por isso, a tentativa de leitura labial era imprescindível. Todavia, segundo 

ela, os professores escreviam no quadro e, de costas, davam instruções ou informações para a 

turma. 

 Para Bourdieu (2008), o sistema escolar como parte da sociedade e mecanismo utilizado por 

ela não tem por objetivo propiciar mudanças ou mobilidade social aos alunos ali matriculados. Na 

verdade, tem por finalidade a “conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às 

desigualdades sociais” (BOURDIEU, 2008, p. 41). Como parte das desigualdades apresentadas, 

pode se ressaltar que, embora pensemos inicialmente nas desigualdades sociais, pois é a mais 

latente, outras desigualdades são explicitadas e legitimadas na escola. No caso em questão, da 

pessoa com deficiência, ser ela tratada como igual e tentar homogeneizar uma classe e a forma de 

ensinar são, por si só, tentativas de apagamento do sujeito e atos de reforço da ideia de que uns têm 

o dom e outros não.  

 Como instância reprodutora da sociedade, a escola se tornou uma representação da 

sociedade. Esse relato da entrevistada se deu por volta do ano de 2002. Se pensarmos no contexto 

social da época, embora houvesse leis que garantiam os direitos das pessoas com deficiência, o País 

ainda estava no início do processo de inclusão. Como salientado anteriormente, a LDB 9.394/96 foi 

um importante avanço no assunto. Porém, somente alguns anos depois, em 2008, o Brasil assumiria, 

formalmente, a perspectiva inclusiva no campo educacional. 

 A entrevistada, também, apresenta que a preocupação com o aprendizado era constante 

nesse período. Conforme ela, até o acesso a uma sala de recursos multifuncionais particular foi 

providenciada pala família. Em seu relato, ela esclarece que aprendia muito pouco e sua 

comunicação era sempre apontando para objetos ao redor. Essa dificuldade era devido ao fato de as 

estratégias utilizadas pela família serem o que, na época, pensava-se ser o mais eficaz, a saber: a 

oralização dos surdos para sua convivência na sociedade. A LIBRAS não era incentivada e, para 

alguns fonoaudiólogos, adeptos dos ideais do oralismo como método de educação dos surdos, seu 

uso era até mesmo proibido. 

Embora os surdos no Brasil já utilizassem a LIBRAS há muito tempo e, em Minas Gerais, a 

Lei 10.397, de 10 de janeiro de 1991, já tornava a LIBRAS oficial no Estado, foi só em 2002 que a 

Lei 10.436 deu grande ímpeto ao assunto quando, conforme o artigo 1º esclarece: “Art. 1o É 

reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais – Libras e 

outros recursos de expressão a ela associados”. A mesma Lei tratou da obrigatoriedade de 

instituições e empresas darem o atendimento adequado aos surdos em seu atendimento (BRASIL, 

2002). Foi apenas em 2005 que o Decreto 5.626 estabeleceu regras quanto à formação dos 
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tradutores intérpretes. No período em que a entrevistada relata, o tradutor no âmbito educacional era 

novidade e levaria um tempo para todos se adequarem à nova realidade. 

 Na busca de possibilidades educacionais, a família, na pessoa da mãe da entrevistada, 

buscou apoio na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), onde a entrevistada, pela 

primeira vez, teve acesso à LIBRAS como forma de se comunicar. Nesse período, a aluna conta que 

voltou a cursar os anos iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvendo, também, suas habilidades 

de comunicação e na cultura da comunidade surda da cidade. Ana relata que a Instituição não 

promovia os alunos para os outros anos do Ensino Fundamental. Ela conta como foi a iniciativa 

tomada e os resultados: 

 

Estudei o 3º ano três vezes, porque lá não tinha o quarto, quinto, sexto e sétimo 

ano.  Foram três anos estudando as mesmas coisas. Então, o grupo de surdos que 

ali estudavam combinamos de transferir para outra escola, uma do ensino regular, 

e ali iniciamos de novo o 3º ano do Fundamental até o nono. Foi bom! Também, o 

professor de Matemática estava aprendendo um pouco de LIBRAS e conseguia 

interagir comigo. Foi muito bom. Eu amei Matemática e essa interação! Era muito 

gostoso! Fiquei nessa escola até o 9º ano. 

 

 Essa parte da entrevista reflete os resultados obtidos pelo pertencimento da aluna a um 

campo social específico. Nele, foi desenvolvido um novo habitus para um novo campo social que se 

despontava, o qual possibilitou o desenvolvimento da entrevistada em diversos aspectos. Antes, sua 

vida estava focada nas decisões do círculo familiar. Agora, as atividades desenvolvidas em um novo 

grupo passaram a despertar nela novas sensações e sentimentos, novas possibilidades. A 

compreensão do mundo ao redor ficou mais clara a ponto de perceber que havia um prejuízo 

envolvido em continuar estudando e não progredir nas etapas escolares além do valor social 

envolvido. A experiência de estar com outros surdos e aprender a se comunicar de uma forma clara, 

sem dúvida, se tornou algo marcante. No momento da entrevista e na visualização do vídeo, ficam 

evidentes uma mudança nas expressões corporais e a sensação de satisfação ao relembrar esse 

momento. Embora a comunidade surda já existisse em São João del-Rei, a gênese de uma 

comunidade organizada e que formaria a Associação de Surdos da cidade começou naquele grupo. 

 O retorno da aluna ao ensino regular aconteceu em um período quando os ideais de inclusão 

previstos em declarações internacionais, leis e decretos nacionais passaram a ser implementados, 

mesmo que de forma inicial, nas escolas da rede estadual mineira. Em sua primeira experiência na 

escola, à qual retornara, esta não estava minimamente preparada para a recepção de alunos com 

deficiência.  

 Esse movimento de alunos com habitus próprios de seu campo anterior em um novo 

ambiente gerou mudanças para todos os envolvidos. De acordo com eles, antes em uma escola 
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especial, agora estão em um grupo de surdos junto a ouvintes e, Para os alunos ouvintes, a 

percepção das diferenças e do fato de que ser diferente não é em si motivo de se sentir superior ou 

inferior, e sim que se pode conviver de forma harmoniosa com todos. Por outro lado, o impacto 

causado na Instituição foi enorme, pois a partir da entrada dos alunos surdos, era preciso ir além da 

teoria e praticar a inclusão diariamente. O que se observa é que, até os dias de hoje, a escola recebe 

alunos com deficiência amplamente. Embora seja esperado que todas as escolas sejam inclusivas, 

essa escola ganhou na cidade grande relevância. 

 A mudança para outra escola é sempre uma decisão difícil. Ao concluir os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, a aluna se vê na necessidade de escolha de outra escola para cursar o Ensino 

médio. Em sua narrativa, ela apresenta uma situação presente em São João del-Rei na época. Ela 

conta: 

 

Eu tinha vontade de escolher para estudar na escola Joaquim do Anjos5, mas as 

informações que recebia era que lá havia relatos de preconceitos, bullying contra 

obesos, no caso de surdos sendo chamados de surdos-mudos6. Ao ser informada 

disso, não sabia se acreditava ou não. Não sei se é verdade, mas preferimos, como 

grupo, a irmos para a outra escola. 

 

 Até o presente momento, a sociedade, como um todo, precisa continuar avançando na 

aceitação das diferenças, mas, em anos anteriores, a situação ainda era mais difícil. No caso da 

situação apresentada pela entrevistada, não são apenas leis e decretos que precisam entrar em vigor. 

A atitude das pessoas frente a outros tem a necessidade de ser repensada. Não é sem motivo que um 

dos campos propostos para gerar acessibilidade foi denominado atitudinal. Os ideais de inclusão 

têm a necessidade de serem internalizados em cada cidadão com o objetivo de se naturalizarem. 

Quando acontece assim, leis e decretos serão apenas uma forma de consolidar o que é praticado. 

 A escola escolhida pela entrevistada é referência na cidade no quesito inclusão. Segundo ela, 

concluiu os três anos do Ensino Médio sem maiores problemas, cursando em pelo menos um dos 

anos conteúdos profissionalizantes na área de Tecnologia da Informação. No decorrer desse 

período, a ideia de entrar no ensino superior começou a se tornar mais possível em sua vida. 

Quando questionada sobre os motivadores, a entrevistada lembrou uma série da TV de 

investigação forense, na qual, com o auxílio da tecnologia, conseguiam encontrar os culpados de 

cometer crimes. Ela passou a desenvolver o desejo de se especializar nesse campo profissional. A 

informação que recebeu, porém, é que, para essa profissão, não havia cursos no Brasil. Todavia, a 

ideia de cursar o nível superior permaneceu. 

 
5 O nome da escola foi mudado. 
6 A expressão na cultura surda assumiu caráter depreciativo. 
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De acordo com ela, foram os intérpretes que a motivaram dizendo que, se ela fizesse uma 

faculdade, quando se formasse, conseguiria um emprego na área. Sua trajetória rumo ao ensino 

superior foi conduzida pelo nível de informação que recebera. Após o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), seu resultado obtido não tornou possível seu ingresso no curso de Arquitetura, o 

qual desejava. Com sua pontuação, conseguiu ser discente de outro curso oferecido pela UFSJ. 

Sobre sua primeira aula na Instituição, ela conta o que aconteceu: 

 

No início do primeiro período, não tinha intérprete. Eu cheguei na sala de aula, a 

professora começou a falar. Eu levantei minha mão, pedi desculpa e informei que 

eu era surda e perguntei se tinha intérprete. Ela ficou toda sem jeito e pediu para 

esperar até amanhã. Ia procurar na Universidade os meios para promover 

acessibilidade.  Realmente, algumas aulas depois, havia um intérprete em sala.  
 

 Seu relacionamento inicial com os alunos foi difícil, conforme relata. Quando tentava se 

comunicar com os outros sem a presença do intérprete, a comunicação era estabelecida com 

dificuldade. Entretanto, com o tempo, alguns dos colegas de turma se interessaram e começaram a 

se aproximar e até a aprender algumas coisas básicas. No micro campo em que a entrevistada foi 

colocada, a saber, a sala de aulas da Universidade, ela mesma encontrou estratégias para 

desenvolver uma boa convivência com os demais. Todos os alunos estavam vivenciando um novo 

momento de entrar em um curso superior. Portanto, muitas das necessidades coletivas estariam em 

jogo nesse novo campo e a entrevistada se manteve bem-disposta a influenciar nessa formação. É 

interessante que, no decorrer dessa trajetória, houve momentos em que os demais alunos exigiam do 

professor o direito de acessibilidade comunicacional quando essa prioridade passava despercebida 

ao professor. 

 A aluna entrevistada, ao concluir sua graduação, pretende continuar estudando. Seu relato 

apresenta-nos a situação de que sujeitos ativos podem criar estratégias eficazes e superar as 

dificuldades de sua inserção em um novo campo. Não é uma mudança rápida, mas é possível. No 

caso da pessoa com deficiência no ensino superior, o auxílio de leis que garantam seu acesso e 

permanência é imprescindível para que as barreiras sejam, com o tempo, derrubadas, permitindo 

uma verdadeira equidade para todos os envolvidos. 

 

5.2.3 Trajetória escolar 3: aluno Carlos 

 

 A entrevista com o aluno Carlos se deu no dia 19 de novembro de 2019 em horário marcado 

pelo entrevistado. Sua entrevista foi via telefone com duração de aproximados oito minutos. Foi a 

menor das entrevistas, mas com possibilidade de extrair informações importantes acerca da 
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trajetória do aluno. O entrevistado cursa graduação em um campus fora de São João del-Rei e 

estava nos períodos iniciais.  

 Deficiente visual de nascença, o entrevistado revelou que sua relação com a deficiência se 

dá de forma tranquila. Bem adaptado, consegue lidar com certa tranquilidade com a situação. 

Falando sobre a trajetória escolar, ele informa: 

 

Minha trajetória escolar sempre foi em escola pública. E, assim, sempre tive um 

pouco de dificuldade por causa de minha deficiência visual, mas não foi algo que 

me impediu de prosseguir. Depois, fiz um curso técnico no Instituto Federal, e 

também a deficiência atrapalhava, mas não foi um obstáculo ou empecilho. 

 

Em sua narrativa, fica evidente que a sua vida não teve como foco principal a deficiência. 

Na verdade, é sempre possível perceber como os problemas que a deficiência acarreta são 

minimizados.  

Conforme as análises de Bourdieu (2008, p. 50), os anseios do grupo ao qual um indivíduo 

pertence fazem diferença em sua tomada de decisão para manter-se dentro das expectativas desse 

grupo. Concluir o Ensino Médio era o esperado e alcançado em meio ao grupo que pertencia, quer o 

grupo familiar, quer o social. Ao findar o Ensino Médio e começar a trabalhar, sua inserção em 

outro grupo gerou novos alvos a serem atingidos. Agora, no grupo de trabalho, ele rememora: 

“Quando saí do Ensino Médio, eu já comecei a trabalhar e de cara já fui para a empresa de 

construção civil. Nessa empresa, tiveram pessoas que me motivaram: ‘Estuda, procura’. Eu 

comecei a procurar o assunto, comecei a gostar. Aí, entrei primeiro no curso técnico, gostei e 

decidi me aprofundar”. Até este momento, do Ensino Médio, o objetivo de conservação social da 

escola havia cumprido seus objetivos.  

Agora, dentro do mercado de trabalho, ele vê a necessidade de retornar ao sistema de ensino. 

Sobre essa relação entre sistema econômico e sistema de ensino, Bourdieu (2015, p.150) declara 

que “o valor que recebem no mercado de trabalho depende tão mais estritamente do seu capital 

escolar”. Embora Carlos goste da sua área de atuação, para se manter e ser legitimado nela, o 

retorno ao sistema de ensino, agora em nível técnico, se tornou necessário. A adequação aos 

parâmetros do mercado de trabalho não acontece sem resistência. Segundo ele, “sempre tem 

pessoas que criticam, que não acreditam, mas, geralmente, as pessoas incentivam”. 

 É interessante que o entrevistado não informou o fato de receber incentivo familiar para a 

continuidade de estudos. Embora possa ter ocorrido, foi o incentivo no ambiente de trabalho que o 

motivou. Isso retrata o impacto existente quando um indivíduo é exposto a outro campo com seu 

habitus específico. Nos campos familiar e social iniciais, os valores ali apresentados não foram 
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suficientes para motivar a continuidade dos estudos. Já no campo profissional, houve forte 

motivação nessa direção.  

Quando Carlos foi questionado sobre materiais adaptados, afirmou que não necessitou de 

material adaptado, mas que, em alguns casos, utilizou o recurso de ampliação de prova para melhor 

conforto. Essa trajetória escolar é marcada pela superação da deficiência com a intenção de se 

igualar aos demais. Em questionário da etapa anterior, informou que necessitava, em alguns 

momentos, ser auxiliado. Todavia, no seu dia a dia, consegue se sair muito bem com grande grau de 

autonomia. A entrevista foi concluída com a informação de que, por motivos pessoais, precisou 

efetuar o trancamento da matrícula e que, no ano de 2020, pretende retornar para concluir sua 

graduação. Embora relatara motivos pessoais, seu trancamento coincide com o momento em que as 

instituições de ensino têm sofrido fortes ataques, incluindo a perda de investimento público. Em 

época em que a manutenção e a ampliação das desigualdades sociais estão em alta, aqueles que 

desejam sair de seu lugar social veem essas possibilidades de forma sombria e muitos preferem 

ficar onde estão e esperar a tempestade passar.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa possibilitou conhecer o perfil dos alunos com deficiência da UFSJ bem como a 

trajetória escolar de alguns e, com isso, compreender o que fizeram para conseguirem alcançar o 

ensino superior. Embora não seja possível traçar um panorama com total certeza, pois a participação 

dos alunos com deficiência não foi total, a amostragem permite uma análise desses alunos. 

 Alunos provenientes de camadas de baixo poder aquisitivo e com deficiência tiveram seu 

acesso permitido à Universidade nos últimos anos. Não é possível pensarmos nisso sem 

considerarmos como a Lei das Cotas influenciou de forma positiva esse ingresso. A Lei 12.711, de 

29 de agosto de 2012, e suas alterações criaram dispositivos legais, que permitissem que pessoas de 

baixa renda tivessem vagas reservadas em instituições federais de educação superior (BRASIL, 

2012). Essa Lei continha prazo para a adequação total dos percentuais sugeridos, prazo que findou 

em 2016. No momento do início da presente pesquisa, é verificável, na amostragem coletada, que 

41% são dos estudantes com deficiência representantes do grupo de baixa renda e quase 80% do 

total são provenientes de escolas públicas. Nesse caso, a Instituição tem criado meios para o acesso 

de pessoas com deficiência de famílias com poucos recursos financeiros. 

Dentre os alunos com deficiência matriculados na UFSJ, boa parte deles não teria a 

possibilidade da continuidade dos estudos em nível superior (BOURDIEU, 2015). 

 Pensando nisso, algo ou alguém influenciou esses alunos a continuarem. É verdade que as 

leis federais favoreceram o acesso, mas, ainda assim, não são todos que romperam com as 

estatísticas e conseguiram cursar o ensino superior. Nesse sentido, as entrevistas permitiram 

entender um pouco mais sobre os elementos motivadores dos alunos com deficiência na 

Universidade. As trajetórias individuais analisadas contêm algumas aproximações e 

distanciamentos, que nos permitem entender quais foram os fatores determinantes para o acesso e a 

permanência dos alunos com deficiência e com baixos capitais cultural inicial e econômico na 

UFSJ. 

 As deficiências dos três variaram em tipo e grau, mas tinham em comum o fato de 

conviverem com elas desde a infância. Desde cedo, tanto eles como os pais tiveram que lidar com 

os desafios que uma pessoa com deficiência tem nos ambientes familiar e educacional. Eles tiveram 

trajetórias que perpassaram por períodos em que a educação brasileira passava por transformações 

de cunho ideológico no que se refere ao lugar da pessoa com deficiência. Essas transformações 

levaram a mudanças na perspectiva educacional em direção à inclusão. Assim, as estratégias 

individuais e familiares variaram para cada um deles.  
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Para Miguel, a principal estratégia foram as descontinuidades. Ele passou por grandes 

períodos longe do sistema educacional. Primeiro, após uma situação marcante ocorrida de exclusão 

mesmo dentro da escola e com o agravamento de sua deficiência visual devido a um incidente em 

casa, Miguel interrompeu seus estudos por cerca de cinco anos. Essa estratégia, possivelmente de 

forma inconsciente, permitiu o avanço da aplicação de políticas inclusivas de forma que seu retorno 

ao ambiente escolar acontecesse em melhores condições para a permanência de um aluno com 

deficiência. 

Uma situação que também poderia se caracterizar como descontinuidade ocorreu com Ana. 

Após cursar alguns dos anos iniciais do Ensino Fundamental em escola regular sem que sua 

necessidade por acessibilidade comunicacional fosse suprida, recorreu a uma escola especial, na 

qual se desenvolveu na LIBRAS. Passados três anos, retornou para o ensino regular, dando, assim, 

continuidade aos seus estudos. Em seu retorno à mesma escola, a acolhida foi diferente e mais 

inclusiva. 

Tanto Miguel como Ana utilizaram uma outra estratégia em seus retornos nas turmas de 

ensino regular. Ana não foi sozinha. Agora, fazia parte de um grupo de surdos, e Miguel encontrou 

uma turma que o acolheu como parte dela. Em um grupo, ambos tiveram maior visibilidade para as 

lutas por direitos. Essa estratégia permitiu à Ana a continuidade dos estudos. 

 No caso de Miguel, outra descontinuidade ocorreu depois de uma doença e problemas 

familiares o tirarem da escola por um período. Para ele, após o avanço de seu grupo, pareceu 

inviável continuar seus estudos. Depois de nova interrupção, não retornou ao ensino regular, 

concluindo seus estudos por meio de programa supletivo. Fica nítido, nas trajetórias de Ana e 

Miguel, que o pertencimento a um grupo fez grande diferença na caminhada em busca de suas 

escolaridades. 

A situação de Carlos foi singular nesse aspecto. Embora tendo deficiência visual, por esta 

não lhe exigir acessibilidade e conseguir lidar normalmente com os desafios escolares, continuou 

em sua trajetória como os demais alunos. Não houve descontinuidades dos estudos nos Ensinos 

Fundamental e Médio. Ao fim da educação básica, ocorreu a interrupção. Seguindo a herança 

cultural da família, nesse momento, seria o provável fim dos estudos com sua entrada no mercado 

de trabalho. Com esse movimento para um grupo diferente, com pessoas provenientes de diversas 

classes sociais, Carlos retorna aos estudos. O ensino técnico que iniciou e concluiu apenas reforçava 

a ideia inicial de se tornar força de trabalho.  

As trajetórias de Miguel, Ana e Carlos foram marcadas por serem incentivados ao ensino 

superior não diretamente por membros da família imediata. Nesse tocante, as teorias de Bourdieu 

acerca da intenção da família de transmitir seu status quo para os descendentes foram afirmadas. Os 
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três tiveram como incentivo principal amigos, colegas de trabalho e, no caso de Ana, os intérpretes 

da LIBRAS com quem convivia no período escolar. 

A pesquisa resultou em respostas interessantes aos questionamentos iniciais. O 

reconhecimento do perfil do alunado com deficiência permite análise das estratégias atuais da UFSJ 

e propicia a tomada de ação em áreas que necessitam de ajustes ou melhorias. As respostas dos 

alunos aos questionamentos apontaram possíveis caminhos para futuras análises. Muitos 

responderam, inclusive em algumas das entrevistas, que a relação aluno-professor ainda é um 

desafio. As leis, normas e diretrizes garantem o acesso, mas, para a permanência das pessoas com 

deficiência na universidade, uma mudança de atitude é necessária. Tanto professores como alunos 

precisam reconhecer que a inclusão de pessoas com deficiência deve ser acompanhada por 

mudanças de metodologias de ensino. Para uma atitude inclusiva, tem que haver empenho e levar 

em consideração as necessidades individuais e o reconhecimento da heterogeneidade das turmas de 

graduação.  

No que tange à revisão de conceitos e atitudes, uma constante autoanálise é essencial. No 

meu caso, a experiência como pesquisador gerou reflexões. Em especial, no contato com os 

entrevistados, pude repensar minhas próprias atitudes enquanto profissional e pesquisador. Em uma 

das entrevistas com a aluna Ana, uma expressão por ela usada teve grande impacto sobre minha 

forma de ver as coisas. Quando questionada dos motivos de nascer surda, ela disse, traduzida da 

LIBRAS, que nasceu “normal ou naturalmente surda”. Para ela, não é anormalidade nascer surda, 

é normal em humanos que não são totalmente iguais. Nesse momento e em momentos posteriores, 

como entrevistador e pesquisador da inclusão de pessoas com deficiência, pude perceber que o 

modelo médico de deficiência ainda persiste arraigado em meu habitus e em minha forma de 

pensar. Concluí que o “problema da surdez” é algo genético. Interessante que, ao refletir sobre o 

assunto, analisei que não falamos que a criança nasceu com o “problema dos olhos verdes”, que 

também é algo genético, ou que a criança nasceu com o “problema de ser loira”, que também é algo 

genético. Rever nossos próprios conceitos é um dos resultados da pesquisa. 

À medida que a pesquisa se desenvolvia, meu olhar como pesquisador mudava e amadurecia 

de forma que, não apenas uma vez, usei a expressão: “Se soubesse antes o que sei agora, faria as 

coisas de forma diferente”. Pesquisar causa profundos efeitos em todos os envolvidos. O ato de 

pesquisar gera trocas de conhecimentos e o reconhecimento em algumas situações, que, 

inevitavelmente, compele a uma profunda reflexão de si mesmo. 

A pesquisa trouxe respostas e novos questionamentos para futuras pesquisas e 

pesquisadores. Entre os questionamentos podemos citar; quais serão os efeitos das atuais políticas 

públicas sobre os alunos com deficiência? Buscamos aqui alunos cujos pais transmitiram um inicial 
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capital cultural e econômico frágil, e no caso daqueles que tem as condições iniciais favoráveis, 

quais as diferenças em suas trajetórias escolares no mesmo período, quais as estratégias? No caso 

das universidades, o que há de estratégias para o acesso e permanência de alunos com transtornos 

mentais? Como os professores lidam com essas situações? Esses e outros questionamentos merecem 

futuras pesquisas. Infelizmente, vivemos num período em que a pesquisa em Educação não tem sido 

incentivada. Mesmo assim, é importante levantar questionamentos para que pesquisadores 

engajados na temática possam auxiliar o desenvolvimento do assunto.  Em um momento de 

incertezas e inseguranças, não raro muitos são desestimulados, mas, os desafios a frente só serão 

suplantados se continuarmos determinados. Como pesquisadores, nosso foco e determinação é 

questionar criticamente e com um trabalho conjunto, obter algumas respostas. Diante desse desfio, é 

desejo desse pesquisador ter contribuído nesse campo tão importante para a sociedade brasileira, o 

da inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior. 
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ANEXO I– QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO PESQUISA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS E FAMILIARES 

 

1. Sexo: 1() Feminino     2(   ) Masculino   3(   ) ______________ 

 

2. Sua idade: 

  1( ) menor que 17 anos. 

  2( ) de 17 a 22 anos. 

  3( ) de 23 a 28 anos. 

  4( ) de 29 a 34 anos. 

  5( ) de 35 a 40 anos. 

  6( ) acima de 40 anos. 

 

3. Estado civil: 

  1( ) Solteiro(a). 

  2( ) Casado(a). 

  3( ) Separado(a)/divorciado(a). 

  4( ) União estável. 

  5( ) Outro: ________________. 

  

4. Para estudar na UFSJ, você mora: 

  1( )  Sozinho(a). 

  2( ) Com minha família (pai, mãe ou irmãos(ãs)). 

  3( ) Com outros parentes. 

  4( ) Em república. 

  5( ) Com amigos. 

  6( ) Outros: _________________. 

 

5. Grau de escolaridade de seu pai ou responsável legal: 

  1( ) Ensino nível fundamental. 

  2( ) Ensino nível médio. 

  3( ) Ensino nível técnico. 

  4( ) Ensino nível tecnólogo. 

  5( ) Outros: _________________. 

  6( ) Não sei. 

 

6. Grau de escolaridade de sua mãe ou responsável legal: 

Este questionário está sendo aplicado para Pesquisa de Mestrado em Educação da 

Universidade Federal de São João del-Rei do Programa de Pós-graduação em Educação 

(PPEDU). As informações dadas aqui são tratadas no conjunto e resguardam a não 

identificação das pessoas que participam. Apenas os pesquisadores envolvidos 

conhecerão sua identidade. 
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  1( ) Ensino nível fundamental. 

  2( ) Ensino nível médio. 

  3( ) Ensino nível técnico. 

  4( ) Ensino nível tecnólogo. 

  5( ) Outros: _________________. 

  6( ) Não sei. 

 

7. Quantos irmãos e irmãs você tem? 

  1( ) de 1- 3 irmãos e tios. 

  2( ) de 4 a 6 irmãos e tios. 

  3( ) acima de 6 irmãos e tios. 

  4( ) Não tenho irmãos e tios. 

 

8. Quantos irmãos e irmãs cursaram o ensino superior? 

  1() nenhum, sou o primeiro. 

  2() 1 a 3 irmãos e irmãs. 

  3() 4 a 6 irmãos e irmãs. 

  4() acima de 7 irmãos e irmãs. 

  5( ) Não sei informar. 

 

INFORMAÇÕES SOCIOECONOMICAS: 

 

9. Qual a faixa salarial da família? 

  1( ) até 1,5 salários mínimos. 

  2( ) de 2 até 4 salários mínimos. 

  3( ) de 5 até 8 salários mínimos. 

  4( ) acima de 9 salários mínimos. 

  5( ) Outros: _________________. 

  6( ) Não sei. 

 

10. Desempenha algum trabalho remunerado enquanto estuda? 

  1( ) sim. 

  2( ) não. 

 

11. Possui algum tipo de assistência estudantil? 

  1( ) sim. Qual tipo: ____________________. 

  2( ) não. 

 

 

VOCÊ NA UFSJ 

 

12. Quantos períodos já cursou? 

  1( ) 1 semestre. 

  2( ) 2 semestres. 

  3( ) 3 semestres. 

  4( ) 4 semestres. 

  5( ) 5 semestres ou mais. 
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13. Antes da UFSJ, você estudou em escola: 

 

  1( ) Escola pública. 

  2( ) Ensino privado (particular). 

  3( ) Uma parte em escola pública e outra parte em escola privada. 

  4( ) Outros: _________________. 

  5( ) Não sei. 

 

 

 

SUA DEFICIÊNCIA* 

 

 

 

 

14. Qual a sua deficiência? _______________________________________________________. 

 

15. Qual o grau de dificuldade sua deficiência ocasiona: 

 

  1( ) 1-25% - baixa; consigo viver de forma autônoma na maior parte do tempo. 

  2( ) 26-50% - média; em algumas situações, preciso ser auxiliado. 

  3( ) 51-75% - média-alta; preciso de auxílio na maior parte do tempo. 

  4( ) 76-100% - alta; preciso ser auxiliado todo o tempo. 

  5( ) Minha deficiência não me atrapalha ter uma vida totalmente independente. 

 

 

16. Que tipo de acessibilidade você necessita? 

 

  1( ) Arquitetônica (exemplo: elevadores, rampas, piso tátil e outros). 

  2( ) Comunicacional (exemplo: intérprete para os surdos). 

  3( ) Metodológicas (exemplo: adaptações na forma de passar informações em sala). 

  4( ) Instrumental (exemplo: material em Braille para estudos). 

  5( ) Outros:____________________________________. 

  6( ) Não sei. 

 

 

17.  Na UFSJ, suas necessidades de acessibilidade foram atendidas em que grau: 

 

  1( ) Completamente atendida. 

  2( ) Atendida em parte, mas o suficiente. 

  3( ) Atendida em parte, mas de forma insuficiente. 

  4( ) Não atendida. 

 

 

18. Na UFSJ, qual a atitude dos professores frente à sua deficiência? 

 

  1( ) São sensíveis e buscam métodos adaptados de ensino que me permitam aprender  

* Embora vários sejam os termos utilizados para denominar a pessoa com diversidade 

funcional, nesta pesquisa será usado o termo utilizado na Lei Brasileira da Inclusão nº 13.146, 

de 6 de julho de 2015, a saber: pessoa com deficiência e suas variações. 
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   como os demais. 

  2( ) Não se preocupam e acham que preciso me esforçar para aprender igual aos outros  

   sem adaptações metodológicas. 

  3( ) Têm pena e não cobram que eu aprenda. 

  4( ) Tratam todos igualmente sem diferenciação alguma. 

 

19. Na UFSJ, qual a atitude dos alunos de sua turma frente à sua deficiência? 

 

  1() Tratam do assunto de forma amigável sem dificuldades como parte da turma. 

  2( ) Sinto que não se sentem à vontade com minha presença. 

  3( ) Alguns alunos me tratam normalmente como os demais; outros não. 

  4( ) Mantenho em segredo minha deficiência. Eles não sabem. 
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ANEXO II – QUADROS 

 

Quadro 1 

QUADRO COMPARATIVO CAPES – TEMÁTICA: INCLUSÃO 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Teses 619 733 752 887 921 

Dissertações 2035 2.244 2.374 2.459 2.657 

Totais 

anuais 
2654 2.987 3.126 3.346 3.578 

Total dos 5 anos 15.691 

Total publicado (todos os 

anos) 

1996-2018 
33.990 

 

Quadro 2 

QUADRO COMPARATIVO CAPES – TEMÁTICA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Teses 44 28 47 50 58 

Dissertações 171 229 212 236 285 

Totais 

anuais 
215 257 259 286 343 

Total dos 5 anos 1.360 

Total publicado (todos os 

anos) 

1998-2018 
2.475 

 

Quadro 3 

QUADRO COMPARATIVO CAPES – TEMÁTICA: INCLUSÃO NO ENSINO 

SUPERIOR 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Teses 2 5 2 0 0 

Dissertações 12 3 12 9 12 

Totais 

anuais 
14 8 14 9 12 

Total dos 5 anos 57 

Total publicado (todos os 

anos) 

2005-2018 
93 
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Quadro 4 

QUADRO COMPARATIVO CAPES – TEMÁTICA: INCLUSÃO NA 

UNIVERSIDADE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Teses 0 0 0 1 0 

Dissertações 3 1 3 3 3 

Totais 

anuais 
3 1 3 4 3 

Total dos 5 anos 14 

Total publicado (todos os 

anos) 

2005-2018 
25 

 

Quadro 5 

QUADRO COMPARATIVO BDTD – TEMÁTICA: INCLUSÃO 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Teses 379 391 423 446 361 

Dissertações 1.033 994 1.022 1.025 946 

Totais 

anuais 
1.412 1.385 1.445 1.471 1.307 

Total dos 5 anos 7.020 

Total publicado (todos os 

anos) 

1973-2018 

16.287 

 

Quadro 6 

QUADRO COMPARATIVO BDTD – TEMÁTICA: “EDUCAÇAO INCLUSIVA” 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Teses 32 22 23 21 27 

Dissertações 100 112 106 128 109 

Totais 

anuais 
132 134 129 149 136 

Total dos 5 anos 680 

Total publicado (todos os 

anos) 

2000-2018 
1.353 
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Quadro 7 

QUADRO COMPARATIVO BDTD – TEMÁTICA: “INCLUSÃO NO ENSINO 

SUPERIOR” 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Teses 1 3 2 0 0 

Dissertações 5 3 2 4 12 

Totais 

anuais 
6 6 4 4 12 

Total dos 5 anos 32 

Total publicado (todos os 

anos) 

2000-2018 

59 

 

 

Quadro 8 

QUADRO COMPARATIVO BDTD – TEMÁTICA: “INCLUSÃO NA 

UNIVERSIDADE” 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Teses 0 1 0 0  

Dissertações 5 1 7 4 4 

Totais 

anuais 
5 2 7 4 4 

Total dos 5 anos 22 

Total publicado (todos os 

anos) 

2000-2018 

48 
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Quadro 9 

GT 
TEMÁTICA 

INCLUSÃO 

TEMÁTICA 

EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

TEMÁTICA 

INCLUSÃO NO 

ENSINO 

SUPERIOR 

TEMÁTICA 

INCLUSÃO 

NA 

UNIVERSID

ADE 

03 – Movimentos 

Sociais, Sujeitos e 

Processos Educativos 
5 1 0 0 

05 – Estado e Política 

Educacional 
4 

0 
0 0 

06 – Educação 

Popular 
1 

0 
0 0 

08 – Formação de 

Professores 
0 

1 
0 0 

11 – Política de 

Educação Superior 
4 

1 
2 0 

12 – Currículo 1 0 0 0 
13 – Educação 

Fundamental 
2 

1 
0 0 

15 – Educação 

Especial 
28 

14 
0 0 

16 – Educação e 

Comunicação 
4 

0 
0 0 

19 – Educação 

Matemática 
2 

0 
0 0 

20 – Psicologia da 

Educação 
1 

0 
0 0 

23 – Gênero, 

Sexualidade e 

Educação 
1 

1 
0 0 

TOTAIS 53 19 2 0 
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ANEXO III– GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 2 – Identificação de Gênero 

 

Fonte: Elaborado pelo autor no Google forms. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 _ Faixa etária 

 

Fonte: Elaborado pelo autor no Google forms. 
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Gráfico 4 – Estado Civil 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor no Google forms. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Residência  

 

Fonte: Elaborado pelo autor no Google forms. 
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Gráfico 6 – Escolaridade do pai 

 

Fonte: Elaborado pelo autor no Google forms. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Escolaridade da mãe 

 

Fonte: Elaborado pelo autor no Google forms. 
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Gráfico 8 – Situação econômica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor no Google forms. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Tipo de escola 

 

Fonte: Elaborado pelo autor no Google forms. 
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Gráfico 10 – Satisfação na UFSJ 

 

Fonte: Elaborado pelo autor no Google forms. 

 

 

Gráfico 11 – Atitude de professores 
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Gráfico 12 – Atitude de alunos 
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ANEXO IV – TRANSCRIÇÕES DE ENTREVISTAS 

 

Transcrição da entrevista com Miguel 

• Gostaria que você contasse um pouco sobre sua infância e entrada na escola. 

Também, como ocorreu sua deficiência. 

Então, eu iniciei na escola na época. Ainda era aquele famoso pré de seis que a gente 

começava, né. Então, comecei, eu tinha seis anos. Nesse período, eu já tinha glaucoma, já 

estava bem avançado. E quando iniciei esse, eu fui bem recebido na turma do pré de seis e a 

professora também aceitou bem. Porém, quando eu cheguei na primeira série, fiz o pré de seis 

completo. Quando eu cheguei na primeira série, eu me deparei com a situação difícil, porque 

a professora, já da primeira série, ela não acreditava, assim, no meu potencial. Então, ela [é], 

ao invés de me colocar junto com os alunos ali dentro e inserir ali naquele grupo dos alunos 

para poder ensinar, ela simplesmente me colocava no fundo da sala. E tinha uns materiais, que 

era com barbante e você ia passando ali o material naquela, numa tabuazinha, e ia formando 

figuras. Então, eu chegava na sala. Ela enchia minha mesa desse material, me colocava lá para 

ficar passando barbante lá, formando essas figuras enquanto ela ia dá aula para os demais 

alunos. E aquilo me chateava muito, porque [pausa] eu via que eu tinha o potencial para poder 

aprender. Eu a ouvia dando a aula. Eu vi que eu tinha potencial. Só que ela não acreditava no 

meu potencial e, de certa forma, me excluía dos demais. Aí, aquilo me chateando..., me 

chateando..., aí, tanto que eu chorava muito. Então, às vezes, antes da minha mãe, minha mãe 

me levava para a escola. Então, às vezes, antes de ela chegar em casa, de volta em casa, eu já 

estava chegando atrás, porque eu não ficava na escola, estava chorando. O pessoal tinha que 

me levar para casa, porque aquilo me chateava muito e não tinha prazer de ficar ali naquele 

ambiente. Ao contrário do que foi no primeiro ano..., que era no pré de seis, né. Então, a gente 

vê que o contexto tem muito a ver com o que a professora fazia, porque não é o separar da 

família e o desligar da família naquele período, porque se não teria acontecido isso no 

primeiro... no pré de seis, e a gente vê que isso não aconteceu. Foi na primeira série. E, aí, 

depois, teve o evento também de eu perder a visão completa, que eu tive uma perfuração do 

olho direito, que eu ainda enxergava um pouquinho. Aí, eu fiquei até os 12 anos[pausa] fora 

da escola. 

Quando eu completei 12 anos, as minhas sobrinhas, deu na época que elas iam iniciar 

os estudos. Aí, aquilo me incentivou. Eu vendo-as indo para aula, né, aquele movimento todo. 

Eu senti vontade novamente de voltar a estudar. Aí, eu falei com minha mãe. Ela correu atrás. 
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Eu fiz uma avaliação na APAE para ver se eu, se era necessário eu fazer acompanhamento por 

lá, mas o pessoal da APAE falou que não, que eu tinha total capacidade para estudar numa 

escola normal mesmo. Aí, eu iniciei. Aí, foi totalmente diferente. O pessoal começou a me 

enxergar diferente. Já eram outros professores. Então, o pessoal passou a me enxergar com 

outros olhos assim. Me receberam muito bem, né. Me apoiaram bastante e tentaram fazer o 

máximo possível para que eu pudesse ser inserido. Usaram alguns métodos como o material 

emborrachado para alfabetização, barbantes para fazer números coladas na folha. E assim foi 

minha aprendizagem. Depois, eu aprendi o Braille também, consequentemente, e tô aí até hoje 

[risos]. 

• Agora, vamos traçar épocas. No pré de seis, você se lembra em que ano foi? 

Eu tinha seis anos... 1997 mais ou menos. 

• Você sempre teve glaucoma? 

Sim. Sempre. 

• Como aconteceu de você perder a visão do outro olho? 

Então, meus pais perceberam que eu tinha o glaucoma. Não. Eles perceberam que 

tinha uma alteração nos meus olhos, né. Então, me levaram para fazer uma consulta. Aí, o 

médico diagnosticou o glaucoma. Nessa época, eu tinha três3 anos. Aí, eu comecei a fazer o 

tratamento em BH dos trêsaos sete anos. Nesse período, eu perdi a visão esquerda com o 

glaucoma, dos três ao sete. E, aí, teve um dia, eu estava ajudando meu pai na horta, isso em 

98, ajudando a fazer uma limpeza na horta e tinha um toco de quiabo, que ele havia podado de 

mais ou menos uns 60 centímetros. E a gente estava ali juntando aquele lixo e jogando em 

uma fogueira. E nem eu nem ele percebemos que tinha esse toco lá e não percebemos o 

perigo. E na hora em que eu abaixei para pegar o lixo, eu perfurei a visão direita, que era a 

que eu tinha um pouquinho da visão ainda. 

• Entendi. Você ficou, então, cego praticamente dos dois olhos ou você consegue ver 

alguma coisa? 

Não, no dia da perfuração, perdi a visão total. 

• Como era sua relação com a família?  

Com minha família, foi sempre super bem tranquila. Assim, tenho uma relação muito 

boa, sabe, meus irmãos, meus sobrinhos, meus pais. Graças a Deus, temos um relacionamento 

muito bom. 

• Eles sempre apoiaram você? 
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Sim, apoiam, apoiam, me ajudam no que eu preciso. Se eu preciso de alguma coisa, 

estão sempre dispostos a me ajudar. Não medem esforços para poderem estender a mão. 

• Até agora, vimos coisas de sua infância, sua relação com a família, seu ingresso na 

escola. Na verdade, você estudou no pré de seis, foi para o primeiro ano e, aí, 

interrompeu seus estudos no primeiro ano? 

Sim. Em 1998. 

• E depois retornou... 

Aí, eu já estava com 12 anos e, se não me engano, 2004 ou 2003, não lembro exato, 

mas acho que foi nesse período. 

Nesse momento, as pessoas já tinham um pouco mais as perspectivas inclusivas... 

Isso! O pessoal já me enxergava com uma nova visão, né. 

• Vamos caminhar em sua trajetória. E a partir dos 12 anos, já estava entrando na fase 

da adolescência. São novos desafios, novas pessoas até novos estigmas que aparecem. 

A partir daí, como foi sua relação com os alunos, sua forma de lidar com eles e eles 

com você? 

Então, já tive um companheirismo a mais, porque o pessoal achou superinteressante, 

né. A turma que eu estava, como eu já tinha 12 anos, e geralmente a 1ª série é que tem sete. 

Hoje, está até um pouco mais cedo. Mas, naquela época, era para quem tinha sete anos. Eu já 

estava com 12. Eu fui inserido numa turma de pessoas maiores, alunos que já estavam 

atrasados. Então, tinha praticamente a mesma idade deles. E o pessoal achou muito 

interessante: “Poxa vida! Um deficiente visual estudando com a gente”. E a gente formou um 

lação de amizade, né. Eu tinha dois colegas especificamente na 1ª série que me ajudaram 

muito. Onde eu ia, por exemplo, se eu precisasse ir ao banheiro, me acompanhavam. Se tinha 

que fazer alguma leitura, os dois sentavam juntos comigo. Inclusive [risos], me lembro disso 

como se fosse hoje. Até jogar futebol, eles tentaram me ajudar [risos]. Me colocaram numa 

quadra. Eu correndo ali de qualquer maneira, mas eles queriam que eu estivesse lá junto 

também, para participar das atividades. Então, foi muito bom, muito bacana essa experiência. 

• Legal! Vamos pensar um pouco adiante, lá no 6º ano quando começaram as matérias 

diversificadas. 

Então, nesse período, eu saí da escola municipal e desci para a escola estadual, que lá 

são duas escolas. E o pessoal também já sabia do meu histórico, né. Então, já me receberam 

de braços abertos e a turma foi praticamente a mesma, né, que a gente desceu na mesma 

época. Então, os colegas foram os mesmos. Mas os professores também sabiam do potencial. 
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Então, receberam de braços abertos e fizeram todo o possível para eu poder ser inserido. Junto 

com aquela turma, adaptar ao novo formato, porque, o primário é bem diferente do 

Fundamental, né. Então, fizeram o possível para que eu pudesse ser incluído. E deu certo.  

• Que Bom! O tempo passou... 

Isso. Aí, depois, em 2011, quando eu estava no primeiro ano. Aí, eu tive um pequeno 

problema de saúde. Aí, eu tive que dar mais uma pausa. Aí, eu parei de novo. Aí, eu melhorei 

depois, mas a turma que me acompanhava, que eu já tinha acostumado com o pessoal, né, eu 

fiquei um ano praticamente parado e, aí, o pessoal, todos já haviam passado, trocado de série 

né. Então, falei assim: “Puxa vida! Agora, vou ter que reiniciar tudo de novo, uma turma 

nova... até me adaptar com o pessoal”. Aí, acabou que, tipo assim, eu estava passando por uns 

problemas familiares, não com relação a mim, mas minha mãe havia se separado do meu 

pai...Então, a gente estava tendo uma série de problemas. E, aí, acabou que, eu fiquei, deixei 

pra lá, de lado, um pouco. Pensei: “Ah! Vou deixar um pouco de lado”. E aí voltei só em 

2016. Aí, eu conheci uma colega, lá na Bahia, que a gente tem um grupo, um canal só para 

deficiente visual na internet. E, aí, eu a conheci, e fomos conversando. E ela me ***: “Por que 

você não tenta fazer um supletivo, ou coisa assim, volta a estudar...” Eu pensei: “Quem sabe!” 

Aí, entrei em contato com CESEC aqui em São João. Eles me receberam muito bem, 

abraçaram a causa, e eu consegui concluir o Ensino Médio no CESEC em 2016. Aí, em 2017, 

eu fiz o ENEM e consegui entrar em 2018 na faculdade. 

• De que cidade você é? 

** 

• Aqui, pertinho né? 

Isso. 

• E essa transição do Ensino Médio para a Universidade, como foi vencer esse desafio? 

Então, no início, era tudo muito escuro, como se você estivesse entrando no escuro, 

assim, numa coisa que você ainda não tem noção. Então, nem imaginava como seria. Não 

fazia ideia. Só que eu fui surpreendido, porque eu caí numa turma, eu sempre tive esse 

privilégio de cair em turmas bem receptivas. E quando eu cheguei na faculdade, não foi 

diferente. Pelo pessoal ninguém conhecer ninguém, eu tive uma recepção muito boa dos 

colegas, assim. O pessoal, já logo no primeiro dia, se interessou em me ajudar, procuraram 

saber o que poderia ser feito para que eu pudesse ser incluído e, graças à minha turma, eu 

posso dizer que consegui vencer essa barreira. E acaba que não tive grandes dificuldades 

justamente por isso, pela receptividade da turma. Então, a partir dali eu comecei a ver 
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mecanismos que poderiam ser usados, para que eu pudesse estudar, porque o material a gente 

não tem. E na época que eu estava no Fundamental e Médio, não tinha essa questão do 

WhatsApp ainda. Quando eu cheguei aqui na faculdade, eu pensei: “Acho que posso usar isso 

como meio de..., um instrumento”. Então, conversei com a turma, já logo nos primeiros dias, 

perguntei se alguém se interessava em me ajudar e mandar os áudios, né. Quando o pessoal já 

estivesse estudando mesmo. Não precisava tirar um tempo específico. Quando fosse estudar, 

já aproveitava e gravava os áudios e mandava para mim. O pessoal aceitou muito bem. 

Apareceu vários voluntários. E, assim, a gente está fazendo até hoje e está dando certo.  

• E os professores aqui, eles têm essa sensibilidade de necessidade de adaptação do 

material ou das próprias aulas? 

Então, uns têm mais, outros têm menos. Mas todos procuram fazer o que podem. 

Acredito que alguns poderiam se esforçar um pouco mais... Eh, mas, sempre estão tentando 

fazer o que podem. Mas, até hoje, eu nunca tive problemas com o professor, não. Sempre foi 

bem tranquilo. Uns se aproximam mais, outros menos, mas sempre estão fazendo alguma 

coisinha.  

• Agora, eu gostaria de fazer alguns questionamentos para pensarmos um pouco e 

refletirmos. Existe uma tendência de apagamento da pessoa com deficiência dentro da 

sociedade. Em algum momento, além do primeiro ano, na sua trajetória você sentiu 

essa exclusão em algum outro momento? 

Não! Eu não sei se porque foi tão forte para mim na época que talvez outros momentos 

tenham passado uma coisa de menos impacto, passou despercebido, ou se porque realmente 

eu não tive mesmo. Depois que eu tive esse problema, nos meus estudos posteriores, não 

houve, assim, problema, não. Depois dessa época, não cheguei a ter problema mais, não. 

Nunca sofri preconceito... Que eu tenha percebido, não. Até porque eu sempre falo com os 

meninos que pra mim é um pouco difícil falar sobre essa questão, porque, para mim, tudo está 

bom, sabe. Eu não sou aquela pessoa que reclama muito. Então, quando a pessoa é assim, às 

vezes, até sofre um preconceito. Às vezes, uma pessoa faz alguma coisa que está sendo um 

preconceito ali, mas acaba que você não sente, porque, como tudo está bom, então, acaba que 

passa tranquilo. 

• Vamos pensar um pouco em outra coisa. Sua entrada na universidade. O que te 

motivou a vir para o ensino superior. Você me contou de vários atravancos em seus 

estudos no ensino básico. O que ou quem te motivou? 
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Então, o pessoal sempre comentava: “Não ***, você precisa fazer uma faculdade”, e 

tal, principalmente um senhor, que eu morava do lado da casa dele. E, aí, ele tem 73 anos, eu 

acho. Ele sempre falava: “Você é inteligente. Você tem que aproveitar. Fazer uma faculdade”. 

E eu ficava pensando naquilo: “Realmente, eu preciso terminar meus estudos. Preciso tomar 

uma decisão, porque a vida não pode parar. A gente tem que ir levando até o fim”. E, aí, eu 

fiquei pensando nisso..., um fala, outro fala. O pessoal também lá da escola onde eu estudei 

sempre falava comigo: “Não. Você tem que tentar. Você tem o potencial”. E, aí, eu fui, foi 

nascendo aquele desejo, essa colega minha foi incentivando. Então, acabou que foi nascendo 

novamente esse desejo de estudar de novo, né. Então, foi por incentivo de amigos, familiares 

também.  

• Dos familiares, você lembra de alguém que o incentivo marcou para a continuidade 

dos estudos? 

As minhas irmãs sempre falavam que eu tinha que tentar alguma coisa. Elas sempre 

olharam o potencial em mim e me incentivava. Incentivam até hoje, né [risos].  

• Elas são mais novas que você? 

Não. Elas são mais velhas. Às vezes, eu chego e falo: “Ai, gente! Nosso Deus! Acho 

que vou dar uma paradinha, porque o negócio está ficando apertado”. Elas dizem que não, que 

eu dou conta [risos]. 

• E seu pai e sua mãe? Eles também te incentivavam ou eles achavam que o que você 

fizesse já estava de bom tamanho nesse sentido? 

[Pausa] olha, eu sinto assim..., hoje, a minha mãe gosta que eu venha para a faculdade, 

assim, mas, eu vejo que... tipo assim, ela é muito apegada. Então, na época, acho que ela não 

gostava muito, não, porque tiraria um pouco dela, né, estaria tirando um pouco da minha 

presença com ela ali. Mas, hoje em dia, ela incentiva. Se acontece alguma coisa que num dia 

não estou muito legal e digo que não vou na aula, eu já percebo que ela já sente um pouco de 

preocupação e já tenta incentivar falando: “Não, meu filho... que isso!”[risos] então, hoje em 

dia, ela já incentiva.  

• Parece que ela queria no início te proteger um pouco do mundo e te manter no ninho. 

Isso! Realmente! Ela tem a superproteção, sabe. Ela tem essa dificuldade. Inclusive, se 

eu saio na rua, lá no portão de casa, ela está toda hora em cima, quer ver onde estou..., o que 

estou fazendo... porque ela tem essa superproteção. 

• Quando você abriu sua bolsa, eu vi que você tem a bengala. Lá, na sua cidade, você 

tem essa autonomia. Você consegue ir onde quiser? 
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Então, antes eu não usava a bengala, sabe. Mas, aí, depois, eu comecei a sentir essa 

necessidade. Eu pensava: “Tudo tem que depender das pessoas e vai ter hora que não vai ter 

ninguém”. Então, ano passado (2018), eu comecei... quer dizer, ano passado, não. Esse ano, 

eu comecei a usar. Agora, onde quer que eu vá, eu já lá na minha cidade, eu já saio com ela. 

Já estou sentindo aquela... Vamos supor que estou saindo segurando no braço de alguém, já 

está desconfortável agora. Já estou criando o hábito de usar ela. Aqui dentro, também, já estou 

tendo essa sede. Só que eu falo com os meninos que aqui tem um problema, que a acústica 

aqui do prédio, ela não favorece. Então, por exemplo, se tem alguém conversando no 

corredor..., às vezes, você fica perdido sem saber se a pessoa está do lado direito, esquerdo ou 

no meio. Então, eu evito de usar ela dentro do prédio, para não esbarrar nas pessoas e causar 

constrangimento. 

• Tem um outro assunto que eu queria conversar, mas fique à vontade se não quiser 

responder. 

Não. Tranquilo. Pode perguntar. O que você quiser perguntar fique à vontade! [risos] 

• Nessa sua trajetória, como tem sido suas questões de relacionamento afetivo? Você 

namorou ou namora, ou você sempre percebeu um distanciamento nesse sentido? Ou 

você conseguiu encontrar entre os pares uma outra pessoa com deficiência visual, ou 

vidente, ocorreu em sua trajetória escolar? 

Então, na época que eu estava no primeiro ano, eu conheci uma menina, Eh... pelo fato 

de sermos da mesma igreja, acabamos nos conhecendo. Na época, eu percebi, assim, que ela 

sentiu algo assim, né. Teve, assim, um afeto maior... Só que, na época, ela era assim muito, 

para mim, ela era muito criança, assim. Sabe. Então, acabou que, tipo assim, eu não levei 

aquilo para frente, porque eu fiquei com medo de depois ela ter um amadurecimento e, pelo 

fato de eu ter a deficiência, ela ter uma rejeição. Então, acabou que eu não deixei me levar por 

aquilo. Mas eu senti que ela tivesse afeto, assim. Só que [palavras entrecortadas] não toquei 

isso para frente. [Suspiro] E... assim, eu gostei de outras pessoas, mas, tipo assim, não cheguei 

a ter essa... Ehh de falar que eu relacionei, não, sabe. Eu acredito, também, que essa questão 

da deficiência, a gente percebe que gera um pouco de dificuldade de contato com as pessoas 

que são videntes. Eu acredito que, nessa parte, elas ainda têm um pouco de preconceito, 

assim, na questão de “Puxa! Namorando um deficiente visual... o que as pessoas vão falar”, 

né. Então... eu percebo que, infelizmente, tem essa...dificuldade. Tanto que, tipo assim, eu 

caso, eu chegar a ter alguém..., eu preferiria que a pessoa também tivesse essa deficiência. 

Porque a pessoa vai saber as dificuldades, ela vai me entender e eu vou entender ela. Eu tenho 
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um pouco de receio de... ter um relacionamento com a pessoa que é vidente justamente por 

isso.  

• Seu acesso à universidade foi através das cotas? 

Sim.  

• O que você pensa sobre as cotas. Elas são realmente um instrumento eficaz na 

questão da pessoa com deficiência? 

Olha, Leonardo, eu fico dividido. Por um lado, a gente não tem acesso, muitas das 

vezes, ao material que poderíamos ter um recurso maior de estudo. A gente tem essa 

dificuldade. Talvez, a cota, por esse lado, iria favorecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que 

ela faz uma divisão, ela acaba por... Eu não sei. Eu não enxergo isso como... uma inclusão. 

Penso mais como uma separação, sabe. Mas, ao mesmo tempo, é necessário pela dificuldade 

que temos por não termos muitos recursos para estudar. Então, você, entrando pela cota, você 

tem uma chance a mais. 

• É uma forma de equiparar as oportunidades, você acha? 

Isso! 

• O entrevistado se colocou à disposição para posteriores questionamentos ou dúvidas 

provenientes da análise da entrevista. 
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Transcrição da 1ª entrevista com Ana  

 

• Ana, muito obrigado por ter vindo participar dessa entrevista. Eu gostaria de saber 

um pouquinho sobre a sua trajetória escolar desde criança até hoje. 

Meu nome né Ana. Tenho 26 anos de idade. Antes, quando a minha mãe estava 

grávida,ela descobriu que eu ia nascer surda.Nesse período, ela fez alguns exames para 

verificar se eu nasceria com algum problema cognitivo. Os médicos falaram que não. Minha 

mãe buscou outros médicos que passaram o mesmo diagnóstico. Então não foi nenhuma 

doença, não foi nada. Nasci naturalmente surda. Depois que nasci, minha mãe estava sempre 

comigo.Então, a minha mãe ficou meio preocupada e tentou me levarem Bauru para ver o que 

podia ser feito comigo. Depois de um tempo, fomos chamados. Para que eu pudesse ganhar o 

aparelho auditivo, meu pai e minha mãe precisavam ir comigo.A primeira vez que eu usei o 

aparelho, eu achei meio estranho.Eles explicaram como utilizar volume do aparelho.Eu voltei 

para casa, mas o aparelho me incomodava um pouco. 

Minha primeira experiência escolar foi no maternal. Minha mãe sempre me levava. 

Pensei que não ia aprender bem, porque não conhecia os sons. Na época, não tinha intérprete 

e os professores se esforçavam para tentar me alfabetizar.Mas como era pré-escola, o que 

mais fazíamos era brincar.Eu percebi que as crianças falavam.Eu pensava que todo mundo era 

igual a mim.Durante as brincadeiras, eu sempre brigava. Eu tentava pegar os brinquedos, 

quebrava as coisas. Eu não sabia como me comportar dentro da sala de aula e coisas do tipo. 

A minha mãe foi junto comigo, explicou aos professores minha situação. Minha mãe me 

xingou. Falava para eu não ficar gritando. Não aprendi muito bem, porque ela apenas dizia 

que não podia. Foi só com o tempo que fui entendendo. Nessa época, minha mãe ficava na 

escola e tentou me ensinar por apontar para um objeto, alimento ou lugar para que eu fizesse 

as coisas. Naquela época, eu não sabia LIBRAS. Então, era só apontando para as coisas que 

se comunicavam comigo.  

Minha mãe sempre deixou que eu brincasse com outras crianças da vizinhança.A 

gente brincava bastante, de bolinha de gude e de esconde-esconde.A casa era próxima e não 

tinha essa preocupação, essas maldades de hoje.Minha mãe ficava tranquila com respeito a 

isso.Todo dia, eu ia e voltava mais feliz, porque eu brinquei muito com as minhas colegas. 

Acho que eu tinha seis anos. Não! Eu tinha cinco anos, porque foi a época que comecei no 

maternal. Com o tempo,eu acostumei a sempre estar na vizinha.Minha amiga e eu nos 

comunicávamos era só mesmo apontando.Quando eu voltava para casa, tinha tarefa para 
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fazer,e minha mãe tentava fazer junto, mas eu não queria fazer, porque os oito, nove, dez 

anos, ela começou a perceber algumas coisas que eu não conhecia ou não sabia. Eu não 

conhecia ninguém. Não tinha nenhum outro amigo além daquelas da escola. Aí, a minha mãe 

pensou que eu precisava, no sábado, no catecismo. Então, eu acordava cedo, tomava meu café 

e ia na igreja para estudar o catecismo. Quando terminava, voltava para casa. Tinha um livro 

que a gente tinha que estudar. Sempre tinha um horário certo. 

• Mas lá no catecismo, você aprende a como eles ensinavam? 

Eu só copiava as coisas, porque eu não conhecia muito o que estava sendo dito lá. 

• Com que idade você começou a estudar? 

Eu acho que foi aos sete anos mesmo, porque eu comecei aprendendo o catecismo, eu 

já tinha de nove para dez anos. Essa era a idade de iniciar o catecismo.É para terminar com 

mais ou menos 12. Eu acho que é mais ou menos esse período. Mas eles me explicavam 

muito pouco. Eu ia e copiava as coisas, mas eu não entendi muito bem. Os amigos lá sentados 

ao redor,eu só via ser escrito no quadro sem compreender muito bem as palavras; a explicação 

muito menos. E eu copiava tudo que se passava.Depois, fazia as tarefas em casa e a minha 

vida era sempre copiar.Aí, eu voltava para casa, a minha mãe me ajudava a fazer as 

tarefas.Minha mãe tentava me ajudar, mas ela não sabia língua de sinais.Era muito por 

apontar. Às vezes, escrevia uma palavra,dividia em sílabas para ver se eu conseguia 

compreender aquelas informações A minha mãe começou a tentar me ensinar coisas:itens 

alimentícios, bebidas, coisas para se cozinhar, família, alguns nomes.Eu tinha no caderno 

escrito nomes e algumas palavras para que eu depois pudesse entender, mas eu não lembro 

muito bem.Então, eu tentava ler e até, às vezes,quando eu tinha vontade de beber água, eu 

falava com minha mãe “áboa”, porque era meu costume.Aí, a minha mãe até entendia e 

pegava água para mim.Eu sempre tinha esse problema com o falar. Até mesmo quando eu fui 

à fonoaudióloga, ela tentava me ensinar certo. Eu aprendi a falar e, depois, minha mãe foi me 

ensinando um pouquinho tentar oralizar por meio dos sons nasais. Aí, depois disso, eu fui à 

fome e a minha mãe passou a me lavar na fonoaudióloga. 

A primeira vez que eu fui, fiquei muito ansiosa, porque, a primeira vez, a minha mãe 

falou que eu precisava ir. Para mim, não era uma coisa boa. Eu não consegui falar nada. As 

duas conversaram lá sobre o meu aprendizado. Na verdade, eu aceitei, mas não era uma coisa 

que eu gostava muito de fazer. Eu acho que eu tinha a idade, na época, sete anos. Eu não 

lembro muito bem, porque, nesse período, parecia que eu nem pensava direito. Aí, depois, 

mais adiante que eu fui começar a compreender.Antes, eu não sabia muito bem o que estava 
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acontecendo.Eu acho que foi com sete anos, um pouco depois, que eu fui na fonoaudióloga a 

primeira vez.Depois, uma segunda vez, e continuava muito nervosa.Eu não queria ficar. Eu 

queria ir embora de todo jeito. Eu gritava muito, mas a fono foi persistente e me fazia ficar 

sentada. E eu gritando, querendo ir embora. A minha mãe do lado de fora ouvindo meus 

gritos, meus berros. E a minha mãe pensava: “Nosso Deus!É minha filha lá dentro!”E eu 

chorando, não querendo fazer aqueles exercícios.Ela muito paciente, sempre aguardava.Não 

abria a porta para eu sair.Sempre ficava me aguardando, tentando ver se eu acalmava.Eu 

chorava, esperneava. E com tempo, eu parava e ficava quieta no meu canto em silêncio. 

Então, ela começava ensinar. Eu não queria nem olhar! Demorava um pouquinho. Aí, eu 

podia ir embora. Eu falava para minha que mãe nunca mais queriavoltar lá. Mas, depois, a 

minha mãe de novo me trazia. Quando eu via que estava chegando naquele lugar, era um 

desespero. E foi assim por muito tempo até eu começar a acostumar mais ou menos a oralizar. 

Eu não conseguia perfeitamente entender com aparelho auditivo. Eu também não conseguia 

usar e era muito barulho, era muita coisa. Na escola, eu não sabia escrever. Aí, os professores 

chamavam a minha mãe lá para conversar e falavam que não sabiam como eu iria aprender.A 

minha mãe tentou me ensinar em casa a falar.Ela tentava, tentava, mas quando não conseguia, 

ela deixava eu ir brincar com meus amigos.E foi assim por muito tempo: eu ia brincar com 

eles e depois voltava para casa. Aí, a minha mãe em me mudar de escola, mudar para escola 

***. Aí, eu fui, uma primeira vez, junto com a minha mãe. Os alunos eram maiores. Eu não 

conhecia nada. Minha mãe ficava sentada no fundo da sala e me acompanhava. Sempre 

ficava, porque, na verdade, o meu pai estava trabalhando. Não dava tempo de ele ir junto 

comigo, mas a minha mãe tinha tempo de ir me levar na escola e, aí, ela ficava lá. Ela sentava 

lá atrás. Eu sentava e tentava compreender as coisas, mas sem sucesso. Aí, um dia, a mãe 

ficou dentro da sala, mas depois ela ficou lá perto das cantineiras, e tal, só olhando as coisas, e 

eu dentro da sala começando a estudar.Copiava as coisas que a professora escrevia.Na época, 

não tinha intérprete em sala de aula e não tinha surdo nenhum. Eu era a primeira sua lá. Eu 

sentada na primeira carteira, perto da porta, estudando, tentando ver o que o professor falava, 

mas, ainda assim, não dava. Eu era só uma copista. Só copiava...O professor mexer a boca lá 

falando. Eu não compreendia nada. Aí, depois, mais ou menos no intervalo, a minha mãe 

sumiu. Antes, ela estava sempre sentada lá. E, dessa vez, ela não estava mais. Aí, as crianças 

estavam brincando, acabou o recreio, voltei para sala e continuei ali estudando. Quando 

acabou a aula, a mamãe veio me buscar e levou para casa. Todo dia, era assim, e minha mãe 

sempre me pergunta se foi tudo bem.Eu não tinha muito bem essa diferenciação de bom ou 
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ruim. Então, para mim, sempre estava bom. Eu escrevia, eu olhava imagens. Também, eles 

me davam algumas coisas para ler, algumas palavras para aprender. Todo dia era assim. Mas, 

com o tempo, eu parei de simplesmente olhar. Algumas palavras, eu já conhecia, como arroz, 

feijão. Mãe, pai, eu havia aprendido. E, aí, eu comecei a desenvolver esse aprendizado lendo 

muito. Às vezes, me davam algumas atividades para fazer e escrevia aquilo que eu conhecia. 

Mas, então, às vezes, também, tinha algumas palavras que eu não fazia ideia do que era. 

Então, inventava qualquer coisa; por exemplo, “jacaré”. Eu não sabia escrever a palavra 

jacaré igual eu sei hoje. Aí, eu colocava qualquer coisa chutando. Agora, algumas palavras, eu 

realmente conhecia e escrevia certinho aquilo, e entregava as atividades me desculpa, eu 

confundi os períodos. Primeiro, eu tive uma outra escola, que era ***Eu pulei, já fui direto 

para ***. Depois, eu faço um resumo dessa outra escola. Foi bem tranquilo. Eu escrevia e me 

acostumei, a todo dia, estudar, escrever, e ficou essa rotina diária. Mas só que, nesse momento 

em diante, era meu pai que me levava. Nós não tínhamos carro. Não tinha dinheiro para pagar 

a van. O meu pai, ele precisava trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para você ter uma ideia, 

antes, ele trabalhava de carpinteiro e trabalhava em uma lanchonete. Era muito cansativo 

trabalhar nesses dois empregos. Era assim. De manhã e de tarde, ele trabalhava na carpintaria 

e, de noite, ele ia vender lanche. E ele ia embora para casa de madrugada, dormia um pouco e 

voltava para o trabalho de carpintaria de manhã. E era assim todo dia. Aí, à tarde, meu pai me 

levava para escola e, às vezes, comigo, que precisava comer pouco. Aí, me dava um 

refrigerante pequeno, bem pequenininho, sabe. Conhece aqueles bem pequenos. E, às vezes, 

ele me dava só um pouquinho de dinheiro, porque as coisas eram caras e a gente não tinha 

como pagar. 

Lembra que eu falei da outra escola? Eu lembro que, primeiro, a minha mãe me 

matriculounuma escola perto de casa, porque tinha algumas outras crianças que moravam 

próximo da minha casa. E, aí, a minha mãe me levava junto, e ela começou a ver que tinha 

uma professora que era a vizinha dela e que também trabalhava naquela escola. E, aí, eu 

comecei a ir junto. Aproveitava e, junto com ela, a minha mãe tentou conversar lá com o 

diretor para ver como que eu poderia estar estudando, fazendo as atividades, porque eles 

também não tinham esse contato com surdos, né...Aí, a diretora pensou em algumas 

estratégias, me chamou. Eu fui. A diretora pegou um papel, colocou para eu escrever o nome 

nos desenhos, por exemplo, bola e sol. O que eu conhecia, eu escrevi. Algumas coisas que eu 

não conhecia,só inventava.A diretora olhou, chamou a minha mãe e disse que eu tinha 

dificuldade com palavras: “Então, vamos tentar ensinar ela com alguns livros que têm poucas 
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palavras, história simples para ela ir desenvolvendo”.Com o tempo, eu fui aprendendo sobre 

isso nas aulas.Às vezes, minha mão me buscava. Outras vezes, eu voltava com a mãe de 

minhas colegas. E foi assim até que mudei de escola. Depois é que meu pai me levava de 

bicicleta. Nós éramos realmente era muito pobres. A nossa casa era muito simples. Era pouco 

dinheiro para família. A nossa casa, às vezes não tinha uma pintura direito. O sofá era muito 

antigo. Um dia, eu vi um menino.  Ele vinha, não conhecia ele, vinha fazendo sinais, e tal. Aí, 

eu bati o olho naquele, assim, e perguntei para ele: “Você não ouve, não?”Aí, ele falou que 

não.Foi com 11 anos que, pela primeira vez, conheci uma outra criança surda. 

 

Transcrição da 2ª entrevista com Ana  

 

• Pensando na continuidade de sua trajetória escolar, queria te perguntar algumas 

outras coisas. Na outra entrevista, você disse que estudou na escola de Ensino 

Fundamental *** e, depois, no Ensino Médio. Gostaria que me contasse mais sobre 

esse período. Você sempre contava com o apoio da família, eles te motivavam? 

Também, outras pessoas da família, tios, primos, incentivavam você? Como se deu? 

Como já havia comentado antes, na escola de Ensino Fundamental, era meu pai que 

sempre me levava. Devido às nossas condições financeiras, ele me levava de bicicleta. Na 

volta, tinha um sobrinho que voltava comigo de ônibus. Naquela época, consegui gratuidade 

no transporte público. Nessa escola, eu estudei os três primeiros anos. Quase concluí o quarto, 

mas fui reprovada. Não tinha intérprete. Eu era a única com deficiência na escola. Era uma 

inclusão unitária7. Não havia outros. Minha rotina era estudar e brincar. Sentia certo 

preconceito em alguns momentos. Os professores falavam, às vezes, com o rosto voltado para 

o quadro, e eu me sentia prejudicada. Eu só copiava. Não aprendia nada. Na escola, tinha uma 

sala recurso com atendimento individualizado. Nessa sala, algumas coisas, eu era ajudada a 

entender, mas, como não sabia LIBRAS, ficava bem difícil. Mas, todo dia, eu ia na sala de 

aulas e na sala recurso. 

Nesse período, minha mãe procurou a APAE, onde comecei a aprender a Língua de 

Sinais e estudei de novo o terceiro ano. Foi nesse período que comecei a conhecer mais sobre 

a cultura surda e o idioma. Continuei assim: de manhã, na APAE e, à tarde, ia na sala recurso. 

Só dava tempo de comer rápido no almoço e ir. Às vezes, meu pai me acompanhava, mas, na 

maioria das vezes, eu ia de ônibus. Nos três anos lá, eu fiquei sempre no terceiro ano, porque, 

 
7 A entrevistada usou o sinal de inclusão adaptado para se referir a apenas um incluído no todo. 
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na época, lá não promovia para os outros anos. Nesse momento, o grupo de surdos que 

estudavam lá, decidimos mudar de escola. E começamos de novo no terceiro e fomos juntos 

até o nono ano. Tinha lá um professor de Matemática que estava aprendendo a Língua de 

Sinais. Então, a interação era melhor. Foi uma época muito gostosa [risos]. Eu me apaixonei 

por Matemática. Depois de formar o nono ano, mudamos de escola, para a escola **, mas, 

antes de me formar, eu pensei em estudar na outra escola de nome **.  Eu desejava estudar lá, 

mas as informações que recebia é que essa escola tinha discriminação, bullying contra obesos, 

contra surdos usando o termo surdo-mudo. Eu não sabia se acreditava. Fiquei na dúvida se era 

verdade ou mentira. Não sei. Então, decidimos estudar na outra escola mesmo. Estudamos os 

três anos do Ensino Médio lá. No primeiro ano, tinha disciplinas de Tecnologia da 

Informação. Eram área oferecidas. Tinha, também, Comunicação e História. Não lembro se 

no segundo ano continuou a ter essa disciplina. Daí, no terceiro ano, me formei. Depois de me 

formar, consegui entrar na UFSJ, no curso de **. Eu queria aprender mais em nível superior. 

Eu queria muito entrar na universidade. 

• Na faculdade, quem te incentivou? Sua mãe, seu pai, quem? Quem você se lembra de 

te incentivar? 

Me lembro de assistir uma série de TV, CSI, que investigava crimes cometidos, e eu 

me imaginava trabalhando naquela área de investigação forense. Não fui incentivado por 

ninguém. Eu mesma tinha esse sonho. O tempo passou e os intérpretes na escola me explicava 

sobre a faculdade. Eu não sabia exatamente o que era isso. Eles não me explicaram o 

funcionamento da faculdade, não. Eles diziam que, se eu cursar uma faculdade, depois de 

formada eu conseguiria trabalho na área. Eu queria tentar conhecer os cursos na UFMG. Eu 

tinha interesse, mas não recebia informações sobre o assunto. Então, procurei conhecer a lista 

de cursos daqui. Eu queria Arquitetura, porque eu amo matemática, e essa área usa muito. 

Pensei, também, no curso de Matemática, mas meu interesse era na Arquitetura, porque lida 

com diversos ambientes, urbanos, presos, vias, uma variedade de áreas. Mas eu sempre 

lembrava do sonho de ser perito forense. Então, comecei a perguntar a existência desse curso. 

Fui informada que, no Brasil, não tinha cursos nessa área; que só nos Estados Unidos. Sei que 

esse curso é muito pesado. Então, tentei Arquitetura. 

Quando fiz o ENEM, minha nota foi muito baixa. Só era possível me inscrever em **. 

Então, eu aceitei. Agora, estou finalizando. Estou muito feliz. 

• Lembra que você me disse que desejava ir para Governador Valadares? 
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É verdade. Depois que fiz o ENEM, sempre ficava olhando o SISU, e uma das 

perguntas envolvia escolher onde queria estudar. Perguntei a uma professora surda, que é 

experiente sobre como era a cidade. Embora as informações não foram positivas, eu estava 

decidida a tentar. Mas, depois, pensei que poderia ficar muito sozinha e fora da comunidade. 

Então, decidi por São João del-Rei mesmo. Outras universidades exigiam uma nota muito 

alta. 

• Você utilizou de cotas para deficiente para entrar na UFSJ? 

Não tenho certeza, porque foi há muito tempo. Não me lembro. 

• Agora, você está quase concluindo? 

Sim! Estou terminando o TCC. Apresentarei no ano que vem. 

 

Transcrição da entrevista com Carlos 

• Agradeço sua participação nessa pesquisa e essa entrevista envolve sua trajetória 

escolar, sua relação com sua família e com a deficiência. Você pode me contar um 

pouco. 

 Então... sobre a deficiência visual que possuo ela é de nascença, então ela não entrou 

em minha vida, não foi como se de uma hora para outra viesse a acontecer, mas eu sou bem 

adaptado, tanto a ela como com o meu redor. Meu relacionamento familiar sempre foi muito 

positivo, muito próximo, muito apoio bem recíproco. 

 Minha trajetória escolar, sempre foi em escola pública e assim, sempre tive um pouco 

de dificuldade por causa de minha deficiência visual, mas, não foi algo que me impediu de 

prosseguir. Depois fiz um curso técnico no Instituto Federal e também a deficiência 

atrapalhava, mas não foi um obstáculo ou empecilho. 

• No caso da escola normal e do curso técnico, você precisava de material 

adaptado?  

Não! Eu nunca tive nenhum tipo de adaptação... assim, que eu me lembre, não. Às 

vezes, os professores ampliavam a prova para mim, um pouco ampliada dependendo da fonte. 

Em alguns casos usava a forma ampliada, no ENEM eu fiz na forma normal, na forma 

ampliada. Na última vez que fiz eu pedi a forma ampliada. Achei interessante, me dava um 

conforto de leitura melhor. Em concursos que fiz eu também pedi para ampliar. 

• E a universidade, o que te motivou fazer o curso superior? 
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R: Então, acho que foi aprofundar os conhecimentos na área, buscar mais conhecimentos na 

área, eu trabalho nessa área, eu gosto dessa área, acho interessante. Eu procurei fazer o curso 

de graduação para completar meus conhecimentos, para ampliar os conhecimentos. 

• Você lembra de alguém que te incentivou a isso, ou foi apenas sua própria 

motivação? 

Quando saí do ensino médio eu já comecei a trabalhar e de cara já fui para a empresa de 

construção civil. Nessa empresa, tiveram pessoas que me motivaram; - ‘Estuda, procura’. Eu 

comecei a procurar o assunto, comecei a gostar, aí entrei primeiro no curso técnico, gostei e 

decidi me aprofundar. Sempre tem pessoas que criticam, que não acreditam, mas, geralmente 

as pessoas incentivam. 

• Como está sua situação nos estudos universitários? 

Ainda não terminei, na verdade acabei de trancar. 

• Pensa em retornar? 

Penso em retornar ano que vem (2020), mas ainda está um pouco complicado. 


