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APRESENTAÇÃO
Este livro é fruto do trabalho de um conjunto de professores, pesquisadores
e alunos da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) que se reuniu em
função da temática das pessoas com deficiência, mais especificamente do ensino,
pesquisa e extensão envolvendo questões sobre acessibilidade e inclusão.
O grande tema articulador do livro é a formação profissional. Cientes das
possibilidades e limites de todo processo de formação, os autores buscaram
compartilhar suas pesquisas e suas experiências de ensino-aprendizagem, em que
a inclusão das diferenças é pedra angular. Os referenciais que sustentam os
diversos trabalhos desenvolvidos se fundam na premissa de que o Homem é um
emergente de uma complexa rede de relações com o outro e com o meio; e que
conhecimento se produz na articulação do sujeito com o mundo, numa ampla
teia de atribuição de significados. Considera-se a subjetividade humana e
também a realidade concreta que possibilita ou impede a inclusão das diferenças.
O Núcleo de Pesquisa em Acessibilidade, Diversidade e Trabalho (NACE), vinculado ao Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial (LAPIP) e ao
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSJ, congregou as diversas
ações que deram origem ao livro. Todos os autores do livro estão ligados, direta ou
indiretamente por meio de parcerias, ao núcleo. O NACE foi instituído como
núcleo de pesquisa vinculado ao CNPq em 2011, tendo surgido a partir de um
Programa de Pesquisas iniciado em 2002.
O NACE combina investigação, ensino de graduação e pós-graduação e
atividades de extensão. O grupo tem se dedicado a questões relacionadas aos
aspectos psicossociais e organizacionais do acesso e permanência de pessoas com
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deficiência no trabalho e, também, ao processo de formação para o trabalho com
essas pessoas. A atuação da equipe tem resultado em produção de conhecimentos
divulgados em forma de livros, artigos científicos e cartilhas informativas. Essa
produção é usada no ensino de graduação e na extensão, visando formar os
estudantes para atuar com pessoas com deficiência, nas diversas áreas profissionais. Na pós-graduação, mestrandos recebem formação para realizarem pesquisas nessas mesmas áreas. Os egressos atuam em universidades, escolas, instituições públicas e empresas privadas. Desde 2010, o NACE assessora as atividades
do Programa Incluir, instituído pelo MEC, criando internamente o Programa
“UFSJ sem barreiras”. Foi criada uma página para divulgar os trabalhos e publicações do núcleo: www.ufsj.edu.br/incluir. Atualmente seus membros também atuam
como parceiros do Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (SINAC) da UFSJ.
Visando fornecer um panorama do que se tem produzido, e que acreditamos
possa contribuir com o processo de formação para a inclusão em outras instituições, apresentamos os onze capítulos constituintes do livro.
O Capítulo 1 relata a pesquisa realizada com alunos de onze cursos de
licenciatura da UFSJ, visando identificar suas possíveis disposições para o
trabalho com pessoas com deficiência em escolas regulares. Os resultados revelam a importância dos conhecimentos e das crenças sobre a deficiência para uma
disposição mais positiva para o trabalho com estudantes com deficiência.
O Capítulo 2, a partir de uma perspectiva que vem se constituindo como
uma epistemologia da prática, apresenta a experiência do PIBID do curso de
Pedagogia da UFSJ que, dentro do que se denomina educação inclusiva, possibilita uma reflexão profícua sobre os saberes envolvidos na formação de professores
em instituições que atuam em quaisquer níveis de ensino.
No Capítulo 3 é apresentada a perspectiva da comunidade de investigação
filosófica como uma possibilidade para desenvolver um pensar melhor e, como
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consequência, um agir mais comprometido com os outros e suas diferenças,
considerando a realidade da inclusão social no espaço escolar. Traz uma contribuição relevante para o ensino da Filosofia nas escolas.
O Capítulo 4 analisa a estratégia pedagógica utilizada com os alunos de
Educação Física Adaptada na UFSJ. A pesquisa buscou identificar as formas de
ver, os sentimentos e os comportamentos dos alunos de Educação Física que
realizaram atividades práticas com estudantes com deficiência da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Os resultados reafirmam a importância
de um processo de formação que articule pensamento, emoção e ação para a
implementação de uma educação inclusiva.
No Capítulo 5 são apresentados os procedimentos metodológicos, resultados e análises de três ações desenvolvidas que sintetizam os esforços da equipe de
pesquisadores para consolidar um Grupo de Estudo na UFSJ e divulgar a
Cartografia Tátil no Estado de Minas Gerais. O capítulo auxilia sobremaneira na
compreensão e identificação de possibilidades para a utilização da cartografia tátil
no ensino da Geografia em escolas.
O Capítulo 6 apresenta informações sobre a Língua Brasileira de Sinais e as
experiências de ser professor de Libras, tanto pelo professor ouvinte quanto pelo
professor surdo. Além disso, relata experiências de ressignificação vivenciadas
por alunos ouvintes, em relação às possibilidades dos surdos, principalmente
quando eles têm a oportunidade de aprenderem Libras com um professor surdo.
No Capítulo 7 são analisadas as condições de acessibilidade dos laboratórios do
curso de Engenharia Elétrica para a inclusão efetiva de alunos com deficiência, tendo
por pressuposto a abordagem bioecológica do desenvolvimento humano proposta por
Bronfrenbenner. O capítulo traz contribuições importantes para a identificação de
aspectos de planejamento e organização de graduações que atendam aos critérios
de manutenção do acesso de alunos com deficiência no ensino superior.
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No Capítulo 8 é apresentado o Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva
da UFSJ, seus objetivos, desafios e os trabalhos em andamento. Além disso, é
realizada uma ampla revisão de literatura sobre tecnologias assistivas que possibilita identificar conhecimentos já produzidos e lacunas nessa temática, visando
contribuir para o desenvolvimento das atividades do núcleo e com pesquisadores
interessados nessa temática.
O Capítulo 9 apresenta uma pesquisa, de caráter descritivo, visando identificar a percepção de servidores, de universidades públicas, sobre a Lei de Cotas
em concursos. Os resultados reafirmam a importância da disseminação de conhecimentos sobre aspectos relacionados à inclusão entre os servidores.
No Capítulo 10 é apresentada uma pesquisa realizada com gestores sobre a
avaliação que eles fazem acerca do desempenho de funcionários com deficiência.
Questões como o preconceito, fatores culturais e econômicos estão presentes na
explicação, indicando a importância de uma formação que discuta as questões de
acessibilidade e inclusão antes da inserção desses gestores no mundo do trabalho.
No Capítulo 11 são apresentadas as diversas ações do Setor de Inclusão e
Assuntos Comunitários da UFSJ, que foi criado visando desenvolver e consolidar uma política institucional em que a acessibilidade pudesse ser um valor para a
universidade. A criação do setor institucionaliza as ações de acessibilidade como
indispensáveis à gestão da universidade e confere um caráter de permanência às
suas atividades, além de contribuir para a formação dos alunos envolvidos nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão apoiadas pelo setor.
Esperamos que as diversas produções apresentadas neste livro possam
contribuir para alargar as possibilidades de formação profissional, levando
professores e pesquisadores dos diversos níveis de ensino a refletirem sobre suas
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ações pedagógicas. Entendemos que, por definição, a inclusão pressupõe igualdade de direitos que se reflete em simetria de poder e em estratégias que possam
admitir as diferenças como constitutivas da vida.
Desejamos a todos uma boa leitura!

Maria Nivalda de Carvalho-Freitas
(Organizadora)
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PREFÁCIO

Partindo do pressuposto de que, conforme o artigo primeiro da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD (ONU/2006), a
deficiência é um conceito em evolução e resulta da interação entre pessoas com
deficiência e as barreiras existentes, devido às atitudes e ao ambiente que
impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas, a educação inclusiva é concebida como
direito humano fundamental.
Para que esse direito se efetive na vida de todas as pessoas com deficiência,
tornou-se urgente a elaboração de novos marcos legais, políticos e pedagógicos da
educação nacional, impulsionando os processos de construção e desenvolvimento
de propostas pedagógicas, assegurando que as pessoas com deficiência não sejam
excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as
crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e
compulsório, sob a alegação de deficiência; que as pessoas com deficiência possam
ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade
de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem; que
adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam
providenciadas; que as pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no
âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; e
que efetivas medidas individualizadas de apoio sejam adotadas em ambientes que
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível com a meta de
inclusão plena.
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Considerando que a efetivação do direito à educação é uma das principais
salvaguardas na realização do direito ao trabalho, às pessoas com deficiência,
devem ser garantidas condições de acesso aos níveis mais elevados de ensino, por
meio da graduação e da pós-graduação, sem discriminação e em igualdade de
oportunidades.
A fim de ampliar o ingresso das pessoas com deficiência na educação básica
e superior, bem como, atender aos compromissos assumidos a partir da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - ONU/2006, ratificada com força de Emenda Constitucional, por meio do Decreto Legislativo n°
186/2008 e do Decreto Executivo n° 6.949/2009, o Brasil estabeleceu novos
marcos legais, políticos e pedagógicos, relativos à educação especial, objetivando
a transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos.
De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008), elaborada à luz dos
preceitos da CDPD, a educação especial tornou-se modalidade não
mais substitutiva, mas complementar ou suplementar, transversal a
todos os níveis, etapas e modalidades da educação. Na perspectiva
inclusiva, à educação especial cabe disponibilizar recursos e serviços,
realizar o atendimento educacional especializado e orientar quanto a
sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas
comuns do ensino regular.

Os objetivos da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva, a fim de promover o cumprimento da meta de inclusão plena,
coadunam-se com as diretrizes da CDPD, ao definir como estratégias a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;
atendimento educacional especializado; continuidade da escolarização nos níveis
mais elevados de ensino; formação de professores para o atendimento educacional
especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar; participação da família e da comunidade; acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
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mobiliários, equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação, além
da articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.
Com o intuito de respaldar a regulação e normatização dos sistemas de
ensino no processo de ressignificação da educação especial, o Conselho Nacional
de Educação, instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica, por meio da Resolução CNE/CEB, n° 04/2010, que, no seu artigo 29
estabelece:

A Educação Especial, como modalidade transversal a todos os níveis,
etapas e modalidades de ensino, é parte integrante da educação
regular, devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da
unidade escolar.

O Decreto n° 7.611/2011 corrobora o caráter complementar, suplementar e
transversal desta modalidade, ao situá-la no âmbito dos serviços de apoio à
escolarização, em seu art.2º afirma que:
a Educação Especial deve garantir os serviços de apoio especializados
voltados a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de
escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

Ao conceituar a educação especial como modalidade de ensino, transversal
a todos os níveis, etapas e modalidades, a Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva – MEC/2008 propõe alteração na concepção da formação inicial de professores, que deixa de habilitar profissionais para
atuar, exclusivamente, na escolarização de pessoas com deficiência e passa a
compreender a educação especial como área do conhecimento integrada à formação inicial e continuada de professores, tendo em vista o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino.
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Como modalidade de ensino não substitutiva à escolarização comum, a
formação de professores para atuar na educação especial torna-se processo
contínuo de desenvolvimento profissional, considerando as mudanças conceituais
na educação, bem como a necessidade de apropriação de novos processos teóricos
e metodológicos para o uso pedagógico dos recursos de tecnologia assistiva,
visando à promoção da acessibilidade aos estudantes com deficiência nos ambientes comuns da escolarização.
Nessa perspectiva, ao organizar essa publicação, que focaliza a formação
profissional como mola propulsora da inclusão, as autoras e autores sublinham
avanços e desafios inerentes a este processo de construção histórica, estendendo a
todos os profissionais, o compromisso com o tecer do novo paradigma. A presente
obra subsidia o aprofundamento do caráter interativo e multi/interdisciplinar da
atuação dos diversos profissionais das mais variadas áreas do conhecimento,
envolvidos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Às Instituições de Educação Superior, analogamente àquelas de educação
básica, reserva-se responsabilidade ímpar nesse processo de mudança de concepção, capaz de forjar novos conhecimentos, tendo como base o reconhecimento da
diversidade humana.
Em particular, as licenciaturas, portanto, devem contemplar conhecimentos
relativos às especificidades educacionais dos estudantes com deficiência, à organização e oferta do atendimento educacional especializado, dos serviços e recursos
de acessibilidade.
Nesse sentido, a formação inicial e continuada dos profissionais das diversas
áreas, exerce relevante papel, ao promover a superação do mito de que a condição
de deficiência incapacita para o trabalho. Por outro lado, a formação docente
contribui grandemente, para o reconhecimento da escola como um espaço privilegiado de aprendizagem que proporciona a conquista da autonomia e estimula o
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desenvolvimento das relações sociais e de novas competências, mediante as
situações desafiadoras, indispensáveis à formação pessoal, social, educacional e
profissional.
Indubitavelmente, a promoção das condições de autonomia e independência permeia todo o percurso formativo do estudante com deficiência, tornando-se
essencial ao seu protagonismo ao longo da vida. Por isso, ressalta-se a importância
da produção de conhecimentos teóricos-metodológicos da área da Tecnologia
Assistiva, voltada à promoção da acessibilidade,
Planejamento e organização do atendimento educacional especializado,
considerando as características individuais dos estudantes, a fim de eliminar as
barreiras que dificultam ou impedem a plena participação e aprendizagem, assim
como, o acesso ao mundo do trabalho.
Nesse contexto, o Núcleo de Pesquisa em Acessibilidade, Diversidade e Trabalho
(NACE), vinculado ao Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial
(LAPIP) e ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSJ vem protagonizando relevantes estudos, a partir dos fenômenos decorrentes da definição,
formulação e implementação de políticas públicas de inclusão social das pessoas
com deficiência, sobretudo, as ações destinadas a ampliar o acesso e permanência
de pessoas com deficiência no trabalho, além do processo de formação para
inclusão.
Ao consolidar, dentre suas inúmeras ações, o Núcleo de Acessibilidade,
visando eliminar barreiras físicas, pedagógicas, nas comunicações e informações,
nos ambientes, instalações, equipamentos e materiais dídáticos, o NACE contribuiu decisivamente, para a institucionalização da política de acessibilidade na
UFSJ, disseminando os preceitos do desenvolvimento inclusivo tanto no âmbito
do ensino, quanto da pesquisa e da extensão.
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Este livro, um dos rebentos desse intenso trabalho desenvolvido pelo
NACE, articula diversas áreas do conhecimento, em sintonia com o caráter
interseccional da área, enriquecendo sobremaneira, a construção de políticas
institucionais de inclusão. Por significar a sistematização de conhecimentos
produzidos transdisciplinarmente, esta publicação caracteriza-se em fonte de
inspiração e de nutrientes necessários à permanente tecitura de uma sociedade
ancorada no reconhecimento e na valorização da diferença. Beneficiam-se desta
elaboração, os mais plurais segmentos, cujo objetivo seja somar-se ao fecundo ato
de transformar-se pelo outro.
Martinha Clarete Dutra dos Santos
Mestre em Educação
Diretora de Políticas de Educação Especial
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Ministério da Educação
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1
ANÁLISE DA DISPOSIÇÃO DE ALUNOS
DE LICENCIATURA PARA O TRABALHO
COM A INCLUSÃO EM ESCOLAS
REGULARES
Maria Nivalda de Carvalho-Freitas
Jéssica Faria Souto
André Luiz Barreto Simas
Victor Dinalli Ornellas Iglesias

1 INTRODUÇÃO

Um conjunto de ações visando à efetivação da Educação Inclusiva na rede
regular de ensino vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC),
por meio da Secretaria de Educação Especial (SEESP), por exemplo, o Programa
de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, adequação de prédios
escolares para acessibilidade, Formação Continuada de Professores na Educação
Especial, além do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, que tem
por objetivo estimular a criação de sistemas educacionais inclusivos, por intermédio da formação de professores e gestores escolares (MEC, 2012). Essas ações
têm buscado garantir condições de acessibilidade física, pedagógica e tecnológica
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às diferentes necessidades educacionais especiais para que alunos com deficiência
tenham garantidos acesso e permanência nas escolas, com possibilidades reais de
socialização e desenvolvimento acadêmico.
Essas mudanças das políticas de educação especial e implementação de
ações de busca de consolidação da Educação Inclusiva no país têm se refletido no
aumento crescente de matrículas na rede regular de ensino, que em 1998 tinha
13% e em 2008, 54% dos alunos com deficiência (MEC, 2012), havendo uma
migração explícita desses alunos das escolas especializadas e classes especiais
para as classes comuns das escolas regulares.
No entanto, ainda que as políticas e ações internacionais e nacionais estejam
trabalhando em prol de uma educação inclusiva, as pesquisas têm reiteradamente
identificado problemas tanto na formação dos professores, inicial e continuada,
quanto na atitude social dos educadores frente à inclusão.
No Relatório Mundial sobre a Deficiência (WHO, 2011), que teve como
um de seus objetivos facilitar a implementação da Convenção dos Direitos das
Pessoas com Deficiência das Nações Unidas de 2008, foi identificada a atitude dos
professores como uma das principais barreiras apresentadas para o reconhecimento
do direito das pessoas com deficiência terem acesso à educação regular, seja por
causa da formação, seja devido à ausência de suporte das escolas, de muitos deles.
Glat e Pletsch (2010), ao discutirem o papel da universidade para a concretização das políticas de educação inclusiva, identificaram como principal barreira
para inclusão escolar o despreparo dos professores e demais agentes escolares
que, segundo as pesquisadoras, não estão capacitados para lidar, em classes
comuns, com alunos com déficits cognitivos, psicomotores e/ou sensoriais significativos e com turmas cada vez mais diversificadas. Além disso, afirmam que são
raros os cursos de pedagogia e licenciatura que possuem disciplina com foco nas
necessidades educacionais especiais.

26

INCLUSÃO -

Possibilidades a par tir da formação profissional

Considerando a regulamentação da educação de pessoas com deficiência
nas escolas regulares, as críticas ao processo de formação dos professores e as
indicações de que professores mais jovens tendem a ser mais favoráveis à inclusão,
é que se propõe a realização da presente investigação. Acredita-se que identificar
padrões de disposição dos alunos de licenciatura sobre a inclusão de alunos com
deficiência na educação possa auxiliar na construção de estratégias de formação
que não coloquem em desvantagem os alunos com deficiência nos processos
educacionais.

2 QUADRO TEÓRICO

A disposição (intenção comportamental) para a realização de um comportamento está relacionada com a atitude percebida em relação ao comportamento
(AJZEN; FISHBEIN, 1980; FISHBEIN; AJZEN, 1975). Por atitude entendese o julgamento da pessoa em relação a um comportamento, no caso da presente
pesquisa, a favorabilidade em se trabalhar com pessoas com deficiência nas
escolas regulares de ensino.
Segundo Fishbein e Ajzen (1975), para entender as disposições das pessoas,
isto é, suas intenções, é necessário entender também suas crenças. A crença
representa a informação que o sujeito tem sobre o objeto. A crença relaciona um
objeto a algum atributo, que pode ser uma qualidade, consequência, característica
ou evento. Então, as crenças associam objetos a atributos. Para Fishbein e Ajzen
(1975), as atitudes em relação ao objeto estão relacionadas às crenças que se tem
sobre ele, isto é, passa-se a ser favorável ao objeto que se considera ter características consideradas positivas. No entanto, para identificação das atitudes em relação
a um objeto, é necessário considerar a força de uma crença, isto é, o grau de
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concordância com ela; e a avaliação (positiva ou negativa) que o indivíduo faz das
consequências do comportamento.
Na presente pesquisa, serão consideradas como crenças as concepções que
as pessoas possuem sobre a deficiência. Foram consideradas quatro concepções
sobre a deficiência (CARVALHO-FREITAS; MARQUES, 2010): a concepção
Espiritual, que atribui à deficiência uma origem espiritual e estimula o desenvolvimento de comportamentos de caridade frente à pessoa com deficiência; a concepção baseada em critérios de Normalidade, que identifica a deficiência a um desvio
dos padrões considerados normais pela sociedade; a concepção Inclusiva, que se
baseia no modelo social da deficiência e que atribui à sociedade as origens das
desvantagens vivenciadas pelas pessoas com deficiência; e a concepção com foco
no Desempenho, que atribui à deficiência características negativas em relação às
suas possibilidades de atuação no trabalho. As demais concepções não foram
consideradas por se referirem especificamente a situações organizacionais.
Segundo Ajzen (1985; 1988), as intenções comportamentais (disposições) refletem a motivação para agir. No entanto, a execução de uma ação não depende
apenas da motivação, mas também do maior ou menor controle sobre o comportamento, definidas como crenças sobre o controle, que se refere às crenças da pessoa
acerca do grau de facilidade ou dificuldade em executar uma determinada ação.
Para estudar as disposições de futuros professores sobre a inclusão de
alunos com deficiência na educação foram consideradas: as concepções sobre a
deficiência (crenças); a avaliação das consequências (positivas ou negativas) que
o indivíduo faz de trabalhar com pessoas com deficiência; e a percepção do grau de
facilidade ou dificuldade para inserir pessoas com deficiência (crenças sobre o
controle).
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3 MÉTODO
3.1 Participantes
O universo total da pesquisa foi constituído por 315 alunos de graduação
dos cursos de licenciatura em Educação Física, Filosofia, Física, Geografia,
História, Letras, Matemática, Música, Pedagogia, Química e Teatro da
Universidade Federal de São João del-Rei. Dessa população, uma amostra de
298 graduandos participou da pesquisa. Trata-se de uma amostra de conveniência, não probabilística, em que se buscou contemplar toda a população-alvo do
estudo, isto é, todos os alunos que estivessem presentes no momento das aulas
durante a coleta de dados. A distribuição dos graduandos por curso foi a seguinte:
3,7% Física, 4,4% Química, 6% Filosofia, 8,4% Letras, 8,7% Matemática, 8,7%
Música, 9,4% Pedagogia, 11,1% Teatro, 11,4% História, 13,1% Geografia e
14,8% Educação Física. Participaram da pesquisa 94,60% dos alunos convidados.
A amostra foi composta por 40,6% de estudantes do sexo masculino e 58,7%
do sexo feminino com idade média de 25 anos, sendo que 1,7% dessas pessoas
possuem algum tipo de deficiência. Em relação às informações sobre necessidade
de adequação do meio ambiente para pessoas com deficiência, 43,6% relataram
ter informações, mas não o necessário para trabalhar com essas pessoas; 30,2%
afirmaram ter informações que podem ajudar a identificar dificuldades de acessibilidade; e 23,2% disseram ter apenas informações superficiais.
Quanto às dificuldades para inserir pessoas com deficiência, 46,7% atribuem à falta de conhecimento sobre como tornar os espaços físicos acessíveis; 78,9%
atribuem à falta de preparação dos profissionais para o trabalho com essas pessoas; 49,6% acreditam que seja em função da falta de convivência com pessoas
com deficiência; 60,7% concordam que sejam em função da falta de conhecimento
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sobre recursos materiais e tecnológicos para auxiliar essas pessoas; e 51% acham
que seja em função da falta de recursos financeiros das instituições para fazer
adaptações no ambiente.
3.2 Instrumentos
Para avaliar as crenças, foi utilizado o “Inventário de Concepções de
Deficiência em Situações de Trabalho” (ICD-ST), que é uma escala autoadministrada proposta por Carvalho-Freitas (2007; 2012). Para verificar as consequências de se trabalhar com pessoas com deficiência, foi utilizado o “Inventário de
Consequências de Trabalhar com Pessoas com Deficiência” – ICT
(CARVALHO-FREITAS et al., 2012). Para avaliar a percepção do grau de
facilidade ou dificuldade para inserir pessoas com deficiência (crenças sobre o
controle), foi utilizado o “Inventário de Ações Possíveis no Processo de Inserção
de Pessoas com Deficiência” – IAP (CARVALHO-FREITAS et al., 2012). Foram
analisadas diversas outras escalas sobre atitudes em relação às pessoas com
deficiência (ANTONAK; LIVEH, 1988). No entanto, não foram identificadas
escalas que contemplassem os pressupostos do modelo social da deficiência que
fossem validadas para o contexto brasileiro. Além disso, os participantes da
pesquisa responderam a um questionário sociodemográfico, sendo ela aprovada
pela Comissão de Ética da Universidade.
3.3 Análise de dados
Para apresentação e tratamento dos dados quantitativos foram utilizados os
seguintes procedimentos estatísticos: estatística descritiva para caracterização da
amostra e análise da correlação de Pearson, para verificar a ocorrência de correlações (direção e intensidade) entre os construtos estudados.
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Além disso, foi realizada a análise de Cluster, visando verificar se os respondentes poderiam ser agrupados segundo os fatores analisados: crenças em relação
à deficiência; consequências atribuídas ao trabalho com pessoas com deficiência; e
ações consideradas possíveis de serem realizadas para garantir a inserção dessas
pessoas. O método utilizado foi o de Ward, baseado nos princípios da análise de
variância. A medida de similaridade utilizada foi a distância euclidiana, que representa a similaridade como a proximidade entre observações ao longo das variáveis
na variável estatística de agrupamento. Para determinar o número de conglomerados, utilizou-se o gráfico dos passos de agrupamentos em relação ao nível de
distância. Detectou-se a formação de dois conglomerados. Esses clusters visavam
identificar padrões de disposição para o trabalho com pessoas com deficiência.
Também foi realizado o teste de qui-quadrado para verificar se os clusters identificados dependiam do curso dos universitários pesquisados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No que se refere ao “Inventário de Concepções de Deficiência em Situações
de Trabalho” (ICD-ST), observa-se que 64,80% da amostra concorda com a
concepção Inclusiva, que se baseia no modelo social da deficiência e que atribui à
sociedade as origens das desvantagens vivenciadas pelas pessoas com deficiência;
no entanto, 28,90% desta mostra não ter uma posição definida a respeito dessa
noção. Ainda, dentro desta análise, pode-se constatar que 35,60% dos respondentes discordam da concepção baseada em critérios de Normalidade, que identifica a
deficiência a um desvio dos padrões considerados normais pela sociedade; porém,
um pouco mais da metade da amostra (54,70%) não se posiciona em relação a esta
matriz. No que tange à concepção Espiritual, 58,10% discordam de que a deficiência tem uma origem espiritual e estimula o desenvolvimento de comportamentos de caridade em relação à pessoa com deficiência; apesar de existir uma alta
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porcentagem (30,50%) que não se posiciona em relação a esse aspecto. Além
disso, 76,50% da amostra não atribui à deficiência características negativas em
relação às suas possibilidades de atuação no trabalho (Desempenho); e 20,80%
dos respondentes não se posicionam sobre essa concepção.
Com referência à percepção do grau de facilidade ou dificuldade para inserir
pessoas com deficiência (crenças sobre o controle), 69,10% concordam que é possível
realizar ações no processo de inserção destas, como adaptações dos espaços
sociais, físicos, desenvolvimento de tecnologias e processos que possam contribuir para a participação ativa das pessoas com deficiência na sociedade e no trabalho. Já relacionado às consequências de se trabalhar com pessoas com deficiência, 68,10% acreditam que estas serão positivas, considerando que 30,90% não
se posicionam sobre essa concepção; e 46,60% não acreditam que as consequências serão negativas, mas 51,70% da amostra não se posiciona sobre isso.
Foi utilizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, tendo sido constatado
o atendimento dos pressupostos de normalidade estatisticamente recomendados.
Decidiu-se, então, por utilizar o coeficiente de correlação de Pearson. Os resultados das correlações estão demonstrados na TAB. 1 e na TAB. 2.
TABELA 1
Correlação entre concepções de deficiência, consequências e ações consideradas possíveis na inserção de pessoas com deficiência

Normalidade
Inclusão
Desempenho
Espiritual

Escala de consequências
negativas

Escala de consequências
positivas

Escala de ações
possíveis

0,415**
0,321**
0,144*

-0,176**
0,237**
-0,150*
-

-0,255**
0,307**
-0,250**
-

Fonte: Dados da pesquisa.
* Correlações signi cativas em nível de p < 0,05.
** Correlações signi cativas em nível de p < 0,01.
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Apesar de as correlações serem consideradas fracas ou moderadas, elas
indicam a associação entre os construtos estudados, a saber:
Ÿ quanto maior a crença nos pressupostos da normalidade, maior a percep-

ção de consequências negativas; menor a percepção de consequências
positivas; e menor a crença na possibilidade de realização de ações que
contribuam para a inserção de pessoas com deficiência;
Ÿ quanto maior a crença nos pressupostos da inclusão (modelo social da

deficiência), maior a percepção de consequências positivas; e maior a
crença na possibilidade de realização de ações de acessibilidade;
Ÿ quanto maior a crença no desempenho (definido como negativo em

relação às demais pessoas), maior a percepção de consequências negativas; menor a percepção de consequências positivas; e menor a crença na
possibilidade de realização de ações que contribuam para a inserção de
pessoas com deficiência;
Ÿ quanto maior a crença nos pressupostos espirituais da deficiência, maior

a percepção de consequências negativas.
Verifica-se, então, no presente estudo, que os respondentes que creem nos
pressupostos da normalidade têm uma tendência a perceberem as consequências
de se trabalhar com pessoas com deficiência como negativas, e não acreditam que
seja possível realizar ações que possam contribuir para a inserção dessas pessoas.
No entanto, quando os respondentes tendem a acreditarem nos pressupostos da
inclusão (modelo social da deficiência), a percepção das consequências como
sendo positivas e a crença na possibilidade de realização de ações de acessibilidade são maiores. Quando a crença é nos pressupostos espirituais da deficiência, as
consequências como sendo negativas é que são percebidas.
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TABELA 2
Correlação entre dificuldades, concepções de deficiência, consequências,
ações consideradas possíveis na inserção de pessoas com deficiência

Falta de
conhecimento
sobre
acessibilidade
física
Normalidade
Inclusão
Desempenho
Espiritual
Consequências negativas
Consequências positivas
Ações

Falta de
Falta de
Falta de
Falta de
preparação convivência conhecimento recursos
dos
sobre recursos nanceiros
pro ssionais
materiais e
das
tecnológicos instituições

0,139*
0,186**
-

0,146*
-

0,157**
0,139*
0,128*
0,271**
-

0,222**
-

0,262**
-

Fonte: Dados da pesquisa.
* Correlações signi cativas em nível de p < 0,05.
** Correlações signi cativas em nível de p < 0,01.

Do mesmo modo, as correlações que seguem, apesar de serem consideradas
fracas ou moderadas, indicam a associação entre os construtos estudados, sendo
elas:
Ÿ quanto menos conhecimento sobre como tornar os espaços físicos

acessíveis, maior a crença de que o desempenho das pessoas com deficiência seja pior que o das demais pessoas e maior a percepção de consequências negativas da inserção de PcDs;
Ÿ quanto menor a percepção de que os profissionais estejam preparados

para lidar com as pessoas com deficiência, maior a percepção de consequências negativas da inclusão;
Ÿ quanto maior a falta de convivência com pessoas com deficiência, maior a

crença nos pressupostos da normalidade; maior a crença de que o
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desempenho das PcDs seja pior do que o das demais pessoas, maior a
crença nos pressupostos espirituais da deficiência; e maior a percepção
de consequências negativas da inserção de PcDs;
Ÿ quanto maior a falta de conhecimento sobre recursos materiais e tecnoló-

gicos para auxiliar as pessoas com deficiência, maior a percepção de
consequências negativas da inserção de PcDs;
Ÿ quanto menos se acredita que as instituições tenham recursos financeiros

para fazer adaptações no ambiente, maior a percepção de consequências
negativas da inserção de PcDs.
Os resultados da pesquisa reafirmam, então, a importância do conhecimento sobre a deficiência e a importância da convivência com essas pessoas, ao indicar
que a percepção de consequências negativas é maior quando é menor o conhecimento sobre como tornar os espaços físicos acessíveis; quando há falta de convivência com pessoas com deficiência; quando não se tem conhecimento sobre
recursos materiais e tecnológicos para auxiliar as pessoas com deficiência; quando
se acredita que as instituições têm pouco recurso financeiro para fazer adaptações
no ambiente; e quando não há preparação dos profissionais para o trabalho com
pessoas com deficiência.
Visando verificar se se poderiam agrupar os respondentes em grupos
relativamente homogêneos entre si e heterogêneos entre eles, foi realizada a
Análise de Cluster (TAB. 3). Nos clusters foram contempladas as concepções de
deficiência, as consequências percebidas e a crença na possibilidade de realização
de ações para inserir pessoas com deficiência (crenças sobre o controle).
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TABELA 3
Médias dos fatores nos clusters de crenças para se trabalhar com alunos com
deficiência

c
r
e
n
ç
a
s

Padrão 1 (n =1 92)
Médias

Patrão 2 (n = 98)
Médias

Normalidade
Inclusão
Desempenho
Espiritual

3,55

2,46
5,38

2,24
2,53

1,50

Consequências negativas
Consequências positivas

4,96
7,98

2,22
9,17

Ações

5,02

5,45

4,59

2,36

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme pode ser verificado, dois padrões de disposição para o trabalho
com pessoas com deficiência foram identificados:
Ÿ padrão 1 – disposição marcada pela dúvida: nesse grupo predomina a presen-

ça de pessoas que têm dúvida, com tendência a concordar que a deficiência se constitui em um desvio da normalidade; também ficam em dúvida
quando interrogadas sobre possíveis consequências negativas do trabalho com alunos com deficiência; bem como concorda pouco com os
pressupostos da inclusão (modelo social da deficiência);
Ÿ padrão 2 – disposição orientada para a acessibilidade: esse grupo é composto

por pessoas que concordam com os pressupostos da inclusão (modelo
social da deficiência); discordam de que o desempenho das pessoas com
deficiência seja pior do que o dos demais; e identifica maior probabilidade de existirem consequências positivas ao atuarem com pessoas com
deficiência.
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Além disso, foi verificado que os clusters identificados dependiam dos
cursos dos universitários (qui-quadrado = 23,021, p = 0,041). O percentual de
distribuição dos clusters segundo os cursos é apresentado na TAB. 4.

TABELA 4
Percentual de distribuição dos clusters segundo os cursos
Cursos

Cluster 1

Cluster 2

Educação Física

66%

34%

Música

84%

16%

Filoso a

83%

17%

Física

90%

9%

Geogra a

67%

33%

História

72%

27%

Letras

64%

36%

Matemática

68%

32%

Pedagogia

37%

63%

Química

62%

38%

Teatro

53%

47%

Fonte: Dados da pesquisa.

Constata-se no presente estudo uma predominância de alunos pertencentes
ao Cluster 1 (192) com uma disposição em relação à inclusão marcada pela dúvida, com uma tendência a não se posicionarem quanto aos pressupostos de que a
deficiência seja um desvio da normalidade. Essa distribuição é predominante em
todos os cursos de licenciatura da universidade pesquisada, com exceção do curso
de Pedagogia. Esses resultados indicam que os pressupostos médicos para avaliar
a deficiência ainda são recorrentes entre alunos de licenciatura, ratificando os
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resultados de pesquisa de Michels (2005) que apontam que nos cursos de formação de professores para a educação especial a base principal é a orientação médico/psicológica, assentados em aspectos biológicos e da funcionalidade da pessoa
com deficiência. Possivelmente, se esses pressupostos fossem mais problematizados, os alunos não teriam tantas dúvidas a esse respeito, o que também reafirma os
resultados de pesquisa que indicam a falta de preparo para a inclusão de alunos
com deficiência (VITALIANO, 2007; GLAT; PLETSCH, 2010; JESUS;
BARRETO; GONÇALVEZ, 2011).
Por outro lado, é possível identificar entre parte desses futuros profissionais
uma orientação mais voltada para a acessibilidade, em que os pressupostos do
modelo social da deficiência são predominantes, indicando que, recebendo
capacitação adequada, os professores serão capazes de oferecer possibilidades
para que os alunos com deficiência estudem, de maneira mais eficiente, nas escolas
regulares de ensino (AVRAMIDIS; NORWICH, 2002).

4 CONCLUSÃO

No presente estudo, verifica-se uma predominância de alunos que têm
dúvidas em relação à deficiência e em relação às consequências advindas do
processo de inclusão. Se se pensar que a Universidade precisa contribuir para a
formação de profissionais capazes de contribuir para a transformação social,
dando condições para que as pessoas, em sua ampla diversidade, possam auferir
do direito à educação de qualidade, torna-se urgente a necessidade de incluir a
discussão sobre as questões relacionadas à deficiência no currículo de todos os
cursos de licenciatura.
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Essas discussões podem auxiliar na construção de atitudes e ações mais
positivas em relação à inclusão de pessoas com deficiência, principalmente se for
considerado que, conforme identificado pela presente pesquisa, quanto maior a
crença nos pressupostos da inclusão (modelo social da deficiência), maior a
percepção de consequências positivas e maior a crença na possibilidade de realização de ações de acessibilidade; e quanto maior a falta de conhecimento sobre
recursos materiais e tecnológicos para auxiliar as pessoas com deficiência, maior a
percepção de consequências negativas da inserção dessas pessoas.
No entanto, novas pesquisas precisam ser realizadas para verificar se esses
resultados se confirmam em outras instituições brasileiras.
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2
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
INCLUSIVOS – A EXPERIÊNCIA DO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
(PIBID) DO CURSO DE PEDAGOGIA
DA UFSJ
Maria Jaqueline de Grammont Machado de Araujo
Ensinar exige risco, aceitação do novo e
rejeição a qualquer forma de discriminação.
(FREIRE, 2002, p. 17)

1 INTRODUÇÃO

Neste artigo, busca-se refletir sobre as possibilidades de formação do
professor inclusivo à luz da experiência do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Pedagogia. Embora esse programa de
ensino aconteça no processo de formação dos graduandos, sua experiência
permite uma série de reflexões que ajudam a pensar a formação dos professores
universitários. A escola básica tem se deparado com uma série de situações
complexas a partir do processo de inclusão dos alunos com deficiência e, de uma
forma ou de outra, tem possibilitado que esses alunos cheguem à universidade.
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Em consequência, possivelmente, assim como tem aumentado o número de
alunos com deficiência na educação básica, com uma trajetória escolar cada vez
mais longa, esse número tende a aumentar na universidade quando as famílias
vislumbrarem essa possibilidade, uma vez que muitas famílias ainda não investem
na educação de seus filhos com deficiência para além do ensino fundamental ou da
educação básica.
Nesse sentido, a experiência aqui relatada, por um lado, apresenta uma
experiência importante promovida pela universidade na perspectiva da educação
inclusiva e, por outro, permite refletir sobre os saberes envolvidos na formação de
professores inclusivos em instituições que atuem em quaisquer níveis de ensino.
Assim, primeiro, discutiremos algumas questões relacionadas às políticas e
práticas de inclusão e à perspectiva teórica de formação de professores que
orientam a prática relatada, para, então, apresentarmos a experiência do PIBID
do curso de Pedagogia e encerrar com algumas considerações sobre os saberes
docentes que nortearam o processo de formação dos professores a partir da
experiência ora apresentada.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Políticas e práticas de inclusão na escola

Não há como pensar a inclusão, ou qualquer questão que envolva a escola,
desvinculada das políticas públicas. Como já dizia Paulo Freire (2002), educar é
essencialmente um ato político. Sendo assim, a escola com sua característica
conservadora, como nos alerta Bourdieu (1989), tem um papel fundamental na
manutenção da hierarquia social e, portanto, é secularmente seletiva e excludente.
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Impossível, então, analisar o processo de inclusão desvinculado dessa
condição. Por coerência, a análise tem de se pautar na dialética exclusão/inclusão,
que, segundo Sawaia (2011, p. 8),

introduz a ética e a subjetividade na análise sociológica da
desigualdade, ampliando as interpretações legalistas e minimalistas
de inclusão como as baseadas em justiça social e restritas à crise do
Estado e do sistema de empregabilidade, [de forma que] exclusão
passa a ser entendida como descompromisso político com o
sofrimento do outro.

Nesse sentido, uma política pública para a inclusão só se efetiva se
delimitar alguns processos ou pontos de ruptura com a exclusão que lhe é
constitutiva. Essa perspectiva nos ajuda a enfrentar o que Sawaia (2011) chama
de inclusão perversa, que seria aquela em que as políticas e práticas estão mais
voltadas para a adaptação social do que para a inclusão de fato.
Nessa perspectiva, mais do que abrir a porta da escola, no caso específico
deste artigo, para as pessoas com deficiência é preciso construir as condições para
a permanência desses sujeitos, de forma que eles possam conquistar o lugar de
sujeitos de aprendizagem, com processos pedagógicos que acreditem e invistam
em suas possibilidades de apropriação do conhecimento, considerando-se suas
diferenças físicas, neurológicas e/ou sociais.
Essa tem sido a luta de diferentes movimentos sociais que lutam pelos
direitos dessas pessoas. Entretanto, o termo condições parece fortalecer o
pensamento de que primeiro é preciso criar as condições e só depois disso pode
haver a inclusão. Entretanto, pouco sabemos, sociedade e escola, sobre essas
pessoas que por tanto tempo estiveram socialmente invisíveis. São elas, com suas
limitações e potencialidades, que podem orientar um caminho profícuo em que as
condições para sua permanência se constituam.
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Pensando dessa forma, descartamos o termo condições e passamos a
buscar outro mais adequado. Dois termos se mostraram possíveis. Na analogia do
copo meio cheio e meio vazio, focados na parte vazia do copo, nas dificuldades que
se impõem ao processo de inclusão na escola, podemos utilizar o termo obstáculos,
que podem ou não ser transpostos, mas que marcam mais as dificuldades e
impossibilidades que vitimizam a escola. Entretanto, é possível um olhar mais
positivo focado na metade cheia do copo, ou seja, no que já foi possível avançar na
busca de um processo inclusivo de fato, utilizando o termo investimentos, que me
parece ressaltar uma potência de realização ou de luta que tira a escola do papel de
vítima, recolocando-a como protagonista, mesmo que de forma relativa. O fato de
o termo vir da área da economia também demonstra que todas as condições para a
inclusão de alguma forma estão ligadas a investimentos econômicos que precisam
ser feitos pelo Estado na educação, de uma forma geral, e na inclusão,
especificamente.
Esses investimentos, então, necessários ao processo de inclusão da pessoa
com deficiência na escola, são da ordem material, social e pedagógica,
interdependentes e perpassam políticas e práticas, isto é, não são investimentos
exclusivos da escola e de seus professores.
Consideramos investimentos materiais adequação do espaço físico e
aquisição de materiais específicos, tecnológicos ou não, entre outros, com
agilidade, segundo as imposições reais dos sujeitos da escola. Os investimentos
sociais seriam aqueles construídos a partir de políticas públicas tanto como a
diminuição do número de alunos em sala de aula como aquelas mais sistemáticas e
complexas que envolvem a destinação de tempos, espaços e recursos financeiros
para que a escola possa manter uma articulação sistemática com a área da saúde e
um trabalho conjunto com a família.
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Já os investimentos pedagógicos podem ser sintetizados em duas grandes
linhas. A primeira se estende na perspectiva da flexibilização curricular,
entendendo currículo de forma ampla e abrangendo toda a cultura escolar. Nessa
linha, faz-se necessário romper com a rigidez curricular vigente em que todos têm
de se enquadrar num padrão sociocultural e cognitivo mediano; romper com o
conteúdo, as metodologias, a avaliação, os tempos e os espaços construídos na
lógica da rigidez, do controle e da formação de um sujeito mediano que só se
desenvolve na perspectiva da racionalidade técnica. A segunda, a formação do
professor, na perspectiva neoliberal, seria o grande vilão da educação.
Entretanto, não se pode desvencilhar a formação dos professores de suas
precárias condições de trabalho que estão muito mais associadas à falta de
investimentos públicos na educação do que à falta de projetos e programas de
formação. Dessa forma, a formação não é o que vai resolver também o problema
da inclusão se, em conjunto, outros investimentos, como os já citados, não
forem realizados.
Refletindo sobre a formação tanto inicial, nas universidades, quanto continuada, ou seja, em serviço ao longo da trajetória profissional de todos os professores, é impossível que um professor conheça todas as deficiências e síndromes
profundamente, seja usuário da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), domine o
Braille etc.
Não há dúvida de que o professor precisa ter um maior e mais profundo
conhecimento sobre os sujeitos incluídos, suas características, seus limites e suas
potencialidades. Mas, diante da diversidade e da complexidade das síndromes,
esse conhecimento tem de acontecer concomitantemente com a vivência com os
alunos incluídos e com a construção de uma prática pedagógica que articule a teoria e
a prática, preenchendo as lacunas teóricas com os dados empíricos cotidianos.
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2.2 Uma formação de professores com base nos saberes docentes
A partir dessas considerações, fica evidente que a perspectiva de formação
que orienta este artigo situa-se no que vem se constituindo como uma epistemologia da prática, que, para Tardif (2000, p. 10), seria “o estudo do conjunto dos
saberes utilizados realmente pelos professores em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar sua tarefa”.
Segundo Monteiro (2001), esses estudos criticam a ideia de que a desqualificação e a incompetência dos professores seja uma das origens dos problemas da
educação. Por isso, eles focam a questão da profissionalização, “buscando compreender sua especificidade e constituição através dos processos de socialização,
identificando nos saberes os aspectos que podem melhor definir e fortalecer a
identidade e autonomia profissional” (MONTEIRO, 2001, p. 130).
Nessa perspectiva, criou-se a categoria “saber docente”, que seriam aqueles
saberes mobilizados e empregados na prática cotidiana, saberes esses
que dela se originam, de uma maneira ou de outra, e que servem para
resolver os problemas dos professores em exercício e para dar sentido
às situações de trabalho que lhes são próprias. (TARDIF, 2000a,
p. 211)

Esses saberes estão diretamente ligados à prática profissional, ao dia a dia
do trabalho pedagógico na escola. Assim, faz muito sentido a proposta de Nóvoa
(2009) de que é preciso aproximar a formação de professores da profissão docente. Para tanto, ele coloca cinco faces dessa problemática que já são, na verdade,
propostas de ação. Destas, as duas primeiras interessam mais ao propósito deste
artigo.
Na primeira, ele defende que “A formação de professores deve assumir uma
forte componente práxica, centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de
casos concretos, tendo como referência o trabalho escolar” (NÓVOA, 2009, p. 4).
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Na segunda, ele enfatiza sua tese principal da formação de professores
dentro da profissão, de forma a “basear-se na aquisição de uma cultura profissional, concedendo aos professores mais experientes um papel central na formação
dos mais jovens” (NÓVOA, 2009, p. 5).
Nas demais propostas, Nóvoa (2009) destaca que a formação de professores
deve dedicar atenção especial às dimensões pessoais, deve valorizar o trabalho em
equipe e o exercício coletivo da profissão e, por fim, deve estar marcada por um
princípio de responsabilidade social.
Em consonância com a perspectiva de Nóvoa (2009), essa formação dentro
da profissão se concretiza no processo de ação-reflexão-ação que caracteriza a
ideia do professor reflexivo de Shön (1992). Uma das dimensões da reflexão na
ação, propostas por ele, tem relação com confusão e incerteza, ou com o que ele
denomina, baseado em Israel Scheffer, de “emoções cognitivas” (SCHÖN, 1992,
p. 85). Para o autor, aprender sem ficar confuso é uma tarefa impossível. Se o
professor não se sentir confuso diante de alguma situação, não poderá, sequer,
reconhecer o problema que necessita de explicação.
Assim, a inclusão na escola tem feito com que muitos professores se deparem
pela primeira vez na sua vida, face a face, com uma pessoa com deficiência, o que,
sem dúvida, tem deixado os professores confusos, temerosos; por isso, impotentes. Faz-se necessário, então, potencializar essa “emoção cognitiva”, para a busca
de práticas inovadoras que respondam positivamente ao direito dessas pessoas de
existir, aprender e conviver em sociedade. É preciso que o professor, de preferência, em uma perspectiva de reflexão coletiva, acredite na sua capacidade de
construir as respostas para o enfrentamento da questão baseando-se em seus
conhecimentos científicos e tácitos, que são aqueles construídos na experiência
(SCHÖN, 1992).
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Para emoldurar essa perspectiva de formação de professores, vale finalizar
com as palavras do mestre Paulo Freire (2002), que ensinou que é preciso construir nossa prática pedagógica na perspectiva da autonomia. Entre as exigências
colocadas por ele para a profissão docente, uma encontra-se na epígrafe, pois ecoa
por toda a dimensão deste artigo: “Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação” (FREIRE, 2002, p. 17).

3 INTERVENÇÃO – O PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DO CURSO DE
PEDAGOGIA DA UFSJ

3.1 Contextualizando
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID),
instituído nos últimos anos, é extremamente inovador, por um lado, por propiciar
condições de aprofundamento na docência similares à formação dos pesquisadores que têm o Programa de Bolsas de Iniciação Científica e, por outro, por considerar as características específicas da docência, de forma a incluir também os
sujeitos da escola básica nessa interlocução profícua com a universidade, seus
professores e graduandos. Nesse processo, a formação deixa de ser vertical, de
cima para baixo, e se horizontaliza numa corrente que viabiliza a troca de saberes
entre a escola básica e a universidade que efetivamente articule teoria e prática,
assim como também permite que tanto graduandos como professores já formados
possam, juntos, refletir sobre a prática num processo de construção e reconstrução permanente de seu fazer pedagógico.
Assim, buscamos no PIBID do curso de Pedagogia da Universidade
Federal de São João del-Rei, realizado de 2011 a 2013, refletir sobre as condições
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e as possibilidades de formação docente para o trabalho com turmas na educação
básica que tenham alunos com deficiência num processo de reflexão-açãoreflexão (SCHÖN, 1992) conjunto entre a universidade, neste caso específico, o
curso de Pedagogia e a escola básica.
Do ponto de vista social, o processo de inclusão é atualmente um dos maiores desafios da escola brasileira, mas entendê-lo a partir da relação dialética entre
exclusão e inclusão é condição fundamental para compreender a complexidade de
sua operacionalização em práticas pedagógicas em sala de aula. Somam-se a esse
desafio outros intensamente estudados na perspectiva de compreender e potencializar os processos com a leitura e a escrita na educação básica, sobretudo nas
séries iniciais. Nessa perspectiva, a questão que orientou esse processo reflexivo
se deu, predominantemente, no campo de conhecimentos sobre as deficiências e
síndromes, por um lado, e sobre a leitura e a escrita, por outro. A partir dessas
reflexões, buscou-se entender quais eram os saberes necessários ao professor para
o trabalho com a alfabetização, leitura e escrita em turmas das séries iniciais que
tenham alunos em processo de inclusão.
A partir dessas questões, o PIBID Pedagogia iniciou os trabalhos em 2011,
inserindo no processo de formação dos alunos da universidade, futuros professores, a possibilidade de vivenciar um trabalho desenvolvido com turmas que lidam
com a questão relacionada à leitura e à escrita de crianças com diferentes potencialidades e limitações. Teve como principal objetivo possibilitar aos professores em
formação uma visão teórica e prática mais qualificada da questão da inclusão, de
forma geral, e das diferentes síndromes e deficiências, em particular. Para tanto,
trabalhou em parceria com uma escola estadual que tem sido considerada como
referência no processo de inclusão dos alunos com deficiência na cidade de São
João del-Rei. Nessa escola, no ano de 2011, das 10 turmas de 1º ao 5º ano, nove
tinham alunos com algum comprometimento físico ou mental. Além disso, a escola
contava com uma sala de recursos para atendimento individualizado a esses alunos.
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3.2 Organização do trabalho
Para a efetivação do trabalho, a equipe de 10 bolsistas se dividiu em duplas
para o acompanhamento e a intervenção em todas as turmas da escola. As reuniões de estudo e planejamento aconteceram semanalmente, sempre com a orientação e participação conjunta da professora que supervisionava o trabalho do
PIBID na escola e da professora coordenadora dos trabalhos do PIBID na
universidade.
De certa forma, o trabalho se dividiu em três frentes. A primeira teve como
objetivo pesquisar as diferentes síndromes e deficiências dos alunos, articulando a
pesquisa teórica ao processo de observação dos alunos incluídos na escola.
Assim, cada dupla assumiu o trabalho de observação e estudo em duas salas
de aula. Nessa observação, os bolsistas do PIBID participaram do trabalho
pedagógico apenas assumindo atividades solicitadas pela professora.
Formaram-se, então, cinco duplas, cada uma delas acompanhando duas
salas de aula de uma mesma série. Cada dupla focou sua pesquisa em uma ou mais
de uma das síndromes de acordo com a realidade da sala de aula na qual a dupla
estava inserida e de acordo com a nomenclatura utilizada pela escola. As síndromes focalizadas foram: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH) e transtorno de conduta; síndrome de Down; surdez; paralisia cerebral e
autismo; deficiência intelectual e hemiplegia. Nesse processo, ao mesmo tempo
em que estudavam as síndromes, os bolsistas observavam o comportamento e as
interações dos alunos incluídos com os colegas e com a professora. Assim, foi
possível relacionar os estudos bibliográficos com as características e o comportamento desses alunos no contexto real da sala de aula. Em um seminário geral, as
duplas apresentaram suas conclusões ao final de um semestre de trabalho.
A segunda frente pautou-se na elaboração e execução de práticas pedagógicas envolvendo as linguagens oral e escrita, de forma a fomentar a participação e a

52

INCLUSÃO -

Possibilidades a par tir da formação profissional

aprendizagem de todos os alunos, sobretudo os que estavam em processo de
inclusão. Essa etapa do trabalho teve, no primeiro momento, uma atuação mais
sistemática das duplas, por dois semestres, em uma mesma turma e, no segundo
momento, o trabalho se deu em forma de oficinas realizadas em várias turmas. O
fundamental era que as atividades planejadas e executadas estivessem em consonância com as observações feitas em sala de aula e com as solicitações das professoras da turma. Nessa etapa do trabalho, vários projetos foram desenvolvidos
pelos bolsistas incluindo atividades que envolviam contação de histórias, poesias e
estudo sobre artistas famosos, entre outras. Além disso, realizamos dois encontros
de formação com todos os professores das séries iniciais do ensino fundamental
que trabalhavam no turno em que se desenvolveu o trabalho do PIBID
Pedagogia.
Uma terceira frente, que ainda está em processo de execução, refere-se à
produção de um documentário que possa ajudar na reflexão sobre o processo de
inclusão a partir da experiência de alunos com deficiência, que já se encontram no
ensino médio, em processo de finalização da educação básica.
3.3 Partindo do conhecimento da escola sobre a pessoa com deficiência
Uma das questões mais importantes do PIBID é o fato de que a formação
dos graduandos, no caso de Pedagogia, possa ser diretamente articulada com os
processos reais da cultura escolar, conforme as colocações de Nóvoa (2009). Para
o autor, a dicotomia teoria e prática, com supremacia da primeira, que marca a
história da pedagogia, não permitiu que a prática se transformasse em conhecimento. Assim, a formação de professores continuou a ser dominada mais por
referências externas do que por referências internas ao trabalho docente.
Em relação à inclusão dos alunos com deficiência na instituição escolar, essa
premissa se faz mais forte, uma vez que toda a teoria sobre a questão está por se
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construir a partir das experiências acontecidas na prática. O lastro teórico que
impulsiona esse novo campo de estudos encontra-se predominantemente na
Psicologia, na Fonoaudiologia e na Neurologia, principalmente relacionado aos
processos de aprendizagem. Essas áreas têm tradicionalmente construído conhecimento sobre a questão. Todo esse conhecimento, logicamente, ajuda a compreender a pessoa com deficiência, mas quando se discutem metodologias de aprendizagem para elas, esses estudos se limitam a procedimentos clínicos e individuais
próprios de sua área de atuação.
O conhecimento teórico sobre as possibilidades pedagógicas da pessoa com
deficiência em interação com outras crianças sem diagnóstico de deficiência na
instituição escolar, e mais especificamente na sala de aula comum, está em processo inicial de construção. E, para que seja construído em bases sólidas, precisa estar
inserido no âmbito dos estudos relacionados à epistemologia da prática, conforme
já colocado anteriormente.
Este foi o primeiro desafio do PIBID: convencer os professores de que o
trabalho com essas crianças não seria feito com uma proposta individual para elas,
e sim a partir da busca por inseri-las, de fato, com suas potencialidades e limitações, em atividades coletivas para toda a turma.
Muitas pesquisas têm demonstrado que a inclusão escolar tem se configurado em uma inclusão perversa, uma vez que esses alunos continuam excluídos das
atividades escolares e das interações com o grupo. Assim, observou-se que as
atividades para os alunos com deficiência geralmente são atividades de séries
anteriores e não são pensadas e elaboradas de acordo com as características da
síndrome ou deficiência, acreditando-se possivelmente que toda deficiência se
caracteriza apenas por um atraso mental. Dessa forma, uma das duplas questionou, em artigo apresentado no Congresso de História da UFSJ: “A educação
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inclusiva na rede regular de ensino, inclusão ou sala multisseriada?” (BESSAS;
LISBOA, 2011).
A partir dessa perspectiva de que a deficiência se caracteriza por um déficit
cognitivo, os professores consideravam como alunos incluídos aqueles “com
laudo”, como eram chamados os que tinham um laudo médico arquivado na
escola, e alunos “sem laudo” aqueles que, mesmo sem um diagnóstico médico, não
acompanhavam o ritmo da turma.
Assim, o outro desafio enfrentado foi saber exatamente quem eram os
alunos com algum comprometimento físico, intelectual ou sensorial entre os
alunos considerados incluídos. A escola dificultava o acesso aos laudos médicos e
percebia-se uma total falta de conhecimento dos professores sobre o que versavam esses laudos.
Nessa perspectiva, o conhecimento da escola sobre as crianças com deficiência, suas limitações e potencialidades pedagógicas eram quase nulas, pois
estavam pautadas em uma concepção de que essas crianças são incapazes de
aprender. A partir desse paradigma, não há nada que a escola possa fazer a não ser
garantir o direito à socialização dessas crianças com as outras consideradas com
capacidades plenas de aprendizagem. Sob esse prisma, não havia distinção entre
as crianças com alguma deficiência ou síndrome e as que apresentavam dificuldades de aprendizagem, sendo todas elas apartadas de grande parte das atividades
pedagógicas realizadas com o restante da turma, sobretudo as que envolviam os
processos de leitura e de escrita.
O que fazer então? Só com a mudança desse paradigma é possível avançar
em propostas inclusivas. Entretanto, essa concepção ainda está presente também
na formulação das políticas públicas educacionais, meritocráticas e seletivas, em
curso no País, como as avaliações externas, que têm pressionado as escolas para
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práticas excludentes, de forma a segregar os alunos com dificuldade em projetos
diferenciados dos demais, para que eles não interfiram negativamente nos resultados esperados ou exigidos.
Felizmente, a escola pública é plural, permitindo a convivência de diferentes
concepções e práticas. Assim, nas salas de aula, foi possível também observar
práticas com a leitura e com a escrita em que os professores se esforçavam para
que esses alunos fossem incluídos no processo de aprendizagem, elaborando
atividades em que eles pudessem se expressar e ser aceitos.
Para exemplificar, apresentamos um trecho do Relatório Semestral de uma
das duplas em uma das turmas observadas, do 2º ano das séries iniciais, em que se
encontrava um aluno com laudo constatando Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH), transtorno de conduta e epilepsia. Embora o aluno
João (nome fictício) ainda não estivesse alfabetizado, foi possível acompanhar
uma atividade na qual a professora possibilitou que ele participasse ativamente:
Dia 1º.11./11, presenciamos a correção de uma atividade que a
professora havia distribuído para todos os alunos como tarefa. Era
uma história em quadrinhos que tinha apenas gravuras e os alunos, a
partir delas, tinham que escrever uma história. Como forma de
corrigi-la, a professora propôs que os alunos fossem até a frente da
sala para ler o que haviam escrito. Observamos que de uma forma
geral todos os alunos desenvolveram a história com sentido e dando
sequência àquilo que foi pedido. João demonstrou interesse em
participar e mesmo sem ter feito a tarefa foi contar a sua história para a
turma. Ele foi contando a história conforme o que observava nas
gravuras e percebemos que ele se apropriou de alguns nomes e partes
da história que outro aluno já tinha contado, complementando-a com
alguns detalhes bem criativos. Os outros alunos o elogiaram e
aplaudiram, o que o deixou bastante entusiasmado, querendo
recontar a história por mais vezes. (LOPES; SANTOS, 2012)

Dessa forma, o PIBID possibilitou que a universidade, incluindo a professora coordenadora e os bolsistas, aprendesse muito com os professores mais

56

INCLUSÃO -

Possibilidades a par tir da formação profissional

experientes da escola, valorizando sua experiência como saber real legítimo,
embora mantendo uma posição dialógica, crítica e respeitosa, com suas concepções, saberes e práticas, assim como acreditamos que a escola pôde aprender
muito também com as questões e práticas apresentadas pelo PIBID nas atividades
em sala de aula e nos Encontros de Formação com todos os professores das séries
iniciais do ensino fundamental que compunham o quadro de professores no turno
trabalhado. Vale lembrar que essa posição dialógica, como nos coloca Bakhtin
(2011), só é possível entre duas consciências que se consideram isonômicas e
equivalentes.
3.4 Os saberes construídos para a inclusão no espaço escolar
Nesse contexto, o PIBID se propunha a trabalhar a partir de outro paradigma, que considera que ainda há muito que se conhecer sobre as possibilidades de
aprendizagem das crianças com deficiência.
Para tanto, todas as atividades foram realizadas com toda a turma de alunos,
paradoxalmente, incluindo os chamados incluídos. No processo de reflexão sobre
essas atividades, alguns saberes foram se constituindo, mesmo que provisoriamente.
Em primeiro lugar, o estudo sobre as deficiências mostrou que o saber
teórico sobre as síndromes ajuda, mas é insuficiente para a formulação das atividades, uma vez que esse saber só se potencializa na articulação com os casos reais
envolvendo sujeitos reais, plurais e singulares. A utilização de referências genéricas pouco nos diz sobre as limitações e possibilidades pedagógicas dessas crianças. Nenhum conhecimento vai ser suficiente se não buscarmos, por meio da
observação, as características singulares dessa criança como de toda criança. Uma
criança é diferente de outra criança. Uma criança com paralisia cerebral é

57

INCLUSÃO -

Possibilidades a par tir da formação profissional

diferente de outra criança com paralisia cerebral. E são inúmeras as variáveis para
essas diferenças, biológicas, neurológicas, sociais, familiares, culturais etc.
Em segundo lugar, e em consequência com o que foi colocado anteriormente, os saberes necessários para a inclusão das pessoas com deficiência precisam ser
construídos a partir da escola, das experiências singulares de cada sujeito. É por
isso, que, para Nóvoa (2009), a inovação é um elemento central do próprio processo de formação dos professores, o que não quer dizer que ela deva ser feita no
vazio teórico.
Por isso, em terceiro lugar, em relação às características da síndrome em si,
há estudos na área da saúde que ajudam a compreender as características principais das deficiências e das síndromes e, na área da educação, às vezes de forma
articulada com a anterior, estudos que nos permitem compreender o que já foi
possível de se construir como possibilidade de aprendizagem para essas crianças.
Há, no entanto, um trabalho a ser feito somente a partir da área clínica que é
fundamental para o desenvolvimento da criança, mas que precisa ser visto, pela
escola, como um trabalho de outra natureza, que, se articulado com o trabalho
pedagógico, pode potencializar e muito o trabalho de ambas as partes, mas não
substitui e nem tem conhecimento suficiente para assumir o trabalho pedagógico
na sala de aula, dentro da escola.
Separar as atividades da área da saúde e as da área pedagógica talvez seja
um primeiro passo para a escola entender e valorizar seu papel e, aí sim, poder
articular com a saúde num processo de parceria real e efetiva.
A partir dessas diferenças, faz-se necessário repensar a própria organização
do trabalho pedagógico e buscar desenvolver um trabalho diversificado na sala de
aula não só em razão dos alunos com deficiência, mas em função da diversidade
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comum a todo agrupamento humano. A busca da turma homogênea, já tão criticada (GOMES, 2002), ainda é um dificultador tanto dos processos de inclusão de
alunos com deficiência ou simplesmente com algum tipo de dificuldade quanto
dos processos de aprendizagem da leitura e da escrita, que hoje sabemos não se dá
em processos de memorização e repetição que eram feitos com toda a turma ao
mesmo tempo. Compreender que as crianças aprendem em ritmos diferenciados e
de forma diversificada, ou seja, pautadas em questões psicológicas e sociológicas,
impõe um olhar pedagógico individualizado que considere todas essas diferenças
e diversidades.
Embora muitas práticas de inclusão estejam pautadas na perspectiva da
inclusão perversa, algumas experiências de inclusão têm mostrado que os alunos
com deficiência nas escolas podem deixar de ser um problema para se tornarem
uma oportunidade para melhorar a prática, quando o esforço dos professores para
dar uma resposta educativa às necessidades particulares de determinados alunos
se reverte em melhoria da qualidade da educação para todos os alunos. Os alunos
considerados diferentes, seja a diferença que for, podem forçar professores a se
atualizarem, a modificarem suas estratégias educativas e a buscarem novos
caminhos pedagógicos, que o hipotético e inexistente “aluno regular ou médio”
aparentemente não necessita. A entrada dessas crianças na escola com suas
diferenças extremadas acabam por criar a consciência de que não há crianças
iguais. Sendo assim, a aceitação da diversidade se constitui em uma grande
oportunidade para qualificar as propostas educativas nas escolas. Por isso, mais
que buscar métodos especiais para crianças especiais, é preciso investir na construção de propostas metodológicas e organizativas que, a partir das dificuldades
especiais delas, levem à maior e melhor aprendizagem da leitura e da escrita para
todos os alunos.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, considerando tudo o que foi sucintamente colocado, com o trabalho
realizado no PIBID Pedagogia, foi possível questionar a prática de inclusão
efetivamente realizada nas escolas a partir principalmente do princípio da exclusão que embasa políticas e práticas que condicionam o trabalho pedagógico, bem
como compreender que o conhecimento sobre as deficiências e as síndromes é
apenas uma parcela do conhecimento crítico necessário ao professor para superar
as bases excludentes do processo de ensino na escola.
Por outro lado, a escola também mostrou, em sua complexidade e pluralidade, que muitos professores dentro da escola têm buscado novos caminhos e novas
perspectivas de ensino-aprendizagem para todos os alunos.
Assim, acredita-se que é preciso e possível que a escola se sinta capaz de
produzir conhecimentos novos e legítimos a partir de sua experiência e que a
articulação com a universidade, e os conhecimentos científicos aí construídos,
possa potencializar essa capacidade e não submetê-la ou silenciá-la.
Por isso, em consonância com Nóvoa (2009, p. 9), acreditamos que a formação de professores deva ser “construída dentro da profissão, isto é, baseada numa
combinação complexa de contributos científicos, pedagógicos e técnicos, mas que
tem como âncora os próprios professores, sobretudo os professores”.
Enfim, acreditamos que com o PIBID foi possível caminhar alguns passos
nessa direção, mas muito ainda há que ser construído no diálogo profícuo envolvendo a educação básica e a universidade.
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3
PENSAR E CUIDAR – DIÁLOGO
ENTRE FILOSOFIA E INCLUSÃO
NO ESPAÇO ESCOLAR
Maria José Netto Andrade
Francisco Marcelo da Silva
Carla Regina dos Santos

[...] pois não há em si nada igual.
(NIETZSCHE, 1978, P. 201)

1 INTRODUÇÃO

A valorização de uma educação mais reflexiva tem sido constante em
documentos oficiais que orientam os projetos pedagógicos das escolas de Ensino
Básico (PCNs). No caso específico da Filosofia, é importante ressaltar que, desde
a infância, o pensar melhor deve ser encorajado. Adultos mais reflexivos, críticos,
criativos e cuidadosos com o pensar são o resultado de um trabalho que deve se
iniciar bem cedo na vida das pessoas. Ainda mais quando se considera que o
pensar melhor deve exercer influência positiva em suas ações.
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A questão que se coloca versa sobre a possibilidade de se desenvolver
comunidades investigativas com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental
a partir do tema da inclusão social, em especial da inclusão das pessoas com
deficiência, buscando o equilíbrio entre pensar, agir e cuidar. Com a metodologia
da comunidade investigativa é possível desenvolver com as crianças as habilidades e disposições necessárias à construção de significados, para pensarem melhor
e por si mesmas, a partir de contextos considerados significativos.
O presente artigo parte das considerações legais presentes no documento
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e
discute a relação entre inclusão, educação e sociedade. Apresenta a comunidade
de investigação filosófica como uma possibilidade metodológica de refletir sobre a
inclusão social de pessoas com deficiência com crianças, bem como seu potencial
para construir posicionamentos mais éticos e responsáveis.
O aporte teórico considera os estudos de Matthew Lipman (2001) e de sua
colaboradora Ann Sharp (1999, 2004), além de Stainback e Stainback (1999)
sobre o tema da inclusão, entre outros.
Durante o ano de 2012, o tema da inclusão, associado aos conceitos de
diversidade e diferença, foi prioritário para promover as discussões na Comunidade
de Investigação Filosófica no Ensino Fundamental, programa de extensão desenvolvido
pelo Laboratório de Educação em Filosofia da UFSJ (LAFIL), em duas escolas
públicas da cidade de São João del-Rei.
As aulas aconteceram, semanalmente, em cada uma das turmas selecionadas
para o programa. Os bolsistas e voluntários, inicialmente, participaram de oficinas como exercício para a prática da comunidade investigativa. O grupo já havia
estudado, em outros anos, os autores que fundamentam essa prática. No decorrer
do ano de 2012, com a ênfase na discussão sobre o tema da inclusão, foi necessário
buscar subsídios teóricos para melhor esclarecimento conceitual.
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A seleção dos materiais pedagógicos utilizados nas aulas – tais como histórias, vídeos, jogos, situações-problema – representou um momento importante do
processo, já que estes deveriam ser potencialmente sensibilizadores para que as
crianças pudessem identificar problemas, formular perguntas e buscar, coletivamente, um entendimento mais aprofundado sobre as questões apresentadas.
Levou-se em consideração na escolha dos materiais o ano de escolaridade das
crianças. Na primeira escola, as turmas escolhidas para participarem do programa foram de terceiro e quarto anos do ensino fundamental. Na segunda escola, as
turmas foram de segundo e terceiro anos. As escolas participantes do programa de
extensão em 2011 foram: Escola Estadual Deputado Mateus Salomé e Escola
Estadual Idalina Horta Galvão.
A inclusão é um tema que as escolas já discutem, mas muito ainda precisa ser
feito para solucionar suas dificuldades, principalmente, ele exige mudanças de
pensamento e de ações. Nesse sentido, o programa procurou ampliar as discussões na direção de um comprometimento ético, considerando a adequação do
modelo de comunidade investigativa à educação ética, que envolve valores
e o significado de ser uma pessoa no mundo, que vive a reciprocidade dos
relacionamentos.

2 A INCLUSÃO SOB A PERSPECTIVA DA CONVENÇÃO

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo é
um documento que garante o “monitoramento e cumprimento das obrigações do
Estado” (p. 6) no que diz respeito à emancipação das pessoas com alguma deficiência.
Esse documento foi adotado pela ONU em Assembleia Geral, em 13 de
dezembro de 2006, com o intuito de “promover, defender e garantir condições de
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vida com dignidade e a emancipação dos cidadãos e cidadãs do mundo que
apresentam alguma deficiência” (p. 8). O Brasil fez parte de todas as etapas do
processo de elaboração da Convenção junto à ONU, desde 2002. No prefácio
dessa Convenção pode-se ler que

[...] se não houver acessibilidade significa que há discriminação,
condenável do ponto de vista moral e ético e punível na forma da lei.
Cada Estado Parte se obriga a promover a inclusão em bases iguais
com as demais pessoas, bem como dar acesso a todas as oportunidades
existentes para a população em geral. (p. 6)

Desse modo, uma pessoa com deficiência é diferente no que diz respeito ao
seu acesso a determinadas informações ou na realização de certas atividades e que,
portanto, necessita de cuidados especiais e de atenção diferenciada. O conceito de
diferença deve ser visto pelo viés de que uma pessoa com deficiência é diferente
somente pela limitação de sua condição física e que o tratamento deve ser diferente
por esse motivo. A igualdade está na sua condição de pessoa com dignidade e
direitos iguais.
É importante destacar a alínea d, do artigo terceiro, que trata dos princípios
gerais dessa Convenção. Nela se lê que é preciso considerar “O respeito pela
diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade
humana e da humanidade” (p. 17). Ariel Goldenberg, ator, portador de síndrome
de Down e protagonista do filme Colegas, premiado no Festival de Gramado,
também defende essa ideia ao afirmar que “Somos só parte da imensa diversidade
dos seres humanos” (2013, p. 33).
Em relação ao nível de conscientização que se espera da sociedade, o artigo
oitavo, número 1, alínea a considera essencial “conscientizar toda a sociedade,
inclusive as famílias, sobre as condições das pessoas com deficiência e fomentar o

66

INCLUSÃO -

Possibilidades a par tir da formação profissional

respeito pelos direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência” (p. 20). As
medidas necessárias para se atingir esse fim passam pelos diversos níveis do
sistema educacional, incluindo “em todas as crianças desde tenra idade, uma
atitude de respeito para com os direitos das pessoas com deficiência” (p. 21).
Quanto à vida em comunidade, a Convenção reconhece plenamente os
direitos das pessoas com deficiência, inclusive “com a mesma liberdade de escolha
que as demais pessoas, e tomarão medidas efetivas e apropriadas para facilitar às
pessoas com deficiência o pleno gozo desse direito e sua plena inclusão e
participação na comunidade” (art. 19, p. 25).
Em respeito à diversidade, o governo brasileiro acolheu a Convenção pelo
Decreto Legislativo nº 186, de 2008, no qual “aprova o texto da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados
em Nova Iorque, em 30 de março de 2007”.

3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ESCOLA E SOCIEDADE

Para a construção de uma sociedade que valoriza a igualdade é necessário
um redirecionamento da escola no que consiste, não somente à aceitação, mas
também à valorização das diferenças. Nesse sentido, a educação inclusiva deve
partir do princípio de que cada aluno numa sala de aula apresenta características
próprias, o que constitui uma diversidade de interesses e ritmos de aprendizagem.
O desafio da escola é, portanto, construir uma relação que inclui a todos,
efetivando o respeito à diferença.
A convivência proporcionada pela escola entre alunos que apresentam ou
não necessidades especiais produz mudanças qualitativas na vida desses alunos,
ocasionando a construção de uma sociedade mais igualitária na qual se aprende a
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a respeitar os outros ao perceber-se como parte integrante do mesmo grupo, no
qual todos se sentem incluídos.
A educação inclusiva é um ato social, e a escola é o local onde os vínculos de
aproximação e identificação são estabelecidos, permitindo o encontro de alunos
que antes faziam parte de lógicas institucionais diferentes. Segundo Stainback e
Stainback (1999, p. 21),
a educação inclusiva pode ser definida como a prática da inclusão de
todos independente de seu talento, deficiência, origem
socioeconômica ou cultural em escolas salas de aula provedoras, onde
as necessidades desses alunos sejam satisfeitas.

A educação inclusiva é igualmente importante para os alunos que não
apresentam algum tipo de deficiência. A convivência que aí se estabelece
contribui para a formação desses alunos como sujeitos mais abertos à diversidade,
mais cooperativos e respeitosos em relação aos outros. Desse modo, diminui-se a
exclusão social, assim como a aumenta quando se constata a falta dessa
convivência.
A educação inclusiva traz benefícios para alunos, professores e para a
sociedade em geral, pois possibilita a quem tem deficiência se preparar para a vida
em comunidade.
Os benefícios dos arranjos inclusivos são múltiplos para todos os
envolvidos com as escolas – todos os alunos, professores e a sociedade
em geral. A facilitação programática e sustentadora da inclusão na
organização e nos processos das escolas e das salas de aula é um fator
decisivo no sucesso. Os alunos aprendem a ser sensíveis, a
compreender, a respeitar e a crescer confortavelmente com as diferenças
entre seus pares. (STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 21)

Com as salas de aula inclusivas, os alunos têm a oportunidade de enriquecer
com as novas experiências e adquirir as habilidades e valores necessários para a
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vida em comunidade. O desenvolvimento da sensibilidade para as diferenças, a
atitude de respeito, o convívio confortável com as diferenças, reforçam a convicção de que o valor social da igualdade é o que mais justifica a educação inclusiva. A
partir do momento em que as escolas incluem a todos, a igualdade é respeitada e
promovida como um valor na sociedade.
Educar de maneira inclusiva é focar na inserção de todos, valorizando a
diversidade e construindo práticas inclusivas. A diversidade enriquece a todos
porque ensina a aprender com o diferente. A mudança que pode decorrer desse
tipo de educação certamente implica na construção de uma sociedade inclusiva.
Educar de maneira inclusiva também é orientar para a quebra de preconceitos,
reforçando os mecanismos de interação e integração.
Educar para a inclusão requer intencionalidade, ou seja, “(...) a ação deve
estar em razão da intenção. A intenção de incluir deve estar posta em primeiro
lugar, visando garantir efetivamente a participação e aprendizagem do aluno”
(SILVA et al., 2005, p. 2).
O início de uma comunidade inclusiva dá-se quando as pessoas começam a
se relacionar entre si e se adaptam mutuamente. Uma comunidade consciente é
aquela que promove a convivência entre as pessoas cujas diferenças são respeitadas. Por isso cabe à escola inclusiva promover uma aprendizagem interpessoal, o
que resulta no respeito mútuo.
Apesar do que rezam os documentos legais, ainda não é comum, em grande
parte das escolas brasileiras, a inclusão de pessoas com deficiência de forma
participativa. Muitos ainda se encontram isolados em suas casas ou em instituições especializadas por falta de informação ou omissão da própria família, mas se
omitem também a escola e o poder público. O preconceito também é prejudicial à
implantação da lei.
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Os argumentos utilizados, apesar de inconsistentes na maioria das vezes,
tentam justificar tal comportamento. Entre eles podem ser citados: a dificuldade
de aprendizagem fora de ambientes especializados, a representação da deficiência
como um tipo de doença, a diminuição da qualidade do ensino sob a ótica de pais
de alunos considerados sem deficiência. Essas justificativas revelam os obstáculos
que a inclusão precisa vencer para não fomentar socialmente a intolerância.
Além do preconceito e da intolerância, é preciso considerar outros fatores
fundamentais que, até então, têm dificultado a inclusão escolar em muitas escolas:
a estrutura física que não permite acessibilidade, a organização pouco flexível e o
excesso de conteúdos curriculares que obriga a todos a terem o mesmo desempenho para não serem identificados como fracassados, a formação inicial dos professores que não os prepara adequadamente para essa nova realidade inclusiva e a
escassez de recursos e pessoal especializado para dividir as responsabilidades.
Quanto à escola especializada, esta deve ser assumida como um complemento no
processo de escolarização do aluno, e não como o único espaço possível à pessoa
com deficiência, para que, de fato, a inclusão social aconteça. O isolamento
prejudica a convivência de crianças e jovens, com ou sem deficiências, em relação
à aceitação da diversidade e à prática da tolerância.

4 A PRÁTICA DA COMUNIDADE DE INVESTIGAÇÃO COMO POSSIBILIDADE
PEDAGÓGICA

Como a prática da comunidade de investigação pode contribuir para o
processo de inclusão escolar, no sentido de promover de forma mais eficiente a
interação de todos os participantes da comunidade escolar?
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A comunidade de investigação propõe na sala de aula um ambiente
propício à discussão dos assuntos de interesse do grupo, um ambiente em que haja
confiança e respeito. Para isso, os próprios estudantes estabelecem as regras de
convivência dessa comunidade.
Proposta metodológica para o desenvolvimento do programa Filosofia para
crianças – educação para o pensar, Matthew Lipman (1922-2010), com a comunidade
investigativa pretendia levar jovens e crianças à investigação filosófica, para assim
construírem, coletivamente, um pensar melhor. No entendimento desse educador

A comunidade de investigação é um processo altamente promissor
através do qual o pensar estereotipado pode ser substituído pelo
pensar que é mais justo para com as outras pessoas, que aceita mais as
outras pessoas, sem que sejam destruídas as autoimagens positivas
dos participantes. À medida que o julgamento é aperfeiçoado e
fortalecido, substituímos as opiniões e tendências distorcidas por
convicções e atitudes menos preconceituosas em relação às quais
éramos, até então, tão defensivos. (LIPMAN, 2001, p. 369)

Trata-se de tentar superar um modelo de educação em que perguntas e
respostas importantes para a vida das pessoas sejam “aprendidas pelas crianças,
mas decididas pelos adultos” (SHARP, 1999, p. 284). A comunidade de
investigação é uma possibilidade de tratar de modo reflexivo e razoável os
problemas urgentes que comprometem a nossa relação com o mundo e com os
outros. Ela deve oferecer contextos significativos que permitam às crianças
identificar, pensar, argumentar sobre assuntos e problemas por si mesmas. Sem
essas oportunidades, será difícil esperar das crianças “julgamentos razoáveis e
atenciosos” (SHARP, 1999, p. 285) sobre assuntos relevantes que fazem parte de
seu cotidiano. Refletir sobre o processo de inclusão, por exemplo, por meio de
uma comunidade de investigação deixa emergir, naturalmente, conceitos e
problemas.
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Uma boa investigação filosófica busca o entendimento de algo
considerado problemático pela comunidade, desse modo, envolve o esforço na
resolução de problemas, o empenho em dar respostas às perguntas, a tarefa de
esmiuçar significados. Sendo assim, a Filosofia pode ser um bom meio para
desenvolver a capacidade de pensar melhor.
O desenvolvimento de atividades, numa comunidade investigativa,
aliando histórias infantis e filosofia pode contribuir em muito, desde a infância,
para uma educação que se propõe a desenvolver um pensar qualitativamente
superior, isto é, crítico, reflexivo, criativo e cuidadoso. No caso da inclusão de
pessoas com deficiência, existem boas histórias que podem servir de iscas para as
discussões, tais como: O andar do Samuel, Mirradinho, A fábula da convivência,
Convivendo com as Diferenças, Menina bonita do laço de fita, Uma joaninha diferente.
A utilização de filmes na sala de aula também contribui para o diálogo
investigativo. De acordo com Napolitano (2003), o uso de filmes nas séries iniciais
pode ser muito vantajoso, pois “crianças desenvolvem a habilidade de ler imagens
em movimento desde cedo e são muito adaptáveis para interpretar filmes, pois
gastam um tempo considerável do seu lazer em frente à 'telinha' de TV”
(NAPOLITANO, 2003, p. 22). Existem bons materiais fílmicos para promover
discussões sobre inclusão social e escolar. Entre eles, pode-se destacar: Putz! a
coisa tá feia (releitura em animação da história do Patinho Feio), Colegas (sobre
síndrome de Down), Como estrelas na terra (sobre dislexia), Por que Heloísa? (curta
metragem em animação sobre pessoas com paralisia cerebral).
No que se refere às artes, em especial a pintura e a fotografia, elas
representam uma provocação para a reflexão sobre si, sobre o mundo, sobre as
questões sociais. Seu potencial pedagógico propicia uma “Pedagogia da Imagem”
importante para o trabalho com a Filosofia em qualquer ano de escolaridade,
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conforme Tagliavini (2004). Encontrar a imagem que seduz e provoca a conversa
é uma arte para quem lida com a Filosofia.
Quanto aos momentos da comunidade de investigação, inicialmente, é feita
uma atividade de sensibilização que, de algum modo, faz referência ao texto
selecionado para promover a discussão. Brincadeiras rápidas que despertam
curiosidade, desafios ou mesmo a fala sugestiva do professor são maneiras lúdicas
de introduzir o processo.
Após a leitura das narrativas, e mesmo no caso da exibição de filme, as
crianças fazem perguntas sobre o texto que, depois de anotadas pelo professor ou
mesmo pelas crianças, desencadeiam a discussão propriamente dita ou diálogo
investigativo. O professor coordena e aprofunda a discussão perguntando pelas
razões das opiniões, solicitando exemplos, inferências, consequências de tal
opinião etc. Ao final, os participantes avaliam a discussão realizada em sala de aula
por meio de analogias com imagens, preferencialmente.
Atividades de desenho, pintura e produção de pequenos textos podem ser
inseridas para finalizar os trabalhos com histórias e filmes. A utilização de jogos,
mesmo que sejam simples, ajuda a diversificar as aulas e desenvolver habilidades
cognitivas de investigação, raciocínio, formação de conceitos e tradução.

5 A PRÁTICA DA COMUNIDADE DE INVESTIGAÇÃO E A ÉTICA DA INCLUSÃO
Antes de tudo, a comunidade deve ser um estímulo à curiosidade e ao
encantamento natural das crianças. Utilizando-se de configuração física circular,
a comunidade precisa envolver seus participantes em uma investigação aberta
(perguntas, respostas, hipóteses), com o intuito de criar, modelar e mesmo modificar as ideias uns dos outros.
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Persistência, tolerância, pensamento justo e respeito pelos participantes da
investigação são virtudes que têm a mesma importância e que precisam estar de
forma harmônica na comunidade. Além disso, a comunidade é uma forma de aliar
bom pensamento e prática ética, pois valoriza o que é pensado, dito e escrito da
mesma forma que as ações. Isso demonstra sua capacidade de ultrapassar a sala de
aula, quando continua fomentando a reflexão e o julgamento de opiniões como
bem sustentadas ou não por motivos, em outros ambientes como no pátio, com o
grupo de amigos e mesmo em casa.
A comunidade de investigação como proposta educacional instaura uma
atitude investigativa em relação ao mundo e ao próprio ser humano. O conceito
básico que orienta a proposta é o de razoabilidade. Entende-se por razoabilidade a
capacidade de produzir alguns acordos sobre o que se acredita ser verdadeiro,
mesmo que não sejam definitivos, assumindo-os em seu caráter de provisório. A
razoabilidade compõe-se, essencialmente, de dois pilares, a saber, racionalidade e
atitude social. Ao ligar-se ao desenvolvimento da racionalidade, incentiva o
raciocínio crítico e hábil, o que resulta em um pensar melhor. Mas, basta pensar
melhor para não se cometer erros? É nesse sentido que a atitude social ganha
relevância como aquela que vai buscar a coerência em relação ao agir. Saber ouvir,
respeitar as outras pessoas, ter capacidade de diálogo, autocorrigir-se em relação aos
pontos de vista e mesmo em relação aos sentimentos são atitudes sociais que a comunidade de investigação pode colocar em prática. Conforme Sharp (1999, p. 17),
o componente comportamental da razoabilidade ajuda a preencher a
notória lacuna entre o pensar e o agir. Como resultado do pensamento
correto, a pessoa razoável toma decisões e realiza julgamentos os quais
está preparada para pôr em prática.

Dessa forma, um pensamento coerente que não leva a uma prática coerente precisa
ser reavaliado. É preciso estabelecer conexões razoáveis entre o sentir, pensar, falar e fazer.
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Além de crítico e criativo, Lipman incorporou ao pensar a noção de cuidado
para ligar os aspectos intelectuais e afetivos. A conjunção pensamento crítico,
criativo e cuidadoso pode contribuir para a melhoria dos julgamentos feitos pelas
pessoas.
Cuidado é um conceito importante para a Filosofia. Martin Heidegger
(1889-1976), filósofo alemão, em sua obra Ser e Tempo, já o considerou como uma
categoria ontológica (como cura), como fenômeno que constitui em sua essencialidade a existência humana. É o que constitui o existente em sua humanidade. O
tempo torna o cuidado possível, pois a constatação da finitude humana impele ao
cuidar, nesse sentido há uma disposição ao cuidado. “A condição existencial de
possibilidade de 'cuidado com a vida' e 'dedicação' deve ser concebida como cura
num sentido originário, ou seja, ontológico” (HEIDEGGER, 1988, p. 265).
Trazendo para o cotidiano da escola, “Cuidar é sempre cuidar de algo. [...]
Quando eu cuido, eu devo fazer algo a respeito da situação. Eu devo fazer algum
julgamento. Eu devo agir” (SHARP, 2004, p. 125).
Pelo cuidado, o pensar atinge as esferas da ética, da afetividade, dos valores
e da participação ativa na sociedade. O cuidado se manifesta no agir, na participação, na construção, na contribuição e no relacionamento com os outros. O campo
pedagógico é um espaço privilegiado para o cultivo desse pensamento que deve
ocorrer em uma comunidade de pessoas, num ambiente de investigação conjunta. A importância do cuidado é enfatizada novamente por Sharp quando afirma
que ele

sustenta as disposições que nos movem em nossas relações com os
outros, como quando levamos a sério as ideias dos outros, entramos
em diálogo com eles, respeitamos suas diferenças e genuinamente
tentamos abraçar perspectivas alternativas. Assim, relacionamentos
de cuidado apoiam nossa própria concepção de nós mesmos.
(SHARP, 1999, p. 222)
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O que se espera é o crescimento ético dos participantes, ao encorajá-los a
identificar e exercitar seus interesses próprios, mas a compreender também a teia
de inter-relacionamentos que formam o contexto de suas vidas. Ao tomar decisões
e fazer julgamentos éticos, cada um deve ampliar sua perspectiva considerando os
outros. Logo, cuidado é a base da dimensão ética de investigação cooperativa.
Algumas perguntas são relevantes para orientar uma boa discussão
quando se objetiva educar com preocupação ética. Sharp contribui nesse sentido
com uma série de perguntas significativas, tais como:

Como se tornar responsável no mundo? Em que tipo de mundo
(sociedade, comunidade) eu quero viver? O que significa ser uma
pessoa no mundo? Como eu me sentiria se isso acontecesse comigo?
Como eu me sentiria se isso acontecesse com você? Quais seriam as
consequências de agir dessa forma? Quais são as implicações do
comportamento e das experiências de outra pessoa para minha vida?
O que faz a vida valer a pena? (SHARP, 1999, p. 213-214)

Essas perguntas são adequadas para investigar eticamente o tema da
inclusão social das pessoas com deficiência e também outras modalidades
inclusivas (cultural, étnica, de gênero etc.). Outra boa pergunta é: “Que
diferenças 'fazem diferença'”? (SHARP, 1999, p. 268).
Apropriar-se de situações diversas que promovam empatia, imaginação
moral e descentralização de si mesmo são estratégias éticas fundamentais. Saber
que a própria identidade pessoal está ligada a uma condição de interdependência
nos faz entender que desejos, objetivos, interesses, esperanças e sonhos próprios
fazem parte também da existência das outras pessoas. Dividir experiências,
pensamentos, ideias e sentimentos com outras pessoas ajuda o nosso
autoconhecimento e fomenta a reciprocidade. Na comunidade de sala de aula,
reciprocidade e interdependência devem estar interligadas, o que é visível quando
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se presencia apoio mútuo, cooperação e valorização das ideias do outro. Sharp
reforça essa ideia ao afirmar que
quando se trata de prática ética, procuramos misturar interesse
próprio e a percepção de nosso contexto e circunstâncias particulares
com a reciprocidade, empatia e imaginação moral, que nos permitem
sair do centro daquela percepção ou autoimagem. Em suma, o
respeito por si deve encontrar um equilíbrio com o respeito pelos
outros. (SHARP, 1999, p. 215)

A reciprocidade propicia interação social, respeito pelo outro e respeito
por si mesmo. Sua ausência gera intolerância às críticas e dificulta dar respostas
críticas às ideias dos outros.
Em resumo, a comunidade de investigação, por sua capacidade de
promover o diálogo entre os participantes e por meio deles fazer a experiência
reflexiva sobre conceitos de inclusão, diferença e diversidade, pode fomentar uma
maior conscientização sobre as questões que envolvem a inclusão social,
buscando o equilíbrio entre pensar e agir.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vivência de comunidades investigativas na escola desde os anos iniciais
de escolarização contribui para a prática reflexiva e para incentivar o equilíbrio
entre pensar e agir. Com essa metodologia, qualquer problema pode ser
investigado pelos participantes, bem como variados conceitos podem ser alvo de
discussão, desde que se respeite o lugar de onde tudo parte: a experiência de vida e
o cotidiano dos participantes. Cabe ao professor, entretanto, como mediador do
processo, aprofundar as experiências pelo pensar coletivo, refletir sobre
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conceitos, buscando a coerência das opiniões e as razões que as sustentam. Na
dinâmica da comunidade, a autocorreção é fundamental, pois possibilita que os
participantes revisem seus posicionamentos quando percebem que não estão bem
fundamentos.
No caso da inclusão social, a intenção é fortalecer a investigação cuidadosa
que constrói um caminho em direção ao comprometimento ético dos participantes. Nesse sentido, as crianças tornam-se conscientes de que suas vidas estão
conectadas com o mundo e com os outros. Descobrem, assim, muitas coisas sobre
elas mesmas e o mundo circundante, além de se posicionarem sobre possibilidades
de pensar e agir no mundo.
Sobre inclusão, não basta informar. Tem-se aí um imperativo ético como um
convite à vivência do respeito e das diferenças, essencial ao processo reflexivo e de
decisão livre e responsável. Essa vivência envolve uma experiência de cuidado,
baseada na reciprocidade, no amor, no respeito, no compartilhamento de ideias,
em bons julgamentos. Apenas dizer às crianças e aos jovens que esses valores são
importantes, que as diferenças existem, é insuficiente, pois eles precisam vivenciar as relações com as pessoas com deficiência de forma mais significativa,
aprendendo, inclusive, a se colocarem no lugar dos outros. Pois, de fato, as diferenças é que compõem o mundo e, nesse sentido, todos são diferentes. As deficiências são apenas parte delas.
O processo de inclusão não se refere apenas às pessoas com deficiência, mas
abrange também toda forma de exclusão ou discriminação. A comunidade de
investigação continua sendo uma possibilidade de intervenção reflexiva e ética
sobre outras formas de exclusão. Um trabalho interdisciplinar é desejável para
que se possa de forma colaborativa somar informações, estudos sobre as várias
deficiências, reflexão e ações compatíveis.
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Refletir eticamente na escola sem cair na prescrição de normas
comportamentais para as crianças, começar um diálogo investigativo a partir da
infância pode vir a ser de grande valia na formação de sujeitos mais capazes de
compreenderem o mundo em que vivem, assim como mais críticos e coerentes em
suas ações.
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4
A EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA –
CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DO
PROCESSO DE FORMAÇÃO
~
Andréa Carmen Guimaraes
Giselle Barreto Diniz Rocha

1 INTRODUÇÃO

O presente capítulo tem por objetivo apresentar os resultados de uma
pesquisa realizada com alunos da disciplina de Educação Física Adaptada. A
pesquisa buscou identificar as formas de ver, os sentimentos e os comportamentos
das pessoas diante do trabalho inicial com Pessoas com Deficiência (PcDs).
Foram acompanhados alunos de Educação Física que realizaram atividades
práticas com as PcDs da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
durante um semestre letivo.
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A escolha dos alunos de Educação Física foi decorrência da existência da
disciplina denominada Educação Física Adaptada oferecida no currículo do curso
de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de São João delRei (UFSJ) – MG. Essa disciplina tem como princípio dotar o discente de competências e habilidades para atuar e intervir com pessoas com necessidades especiais
(pessoas com deficiência, idosos, obesos, etc.). Com relação às pessoas com
deficiência, os alunos realizam, dentro da disciplina, atividades práticas junto aos
alunos da APAE. Essa prática tem sido percebida, conforme docente da disciplina, como um importante instrumento na construção de uma nova visão acerca das
pessoas e instituições que atuam com pessoas portadoras de necessidades especiais. No entanto, segundo ela, a atividade prática, principalmente em seu início,
traz à tona, de forma bastante intensa, o desconhecimento, os preconceitos e uma
profusão de sentimentos muitas vezes geradores de sofrimento para os alunos.
Essa constatação fez desse grupo de alunos um alvo privilegiado para o entendimento das formas de ver, dos sentimentos e comportamentos das pessoas ao lidar
com PcDs.
Por deficiência entende-se a alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
auditiva, visual ou intelectual. Em função de contingências históricas, sociais e
espaciais, essa alteração poderá resultar em perda da autonomia para a pessoa,
trazer problemas de discriminação social e dificultar a inserção social das pessoas
com deficiência (CARVALHO-FREITAS, 2007).
Em pesquisa realizada por Lara, Ávila e Carvalho-Freitas (2008), verificouse que várias e múltiplas são as relações possíveis entre as formas de ver a deficiência e os sentimentos experimentados em relação às pessoas com deficiência.
Assim, a presente pesquisa visou identificar as formas de ver, os sentimentos e os
comportamentos das pessoas diante do trabalho com PcDs, caracterizando as
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dificuldades iniciais e as possíveis modificações dessas disposições a partir do
contato com essas pessoas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
O pressuposto teórico a ser adotado na pesquisa é de que a forma como é
pensado um objeto está estreitamente relacionado com os sentimentos direcionados a ele, isto é, as estruturas avaliativas, ou de crenças sobre um objeto, estão
relacionadas com componentes afetivos e com as ações das pessoas.
Visando analisar a disposição das pessoas diante da possibilidade de trabalhar com pessoas com deficiência no mercado de trabalho, foram considerados
três componentes básicos da atitude: o componente cognitivo ou crenças, o
componente afetivo e o comportamento das pessoas (FISHBEIN; AJZEN,
1975).
Admitindo que as formas de ver a deficiência estejam ancoradas em concepções de homem e mundo, conscientes ou não, foram buscadas na literatura referências que pudessem ajudar a identificar maneiras de ver a deficiência que
refletissem crenças sobre as pessoas com deficiência. Carvalho-Freitas (2007)
identificou tipos de concepções de deficiência, em situações de trabalho, a partir
de uma extensa revisão de literatura sobre a deficiência ao longo da História. A
partir do teste do Modelo de Concepções de Deficiência em Situações de
Trabalho, Carvalho-Freitas et al. (2009) verificaram que os dados empíricos
suportavam a existência de um construto mais amplo que indica que diante da
deficiência as pessoas tendem a construir explicações para justificar a diferença
das pessoas com deficiência. Essas explicações se refletem em modalidades de
pensamento que qualificam a deficiência e avaliam as possibilidades de trabalho
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das pessoas com deficiência. Embora seja uma perspectiva que tem por foco a
dimensão do trabalho das PcDs, as concepções de deficiência contemplam formas
de vê-la e podem auxiliar a entender a relação que o aluno possa vir a ter com as
PcDs em seu processo de formação para atuação como professor de Educação
Física.
Quatro formas identificadas de avaliar a deficiência (CARVALHOFREITAS et al., 2009) podem auxiliar na compreensão das crenças sobre a
deficiência e as possibilidades de trabalho das PcDs, são elas:
1. a deficiência vista como fenômeno espiritual que reconhece e qualifica a
deficiência como uma manifestação de desejos ou castigos divinos e que
contribui para o desenvolvimento de ações pautadas na caridade e
compaixão em relação às pessoas com deficiência;
2. a normalidade como matriz de interpretação é uma dimensão em que o pensamento predominante se caracteriza pela qualificação da deficiência
como um “desvio da normalidade” ou “doença”, o que contribui para a
segregação das pessoas com deficiência no trabalho: alocação das
pessoas tendo por parâmetro a deficiência e não as potencialidades da
pessoa com deficiência, distribuição das PcDs em setores específicos,
entre outros;
3. a inclusão como matriz de interpretação é representada por uma forma de ver
a deficiência como um problema da sociedade, isto é, como um problema
gerado pela ausência de condições de igualdade para o exercício pleno
do trabalho por parte das pessoas com deficiência. Essa forma de ver a
deficiência estimula o desenvolvimento de ações de adequação das
condições, práticas e instrumentos que visem à criação de ambientes
acessíveis a todos. Também contribui para o resgate da dimensão de
cidadania da pessoa com deficiência, na medida em que focaliza a
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deficiência como uma questão social, histórica, geográfica e economicamente situada. Os direitos e deveres dessas pessoas estão circunscritos
em um tempo, em um espaço, em uma cultura;
4. a percepção de desempenho identifica a percepção das pessoas em relação ao
desempenho, produtividade e qualidade de trabalho das pessoas com
deficiência.
A afetividade (emoções) e a cognição (crenças) sempre foram temas de
grande relevância entre filósofos, psicólogos e profissionais de outras áreas do
saber. Muitas vezes, apresentam-se cindidas histórica e culturalmente uma da
outra. Pichon-Rivière (1988) propõe um esquema conceitual de análise e intervenção grupal que tem por objetivo articular pensamento, emoção e ação como
parte integrante do processo de aprendizagem, compreendido como capacidade
de adaptação ativa à realidade.
Pichon-Rivière (1988) confere centralidade à questão da ação e da relação
com o outro no processo de aprendizagem, numa relação dialética com a realidade. Para ele o sujeito adoece quando, mediante o aumento de suas ansiedades, seja
devido a contradições internas ou ao contexto em que está inserido, recorre a
condutas regressivas e estereotipadas e não consegue desenvolver novas respostas adaptativas, não transforma sua interpretação do real, mas apega-se rigidamente a uma visão da realidade que reitera, estereotipada e repetidamente, os
modelos prévios, deteriorando sua relação com o real e estancando os processos
de comunicação e aprendizagem.
A questão do conflito e sua resolução também é uma dimensão relevante na
construção teórica de Pichon-Rivière (1988). Os conflitos são considerados em
duas dimensões: psicológica e política. Na dimensão psicológica é considerada a
capacidade de os grupos adaptarem-se ativamente à realidade, resolvendo ou
relevando os conflitos conforme as possibilidades objetivas que se apresentam. Na
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dimensão política é considerada a capacidade do grupo em questionar seu cotidiano e as determinações históricas naturalizadas pela sociedade.

3 MÉTODO
A pesquisa teve uma natureza descritiva, relacionada ao esforço de caracterização das formas de ver, dos sentimentos e comportamentos dos alunos de
Educação Física diante do trabalho prático com PcDs desenvolvido na disciplina
Educação Física Adaptada.
O universo da pesquisa foi constituído por 30 alunos de ambos os sexos
(53% masculino, 47% feminino), com faixa etária predominante de 21 a 30 anos
(53%), que cursaram a disciplina Educação Física Adaptada na UFSJ. A escolha
desses alunos se deve ao fato de a disciplina contemplar o desenvolvimento de
atividades práticas dos alunos com PcDs na APAE de São João del-Rei. As PcDs
que estudam na APAE apresentam déficits intelectuais, embora, muito deles,
apresentem também outros tipos de deficiência (física, auditiva, visual, etc.).
A pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo
Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei.
O método de pesquisa adotado foi qualitativo em sua forma de obtenção dos
dados:
Ÿ houve uma caracterização da disciplina de Educação Física Adaptada.

Verificou-se que a disciplina contemplava conteúdo programático em
que foram abordados temas teóricos relacionados a histórico, conceitos,
tipos de deficiência, terminologia, benefícios das atividades, processo de
exclusão à inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e algumas
considerações políticas e legais. Estratégias pedagógicas também foram
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utilizadas para maximizar o trabalho, como vídeo sobre neuropatologia;
palestras sobre diversos temas; leitura de artigos; trabalhos práticos para
“vivenciar a deficiência” e confecções de materiais adaptados. A disciplina de Educação Física Adaptada é obrigatória na grade curricular do 5º
período do curso de Licenciatura em Educação Física, com uma carga
horária total de 60 horas dividida em teoria e prática;
Ÿ foram realizadas entrevistas com os alunos antes de iniciarem a atividade

prática, visando levantar antecedentes como: trabalhos anteriores com
PcDs; convívio com PcDs em outros espaços sociais; conhecimentos
sobre a temática, expectativas etc.;
Ÿ semanalmente, durante todo o semestre letivo, foi realizado grupo focal

com os alunos da disciplina, visando levantar as dificuldades encontradas, as concepções de deficiência compartilhadas, os sentimentos experimentados e os comportamentos emitidos em relação às PcDs. Foram
realizados catorze grupos focais, com duração média de trinta minutos,
sempre após a execução da atividade prática junto aos alunos da APAE.
Para a análise dos dados foram realizadas:
Ÿ análise do conteúdo das entrevistas e dos grupos focais, tendo sido

seguidas algumas etapas como: realização de “leitura flutuante” das
questões, agrupamento e classificação das questões segundo critérios
definidos a partir das leituras realizadas – “exploração exaustiva” – e
identificação de relações realizadas pelos respondentes (BARDIN,
1994, p. 60);
Ÿ análise dos grupos focais: foram feitas através do conteúdo das falas

(análise de conteúdo) e através da análise do processo grupal, utilizandose como referência a perspectiva de Pichón-Rivière (1988): temáticas
que mobilizavam o grupo; elementos que refletiam aspectos comuns ao
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grupo (horizontalidade); vínculo (vínculos em que estavam depositadas
as ansiedades: aluno/deficiência; condições da atividade prática/formação anterior; experiência anterior/pessoas com deficiência;
etc.). Assim também a noção de conflito e as estratégias que utilizavam
para resolvê-las.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise das entrevistas, constatou-se que 43% dos alunos de
Educação Física já haviam estudado com pessoas com deficiência e 43% têm
(tinham) pessoas com deficiência na família. Entre os alunos que haviam tido
contato com pessoas com deficiência previamente, 77% deles afirmaram que a
experiência de convivência havia sido positiva.
Analisando as concepções de deficiência predominantes, verificou-se que
13% tinham uma visão espiritual da deficiência, uma fala ilustrativa dessa concepção é “tenho sentimento de compaixão, sofro de ver as pessoas assim. Estava
diante de um ser humano que tem vida e precisa de você. Isso deixa de ser profissão e passa a ser missão”.
Compartilhavam a concepção de deficiência baseada em pressupostos de
normalidade 13% dos alunos: “esta semana foi a mais tranquila por causa da
divisão dos grupos por tipo de deficiência. Foi mais fácil assim”. O foco de atenção
é a deficiência da pessoa.
Outros 13% dos alunos comungavam da concepção de deficiência baseada
em pressupostos da inclusão: “a maioria participa, mas tudo sai diferente do
planejado, quando a gente intervém. Temos que achar um jeito para dar certo”.
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O foco de atenção é a possibilidade de modificação da ação pedagógica para ser
possível a realização da atividade.
Em relação à percepção do desempenho das PcDs, 7% dos alunos partilhavam dessa concepção: “hoje uma aluna (PcD) ficou feliz em se esticar para colocar
a bola na cesta”. O foco da atenção é o desempenho das pessoas com deficiência,
sua capacidade, habilidade etc.
Os demais alunos (54%) não tinham uma concepção de deficiência predominante.
A partir das análises dos grupos focais, foram identificadas algumas categorias que se repetiam: falas referentes às crenças e sentimentos em relação às PcDs;
estratégias que adotavam para lidar com os receios; e fatores que mantinham a
motivação dos alunos no trabalho com as PcDs.
Em relação às crenças e sentimentos referentes às PcDs, foram constatados:
apreensão dos alunos diante dos gestos bruscos das PcDs, medo, ansiedade e
insegurança em relação a elas (não saber como agir diante de problemas de
comportamentos); dificuldade na preparação e execução das aulas. Receio por se
sentirem despreparados diante das diferentes deficiências e consequentes necessidades especiais e de tudo sair diferente do planejado na hora da intervenção.
Expectativa em relação ao primeiro contato, os alunos construíram fantasias de
que as PcDs são frágeis (chamaram de “bonecas de porcelana”) e incapazes.
Também o fator de higienização e aparência (grau da deficiência) são fatores que
contribuem ou dificultam a aproximação. Além disso, foi verificado que quando a
deficiência não é visível, os alunos tendem a achar que a pessoa não tem deficiência. Por último, uma questão recorrente foi o “medo de não saber até que ponto
tratá-los como pessoas normais. Como me policiar para isso?”.
Utilizando o referencial teórico de Pichón-Rivière (1988) foram identificadas algumas estratégias que os alunos utilizaram para lidar com os receios diante
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da nova atividade. As estratégias defensivas (menos operativas) foram distanciamento das PcDs; tendência à idealização (“a preparação tem que ser muito
benfeita”; “tem que ter um dom especial”); comparação com a escola regular;
divisão das PcDs de acordo com os tipos de deficiências, buscando a homogeneidade do grupo; superproteção. As estratégias mais operativas foram: observação
do comportamento do professor diante das PcDs (organização da turma, disciplina, foco nas potencialidades das PcDs; forma de dar a aula); pesquisar sobre as
deficiências e atividades que seriam desenvolvidas; promover a realização de
atividades que compatibilizavam algumas atividades individualizadas com
atividades coletivas realizadas pelas PcDs, sem separar as pessoas por tipo de
deficiência (promovendo também a socialização entre elas).
Em relação aos fatores que mantiveram a motivação dos alunos de
Educação Física, foi verificado que a receptividade das PcDs é um fator fundamental nesse processo, pois auxilia na minimização dos receios e facilita a proximidade dos alunos. Outros fatores identificados foram a constatação de que “o
trabalho surte efeito ao longo do tempo” e a observação de que existe auxílio das
PcDs entre si.
Por outro lado, verificou-se que a experiência negativa com as PcDs pode se
tornar positiva se acompanhada de reflexão e orientação adequada. Quando não
se tem clareza do que fazer, os alunos tendem a subestimar o processo de aprendizagem das PcDs considerando que apenas o acompanhamento e o cuidado são
suficientes, fugindo do objetivo das atividades do professor de Educação Física.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa possibilitou ter um contato mais direto com o processo
de formação de professores para lidar com alunos com necessidades educacionais
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especiais. Verificou-se que além das demandas do fazer do professor (preparação
da aula, manejo da turma, disciplina etc.), também sentimentos e crenças são
mobilizados nos alunos.
A importância de uma referência positiva de atuação junto às PcDs, nesse
caso, o modelo de um professor que orienta e acompanha os passos iniciais dos
alunos, é essencial nesse processo. O tempo e o contato também são fatores que
contribuem para a segurança e desenvoltura em lidar com as diferentes
deficiências. Também o sentimento de piedade vai sendo minimizado com a
percepção das potencialidades das PcDs. Além disso, a experiência negativa com
as PcDs torna-se positiva se acompanhada de reflexão e orientação adequada.
Conclui-se que a vivência prática permite aos alunos atuarem com mais
desenvoltura, segurança, colocando limites quando necessário, não se sentindo
mobilizados em excesso e lidando melhor com os imprevistos. Esses resultados
indicam que para o processo de inclusão ser bem-sucedido é necessário aliar
pensamento, emoção e ação no processo de aprendizagem, contribuindo para uma
formação mais humanizada que vê potencialidades nas PcDs.
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5
CARTOGRAFIA TÁTIL –
TEORIA E PRÁTICA
Sílvia Elena Ventorini
Patrícia Assis da Silva
Maria Isabel Castreghini de Freitas

1 INTRODUÇÃO

Durante a década de 1990, mudanças significativas ocorreram na Educação
Especial por causa de movimentos sociais em prol do direito de igualdade entre
todas as pessoas, sem discriminação (MARCESI, 2004). A realização de
Conferências Mundiais deu voz às pessoas que reivindicavam a garantia dos
direitos de todos terem suas necessidades básicas de aprendizagem atendidas e
respeitadas, ou seja, atendimento especializado para alunos com Necessidades
Educacionais Especiais (NEE), preferencialmente, no ensino regular.
A Declaração mundial sobre educação para todos: plano de ação para
satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, aprovada na Conferência
Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia em
março de 1990, destaca em seu art. 2:
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As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de
deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que
garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema
educativo.

Na Conferência Mundial sobre Educação para Todos foi discutido o fato de
que a matrícula é importante, mas que por si só não garante o atendimento das
necessidades de aprendizagem dos alunos. A discussão é retomada e reafirmada
na Conferência de Nova Déli, que aconteceu em 1993. O documento aprovado
reforça o compromisso dos governantes de nove países1, incluindo o Brasil:

[...] buscar com zelo e determinação as metas definidas pela
Conferência Mundial sobre Educação para Todos e pela Cúpula
Mundial da Criança, realizadas em 1990, de atender às necessidades
básicas de aprendizagem de todos os nossos povos tornando universal
a educação básica e ampliando as oportunidades de aprendizagem
para crianças, jovens e adultos. Assim fazemos com consciência plena
que nossos países abrigam mais do que a metade da população
mundial e que o sucesso de nossos esforços é crucial à obtenção da
meta global de educação para todos. (DECLARAÇÃO DE NOVA
DELHI SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1993, p. 2)

O texto da Declaração de Salamanca e Linhas de Ação sobre Necessidades
Educativas Especiais, resultante da Conferência Mundial de Necessidades
Educacionais Especiais, realizada em 1994, traz novamente em sua redação a
reafirmação dos compromissos assumidos pelos governantes nas duas
Conferências, anteriormente citadas.

[...] renovando a garantia dada pela comunidade mundial na
Conferência Mundial sobre Educação para Todos de 1990 de
1
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assegurar esse direito, independentemente das diferenças individuais,
RELEMBRANDO as diversas declarações das Nações Unidas que
culminaram, em 1993, nas Normas das Nações Unidas sobre a
Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência, as
quais exortam os Estados a assegurar que a educação das pessoas com
deficiência faça parte integrante do sistema educativo, [...]
RECONHECENDO, como prova deste envolvimento, a participação activa dos representantes de alto nível de numerosos governos, de
agências especializadas e de organizações intergovernamentais nesta
Conferência Mundial. (UNESCO, 1998, p. 1)

Para Caiado (2003), os compromissos assumidos nas Conferências
Mundiais colocam o Brasil na ordem social como um país dependente, cujos
dirigentes políticos estão comprometidos com os interesses dos grandes grupos
econômicos, com movimento frágil de sindicatos e uma quantidade imensa de mão
de obra que necessita ser qualificada para atrair novos investimentos.
Para a autora, discutir o direito à educação da pessoa com necessidade
educacional especial (NEE) é debater o conflito histórico e inerente à sociedade
capitalista. Na mesma linha de pensamento, Siqueira e Santana (2010) salientam
que o desafio para efetivar as políticas oriundas dos movimentos mundiais exige
que os governantes revejam os sistemas de ensino para promover ambientes de
aprendizagem sem descriminação em todos os níveis de ensino. No nível superior,
as autoras destacam:

Embora sejam notórios os avanços em relação às ultimas décadas no
que diz respeito aos direitos educacionais da pessoa com deficiência,
ainda existe uma grande lacuna entre as diretrizes legais existentes e a
efetivação do acesso e permanência dos alunos com necessidades
educativas especiais, principalmente na educação superior. A
efetivação da inclusão educacional requer clareza sobre a própria
condição da pessoa com deficiência, suas habilidades e fragilidades, e
neste sentido, a CIF nos convida a olhar outros aspectos que estão
envolvidos na qualidade de vida das pessoas com deficiência, tirando
o foco das alterações das funções e estruturas do corpo e pensando os
fatores ambientais e pessoais que influenciam a realização de
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atividades e participação e permitem a funcionalidade. (SIQUEIRA;
SANTANA, 2010, p. 135)

A sigla CIF, citada pelas autoras, é referente ao documento de Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que considera “as
funções e estruturas do corpo, atividades e participação para retratar as experiências do indivíduo em situações concretas de vida” (SIQUEIRA; SANTANA,
2010, p. 130). Assim a CIF indica domínios relacionados com saúde e da saúde,
cujas descrições são baseadas nas Funções e Estruturas do Corpo e em Atividades
e Participação (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003).
Carvalho (2005) ressalta a importância de estratégias que contribuam para
as mudanças nas relações teóricas e práticas, nas quais as bases devem ser compostas por aceitação, respeito e atendimento da diversidade e das potencialidades:
Mas acima de tudo, é preciso estabelecer parcerias, confraternizar
ideias, sentimentos, experiências, enfim dar voz e ouvido à experiência dos sujeitos envolvidos neste processo, pois ao falarem sobre as
suas experiências e dificuldades e percepções em relação ao processo
de inclusão, os sujeitos estão revelando o seu ser subjetivo, no qual
residem as origens da rejeição, dos seus preconceitos, dos obstáculos
de uma prática voltada para a inclusão. (CARVALHO, 2005, p. 196)

Concorda-se com a autora sobre o fato de que é necessário “dar voz e ouvir”
as experiências dos sujeitos envolvidos nesse processo, assim como estabelecer
parcerias em prol da garantia dos direitos de todos. O professor compõe o grupo
de sujeitos e em seu universo do fazer didático há heterogeneidade entre os alunos,
e o atendimento de suas necessidades de aprendizagem ultrapassa os limites físico,
social e cultural da sala de aula sob sua responsabilidade. O atendimento exige
acessibilidade à literatura de apoio às disciplinas, aos espaços físicos, ao material
didático adequado às suas necessidades de aprendizagem, ao convívio social sem
descriminação etc. (SIQUEIRA; SANTANA, 2010).
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É nesse contexto que este trabalho se insere, buscando “ouvir” as experiências dos sujeitos envolvidos no processo de ensino de Geografia para alunos com
deficiência visual. Assim, neste capítulo trataremos inicialmente do estado da arte
da Cartografia Tátil.

2 CARTOGRAFIA TÁTIL – ESTADO DA ARTE NO BRASIL

A Cartografia Tátil é uma área específica da Cartografia e tem como objetivo principal o estudo de procedimentos teórico-metodológicos para elaboração e
utilização de documentos cartográficos táteis. O desenvolvimento das primeiras
representações táteis, provavelmente, foi instigado pela necessidade do uso de
material de apoio à abordagem de conceitos geográficos para alunos com deficiência visual.
Há registros de que os primeiros mapas táteis foram desenvolvidos por pais,
professores, voluntários e os próprios alunos cegos, provavelmente norteados
pelo desafio do ensino de conceitos geográficos. Tatham (1993) destaca que
mapas e diagramas táteis foram construídos no início do século XIX para atender
à demanda de educandos da Escola Weissenburg (Baviera). Huerta, Ochaíta e
Espinosa (1993) relatam que, em 1837, Gridley publica um Atlas tátil dos EUA e
que, em 1937, Clara Pratt lança o livro Geography Pratical, cujo objetivo foi
sugerir atividades de apoio ao Ensino de Geografia para alunos cegos.
No Brasil as Instituições de Educação Superior (IES) que, atualmente,
possuem pesquisas consolidadas na área são o Departamento de Geografia da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo (USP); o Centro de Análise e Planejamento Ambiental (CEAPLA), do
Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE), da Universidade Estadual
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Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Campus de Rio Claro; e o
Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) (FREITAS; VENTORINI, 2011).
Os estudos realizados por pesquisadores das três IES têm como objetivos
comuns:
a) desenvolver procedimentos metodológicos de construção e utilização de
material didático tátil como suporte à abordagem de conceitos geográficos e cartográficos;
b) realizar ações, principalmente cursos de formação continuada de professores do ensino básico, que contribuam para a geração de multiplicadores do trabalho desenvolvido;
c) aprofundar os estudos teóricos e metodológicos para o ensino de
Cartografia e Geografia;
d) pesquisar tecnologia de baixo custo para a elaboração de mapas e
maquetes táteis como apoio ao ensino e à orientação e à mobilidade de
pessoas com deficiência visual.
Publicações internacionais divulgam resultados sobre o uso de tecnologia para a inserção de sons em documentos cartográficos táteis. A inserção de
recursos sonoros em mapas e maquetes táteis amplia a qualidade e quantidade de
informações disponibilizadas nesses documentos.
Entre os produtos internacionais destacam-se o Nomad Mentor, Talking
Tactile Tablet (TTT), Blind Audio Tactile Mapping System (BATS) e o SVG
Mapping. Estes são compostos por um software de síntese de voz, uma mesa
digitalizadora e kits incluindo mapas e gráficos táteis. Os mapas e gráficos são
colocados sobre uma mesa digitalizadora conectada a um computador equipado
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com softwares que acompanham esses produtos, permitindo ao usuário programar
a inserção e emissão de informações sonoras nos referidos documentos.
O mapa tátil é impresso em uma impressora que imprime figuras em alto
relevo. Após a impressão do mapa tátil, este é colocado sobre a mesa digitalizadora
e calibrado. Essa calibração consiste na seleção e indicação ao software dos locais
que ao serem tocados acionam a emissão das informações sonoras no mapa. Após
essa etapa, o usuário insere as informações desejadas, por meio do teclado (digita
um texto) ou por meio de um gravador acoplado ao computador (grava a informação desejada). É possível inserir sons disponibilizados na internet ou em mídias,
como músicas, efeitos sonoros de áreas urbanas (barulho do motor de um carro,
de uma fábrica etc.) assim como de animais, entre outros. Ao explorar o mapa ou
gráfico tátil, o usuário ativa, com o toque dos dedos, sensores que acionam os
comandos necessários para a emissão das informações sonoras inseridas.
No ano de 2003, pesquisadores do Grupo de Cartografia Tátil da Unesp Rio
Claro constataram por meio de investigação teórica a inviabilidade da importação
dessa tecnologia devido ao custo elevado e à ausência de programas que emitissem
informações sonoras no idioma português. Esse último fato foi determinante na
indicação de que tal tecnologia não se adequava à realidade do Brasil. Diante
desse fato, o Grupo se direciona para uma parceria com pesquisadores da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com o intuito de desenvolver tecnologia de baixo custo que permitisse inserir recursos sonoros em maquetes táteis.
A parceria entre pesquisadores da Unesp e da UFRJ tem como resultado
principal o desenvolvimento do Sistema Maquete Tátil/Mapavox. Esse sistema é
composto por uma trama de microchaves, o software Mapavox e conjuntos didáticos táteis. A trama e o software possibilitam a inserção e disponibilização de informações sonoras em material didático (VENTORINI, 2007; VENTORINI et al.
2011; BORGES et al., 2012).
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O Sistema Maquete Tátil/Mapavox tem sido aprimorado com o intuito de
diversificar seu uso, assim como torná-lo mais amigável. A parceria entre os
pesquisadores já existe há mais de uma década, e a longa experiência resultou em
estudos nas seguintes frentes:
a) desenvolver, aperfeiçoar e ampliar o Sistema Maquete Tátil/Mapavox
para inserir e disponibilizar informações sonoras em maquetes táteis;
b) pesquisar procedimentos metodológicos de construção e utilização de
material didático tátil como apoio à abordagem de conceitos geográficos
e cartográficos;
c) realizar ações que contribuam para a geração de multiplicadores do
trabalho desenvolvido, principalmente cursos de formação continuada
para professores do ensino básico e demais interessados;
d) aprofundar os estudos teórico e metodológico sobre como as pessoas
cegas observam e organizam os objetos no espaço;
e) aprofundar os estudos teórico e metodológico para compreender como
os sujeitos cegos adquirem conhecimentos espaciais e como utilizar esses
conhecimentos para mediar o conceito de mapa (VENTORINI, 2007;
BORGES et al., 2011).
O aperfeiçoamento do Sistema Maquete Tátil/Mapavox teve como foco
principal sua trama de microchaves e o uso do Kit Arduino, um hardware de baixo
custo que possui um minicomputador próprio com 10x10cm de tamanho. Esse kit
pode ser ligado a um computador do tipo Desktop ou Notebook e controlar microchaves, facilitando a conexão da maquete tátil ao software Mapavox.
A ampliação dos tipos de conjuntos didáticos conectados ao Mapavox
ocorreu por meio do desenvolvimento da Coletânea de Mapas Multissensoriais: Brasil e África (JULIASZ, 2010, 2011), de jogos e gráfico táteis
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(ZUCHERATO; FREITAS, 2011) e de maquetes táteis com o objetivo de
auxiliar pessoas cegas a conhecerem, orientarem-se e deslocarem-se em locais
turísticos de São João del-Rei/MG (VENTORINI et al., 2011). Destaca-se que a
pesquisa envolvendo a coletânea teve como resultado um Trabalho de Conclusão
de Curso (JULIASZ, 2010) e uma Monografia de Especialização (JULIASZ,
2011).
O aprofundamento teórico e metodológico para compreender como os
sujeitos cegos adquirem conhecimentos espaciais e como utilizar esses conhecimentos para mediar o conceito de mapa foi estudado por Ventorini (2007, 2009,
2012) e resultaram em sua dissertação de mestrado (2007), em seu livro, publicado pela editora Unesp (2009) e em sua tese de doutorado (2012) e também em
outro livro a ser lançado no segundo semestre de 2014 pela mesma editora.
As ações para formação continuada de professores ocorreu por meio do
desenvolvimento de diversos cursos de extensão nas categorias presenciais,
semipresenciais e a distância (FREITAS, 2011) e por meio da organização do
primeiro livro nacional, que traz as principais pesquisas na área da Cartografia
Tátil do Brasil (FREITAS; VENTORINI, 2011). O livro é denominado
Cartografia tátil: orientação e mobilidade às pessoas com deficiência visual e foi
organizado por Freitas e Ventorini e publicado pela Paco Editorial no ano de
2011. Assim as ações do grupo sempre valorizaram a indissociabilidade ensinopesquisa-extensão.
No entanto, no ano de 2012, a análise das ações realizadas pela equipe
indicou a importância de aprofundar o estudo, tendo como local o estado de Minas
Gerais. No referido estado há 47.073 pessoas cegas, 591.179 com significativa
perda visual (baixa visão) e 2.701.621 com alguma dificuldade para enxergar,
conforme dados do Censo Demográfico 2010 – Resultados Preliminares da
Amostra (IBGE, 2010). Destaca-se que esses dados são preliminares e por isso a
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quantidade de pessoas com deficiência visual pode ser maior. Outro fato que
instigou a equipe a aumentar as ações em Minas Gerais é a carência de estudo na
temática oriunda de IES localizadas no estado.
Por isso, no ano de 2013, iniciou-se o desenvolvimento do projeto
Cartografia tátil: geração de material didático e práticas pedagógicas como apoio
ao ensino de geografia para alunos com deficiência visual2, coordenado pela Profa.
Dra. Silvia Elena Ventorini, do Departamento de Geociências da Universidade
Federal de São João del-Rei (UFSJ) e desenvolvido por meio da parceria entre as
três IES (UFSJ, UNESP e UFRJ).
O objetivo do estudo é realizar ações que disseminem a Cartografia Tátil no
Estado de Minas Gerais e iniciem as bases para que, em um futuro próximo, seja
consolidado um grupo de pesquisa na área da Cartografia Tátil no Estado de
Minas Gerais. A pesquisa visa ainda à transferência de tecnologia do Sistema
Maquete Tátil/Mapavox para a UFSJ e a coleta de dados que permita conhecer a
realidade de ensino de alunos cegos que frequentam aulas no Instituto São Rafael.
Dessa forma, a seguir apresentam-se os desafios enfrentados para disseminar a
Cartografia Tátil em Minas Gerais.

3 A EXPERIÊNCIA EM MINAS GERAIS

O estudo citado anteriormente tem como fundamentação teóricometodológica a perspectiva histórico-cultural por possibilitar indicar os lugares

2
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sociais que ocupam os alunos e seus professores, assim como o nosso próprio
lugar, como pesquisadores. Para Ventorini (2012, p. 69),

Investigar a relação do outro com o espaço e a forma como este outro o
representa, significa considerar a multiplicidade do outro, ao mesmo
tempo em que consideramos a nossas próprias multiplicidades como
pesquisadoras. Vygotski (1983, 1989, 2007) nos possibilita atribuir às
relações sociais a função de transformar as diferentes atividades
práticas e simbólicas em circulação no meio social em que o indivíduo
vive e atua e considerar a palavra como um instrumento psicológico
fundamental [...]

Além de Vygotski (1983, 1989, 2007) o estudo tem como base autores que
discutem as peculiaridades da ausência total da visão a partir do próprio sujeito
cego, sem compará-lo aos sujeitos dotados de visão. Por isso, os diálogos ao longo
da experiência são realizados com autores como Leonhardt (1992, 2007),
Ruvuelta (1992), Rosa e Ochaíta (1993), Veigas (1993), Warren (1994),
Amiralian (1997), Dias (1995) Ochaíta, Espinosa (2004), entre outros. Destacase que as publicações desses estudiosos trazem informações específicas sobre os
desenvolvimentos motor e cognitivo de crianças cegas, o que não é abordado por
Vygotski, por isso a importância de tê-los como base também. O trabalho conta
ainda com a experiência do Grupo de Cartografia Tátil da Unesp no desenvolvimento de material didático tátil com e sem recursos sonoros.
A pesquisa é realizada no Instituto São Rafael, localizado em Belo
Horizonte (MG). O Instituto é resultado da iniciativa de Aires da Mata Machado
e João Gabriel de Almeida, ex-alunos do Instituto Benjamin Constant. No ano de
1925, seus idealizadores pleitearam junto ao Governo de Minas Gerais a criação
de uma Escola para pessoas com deficiência visual. Sua efetivação deu-se por
meio da Lei nº 895, de 10 de setembro de 1925 e em 2 de setembro de 1926 foi
inaugurado. A partir de 1976, por decisão da Secretaria de Estado da Educação,
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o Instituto tem seu nome alterado para Escola Estadual São Rafael. No entanto,
alunos e professores preferem o nome Instituto São Rafael, utilizado também
neste artigo.
Atualmente, o Instituto funciona em dois turnos, manhã e tarde. O período
da manhã é destinado à Educação Infantil e o da tarde ao Ensino Fundamental e à
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além disso, destina-se ao ensino itinerante
(apoio pedagógico) de alunos que cursam o ensino médio em escolas regulares,
assim como trabalhos de orientação e mobilidade, oficinas pedagógicas (datilografia Braille e comum, tapeçaria, tricô e crochê, modelagem, encadernação,
marcenaria e atividade de vida diária), curso musical (teoria e solfejo, canto solo,
canto coral, instrumental, conjunto musical).
A Associação de Amigos do Instituto São Rafael (AAISR) é um importante
apoio aos alunos que frequentam a escola, pois auxilia nas necessidades referentes
à higiene, alimentação, transporte, material didático, medicamento e informática.
Oficialmente, o Instituto atende 400 alunos, sendo que esse número varia constantemente devido à entrada de novos membros nas aulas de orientação e mobilidade, curso musical e oficinas pedagógicas. A pesquisa relatada neste artigo é
desenvolvida com alunos do ensino fundamental e do EJA e com a professora
Thais Angélica Martins, graduada em Geografia e especialista em Educação
Especial. A docente ministra aulas para 36 alunos, sendo que nove cursam o sexto
ano, três o sétimo, quatro o oitavo, seis o nono e catorze o EJA. O número de
alunos por classe varia de dois a sete, e não há agrupamento de níveis (alunos
cursando anos distintos na mesma classe). Participa do estudo também o
Professor de Geografia Antônio José de Paula, cego desde os cinco anos de idade.
A seguir apresentam-se os procedimentos metodológicos, resultados e
análises de três ações desenvolvidas que sintetizam os esforços da equipe de
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pesquisadores para consolidar um Grupo de Estudo na UFSJ e divulgar a
Cartografia Tátil no Estado de Minas Gerais.

3.1 Investigação da demanda de material didático tátil

Com o objetivo de conhecer a realidade de Ensino de Geografia do Instituto
São Rafael, no que se refere principalmente ao acesso a material didático tátil de
Geografia e Cartografia, foram elaborados dois questionários fechados, um para
os alunos e um para os professores. O questionário respondido pelos professores
possuía dez questões, cujo objetivo foi o de coletar dados sobre o tempo que atuam
no Instituto e os anos que lecionam, suas dificuldades e facilidades para ensinar
Geografia para alunos cegos, facilidade e dificuldades para ter acesso a material
de apoio ao ensino de Geografia e Cartografia, a opinião das características
visuocentristas das figuras e mapas táteis e sobre a carência de pesquisa e publicações na temática em Minas Gerais.
O questionário aplicado aos alunos foi impresso em Braille e possuía onze
questões. O objetivo foi coletar informações sobre as facilidades e dificuldades no
entendimento de conteúdos de Geografia, a importância dos mapas táteis e do
material de apoio ao ensino de Geografia para o estudo autônomo, o acesso ao
material de apoio ao ensino de Geografia, as características visuocentristas das
figuras, mapas e gráficos táteis disponibilizados em livros, provas etc. Além disso,
coletaram-se informações sobre quais locais de Minas Gerais desejavam ter
representados em maquetes e mapas táteis. O questionário foi respondido por
dezenove alunos (seis do sexto ano, três do sétimo, sete do nono e três da EJA).
Os resultados dos questionários e diálogos dirigidos com os dois professores
indicam que o material de apoio às aulas de Geografia para os alunos cegos, muitas
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vezes, possui valorização da visão em detrimento dos outros sentidos para abordagem de conteúdos geográficos e cartográficos. Esse fato compromete sua compreensão e dificulta os estudos autônomos dos alunos cegos. Para os docentes, por
vezes, o material escrito em braile não passou por uma revisão ortográfica e por
isso há erros ou ausência de informações, prejudicando o estudo autônomo do
aluno.
Segundo os professores, a Escola Estadual São Rafael possui um acervo
precário de mapas táteis, o que dificulta a abordagem de conteúdos, principalmente relacionados à Geografia Física. Entre os documentos cartográficos que
julgam importantes terem representados em mapas e maquetes estão os que
representam as diversas formas do relevo, o Bairro Barro Preto no qual se localiza
a escola e o Rio Arrudas.
Os resultados dos questionários respondidos pelos alunos indicam que não
há dificuldades de compreensão dos conteúdos geográficos quando explicados
pela professora, mas a compreensão do material de Geografia e Cartografia, por
vezes, é difícil como constatamos na seguinte resposta: “[...] nem tudo que o
professor explica está no livro e se está, está incompleto” (J. P. aluno do nono ano,
2013).
Todos os alunos consideram os mapas táteis importantes para as aulas de
Geografia, no entanto, mais de 50% (dez alunos) destacam que as figuras e mapas
táteis dificultam o entendimento do conteúdo porque muitos são difíceis de
codificar as informações. Com o objetivo de coletar mais dados sobre o cotidiano
das aulas de Geografia no Instituto, os três bolsistas de graduação e a coordenadora do projeto acompanham as referidas aulas uma vez a cada quinze dias. Nesse
acompanhamento, constatamos que a escassez de material didático tátil ocorre
principalmente para a abordagem de conceitos da Geografia Física. Assim, na
investigação, a equipe de pesquisadores tem desenvolvido material de apoio para

106

INCLUSÃO -

Possibilidades a par tir da formação profissional

abordagem dos referidos conceitos. Como exemplos, citam-se maquete de um
vulcão, maquete de relevo representando feições como serras, planícies e hidrografia e mapa do relevo do Brasil.
Paralelamente a essas ações, foram realizados um encontro entre os pesquisadores da Unesp e da UFSJ e um workshop entre os pesquisadores da UFRJ e
UFSJ, conforme descrito a seguir.

3.2 Experiência entre os pesquisadores

Após a aplicação dos questionários, houve um encontro na Unesp, Campus
de Rio Claro, entre a Profa. Dra Maria Isabel Castreghini de Freitas (Unesp) e a
Profa. Silvia Elena Ventorini (UFSJ) com o intuito de planejar ações a serem
desenvolvidas no estudo. Nesse encontro foi planejado o esboço do sumário de um
livro, bem como os autores que deviam ser convidados para colaborar com a obra.
O objetivo é elaborar um e-book com relatos da experiência dos pesquisadores na
área da Cartografia Tátil.
Após o encontro na Unesp, foi realizado um workshop nas dependências do
Instituto Tércio Pacitti (NCE/UFRJ) com o objetivo de transferir para a equipe
da UFSJ a tecnologia desenvolvida para aperfeiçoar o Sistema Maquete
Tátil/Mapavox. Os produtos desenvolvidos pela equipe da UFRJ são o recurso
Contact Adapter e o programa Ardu Server, ambos utilizados com um Arduino
Uno.
Como já citado anteriormente, o Sistema Maquete Tátil/Mapavox possui
uma trama de microchaves que é conectada a um computador munido do programa Mapavox. A substituição da Porta Paralela por Portas USB obrigou a equipe
buscar alternativa para a conexão da trama de microchaves em computadores.
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A solução encontrada pelo Prof. Dr. José Antônio dos Santos Borges
(UFRJ) foi desenvolver o software Ardu Server para fazer uma conexão entre o
Arduino, a porta USB e a trama de microchaves por meio do recurso Contact
Adapter, desenvolvido pelo Prof. Mestre Diogo Fugiu Takano (UFRJ). O
Contact Adapter é um recurso criado para conectar conjuntos didáticos táteis ao
hardware Arduino conectado a um computador pela porta USB. Os testes em
laboratório da UFRJ indicaram a viabilidade do uso dos recursos para o desenvolvimento de conjuntos didáticos táteis com recursos sonoros.
Nas dependências da UFSJ, a equipe de pesquisadores desenvolveu uma
maquete tátil com recursos sonoros representando o Instituto São Rafael. A
maquete foi elaborada pela equipe da UFSJ sem a presença dos pesquisadores da
UFRJ. O objetivo da maquete era verificar se a equipe dominava a tecnologia do
software Ardu Server, do Contact Adapter e do Arduino para conectar conjuntos
didáticos em computadores munidos do programa Mapavox.
Os materiais selecionados para a construção da maquete tiveram como base
a experiência do Grupo de Cartografia Tátil da Unesp com o desenvolvimento de
material didático tátil. Os critérios adotados foram: a) material agradável ao toque
e que atendesse às necessidades de alunos cegos, de baixa visão e normo-visuais;
b) material que não oferecesse risco de acidentes aos alunos durante o manuseio; e
c) custo total do desenvolvimento das maquetes compatível com a realidade
financeira da escola pública (VENTORINI, 2007).
Com base nesses critérios, utilizaram-se para a construção da maquete
placas de isopor de 0,5 cm, lona, cartolina, papel sanfonado, tintas relevo e puff,
colas de isopor e quente, durex, estilete, pincel, régua, tesoura, cabo de rede,
alicate, pasta para soldar, solda, ferro de soldar e microchaves. Uma imagem de
satélite do Google foi adotada como material base, possibilitando assim a
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localização e visualização dos detalhes da escola, bem como dos prédios em seu
entorno. Como, por exemplo, colagem de placas de isopor para representar a base
e os quarteirões, construção e colagem das representações dos edifícios com
cartolina e papel sanfonado.
A trama de microchave construída contém onze microchaves que
foram inseridas na maquete próximas às representações de objetos que
fazem parte do cotidiano dos alunos, como quadra, piscina, prédios da
escola, construções localizadas no entorno da escola, como o da Escola de
Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. A qualidade da maquete foi
avaliada pelos alunos cegos que frequentam o Instituto São Rafael. A
avaliação indicou que a equipe da UFSJ domina a tecnologia desenvolvida
pelos pesquisadores da UFRJ. Essa afirmação tem como base o fato de a
construção da trama de microchaves e a inserção dos recursos sonoros
terem sido realizados nas dependências da UFSJ, sem a presença de seus
desenvolvedores.
Além disso, não houve problemas técnicos durante sua avaliação pelos
alunos cegos. No entanto, destaca-se que os resultados sobre as representações na
maquete indicaram que a ausência de representações das rampas que interligam
os prédios do Instituto e a ausência da representação da amplitude altimétrica
dificultaram a identificação da área representada na maquete pelos alunos. Ao
acionar os recursos sonoros e obter informações sobre os locais representados, os
alunos destacaram que a ausência das representações das rampas e da declividade
do terreno descaracterizou a área, parecendo não ser a representação do Instituto.
A equipe de pesquisadores buscará sanar essas falhas por meio da elaboração de
uma maquete mais fiel à realidade. Com o intuito de divulgar a Cartografia Tátil
em Minas Gerais foi planejado e aplicado um minicurso, conforme descrito a
seguir.
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3.3 Ação de divulgação da Cartografia Tátil em Minas

Um curso foi ministrado durante o Simpósio Mineiro de Geografia, que
ocorreu em Alfenas (MG), no período de 26 a 30 de maio de 2014. O curso foi
intitulado Cartografia Tátil: teoria e prática para elaboração de maquete a partir
de imagem do Google, com carga de 8 horas. O objetivo principal do curso foi
divulgar os procedimentos teóricos e práticos da Cartografia Tátil.
Durante o curso foram abordados conceitos teóricos sobre Cartografia
Tátil, doenças que podem ocasionar a cegueira e/ou baixa visão, sobre escrita
braile e métodos de construção e aplicação de material didático. Além disso, houve
abordagem prática na qual os participantes escreveram frases em braile por meio
do uso de reglete e construíram uma maquete tátil tendo como base uma imagem
do Google Maps. O intuito foi mostrar aos participantes a importância da coerência entre a escala horizontal e a escala vertical na elaboração de maquetes, ou seja,
respeitar a relação de proporção (tamanho) entre os objetos representados. A
prática teve como objetivo, ainda, possibilitar aos participantes colocar em prática
parte da teoria abordada com a escrita braile e com a elaboração de material
didático com texturas distintas.
Participaram do curso nove pessoas, sendo duas docentes da Universidade
Federal de Ouro Preto que ministram aula para um aluno cego no curso de
Geografia, modalidade Educação a Distância (EAD). Um questionário de
avaliação do curso foi respondido por oito participantes (100%). As respostas
indicam que apenas dois participantes (25%) conheciam a Cartografia Tátil, um
por meio de leituras, outro por meio da produção de material didático tátil.
Indicam ainda que quatro (50%) tiveram suas expectativas superadas em relação
ao curso e quatro (50%) tiveram suas expectativas atendidas. Cinco participantes
(62,5%) destacaram que o tempo do curso foi pouco e que mais exemplos práticos
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precisam ser trabalhados, por isso há necessidade de aumentar a carga horária do
curso. No questionário os participantes podiam atribuir uma nota de 1 a 5 ao curso
como nota avaliativa. Três participantes (37,8%) atribuíram nota quatro e cinco
(62,5%) atribuíram nota cinco. A equipe de pesquisadores estudará formas de
ampliar o tempo e o número de participantes de novas propostas de curso.
Destaca-se que se consideram os resultados positivos devido aos contatos realizados durante o curso e todo o Simpósio.

4 CONCLUSÃO

A idealização do estudo para divulgar a Cartografia Tátil no Estado de
Minas Gerais surgiu ao constatar a escassez de pesquisas e publicações científicas
na temática. Surgiu ainda motivada pela inquietude ao constatar o número
significativo de pessoas com deficiência visual residentes no estado. A parceria
entre três IES tem resultado na transferência de procedimentos teóricos e metodológicos, bem como em tecnologia de baixo custo para formar as bases de um
grupo de estudo na UFSJ na temática.
A vivência no Instituto São Rafael tem direcionado o desenvolvimento das
ações tanto na produção de material didático como na divulgação da pesquisa. O
resultado da experiência vem ao encontro das discussões na Conferência Mundial
sobre Educação para Todos sobre o fato de que a matrícula é importante, mas que
por si só não garante o atendimento das necessidades de aprendizagem dos alunos
com necessidades educacionais especiais. As análises dos resultados têm indicado
que há escassez de material didático e estudos coerentes com a realidade de ensino
de Geografia para os alunos com deficiência visual que frequentam o Instituto.
Além disso, vem ao encontro das afirmações sobre o fato de que é necessário “dar
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voz e ouvir” as experiências dos sujeitos envolvidos nesse processo, assim como
estabelecer parcerias em prol da garantia dos direitos de todos.
A parceria entre as três IES tem possibilitado a transferência da tecnologia
do Sistema Maquete Tátil/Mapavox para a UFSJ e, além disso, tem permitido a
geração de ações coerentes com a realidade em Minas Gerais. O curso de extensão
ministrado durante o Simpósio Mineiro de Geografia confirmou a carência de
informação na temática e indicou a necessidade de ampliação das ações. Concluise assim que as ações desenvolvidas na pesquisa, ainda que pontuais, têm
contribuído para disseminar a Cartografia Tátil em Minas Gerais, construir
material didático e práticas pedagógicas coerentes com a realidade de ensino e
aprendizagem dos alunos cegos que frequentam o Instituto São Rafael, bem como
fortalecer as bases para a consolidação do Grupo de Cartografia Tátil da UFSJ.
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6
LIBRAS NO ENSINO SUPERIOR –
UMA ABORDAGEM DO ENSINO DE
LIBRAS PELO PROFESSOR SURDO E
PELO PROFESSOR OUVINTE NA UFSJ
Anderson Geraldo Rodrigues
Cleuzilaine Vieira da Silva

1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo nos propomos a abordar as práticas de ensino dos professores surdos e dos professores ouvintes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e
as representações sociais desses professores na Universidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ).
Dessa forma, buscando levar para a academia um conhecimento que até no
século XX pertencia apenas aos surdos, seus familiares e às associações de surdos,
discutimos neste texto temas que tratam principalmente da atuação dos professores surdos e dos professores ouvintes, descrevendo as divergências e completudes
do ensino de LIBRAS nos cursos de graduação para alunos ouvintes. Buscamos
ainda destacar neste estudo de caso as experiências vividas em sala de aula, os
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discursos e comportamentos ante a diversidade de acontecimentos que cercam o
profissional docente de LIBRAS, face ao magistério no ensino superior.
Nota-se em primeira instância que grande parte do público ouvinte, acadêmicos ou não, ainda possui dúvidas sobre a proposta da LIBRAS como disciplina
no ensino superior. Isso porque essas pessoas não possuem um convívio com os
surdos ou não estão cientes das mudanças educacionais no ensino superior com
relação à presença de surdos, intérpretes e mesmo a implantação das leis e decretos referentes a LIBRAS e à inclusão.
A exemplo disso, percebe-se no convívio do dia a dia a existência de confusão das pessoas ouvintes em relação à função desempenhada pelo professor
ouvinte de LIBRAS e o intérprete de LIBRAS, de acordo com os seguintes
questionamentos: “Se você é professor de LIBRAS, isso quer dizer que todos os
alunos da graduação são surdos”? Na verdade, nos cursos de graduação pode
haver surdos e ouvintes, não é necessário que a LIBRAS seja ensinada apenas
para surdos, sim que ela seja disseminada para todos, conforme a Lei LIBRAS nº
10.436/02 e o Decreto nº 5.626/05. “Você que é o professor de LIBRAS, então o
seu trabalho é ficar na sala de aula em tempo integral com alunos surdos”? Essa
função é do intérprete de Língua de Sinais, acompanhar os alunos surdos fazendo
a tradução e interpretação oral ou sinalizada, ou seja, da LIBRAS para o português e vice-versa. O fato de o professor de LIBRAS ouvinte ser confundido com o
intérprete pode estar associado a quando este se dispõe a fazer interpretações
devido à falta do profissional intérprete ou à inobservância das pessoas entre as
funções do professor ouvinte e do intérprete. O exemplo disso é quando há um
surdo (aluno, professor ou visitante) no ambiente acadêmico e o professor de
LIBRAS ouvinte é convidado a mediar a comunicação ou mesmo interpretar um
evento – confusões que consequentemente desorganizam a acessibilidade no
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âmbito da inclusão e no espaço social e/ou acadêmico destinado aos surdos e
ouvintes usuários de LIBRAS.
Não obstante, há também as indagações sobre o professor surdo que, de
modo peculiar, ultrapassam as representações acadêmicas e sociais, refletindo-se
diretamente em sua constituição particular como sujeito formador. As dúvidas
com relação aos professores surdos estão associadas à capacidade destes em atuar
profissionalmente, além das diversas terminologias que já subjugam essas representações, como: Ele é um “deficiente auditivo”, como vai ensinar? Ele é “surdomudo”, os alunos ouvintes conseguirão aprender com ele? Como os alunos ouvintes vão se comunicar com um professor que “não sabe falar oralmente”? A esses
questionamentos trataremos de forma mais aprofundada durante nosso texto.
Contudo, buscamos neste texto enfatizar que os professores surdos e os
ouvintes possuem em sua prática docente contribuições que auxiliam no aprendizado da LIBRAS de forma geral e que atuam de maneira a completar efetivamente
a formação do aluno ouvinte no ensino superior.

2 SURDOS E OUVINTES – CONCEITOS E CULTURAS NO PROCESSO FORMATIVO

Seria muito simples afirmar que os surdos são aqueles desprovidos de
audição. Na verdade, ser surdo vai muito além do conceito de “surdez” do ponto
de vista patológico, que está intrinsecamente associada a uma doença, deficiência
ou incapacidade. Salles et al. (2004, p. 36) alega que “Os ouvintes são acometidos
pela crença de que ser ouvinte é melhor que ser surdo, pois, na ótica ouvinte, ser
surdo é o resultado da perda de uma habilidade 'disponível' para a maioria dos
seres humanos”.
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Entretanto, é possível dizer que ser surdo é ser diferente em aspectos
linguísticos, sociais e culturais. Segundo o que dizem Perlin e Miranda (2003, p.
218), ser surdo é uma questão de vida. Não se trata de uma deficiência, mas de
uma experiência visual. Experiência visual significa a utilização da visão (em
substituição total à audição) como meio de comunicação. Dessa experiência
visual surge a cultura surda representada pela língua de sinais, pelo modo diferente de ser, de se expressar, de conhecer o mundo, de entrar nas artes, no conhecimento científico e acadêmico.
Os discursos normatizadores da sociedade ouvinte subjugam os valores e
costumes dos surdos. Esses discursos, como afirma Marques (2009, p. 56),
“reforça os estigmas quando impede que o indivíduo participe do contexto social
de forma autônoma, independente e livre. Ficando desacreditado, a sua 'marca'
passa a superar suas qualidades, colocando-o numa situação de inferioridade e
subserviência, o que prejudica a construção de sua identidade”. A ideia de que os
surdos são “deficientes” sobrepassa toda a potencialidade desse grupo como
pessoas. É impressionante quando os alunos ouvintes começam a conhecer a
história da educação dos surdos e passam a considerar que alguns dos seus atos
diários excluem o público surdo em certos momentos, como: conversar ou falar
oralmente de costas para um surdo ou passar na frente da sinalização entre dois
surdos.
Mesmo quando os ouvintes acusam ter um sentimento de empatia com
relação à comunidade surda, eles assumem um automatismo inconsciente ao dizer
que a única tristeza que possuem com relação aos surdos é a de que estes nunca
poderão ouvir uma música. O impacto está justamente em dizer que “ninguém
sente falta do que nunca teve”. Os surdos não sentem falta de ouvir, pois isso
nunca lhes pertenceu.
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Quando se fala em associações de surdos, muitos ouvintes supõem que os
surdos vivem em um mundo de silêncio e que não possuem uma vida normal.
Silveira e Rezende (2008, p. 65) afirmam que todos os surdos desfrutam de uma
vida agitada dentro de seu “silencioso som”. Há associações de surdos, há teatro
dos surdos, poesia surda, suas festas, seus passeios, há vidas agitadas como
também há vidas mansas, sempre em conformidade com a sua cultura, o seu viver,
enfim, com seu modo de viver diferente. Nisso, os autores reafirmam que “O
silêncio é uma invenção dos ouvintes”.
No entanto, a maior parte dos surdos possui uma visualidade invejável pelos
ouvintes, sua percepção visual é esplêndida. Salles et al. (2004) salientam que
quebrar o paradigma da deficiência é enxergar as restrições de ambos: surdos e
ouvintes. Por exemplo, enquanto um surdo não conversa no escuro, o ouvinte não
conversa debaixo d'água; em local barulhento, o ouvinte não consegue se comunicar, a menos que grite e, nesse caso, o surdo se comunica sem problemas. Além
disso, o ouvinte não consegue comer e falar ao mesmo tempo, educadamente, e
sem engasgar, enquanto o surdo não sofre essa restrição.
Nesse sentido, pode-se afirmar que a capacidade formativa de surdos e de
ouvintes advém da busca pelo aprendizado e pela maneira de ensinar como
professor. Dar ao surdo o direito de ser professor apenas por uso de sua língua não
quer dizer que este já possua todo o conhecimento do ensino. O mesmo se pode
dizer em relação aos ouvintes, com relação aos intérpretes de Língua de Sinais ou
pessoas que possuem um conhecimento básico de LIBRAS. No entanto, há de se
destacar que a pessoa surda ou a ouvinte que adquiriu a língua de sinais durante a
infância possui uma predisposição ao entendimento do funcionamento da língua
de forma natural. Mas, ainda assim, estas necessitam de se formarem como
educadores.
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Atualmente, nota-se uma grande carência de professores de LIBRAS
ouvintes, no sentido de estes possuírem um conhecimento aprofundado do uso e
do ensino da língua. A imersão em grupos de surdos é de grande importância para
o professor de Língua de Sinais. Além disso, os cursos de capacitação em
LIBRAS, graduação e pós-graduação em LIBRAS também fazem parte do
processo formativo, desempenhando um papel na constituição do profissional
docente de Língua Brasileira de Sinais, sendo ele surdo ou não.
Posto isso, Kanda e Fleischer (1988) apontam seis passos para o ensino da
língua de sinais:
1. é preciso respeitar a língua e a história das pessoas surdas, o que inclui
entender o papel que a língua de sinais ocupa na vida do surdo;
2. os professores de sinais têm de se sentir confortáveis na comunidade
surda, isto é, além de mostrar domínio na língua, devem também compreender as culturas surdas;
3. devem ter sua formação em áreas que contemplem conhecimento com
base em princípios pedagógicos e linguísticos;
4. os professores devem ter conhecimento do arsenal de teorias em torno da
aprendizagem de segunda língua e suas respectivas metodologias;
5. devem estar engajados no próprio crescimento pessoal e profissional;
6. são seres humanos, passíveis de falhas, mas que estão fazendo um positivo movimento social, quando se dão conta de que seus alunos começam a
conviver e a se comunicar com as pessoas surdas.

122

INCLUSÃO -

Possibilidades a par tir da formação profissional

3 PROFESSOR OUVINTE E SEU ENSINO DE LIBRAS

É difícil dissociar a imagem de um professor ouvinte de língua de sinais do
professor surdo. Embora os ouvintes tenham aprendido a LIBRAS e muitos até
tenham adquirido essa língua como língua materna, pois são filhos de pais surdos,
é impossível dizer que os surdos não possuem um importante papel na disseminação da língua de sinais no Brasil e no mundo, histórica e socialmente falando.
O professor ouvinte é uma construção da interação entre surdos e ouvintes,
ele se interessa pela língua de sinais, propõe-se a aprendê-la e reconhece a importância de ensiná-la, às vezes até para o próprio surdo quando não há acesso
educacional a um surdo com conhecimentos da língua. Santos (2008, p. 26)
salienta que “pensando no processo de aprendizagem, não podemos deixar de
mencionar a importância dos outros: tudo que aprendemos surge de uma transformação em coexistência com o outro, da importância que existe na relação com os
outros”.
Dessa forma, pode-se dizer que o professor ouvinte foi um aluno que durante seu aprendizado observou e analisou o surdo no sentido de futuramente aplicar
seus conhecimentos, assemelhando-se à didática do professor surdo, no entanto,
em uma versão muitas vezes oral.
Claxton (2005) afirma que quando aprendemos temos uma caixa de ferramentas e a utilizamos conforme determinadas situações. Assim, o autor destaca
quatro compartimentos principais na caixa de ferramentas da aprendizagem:
1. há a imersão direta na experiência, e a parte desse tipo de aprendizagem
concentra-se no mundo físico, mas a sua maior parte é social, pois envolve interação e imitação;
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2. na sequência, vêm a imaginação e as habilidades de fantasia, o visualizar
e o contar histórias, que nos permitem criar e explorar mundos hipotéticos;
3. em seguida, vêm todas as habilidades intelectuais da linguagem e do
raciocínio, mentalizadas, analisadas e comunicadas;
4. e por último, há a intuição, um nome geral para a família dos processos
mais suaves, mais receptivos, em que as ideias criativas são germinadas e
desenvolvidas.
Dessa forma, é importante argumentar que a aprendizagem e ensino da
LIBRAS vão além de dizer: “Eu amo LIBRAS” e exerço a profissão porque “Amo
os surdos”. Ser professor e mesmo ser intérprete de Língua Brasileira de Sinais
requer um estudo contínuo dos aspectos linguísticos da língua, sua variação
devido às influências sociolinguísticas, psicolinguísticas e neurolinguísticas. A
LIBRAS é uma língua que exige do sinalizante cada vez mais esforço cognitivo e
visual, sua estrutura e complexidade estão ligadas às memórias de trabalho de
longo e curto prazo de uma forma intensa. Ao contrário das línguas orais, na
língua de sinais criam-se sinais novos diariamente, visando atender as necessidades dos surdos de acesso à informação em conteúdos específicos.
Sob esse viés, ao mesmo tempo em que se pensa a língua como um instrumento que viabiliza acessibilidade aos surdos, também se pensa nela como formação social e ideológica que define os surdos mais jovens, possibilitando a eles
condições de exercer sua liberdade de expressão também por meio dos sinais.
De acordo com essa pequena explanação sobre LIBRAS, podem-se diferenciar as funções do professor e do intérprete de LIBRAS. Apesar de o intérprete
de LIBRAS possuir um conhecimento de LIBRAS, nem sempre este é habilitado
ao ensino, já que isso dependerá também da sua formação acadêmica e da sua
vocação para atuar como docente. Gesser (2012, p. 75) salienta que a crença de
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que o intérprete ensinaria melhor só reflete o desespero dos ouvintes iniciantes em
ter de entrar num mundo do qual eles não têm o menor conhecimento.
No caso do professor ouvinte de LIBRAS, este precisa se inteirar das
estratégias de ensino de LIBRAS. Isso fará toda diferença no meio acadêmico
para os alunos ouvintes, pois o professor de LIBRAS, ainda que tenha muita
experiência na tradução e interpretação, o seu foco principal é o ensino e, para
isso, como já mencionado, faz-se necessário o envolvimento na cultura, na língua
dos surdos e na busca da didática de ensino. Valendo-se da língua oral, o professor
ouvinte pode explicar teoricamente a gramática de LIBRAS, propor aulas de
tradução de LIBRAS para português oral e vice-versa, na prática. No entanto, em
observações às aulas de professores surdos oralizados e com resquício auditivo,
foi possível notar que também se valem de estratégias que se assemelham às dos
professores ouvintes em aulas no ensino superior.

4 PROFESSOR SURDO – PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR E OS
RELATOS DE ALUNOS OUVINTES

Pensando em toda a história da educação dos surdos e a sua trajetória até os
dias atuais, entende-se o forçoso processo de escolarização que muitos surdos
tiveram para se tornarem professores no ensino superior. Mesmo após a oficialização da LIBRAS como língua oficial dos surdos brasileiros pela Lei nº 10.436/02 e
do Decreto nº 5.626/05, e a abertura de concursos para professores de LIBRAS
nas universidades brasileiras, nos quais muitas vezes os surdos têm prioridade,
ainda assim, pode-se afirmar que a conquista do professor surdo no espaço
acadêmico constitui um desafio, entre tantos enfrentados pelo surdo.

125

INCLUSÃO -

Possibilidades a par tir da formação profissional

Entre esses desafios podem-se destacar dois: o primeiro desafio enfrentado
pelo professor surdo é o de desmitificar alguns discursos estereotipados na
sociedade ouvinte; o segundo é o de atuar como professores em turmas de graduação de alunos ouvintes. No entanto, esses desafios se entrelaçam quando se fala
para a turma de alunos ouvintes da graduação: “o professor de LIBRAS é surdo”!
Isso porque nota-se nos alunos ouvintes certa aflição em relação à comunicação
com esse professor e mesmo como se portar perante esse professor.
Um exemplo desse comportamento é a charge a seguir:

FIGURA 1 – Professor surdo
Fonte: <www.planetaeducacao.com.br/acessodehumor/ver_
imagem.asp?id=3>.

Nessa charge, já se tem uma prévia dos conhecimentos e às vezes até das
atitudes de muitos alunos ouvintes sobre o professor surdo e uma visão errada de
que a LIBRAS é apenas uma mímica e não uma língua. Harrison (2013) afirma
que uma das ideias mais comuns entre aqueles que já viram pessoas surdas conversando entre si em língua de sinais, ou o intérprete de LIBRAS nas “janelinhas”
da TV, é a de que o que veem é um conjunto de gestos, mímicas e teatralização,
incapaz de expressar conceitos abstratos. Além disso, pode-se notar também a
predominância de discursos estereotipados sobre a comunidade surda quando
vemos a expressão, “mudinho”, como a usada na charge.
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Gesser (2009) explica que a maioria dos ouvintes desconhece a carga
semântica que os termos “mudo”, “surdo-mudo”, e “deficiente auditivo” evocam.
“O povo surdo tem sido encarado em uma perspectiva exclusivamente fisiológica
(déficit de audição), dentro de um discurso de normalização e de medicalização,
cujas nomeações, como todas as outras, imprimem valores e convenções na forma
como o outro é significado e representado” (GESSER, 2009, p. 46).
Strobel (2007, p. 21) relata que;
A sociedade não conhece nada sobre povo surdo e, na maioria das
vezes, fica com receio e apreensiva, sem saber como se relacionar com
os sujeitos surdos, ou tratam de forma paternal, como “coitadinhos”,
“que pena”, ou lida como se tivessem “uma doença contagiosa” ou de
forma preconceituosa e outros estereótipos causados pela falta de
conhecimento.

A partir do discurso de Strobel (2007), pode-se notar que a representação
social do surdo na comunidade ouvinte está intimamente relacionada a estereótipos de que os surdos são incapazes ou são pessoas que possuem uma comunicação
difícil em relação aos ouvintes. Infelizmente, devido a esses estereótipos, é notória
a preferência de muitos alunos ouvintes em preferir professores ouvintes para
ensinar LIBRAS, em vez do professor surdo, o que não define qualidade superior
ou inferior no estilo de ensino.
Inclusive, para comprovar esse fato, foi aplicado um questionário para 22
alunos iniciantes de um curso A de graduação da UFSJ, em que a aula de
LIBRAS é ministrada por um professor surdo. O primeiro questionamento foi: o
que os alunos sentiram ao saber que o professor de LIBRAS era surdo?
Estatisticamente, obteve-se o seguinte resultado: 41% dos alunos afirmaram que
se sentiram “surpresos” pelo fato de o professor de LIBRAS “ser surdo”; 23%
afirmaram que quando souberam que o professor era surdo se sentiram confusos,
apreensivos e desconfortáveis; no entanto, 18% dos alunos disseram que se

127

INCLUSÃO -

Possibilidades a par tir da formação profissional

sentiram felizes e que para eles era normal que o professor de LIBRAS fosse
surdo. Esses dados nos mostram que os discursos estereotipados da comunidade
ouvinte sobre o “ser surdo” impõem que esses sujeitos são limitados, ou mesmo
impossibilitados de serem professores no ensino superior, já que para a maioria
dos alunos ter um professor de LIBRAS surdo foi uma surpresa.
No entanto, nessa mesma turma, 86% dos alunos afirmaram que prefeririam
ter um professor surdo para ensinar LIBRAS, um dos alunos justificou:
Optaria pelo professor surdo, pois diante da experiência, tive uma
profunda ligação do professor com a matéria ministrada, aumentando
assim a “familiaridade” que desenvolvemos quando aprendemos um
novo método de comunicação. Passa a ser necessário o entendimento
de LIBRAS para além do universo acadêmico (Justificativa, 2014,
turma A-UFSJ, aluno 1)
Surdo. Pois as diversas experiências trazidas pelo professor surdo
complementam o aprendizado e o método, força um contato maior
com a língua, já que tudo é explicado com sinais, e não “traduzido.
(Justificativa, 2014, turma A-UFSJ, aluno 2)

Em contrapartida, foram aplicados 25 questionários a um curso B de alunos
iniciantes de graduação na UFSJ, que se inscreveram na disciplina de LIBRAS
ministrada por uma professora ouvinte. Nessa turma, quando perguntado sobre
qual a preferência por professores ouvintes ou surdos, 76% dos alunos responderam que preferem o professor ouvinte; 16% dos alunos afirmaram que preferem o
professor surdo; e 8% disseram não ter preferência pelo tipo de professor. De
acordo com esses dados, pode-se notar que mesmo sem experiências com o
professor surdo, a maior parte da turma B opta pelo professor ouvinte. Isso nos
levou a pensar qual a concepção que antecipadamente os alunos teriam sobre o
sujeito surdo.
Nas justificativas quanto à preferência do ensino de LIBRAS pelo professor
ouvinte, os alunos relataram que os motivos se devem à dificuldade de comunicação
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que teriam com o professor surdo. E apesar de ressaltarem nos relatos que o
professor surdo poderia contribuir para o aprendizado de LIBRAS, os alunos
informaram que teriam melhor suporte com o professor ouvinte.

Prefiro o professor ouvinte, como se trata de uma iniciação, creio que
o ouvinte me daria mais suporte. Em outro momento, mais avançado,
acho que seria ideal que o surdo desse aula. (Justificativa, 2014,
turma B-UFSJ, Aluno 1)
Um professor ouvinte. Porque pelas minhas condições, acredito que
por mais que um professor surdo saiba melhor e mais aprofundado
sobre o assunto, eu saberia me comunicar, tirar dúvidas e compreender melhor o professor ouvinte, pois o mesmo se comunicaria mais
facilmente comigo. Apesar de achar que a presença de um surdo na
sala seria fundamental. (Justificativa, 2014, turma B-UFSJ, Aluno 2)

Diferente do professor ouvinte, o professor surdo não usa a língua oral para
se comunicar com os alunos ouvintes e, em muitos casos, não dão aula com auxílio
de um intérprete, por opção, sendo que alguns requisitam a presença do intérprete
apenas nas aulas teóricas.
Como já citado, sabe-se que os ouvintes aprendizes da LIBRAS observam
os surdos, analisam a língua de sinais destes e aprendem na relação com os surdos
a LIBRAS, obtendo fluência na língua. Pode-se dizer que, da mesma forma, os
surdos, desde a mais tenra idade, aprendem sobre os ouvintes, pois em muitos
casos são filhos de pais ouvintes que geralmente não sabem LIBRAS. Além disso,
muitos surdos convivem com pessoas ouvintes diariamente, na escola, no trabalho, na vida íntima e particular. Devido a essas experiências com os ouvintes, os
surdos aprendem a se comunicar com eles de forma esporádica por meio de gestos,
que não são LIBRAS, uma linguagem corporal universal.

A linguagem de ação é o corpo que a fala; e contudo não é dada logo de
início. O que a natureza permite é apenas que, nas situações em que se
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encontra, o homem faça gestos; seu rosto é agitado por movimentos
ele emite gritos inarticulados – isto é, que não são “desferidos nem com
a língua nem com os lábios”. Tudo isso não é ainda nem linguagem
nem mesmo signo, mas efeito e sequência de nossa animalidade. Esta
manifestação agitação tem a seu favor, entretanto, ser universal, visto
só depender de conformação de nossos órgãos. Daí a possibilidade
que o homem tem de notar a identidade dela em si mesmo e em seus
companheiros. (FOUCAULT, 2007, p. 147)

Sob essa óptica, os professores surdos já premeditam como será o encontro
com os alunos ouvintes e criam suas estratégias particulares de comunicação
inicial com esses alunos para então iniciar o ensino da LIBRAS. Ainda com
relação aos questionários aplicados para as turmas A e B, na turma A, em que os
alunos estudam a disciplina de LIBRAS com um professor surdo, houve os
seguintes relatos sobre estratégias de ensino do professor surdo:
Acho interessantíssimo aprender nessas condições, pois somos,
naquele momento, forçados a nos comunicar, e isso sempre se deu
muito bem. Mesmo que não saibamos todos os sinais, usamos nossa
expressão corporal , assim como ele usa a dele, e dessa forma aprendemos, (afinal, na LIBRAS, a expressão corporal conta muito). O fato
de ele ser surdo não limita nem um pouco o aprendizado, pelo
contrário, em vários pontos somos privilegiados. (Justificativa, 2014,
turma A-UFSJ, Aluno 3)
As aulas têm sido boas, não aprendemos tão somente a língua de
sinais, mas penetramos também no universo cultural dos surdos.
(Justificativa, 2014, turma A-UFSJ, Aluno 4)
As aulas têm sido ótimas. A facilidade tem sido a habilidade do
professor em expressar as ideias, ele é praticamente um ator. A
dificuldade se encontra na quantidade de sinais que precisamos
absorver para que a comunicação possa ser recíproca. (Justificativa,
2014, turma A-UFSJ, Aluno 4)

A partir desses relatos, indagamo-nos: como ainda pode haver discursos que
sugerem que os surdos são incapazes, ou coitadinhos? Se os próprios relatos de
alunos de graduação que vivenciaram a experiência de serem ensinados pelo
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professor surdo reforçam que este tem, além de competência didáticopedagógica, um entendimento da linguagem corporal e gestual que fornece
tranquilidade para o aprendizado da LIBRAS de forma natural por meio do modo
surdo de ensinar. Machado (2008, p. 246) afirma que “as narrativas surdas são
fontes muito ricas de análise do currículo praticado até hoje para os surdos.
Inclusive fontes para propostas de novas pedagogias, novas formas de dar aulas”.

5 PROFESSORES SURDOS DE LIBRAS NA UFSJ E EM OUTRAS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR – SEUS RELATOS DE EXPERIÊNCIA

Os professores surdos relatam experiências que marcam a sua vida
profissional, ao se descobrirem trabalhando na sala de aula e contribuindo para os alunos se construírem subjetivamente, identificando
sua cultura, sua identidade e se comunicando na sua primeira língua,
ou seja, a língua de sinais. (REIS, 2007, p. 96)

Em relatos de alguns professores surdos da Universidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ) e de outras duas Universidades Federais Brasileiras que
lecionam a disciplina de LIBRAS, estes contaram quais são as estratégias utilizadas para ensinar a LIBRAS no ensino superior. No intuito de não identificar esses
professores, usaremos nos relatos os nomes de planetas do sistema solar. Foi
perguntado aos professores: como é o primeiro dia de aula? Como eles se relacionam inicialmente com as turmas de alunos ouvintes?

Eu trabalho no início de comunicação básica tipo “jóia” que todos
sabem, a partir de então começo a comunicação corporal, como no seu
dia a dia, pra acabar com o medo deles me recolho no canto da sala ai,
eles tem que me chamar: primeiro faz oral, eu faço não entender e
depois eles procuram outra forma de me chamar até eles fazerem um
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simples gesto “vem” que eu atendo. (Entrevista escrita, Marte,
Universidade 1, 2014)

Além do uso de gestos, que poderia se chamar de gestos do senso comum,
alguns professores surdos utilizam outras estratégias de ensino para se apresentarem no primeiro dia de aula: o uso de apresentação de vídeo com legenda e/ou
áudio; apresentação em slides com seu currículo contemplando sua formação,
entre outras.

A comunicação inicial é por meio da apresentação do meu currículo.
Tenho um vídeo em LIBRAS com legenda de minha apresentação,
que elaborei para o ensino a distância em LIBRAS e aproveito para as
aulas presenciais. Trabalho com um plano de ensino, em que todo o
conteúdo é detalhado, além de muitos recursos de vídeo. (Entrevista
escrita, Júpiter, Universidade 2, 2014)

Para os surdos com anacusia, ou seja, surdez total, perda total da capacidade
auditiva, ou surdos que não conseguem se expressar oralmente com mais facilidade, o método de ensino poderá contar com o auxílio de intérprete para as aulas
teóricas.

Antes de chegar à sala de aula eu planejo as estratégias que melhor vão
se adequar à turma de ouvintes que não possuem nenhum conhecimento de LIBRAS. Chego e cumprimento a todos, mostro desenhos
dos sinais sempre com os contextos de LIBRAS, mas vejo que entre os
ouvintes sempre tem alguns que possuem maior facilidade em
perceber os sinais ou os gestos e outros que possuem certas dificuldades. (Entrevista sinalizada, tradução de Cleuzilaine, Vênus,
Universidade 1, 2014)

É perceptível que a comunicação é um dos fatores principais para esses
professores estabelecerem o ensino e o entendimento de algumas situações. Posto
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isso, perguntamos: como é realizada a comunicação em sala de aula dos professores surdos com os alunos ouvintes?
Eu noto que em alguns momentos há falta de comunicação minha com
os alunos ouvintes, pois estes esquecem os sinais que já foram
ensinados no início da aula. (Entrevista sinalizada, tradução de
Cleuzilaine, Vênus, Universidade 1, 2014)

Em qualquer aula de idiomas, há fatores como esquecimento da palavra ou
do sinal pelo aprendiz, ou mesmo falta de atenção ou qualquer tipo de distração.
Todavia, é no convívio e durante os estudos que esses fatores são minimizados e,
então, ocorre o aprendizado. Nisso Gobi (2008, p. 69) salienta que “ser aluno
pressupõe ter disponibilidade interior de aprendizagem, aperfeiçoamento e
integração à sociedade. Atitude passível de ocorrer em qualquer fase da vida”.
Na parte teórica, os conteúdos são trabalhados por meio da língua
portuguesa, visto que sou Surdo Bilíngue e domino as estruturas das
duas línguas e por isso lutamos pela implantação das escolas bilíngues,
visto que o domínio de duas línguas é possível. (Entrevista escrita,
Júpiter, Universidade 2, 2014)
Trabalho com teoria e prática para os alunos terem conhecimento. Às
vezes tem alguns poucos alunos que ficam com medo de não conseguir
aprender, mas a maioria dos alunos enfrenta e consegue. Porque para
eles é normal, como se fosse aula de inglês. (Entrevista escrita,
Saturno, Universidade 3, 2014)

Não obstante a prática do ensino, os surdos quando lecionam, automaticamente, proporcionam aos alunos experiências que refletem cultura e identidade
da comunidade surda. Aos poucos a fluidez das aulas de LIBRAS em “LIBRAS”
permite aos alunos aprender e praticar a língua como os professores surdos.
Uma aluna fez oralização, fiz de conta que não entendia, ela parava e
pensava. Ela colocou as mãos na região pubiana “banheiro” e ai
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informei sinal e local do banheiro. Nesta situação a turma toda começa
perceber como reage no final. (Entrevista escrita, Marte,
Universidade 1, 2014).

Nesse relato, pode-se notar que os próprios alunos ouvintes também começam a sinalizar e a pensar em gestos ou mesmo em modos de comunicação que os
envolvem na cultura surda, o que segundo Strobel (2009) é definida como o modo
de o sujeito surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de torná-lo acessível e
habitável, ajustando-o com suas percepções visuais, que contribuem para a
definição das identidades surdas.
Isso significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os
hábitos do povo surdo, como, por exemplo, a própria língua de sinais que é visual:
piscar a luz para chamar a atenção dos surdos, mensagens de textos no celular e
outros artefatos culturais. Dessa forma, destaca-se que para os professores
surdos, bilíngues ou não, algumas situações em sala de aula promovem um
verdadeiro aprendizado para os alunos ouvintes, não só da língua, mas também de
todos os aspectos culturais que envolvem a comunidade surda. Veja o seguinte
relato:

Em uma turma, eles estavam conversando na sala oralmente, eu
chamava atenção deles e nada, sabe o que eu fiz? Fechei meu “note” e
fui embora... eles saíram da sala e foram atrás de mim. E quando me
acharam eles me pediram pra voltar à sala, pronto! Toda vez, que eu
levantava a mão, eles olhavam. (Entrevista escrita, Marte,
Universidade 1, 2014)

No entanto, além da língua de sinais e cultura surda, pode-se falar também
dos surdos como sujeitos que constroem conhecimentos nos diferentes espaços
sociais. Apesar da figura do professor surdo ser a primeira posição profissional de
modelo para a comunidade surda, este também é capaz de se constituir
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academicamente em outras áreas, participando, argumentando e sendo agente de
ações de empoderamento, como afirma o relato de Júpiter (2014):

Eu sou professor Surdo, com o s maiúsculo, porque adoto uma
estratégia de empoderamento, de defesa dos direitos linguísticos,
didáticos, sócio-culturais e psicológicos do sujeito Surdo em defesa da
língua de sinais e das múltiplas manifestações por meio dos artefatos
culturais. (Entrevista escrita, Júpiter, Universidade 2, 2014)

Da mesma forma, Schmitt (2008, p. 122) destaca que é importante que o
grupo surdo participe da universidade ou da comunidade surda, continuando o
movimento de luta pelo direito ao acesso no espaço linguístico/cultural e para
garantir o estudo e a pesquisa em educação de surdos em nível de graduação e
também pós-graduação, mestrado e doutorado.

6 CONCLUSÃO

O estudo em questão buscou não apenas caracterizar as estratégias de
ensino de LIBRAS no ensino superior, mas também compartilhar o conhecimento
de quem é o professor surdo e o professor ouvinte de LIBRAS. Nesse sentido,
propôs-se um detalhamento sobre o ensino e aprendizagem de LIBRAS sob a
ótica do professor de LIBRAS, independentemente de ser surdo ou ouvinte, e o
relato de alunos ouvintes que estudam a disciplina de LIBRAS com esses
professores.
Percebe-se, contudo, que as disciplinas de LIBRAS ainda se encontram em
estágio inicial em muitas universidades, sendo oferecida em apenas um semestre.
Notamos que mesmo com a conquista do espaço acadêmico pelos professores
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surdos, estes ainda enfrentam desafios de ordem social e linguística na atuação
como professores de alunos ouvintes na graduação.
No entanto, também observamos que os discursos mudam quando os alunos
experimentam aulas com professores surdos, o que contribui positivamente para a
formação dos graduandos e desmitifica vários estereótipos enraizados nas
sociedades ouvintes a respeito do surdo.
Os discursos de segregação contra o professor surdo são fortes, são
mascarados e atingem principalmente as oportunidades de formação e de atuação
desse profissional. Parece haver ainda nos dias atuais uma linha divisória invisível
que limita quem são os surdos e quem são os ouvintes na comunidade surda e na
comunidade ouvinte. Porém, é por intermédio de estudos sobre a comunidade
surda e a abertura dos espaços sociais e educacionais para esses sujeitos que
surgirão novos discursos e novas pedagogias com relação aos surdos na
comunidade ouvinte, de forma igualitária.
E, finalmente, como afirma Reis (2007, p. 96), “isso leva a compreender o
professor surdo a partir da transgressão pedagógica vinculado à questão da pósmodernidade, em que ele não é visto como centrado e controlador. Ele é visto
como um professor diferente de que se constitui no que ele produz, se relaciona, se
altera com o Outro, que está na marca da heterogeneidade”.
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7
INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE
NO CURSO DE ENGENHARIA
ELÉTRICA DA UFSJ
Larissa Medeiros Marinho dos Santos
José Francisco Simplício da Silva
Lídia Mara Fernandes Lopes

1 INTRODUÇÃO

Para se pensar questões como acessibilidade e inclusão no ensino superior,
torna-se necessária uma análise de todas as condições de acesso das pessoas com
deficiência ao ambiente universitário, tanto no que se refere aos aspectos sociais e
didático-pedagógicos quanto àqueles que se referem ao ambiente físico e tecnológico. Considera-se que o conhecimento das condições de acesso é necessário para
o planejamento e organização dos cursos e dos espaços da universidade, além de
gerar ideias para a criação e desenvolvimento de tecnologias assistivas que facilitem os processos de ensino e aprendizagem.
Esses fatores, juntamente com a intenção da Universidade em abrir um
curso de Engenharia Eletrônica com Ênfase em Acessibilidade nos levaram a
realizar um estudo de caso do curso de Engenharia Elétrica da UFSJ, cuja perspectiva é contribuir para a inclusão de pessoas com deficiência nesse contexto,
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a partir da identificação dos aspectos físicos, humanos e tecnológicos já existentes
e de propostas de modificações.
Temas como acessibilidade, espaço/mobilidade e tecnologias assistivas
permearam este trabalho, que incluiu três etapas de investigação. Na primeira foi
realizada uma busca por referências e trabalhos sobre tecnologias assistivas. Na
segunda visitamos os laboratórios da Engenharia Elétrica e registramos aspectos
referentes ao mobiliário, aos equipamentos e aos materiais utilizados. E na terceira etapa foram conduzidas entrevistas com alunos, professores e técnicos do
curso. Durante todo esse processo foram coletados vários dados, que foram
analisados com base no método de análise de conteúdo e sempre levando em conta
as questões relacionadas à acessibilidade e tecnologia assistivas.
Destacamos, desde o início, que um dos dificultadores para propostas
concretas de reestruturação, que torna bastante árdua a tarefa de identificar
condições de acessibilidade e propor medidas que melhore as condições desses
ambientes, é a grande variedade de deficiências, que incluem graus variados em
suas próprias classificações. O fato é que em muitos casos é necessário um tratamento personalizado para a pessoa com deficiência, mesmo em termos de espaço
físico. Dessa forma, ao tratar do caso do curso de Engenharia Elétrica, iremos
abordar condições gerais de inclusão, às vezes apresentando alguns exemplos que
aborde condições mais específicas relacionadas a esse caso.

2 O CONTEXTO DE ACESSO À UNIVERSIDADE E AO CURSO DE ENGENHARIA
Como afirmado em capítulos anteriores, existem no Brasil 45,6 milhões de
pessoas com algum tipo de deficiência, esse número corresponde a aproximadamente 24% da população total (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
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IBGE, 2010). É um número significativo de pessoas e indica a importância de
direcionar ações e políticas mais efetivas para a melhoria de condições sociais e
ambientais em todos os aspectos da vida humana, tais como trabalho, lazer,
estudos.
Portanto, é de extrema importância que sejam ampliadas e desenvolvidas
políticas públicas voltadas para o apoio às pessoas com deficiência, como as
promovidas pelo Programa de Acessibilidade na Educação Superior – Incluir, do
Ministério da Educação, iniciado em 2005. O programa visa ao acesso pleno de
pessoas com deficiência no Ensino Superior e abrange todos os espaços das
instituições, além de propor lidar com as questões atitudinais, promovendo
diversas experiências nas universidades brasileiras (MOREIRA; BOLSANELLO; SERGER, 2011).
É necessário que essas políticas tenham como base a promoção dos direitos e
a criação de oportunidades para esses indivíduos. Nesse contexto, as universidades federais exercem um papel fundamental, partindo do pressuposto de que essas
instituições têm entre seus objetivos a viabilização e a criação de igualdade e de
oportunidade.
Consideramos que as universidades têm por dever promover a inclusão,
mas o desafio dessas instituições reside em dois pontos. O primeiro na necessidade
de promover políticas para que mais pessoas com deficiência ingressem na universidade, e o segundo na estruturação de condições apropriadas para que eles
possam se manter e se desenvolver, aproveitando da melhor forma as oportunidades oferecidas.
Para nossa análise, escolhemos o curso de Engenharia Elétrica da universidade, pois além de ser um curso com demandas específicas, parte de seu corpo
docente tem atuado em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia com a
implantação do Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva, um dos quatro primeiros
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núcleos criados na área. Além disso, esse grupo tem entre suas propostas a criação
e implantação de um curso de Engenharia Eletrônica com Ênfase em
Acessibilidade, para o qual estão previstas 20% das vagas, em cada processo
seletivo, destinadas a pessoas com deficiência.
Para o caso do curso de engenharia, a questão da estrutura é agravada pela
exigência de laboratórios que incluem equipamentos variados, muitos com peças
pequenas, que são utilizados para o desenvolvimento de estudos e de experimentos. Esses laboratórios são importantes para a formação dos futuros engenheiros
devido à necessidade de práticas no campo de estudo; contudo, para que sejam
inseridos estudantes com deficiência nesse contexto, observamos que certas
medidas devem ser tomadas, tanto no sentido de preservar a segurança quanto o
acesso. Questões como o espaço para se mover (mobilidade), por exemplo, se não
estiver dentro dos critérios de acessibilidade regulamentados pela NBR9050
(ABNT, 2004), podem tornar as condições de locomoções inviáveis para um
cadeirante, ou, ainda, os pequenos circuitos elétricos utilizados que, caso não haja
uma lupa adequada ou um modelo tátil, podem ser um desafio para uma pessoa
com visão reduzida ou para uma pessoa cega.

2.1 A deficiência, acessibilidade e tecnologias assistivas

De acordo com Costa e Corrêa (2009, p. 8), deficiência é “[...] todo e qualquer comprometimento que afeta a integridade da pessoa e traz prejuízos na sua
locomoção, na coordenação de movimento, na fala, na compreensão de informações, na orientação espacial ou na percepção e contato com as outras pessoas”.
Devido a esses comprometimentos, a deficiência pode gerar dificuldades
para a pessoa com deficiência executar algumas atividades comuns àquelas
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pessoas sem deficiência, ou outras limitações, tanto no que se refere à vida cotidiana quanto à formação acadêmica e/ou à conquista do mercado de trabalho e
manutenção de emprego. Diante desse quadro, a Constituição Federal de 1998
dispensou tratamento diferenciado às pessoas com deficiência. Tratamento
diferenciado visando à igualdade de relações e garantia dos direitos fundamentais,
direito à liberdade, à segurança, à igualdade perante a lei, ao trabalho, à associação para fins políticos, à saúde, à moradia, à educação, à cultura, etc. (Declaração
Universal dos Direitos Humanos, 1948).
Legalmente falando, esses direitos no Brasil foram definidos a partir do
Decreto Federal nº 3.298/99 (art. 3º, I e 4º), alterado pelo Decreto nº 5.296/04 e
uma série de outras leis que definem e estabelecem práticas e direitos, tais como a
Lei nº 13.465/00, que estabelece as concessões de benefícios pelo Estado
Brasileiro (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009); a Lei nº 10.098/00 que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; e a Lei nº 10.048/00 que
estabelece prioridade de atendimento às pessoas que especifica.
No quadro legislativo são definidos os tipos de deficiência, são estes: deficiência física, mental (intelectual), visual e auditiva; deficiência múltipla e de pessoa com
mobilidade reduzida. Deficiência física é compreendida como o comprometimento à
mobilidade, tais como coordenação motora ou da fala, com causas neurológicas,
ortopédicas, neuromusculares, congênitas ou adquiridas. Deficiência visual se
caracteriza por uma limitação no campo visual, variando da cegueira total à visão
subnormal. Deficiência auditiva inclui a perda total ou parcial da compreensão do
som por meio do aparelho auditivo. Deficiência mental (intelectual) é definida
como o atraso ou lentidão no desenvolvimento intelectual, percebido na fala, na
escrita ou na maneira de se deslocar, podendo variar do nível leve ou profundo
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009).
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Contudo, independentemente das definições legais, Omote (1994) aponta
que a compreensão sobre as deficiências dependem das experiências prévias de
cada um, o que faz diferença tanto em relação à interpretação, às crenças, quanto
em relação à forma de agir de cada um. O autor aponta para o fato de que todos
somos diferentes, mesmo que para alguns essas diferenças possam ser consideradas bizarras, incomuns, o que nos leva à estigmatização e ao conceito de audiência
que são os “outros” nessa relação.
Omote (1994) esclarece a importância da perspectiva da audiência ao
trabalhar a distinção, as relações, e as reações que ocorrem entre uma pessoa com
deficiência e uma pessoa sem deficiência:

As reações apresentadas por pessoas comuns face às deficientes ou às
deficiências não são determinadas única nem necessariamente por
características objetivamente presentes num dado quadro de
deficiência, mas dependem bastante da interpretação, fundamentada
em crenças científicas ou não, que se fez desse quadro. (p. 68)

Omote (2004) aponta que a questão das características biológicas/naturais
das deficiências que podem ser apontadas como vantajosas ou não, fazem sentido
se forem observadas do ponto de vista psicossocial, tendo em vista que isso depende de aspectos subjetivos que a levam serem consideradas de acordo com cada
indivíduo e seu grupo social. Para o autor, o que define o processo é aqueles que
estão envolvidos na relação, os julgamentos, a compreensão e significado atribuído à deficiência. Nessa perspectiva, destacamos o chamado Modelo Social da
deficiência, baseado nas Ciências Sociais, e compartilhado por aqueles que veem a
deficiência enquanto uma desvantagem social, acreditam que uma reestruturação
no âmbito social permitiria à pessoa com deficiência agir de acordo com as suas
capacidades (AMIRALLIAN et al., 2000).
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A deficiência, para Guimarães (2008), é uma relação de desajustes relacionados à capacidade de aquisição de novas habilidades, à vivência dessa habilidade
nos contextos e aos recursos que o espaço construído oferece para tal experiência.
O conjunto desses três aspectos disfuncionais seria considerado deficiência e a
partir desse raciocínio uma pessoa que pudesse aprender as habilidades, utilizar o
espaço e vivenciar um contexto específico não poderia ser vista como tendo uma
deficiência. O conceito de inclusão, nessa perspectiva, estaria na oferta de condições que tornariam os contextos acessíveis a todos (SASSAKI, 1999).
Assim, é na perspectiva do Modelo Social (CARVALHO-FREITAS, 2009;
BAMPI; GUILHEM; ALVES, 2010) que compreendemos que para a inclusão
faz-se necessário, portanto, o desenvolvimento de ferramentas e instrumentos que
possibilitem a atuação das pessoas nos seus contextos, e nesse âmbito estão
incluídas as chamadas Tecnologias Assistivas e de Acessibilidade.
Considera-se que foi em 1988 que o termo Tecnologia Assistiva (TA) foi
oficialmente criado, inicialmente como um elemento jurídico dentro da legislação
norte-americana nas leis que compõem o chamado Ato dos Americanos com
Deficiência (ADA) – American with Disabilities Act – (BERSCH, 2013;
RODRIGUES; ALVES, 2013). Essas leis visam à promoção dos direitos das
pessoas com deficiência, garantem serviços especializados e preveem o investimento de recursos públicos em recursos e tecnologias que se façam necessários
para uma vida independente e produtiva. (BERSCH, 2013).
Bersch (2013) afirma que o termo é considerado novo, mas, como indicam
Rodrigues e Alves (2013), está em ascensão e é usado para se referir aos recursos e
serviços que permitem proporcionar ou ampliar as habilidades, recursos e serviços que facilitam a vida das pessoas com deficiência e as incluem enquanto cidadãos de direito que necessitam e que venham favorecer uma vida mais independente, produtiva e incluída no contexto social geral. Segundo Galvão Filho
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(2009), as TAs, em um sentido mais amplo, são muito mais do que instrumentos,
artefatos ou ferramentas, pois incluem metodologias, processos ou serviços; seria
qualquer equipamento, produto ou sistema que torna possível a essas pessoas uma
melhor qualidade de vida. Estes permitem uma vida plena e funcional, e entre eles
podemos incluir desde brinquedos adaptados quanto uma bengala; equipamentos
tecnológicos, além de próteses e órteses.
Segundo Cohen (1993), a acessibilidade deveria contemplar todas as
pessoas. Não deve ser um benefício apenas para as pessoas com deficiência, mas
uma ação para a população em geral, independentemente de sua condição física,
cognitiva, sensorial ou social. Nesse caso, as TAs podem ser vistas como ferramentas que facilitariam esse acesso para todos aqueles que, por algum motivo, mesmo
que temporário, delas necessitem, permitindo assim a mobilidade e a participação
de todos na vida social. Essas vivências, por sua vez, são por nós consideradas
como essenciais para o desenvolvimento da pessoa, pois implicam em contato com
“outros”, com o contexto e com a vida social.

2.2 O desenvolvimento da pessoa e a relação com o ambiente
Para compreender a relação entre acesso e mobilidade e o desenvolvimento
da pessoa, no seu contexto e no seu ambiente, partiremos de pressupostos da
abordagem bioecológica do desenvolvimento humano proposta por Urie
Bronfrenbenner (2011), que é derivada, segundo o autor, das suas experiências
com Kurt Lewin e da fórmula clássica que indica que comportamento é uma
função conjunta da pessoa e do ambiente [C = f(P,M)]. Segundo Bronfenbrenner
as características da pessoa em um dado momento de sua vida são uma função
conjunta das características individuais e do ambiente ao longo do curso de sua
vida naquele dado momento.
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Assim, o modelo proposto por Bronfrenbenner defende que o desenvolvimento constitui uma interação recíproca entre a pessoa e seu contexto através do
tempo. Isso se dá por meio de um processo de interações recíprocas da pessoa com
outros e com os seus contextos. Processo é definido como relação entre o ambiente
e as características da pessoa em desenvolvimento. A proposta é que para a
compreensão do desenvolvimento da pessoa sejam estudados quatro núcleos que
ele considera serem inter-relacionados: o Processo, a Pessoa, o Contexto e o
Tempo (PPTC) em uma perspectiva não reducionista.
O seu foco de análise varia desde os processos genéticos ou fisiológicos até
os processos culturais e interações sociais. É importante atentar para os diferentes
sistemas, que incluem as relações da pessoa com seu microssistema, ou aquele em
que ela está cotidianamente (família, por exemplo), até o macrossistema, formado
por aspectos mais globais como valores, crenças, políticas públicas, que influenciam na vida dos indivíduos. Isso significa conceber que o desenvolvimento
depende de múltiplas influências e não mais apenas influências unidirecionais,
além de um tempo histórico. Ou seja, os aspectos que interferem na vida das
pessoas e que podem ser reduzidos se estas não tiverem a acessibilidade a todos os
espaços sociais.
Para Krebs (2006), a inclusão se trata de uma questão extremamente
complexa e, por isso, ela só pode ser discutida à luz de alguma teoria do desenvolvimento e, para ele, a escolha de toda abordagem dá o suporte teórico por seu
potencial em explicar a indissociabilidade entre a pessoa em desenvolvimento e os
contextos em que ela está inserida. É em relação a esse contexto que inserimos a
questão da acessibilidade no curso de Engenharia Elétrica da Universidade
Federal de São João del-Rei com o conceito de mobilidade, proposto por Gunther
(2003, p. 279) como “o elo que possibilita a relação recíproca entre pessoa e
espaços físicos nos Estudos Pessoa-Ambiente é constituído pela mobilidade, enquanto
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comportamento e experiência frente às affordances do espaço físico”. A Psicologia
Ambiental, da qual Gunther é um dos principais expoentes, defende o estudo
dessa interação recíproca entre pessoa e o seu ambiente, ou cenário, em que ela
está inserida e, essas relações, acontecem mediante mobilidade.
Mobilidade, de acordo com Sousa e Sousa (2009), é o deslocamento social
no espaço urbano; para eles, a mobilidade é tida como a habilidade de se movimentar em decorrência de condições físicas econômicas, que num sentido mais amplo
significa não apenas a quantidade de lugares que as pessoas vão, mas sim a facilidade de acesso que se tem a esses lugares. E é nesse sentido que se considera
acessibilidade neste capítulo, como facilidade de acesso, facilidade em atingir os
destinos desejados.
Sousa e Sousa (2009) citam que muitos aspectos psicológicos e habilidades
cognitivas são vulneráveis à sobrecarga de alguns estímulos, estímulos esses
muitas vezes presentes no ambiente em que a pessoa está inserida, ainda afirmam
que:
[...] quanto mais adequados os meios de acessibilidade, mais segura e
fácil será a transição do individuo, além de apontar para uma menor
tendência no desenvolvimento de alguns problemas psicológicos nos
indivíduos que as utilizam, tais como estresse e suas relações com
aspectos orgânicos como o uso de substâncias psicoativas como o
álcool, cigarro, entre outras. (SOUSA; SOUSA, 2009, p. 8)

Levando em consideração essa importância é que se propõe o estudo da
acessibilidade em um curso de Engenharia Elétrica, considerando mobilidade um
fator de extrema importância não apenas como fator de acessibilidade física, mas
também como fator de influência na saúde mental dos indivíduos inseridos em um
determinado ambiente.
Na investigação aqui relatada, o nosso objetivo foi identificar os aspectos
físicos, humanos e tecnológicos do curso de Engenharia Elétrica da UFSJ para a
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inclusão de pessoas com deficiência. Lembrando que esse conhecimento é necessário para o planejamento e organização desse e de outros cursos da universidade
e, também, como contribuição para a criação de tecnologias assistivas que facilitem os processos de ensino e aprendizagem.

3 INTERVENÇAO – A CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO NO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Conforme mencionado anteriormente, este foi o resultado de um estudo de
caso no curso de Engenharia Elétrica da UFSJ (Universidade Federal de São
João del-Rei), realizado em três etapas: 1. busca por documentos relacionados ao
curso e investigação bibliográfica sobre o tema acessibilidade e tecnologias
assistivas; 2. visita técnica aos laboratórios da Engenharia Elétrica e entrevista
com o responsável técnico; e 3. entrevistas com alunos e professores do curso de
Engenharia Elétrica.
Para uma melhor compreensão dos desafios encontrados, foi realizado, em
primeiro lugar, um trabalho de levantamento bibliográfico visando definir deficiência, tecnologia, mobilidade e os fatores associados. Mais especificamente, a
análise bibliográfica foi feita por intermédio de pesquisa e coleta de artigos científicos e monografias encontradas nas plataformas Google Acadêmico e SciELO
(Scientific Electronic Library Oline). Foram encontrados 22 artigos científicos,
duas monografias e uma dissertação de mestrado. Esses textos coletados são
publicações entre os anos de 2000 e 2012. Entre os 22 artigos, para fim deste
trabalho, foram adotados oito artigos; das monografias apenas uma delas foi
adotada, juntamente com a dissertação. Desses textos foram extraídos conceitos e
dados referentes à acessibilidade, tecnologias assistivas e inclusão de pessoas com
deficiência no ensino superior. Em segundo lugar, foi conduzida uma análise de
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documentos que fundamentam o curso de Engenharia Elétrica, tais como o
Projeto Pedagógico (CONEP, 2009); o currículo e ementário de 2006 e 2009; e a
proposta inicial para o curso de Engenharia Eletrônica com ênfase em acessibilidade.
A visita aos laboratórios foi acompanhada de um técnico que foi responsável
por apresentar o funcionamento dos laboratórios, explicando a função das diversas máquinas e equipamentos. Durante a visita foram feitas algumas perguntas ao
técnico referente a condições dos laboratórios de receber alunos com deficiência.
Essa conversa foi gravada e posteriormente transcrita. Além da entrevista, os
laboratórios foram fotografados e foram observados alguns aspectos referentes à
acessibilidade e estrutura do prédio, tomando por base as normas da NBR9050
(ABNT, 2004). Buscamos compreender, também, aspectos didático-pedagógicos
sobre condições que pudessem ser facilitadoras ou inibidoras para a inserção de
alunos com deficiência nesses laboratórios e conversar sobre as condições humanas que poderiam tornar essas condições inibidoras mais brandas.
Na terceira parte do trabalho, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com professores e alunos. Foram entrevistados quatro professores (Marcela,
Joana, Carlos e Felipe) e cinco alunos (Marcos, Karmen, Diogo, José e Pedro).
Entre os professores entrevistados, foram três do Departamento de Engenharia
Elétrica e uma professora do Departamento de Geografia, aqui denominada
Marcela, identificada como informante-chave no que se refere a tecnologias
assistivas para pessoas com deficiência visual. Participaram três alunos da graduação em Engenharia Elétrica e uma aluna de mestrado (Karmen), além de um
graduando em Administração (Diogo), considerado informante-chave por ter
experiência com pessoas com deficiência.
As entrevistas foram gravadas e transcritas para posteriormente serem
analisadas junto com o referencial teórico e os dados da visita técnica. As entrevistas foram lidas e relidas, a partir de uma leitura flutuante, e a seguir foram
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identificados os principais temas tratados pelos participantes, sempre levando em
conta as questões relacionadas à acessibilidade e à tecnologia assistivas. Para fins
deste trabalho, os nomes de todos os participantes foram alterados, visando
preservar suas identidades na análise dos resultados. Questões como a maneira
como as pessoas veem a acessibilidade, importância das Tecnologias Assistivas,
condições de laboratórios para receber alunos com deficiência, entre outras,
foram alguns dos pontos levantados nessas entrevistas.

3.1 Acessibilidade no curso de Engenharia Elétrica da UFSJ

Serão apresentadas, a seguir, as principais informações, aqui denominadas
categorias, identificadas por meio das entrevistas e visita técnica feitas com foco
nos objetivos deste estudo. Com base nessas entrevistas e visita técnica, foram
feitas análises e discussões de questões abordadas neste estudo, levantando
pontos e contrapontos entre a visão do pesquisador, dos participantes e do referencial teórico.

3.1.1 Como acessibilidade e tecnologias assistivas são vistas pelos
participantes e qual a sua importância na vida acadêmica

A presente categoria tem por objetivo apresentar as visões dos participantes
com relação à acessibilidade e tecnologia assistiva, bem como o debate dessas
áreas nas universidades. Alguns participantes veem a acessibilidade como um
meio de inclusão de pessoas com deficiência, para que essas pessoas possam estar
integradas à sociedade participando de forma ativa. A compreensão do tema
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parece não abranger a perspectiva da acessibilidade para todas as pessoas com ou
sem deficiência, tal como proposto por Cohen (1993). Pode-se perceber essa visão
através do relato de um aluno e de uma aluna:

Acessibilidade é incluir as pessoas com deficiência na sociedade, de tal
modo que elas não se sintam excluídas ou segregadas e tenham total
adaptação para poderem ser produtivas e felizes. (Marcos)
Na minha opinião, acessibilidade significa inclusão de pessoas com
deficiência, por meio da eliminação de barreiras. (Karmen)

Enquanto os participantes que têm mais experiência com pessoas com
deficiência veem a acessibilidade como uma condição necessária para todas as
pessoas viverem de forma digna, independentemente de serem pessoas com
deficiência:

Acessibilidade é você dar condições para qualquer tipo de pessoa, seja
com deficiência ou sem, acessar qualquer ponto dentro da instituição.
(Diogo, Administração)
Acessibilidade eu entendo, independente de ter deficiência física ou
não, você tem que ter acessibilidade aos lugares, mesmo as pessoas
que são consideradas normais, às vezes elas não têm acesso a determinados lugares, a determinados espaços físicos porque não é adequado,
então, muitas vezes você não considera uma pessoa obesa com uma
necessidade especial e ela tem, ela às vezes não entra em um ônibus,
ela não tem um lugar reservado em um teatro, em um cinema, então
acessibilidade é para todos. (Marcela, Geografia)

O restante dos outros participantes, professores e alunos, concordam com a
ideia de que a acessibilidade está relacionada com o acesso de todos aos meios que
integram a vida social, sejam prédios, transporte, instituições educacionais ou
qualquer outro tipo de instituição ou local físico.
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Quanto ao tema tecnologias assistivas, houve um consenso entre os participantes em relacionar as TAs como uma tecnologia ou um meio para promover
acessibilidade (RODRIGUES; ALVES, 2013).
A Tecnologia Assistiva é você colocar a tecnologia a serviço de pessoas
que possuem alguma necessidade especial. (Carlos)
Tecnologia assistiva é toda tecnologia que contribui para a acessibilidade. (José)
Neste contexto, o desenvolvimento de tecnologias assistivas visa
fornecer para essas pessoas produtos que possam auxiliá-las no seu
dia a dia, ajudando-as a realizar tarefas cotidianas e proporcionando a
elas uma maior independência. (Karmen)

Bersch (2013) ressalta que a Tecnologia Assistiva é composta de recursos e
serviços. Os recursos são todo e qualquer item, equipamento ou parte dele,
produto ou sistema fabricado em série ou sob medida utilizado para aumentar,
manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Essa
visão está relacionada com as opiniões dos participantes que entendem a
Tecnologia Assistiva como meio de melhorar as capacidades das pessoas com
deficiência. Um fato que deve ser levado em conta é a forma como as Tecnologias
Assistivas são desenvolvidas – nem sempre há a participação da pessoa com
deficiência no desenvolvimento dessa tecnologia, ou não há o conhecimento por
parte dos desenvolvedores, das reais necessidades daqueles que vão utilizar essas
tecnologias, isso pode ser percebido pelo comentário de um participante.
A Tecnologia Assistiva eu vejo que ela contribui muito para tornar
esses lugares acessíveis, desde que quem desenvolva escute para
quem ela está sendo desenvolvida, porque ao longo da minha trajetória eu vi muitas pessoas cegas falar que os equipamentos pareciam que
não tinham sido testados e aí em vez de eles tornarem acessíveis, eles
acabam tornando incômodo ou gera situações desagradáveis, porque
são equipamentos às vezes grandes, feios, esquece um pouco da
estética. (Marcela)
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Quanto à importância de discutir e criar ações que promovam acessibilidade e desenvolvimento de Tecnologia Assistiva nas universidades, os participantes
concordam que a universidade é um espaço de desenvolvimento intelectual, social
e tecnológico.

A vida universitária é o principal local de suma importância dessas
áreas, tendo em vista de que universidades são centros de desenvolvimento intelectual e tecnológico. Essas áreas devem estar presentes na
vida universitária tanto para serem usufruídas por pessoas com
deficiência como para serem desenvolvidas pesquisas e avanços sobre
as mesmas. (Pedro)
Como a universidade é um direito de todos, essas áreas contribuem
para que as pessoas com algum tipo de deficiência possa ter acesso ao
conhecimento. (José)

A partir dessas análises, fica caracterizada que existe uma diferença de
opinião em relação à acessibilidade, de acordo com a perspectiva da qual ela é
abordada e as experiências prévias com o tema. A acessibilidade é vista como um
meio de proporcionar acesso às pessoas com deficiência ou proporcionar acesso a
todos. As Tecnologias Assistivas, no entanto, são abordadas pelos participantes
como meio de promoção de acessibilidade. Existe uma confirmação por parte de
todos os participantes da importância da discussão dessas duas áreas na vida
acadêmica.

3.1.2 Acessibilidade em laboratórios – Limitações e estratégias de melhoria

Esta categoria apresenta os principais problemas encontrados em relação às
condições de acessibilidade nos laboratórios; bem como as possíveis soluções para
essas alternativas, objetivando o enfrentamento desses problemas. Há um consenso
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de que os laboratórios não estão em condições de receber alunos com deficiência,
seja pela própria arquitetura do prédio ou pelo uso de componentes de difícil
manuseio. Essas limitações podem ser percebidas nos relatos a seguir.

Em primeiro lugar, uma das barreiras é o acesso e a estrutura dos
laboratórios, que geralmente possuem uma pequena entrada na qual é
difícil a passagem de cadeira de rodas, espaço pequeno para a
circulação dos alunos e bancadas de altura elevada. Em segundo
lugar, o uso de materiais de difícil manuseio, como, por exemplo,
componentes eletrônicos, que são muito pequenos e assim difíceis de
visualizar e de manipular, dependendo do tipo de deficiência que a
pessoa possui. (Karmen)
O prédio antigo onde estão os laboratórios da engenharia não tem
nenhuma acessibilidade, você vê que na chegadinha há um escadinha,
é um monte de degraus altos, então um cadeirante não teria como
chegar no laboratório. O prédio novo é um pouco mais acessível, mas
se você for pensar como você vai chegar no prédio novo por cima lá
você tem uma estradinha toda ruim, aqui por baixo você tem escadinha que é um caminho estreito pra você chegar até o prédio novo,
então é bem ruim. Dentro dos laboratórios, pelo menos nos antigos, eu
tenho quase certeza que as bancadas não estão adaptadas pra
deficientes, então é bem ruim, realmente não está preparado pra
pessoas com deficiência. (Pedro)

Pedro destaca o fato da chegada do prédio novo que não atende as reais
necessidades de um cadeirante, dificultando o que chamamos de mobilidade
(GÜNTHER, 2003). O diagnóstico feito na visita técnica confirma os itens
relatados acima. No prédio novo do curso, os elevadores estreitos também dificultam a locomoção de cadeirantes. Outro fato levantado é quanto à segurança nos
laboratórios, devido à natureza do curso, que lida com máquinas e equipamentos
mecânicos e elétricos.

Eu acredito que é a própria natureza da Engenharia Elétrica que é a
segurança, mesmo tendo turmas com alunos sem deficiência a
preocupação maior é a segurança com máquinas mecânicas e ao
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mesmo tempo a parte elétrica que proporciona perigo isso da parte de
segurança. Da parte de acesso ainda tem que se mudar bastante os
laboratórios, a princípio eles não têm uma bancada com acesso mais
indicado, geralmente os laboratórios têm quatro ou mais bancadas,
uma poderia ser com acesso facilitado para os alunos com deficiência.
(Carlos)

Essas são apenas algumas das dificuldades citadas, mas existem outras que
não foram citadas, e ainda aquelas que não foram percebidas, mas que vão aparecer à medida que pessoas com deficiência entrarem no curso. Mediante as diversas
constatações, criar soluções se torna uma tarefa difícil que exige soluções que
sejam flexíveis e que possam ser adaptadas às diferentes necessidades. Como
exposto pelo professor:

Uma forma parte da própria construção dos laboratórios que exige a
necessidade de espaços mais dinâmicos onde se tem uma maior
flexibilidade para fazer mudanças e atender as reais necessidades dos
deficientes. Esses laboratórios requerem uma análise de cada
deficiência para criar soluções que atendam ao máximo às diversas
necessidades. Outra forma é o treinamento dos profissionais que vão
lidar com esses alunos e a utilização de profissionais de várias áreas
como terapeutas ocupacionais, engenheiros, pedagogos. Lembrando
sempre que há outros alunos que não são portadores de necessidades
especiais e que não podem ser prejudicados, se não você cria um
mecanismo de exclusão. É necessário criar um ambiente integrado e
solidário. (Felipe)

Normalmente isso é muito amplo e depende de cada pessoa e das características da sua deficiência, assim, a princípio, não tem como determinar algo que seja
uma solução para todos os casos. É necessário observar caso a caso, porque
quando falamos em dificuldade de acesso existem vários e vários casos, então não
há uma resposta única. De qualquer forma, pensando em deficiências físicas, os
princípios da NBR9050 (ABNT, 2004) poderiam facilitar o acesso de todos e, ao
mesmo tempo, deixar o caminho pronto para mudanças mais específicas.
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Outro aspecto citado pelos participantes, além da questão de adaptação dos
prédios e do mobiliário, é a questão didático-pedagógica, como a capacitação de
profissionais. Isso fica bem demonstrado nas seguintes falas:

Adaptação dos laboratórios para que possam receber plenamente
pessoas com todos os tipos de deficiências, treinamento de técnicos e
do corpo docente e contratação de pessoas que ajudem nesse processo. (Marcos)
No primeiro aspecto mencionado é necessário fazer adequações no
espaço físico para que os estudantes com deficiência possam ter
acesso facilitado aos laboratórios, como, por exemplo, o alargamento
das entradas, a construção de rampas e a colocação de bancadas mais
acessíveis. Quanto ao segundo aspecto, o desenvolvimento de kits
didáticos voltados para cada tipo de deficiência, visando facilitar o
entendimento e a manipulação do usuário pode ser uma excelente
alternativa para garantir às pessoas com deficiência o seu aprendizado, sua autonomia e seu desenvolvimento nas disciplinas. (Karmen)

Percebe-se que a multiplicidade de necessidades enfrentadas por pessoas
com deficiência requer um constante aprendizado e um dinamismo para adaptar
espaços, treinar pessoas e desenvolver novas ferramentas que sejam realmente
compatíveis com cada necessidade especial (MOREIRA; BOLSANELLO;
SEGER, 2011).

3.1.3 Contribuições da inserção de alunos com deficiência para a comunidade acadêmica

A presente categoria analisa como a inserção de alunos pode contribuir para
o desenvolvimento acadêmico. Os participantes da pesquisa relataram que a
presença de pessoas com deficiência pode contribuir para a comunidade acadêmica.
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Segundo relatado por um participante, pode contribuir para uma mudança
cultural de como a deficiência é vista.
Eu acredito que sim, porque todos nós temos necessidades especiais e
eu vejo que a pessoa com deficiência não é incapaz de aprender. Você
tendo no curso uma pessoa com determinada deficiência e ao em torno
os outros, todos começam a ver que ela é capaz de fazer as coisas que
os demais fazem, às vezes se destacando intelectualmente, você vai
quebrando algo cultural que é associar uma deficiência a um monte de
deficiências, às vezes a pessoa é cega, ela não é capaz de aprender isso,
o problema dela é só visual, a mente dela não tem problema nenhum.
Se você der condições pra ela aprender, ela vai aprender como
qualquer pessoa, então isso torna as pessoas mais humanas e você vai
quebrando os preconceitos. … Então, eu acho que aos poucos você
vai fazendo isso. Tem uma resistência de início, eu acredito que sim,
nós não estamos habituados a isso, vivemos num mundo onde,
principalmente, a mídia divulga um corpo perfeito, uma mente
perfeita e quem que é o padrão da mídia? Ninguém de nós comum tem
aquele padrão de mídia que é um padrão que realmente não existe.
Então, acho que essa seja a maior contribuição para todo mundo e
para a pessoa com deficiência, ter o mesmo direito que nós, que é estar
dentro da universidade. (Marcela)

Felipe, um dos professores, destaca o componente emocional que esses
alunos podem trazer consigo, eles podem ser uma fonte de inspiração para outros
alunos. Além do fato de esses alunos com deficiência saírem de uma condição de
dependência para uma de liderança.
Sim, acho que contribui e muito, esses alunos podem trazer uma nova
forma de olhar o mundo e de inspirar as pessoas. Há uma grande
contribuição para o desenvolvimento humano de todos que estejam
envolvidos nesse processo e ajuda na formação de profissionais que
estejam mais bem qualificados para lidar com diferenças e com
dificuldades que todos possam vir a enfrentar durante suas carreiras.
E, por outro lado, as pessoas com deficiência vão sair de uma condição
de dependência para assumir posições de liderança. (Felipe)

Para o curso de Engenharia, considera-se que a presença de alunos com
deficiência pode ativar o interesse dos outros alunos nas questões referentes à
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acessibilidade e Tecnologia Assistiva, fazendo com que surjam novas pesquisas e
metodologias.

Sim, acredito que pessoas com deficiência têm muito a contribuir para
a universidade, em muitos casos essas pessoas não possuem seu
cognitivo afetado e podem ser excelentes alunos, contribuindo para o
desenvolvimento de sua turma. Por outro lado, proporcionar a
convivência dos estudantes com essas pessoas estimula a conscientização, faz com que os alunos reflitam mais sobre essa área e tenham
interesse em desenvolver projetos nessa linha de pesquisa e, além
disso, pode estimular a cooperação e a integração entre alunos.
(Karmen)
Sim. Novas metodologias de ensino que podem contribuir para o
ensino de todos os alunos, criação de novas tecnologias assistivas,
reconhecimento de outros alunos com deficiência, e uma visão
diferenciada dos alunos e futuros profissionais. (José)

Seja mudando a visão das pessoas em relação à deficiência, seja promovendo independência e maior autonomia (ou para a criação de um ambiente integrado
e com o fortalecimento das relações entre os diversos integrantes de uma instituição de ensino), o acesso de alunos com deficiência no ensino superior é um direito
e uma maneira de promover igualdade de oportunidades (MOREIRA;
BOLSANELLO; SEGER, 2011).

3.1.4 A importância dos recursos humanos no processo de acessibilidade e no aprendizado de alunos com deficiência

Participantes do estudo destacaram como fundamental a presença de
pessoas preparadas para lidar com alunos com deficiência, para que estes se
integrem e possam ter condições de aprender e desenvolver suas habilidades.
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Muitas vezes, os recursos humanos não têm o devido preparo para atender à
demanda desses alunos, isso acaba se tornando um problema. Como mencionado
a seguir:
Eu vejo que ainda é um caso muito novo, durante muito tempo a
deficiência foi tratada como incapacidade. Acredito que a gente teve
um grande avanço nesse sentido, mas essas pessoas ainda têm
dificuldade de chegar ao nível superior, por problemas até do ensino
básico, muitas vezes não têm acesso ao ensino superior. Eu vejo como
maior problema ainda são os recursos humanos, é você trabalhar com
o ser humano, muitas vezes conscientizar a pessoa que vai trabalhar
com essa pessoa deficiente, que ela tem uma deficiência física e não
intelectual, ela tem a capacidade de aprender como qualquer um.
(Marcela)

A presença de profissionais de áreas diversas e com conhecimentos em
aspectos relacionados às necessidades educacionais especiais específicas de cada
um e sobre as possíveis ferramentas e instrumentos para a adaptação de conteúdo,
que possam ser usadas para auxiliar as pessoas com deficiência, assim como toda
tecnologia, pode ser um diferencial para tornar a vida dessas pessoas, nas universidades, mais fácil e com maior aproveitamento das oportunidades oferecidas
pelas instituições (MOREIRA; BOLSANELLO; SEGER, 2011).

3.1.5 Descrição de algumas tecnologias assistivas

Na presente categoria apenas relacionamos uma lista sintética de alguns
tipos de tecnologias assistivas encontradas na literatura, identificadas por categorias, não sendo estas necessariamente as tecnologias mais utilizadas, nem as mais
recentes, pois no momento em que este trabalho está sendo realizado, novas
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tecnologias estão sendo desenvolvidas. Portanto o QUADRO 1 tem como objetivo a exemplificação de algumas tecnologias assistivas.

QUADRO 1
Tipos de tecnologias assistivas

Tecnologias Assistivas

O que são

Exemplos

Adaptações físicas ou órteses

Aparelhos ou adaptações
xadas e utilizadas no
corpo do aluno e que
facilitam sua interação
com o computador.

Cadeiras, faixas,
pulseiras, etc.

Adaptações de hardware

Aparelhos ou adaptações
presentes nos
componentes físicos do
computador e nos
periféricos; ou mesmo
quando os próprios
periféricos em suas
concepções e construção
são adaptados.

Máscara de teclado;
posicionamento do
mouse ou teclado,
microfone, etc.

Softwares especiais
de acessibilidade

Programas especiais de
computador que
possibilitam ou facilitam
a interação do aluno
com de ciência com a
máquina.

Softwares de leitura,
opções de
acessibilidade,
simuladores de teclado,
mouse de comunicação
alternativa.

Fonte: Elaborado pelos autores.

As tecnologias apresentadas servem apenas como indicação de possíveis
adaptações em um curso como o de Engenharia Elétrica e para a realidade da
universidade como um todo. Devemos lembrar que as deficiências não são universais, assim como as adaptações necessárias para facilitar o acesso de cada
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participante. A criação dessas tecnologias são um dos objetivos do Núcleo de
Robótica e Acessibilidade da universidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final deste estudo, foi possível concluir que o curso de Engenharia
Elétrica da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) ainda não atende
às reais necessidades de acessibilidade no que tange a seus laboratórios, mas que
essas questões têm sido pensadas, pois há o interesse dos professores e de pessoas
nele envolvidas. Considera-se que aqueles que se formam em engenharia podem
contribuir muito para a questão, e essa preocupação pode ser um diferencial na
formação dos alunos do curso.
A falta de acessibilidade física foi detectada na visita técnica e confirmada
pelas entrevistas realizadas com professores, alunos e técnicos. Conseguimos
identificar alguns elementos, que comprometem a acessibilidade desses laboratórios, bem como apresentar algumas sugestões que possam ser implementadas no
curso ou em outros cursos.
Um ponto a ser destacado é o caso dos laboratórios que estão localizados no
prédio antigo, essa construção não oferece condições para um cadeirante, tanto
para ter acesso a ela quanto para se locomover dentro dela, pois o prédio possui
uma rampa íngreme, que dá acesso a um corredor estreito e não é adequada aos
que pretendem chegar até os laboratórios. Além disso, dentro dos laboratórios a
circulação é comprometida, devido à falta de espaço e à disposição de máquinas e
equipamentos.
Nesse ponto, também se verifica a questão das bancadas que são utilizadas
para realização dos trabalhos nos laboratórios. Essas bancadas não apresentam
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altura compatível com as necessidades de um cadeirante. Além do mais, elas são
fixas, não possuem flexibilidade para se fazer alterações de lugar ou de altura.
Para melhorar as condições de acesso, torna-se necessária a presença de bancadas
que tenham flexibilidade durante a realização das atividades, que promovam
maior mobilidade tanto para o atendimento de cadeirante como para aquelas
pessoas que não tenham nenhum movimento comprometido.
Os materiais utilizados nas experiências são de difícil manipulação, as
máquinas e equipamentos não são de fácil acesso, pois elas são projetadas de
forma padronizada, visando à utilização de quem não tem nenhuma funcionalidade comprometida. Para adaptação aos alunos com deficiência a esse contexto, será
necessário o planejamento de aulas com uma didática diferenciada para atender às
diferentes necessidades educacionais. Isso torna crucial o conhecimento do aluno
com deficiência e de suas necessidades. Nunca podendo se esquecer de que os
esforços destinados a atender determinadas necessidades de alguns alunos não
podem comprometer o acesso de outros, senão o processo de exclusão continua.
Constatou-se que o prédio novo do curso de Engenharia Elétrica também
apresenta suas limitações, tanto externas quanto internas. A chegada não apresenta condições adequadas de locomoção, não há sinalização adequada para
pessoas com deficiência visual, tanto dentro como fora do prédio. Outros fatores
que chamaram atenção são elevadores estreitos, corredores estreitos e sem
indicação em Braille.
No que se referem às questões didáticas e pedagógicas, os dados indicaram
que os profissionais envolvidos ainda não consideram que têm uma formação
voltada para o atendimento de pessoas com deficiência, e não têm experiência com
esses alunos, pois a grande maioria relatou que não tiveram a oportunidade de
conviver com essas pessoas. Assim, procurando suprir esta e outras necessidades,
seria interessante a contratação de profissionais de diversas formações, como
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psicólogos, terapeutas ocupacionais, intérpretes de Libras, pedagogos, engenheiros, entre outros, para se dedicarem a desenvolver ou adaptar soluções que
promovam acessibilidade.
Sobre algumas dessas soluções, nosso levantamento das Tecnologias
Assistivas revelou que existe uma grande variedade dessas tecnologias disponíveis, algumas gratuitas, outras pagas, inclusive algumas com preços bastante
elevados. Mas algo relevante é encontrar a tecnologia que melhor atenda às
necessidades das pessoas.
Considera-se, que, antes de tudo, a presença de recursos humanos preparados e com conhecimentos na área de acessibilidade é um diferencial para tornar a
vida acadêmica de alunos com deficiência mais proveitosa, pois esses profissionais
podem trazer uma maior habilidade para lidar com uma variedade de necessidades. E assim, amenizar as dificuldades enfrentadas por elas. Além disso, a inserção
de alunos com deficiência no espaço acadêmico traz consigo uma grande contribuição no sentido de mudança de pensamento, na maneira como as pessoas veem a
deficiência, no desenvolvimento de novas Tecnologias Assistivas. Essas constatações reafirmam o modelo proposto por Bronfrenbrenner (2011), que defende que
o desenvolvimento constitui uma interação recíproca entre a pessoa e seu contexto através do tempo. Isso se dá por meio de um processo de interações recíprocas
da pessoa com outros e com os seus contextos. Uma relação não mais unidirecional, considerando que apenas os alunos com deficiência seriam privilegiados pela
inclusão, mas numa relação multilateral, na qual a universidade será privilegiada
com melhores condições de receber essas pessoas; e com o desenvolvimento de
tecnologias que auxiliem não apenas seus alunos, mas muitas outras pessoas com
deficiência; e também os alunos que estarão em contato com os alunos com deficiência, contribuindo para uma mudança na forma de ver a deficiência.
É importante ressaltar que a UFSJ tem buscado conhecer suas dificuldades
para minimizá-las e garantir o acesso a uma educação de qualidade para todos.
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Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se a realização de estudos
que busquem o aperfeiçoamento das Tecnologias Assistivas que tenha envolvimento de pessoas com deficiência, e projetos de cursos que garantam o atendimento às diferentes necessidades educacionais. Torna-se interessante repetir essa
pesquisa em outros cursos para que novos desafios sejam levantados e novas
propostas possam surgir.
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8
TECNOLOGIA ASSISTIVA – CRIAÇÃO
DE NÚCLEO E REVISÃO SISTEMÁTICA
DE LITERATURA
Jéssica Faria Souto
Eduardo Bento Pereira
Vanessa Aparecida da Silva

1 INTRODUÇÃO

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento que engloba recursos e
estratégias a fim de promover a participação dos seus usuários na vida social,
visando a maior segurança e autonomia destes. Nesse sentido, é relevante abordar
essa temática, bem como desenvolver esses tipos de dispositivos, na tentativa de
assegurar a inclusão de pessoas com deficiência. Contudo, diversas são as variáveis que perpassam a criação, desenvolvimento, comercialização e utilização de
tecnologias assistivas.
Para uma compreensão mais aprofundada dos meios de como proporcionar
melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida, faz-se necessária a existência de profissionais e/ou grupos destes que se
interessem por estudar e intervir nessa área. Considerando essas questões
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levantadas, o objetivo do presente capítulo é apresentar o Núcleo de Robótica e
Tecnologia Assistiva, da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), bem
como a revisão sistemática de literatura sobre esses dispositivos, sendo esta uma
das ações apoiadas pelo núcleo.

2 NÚCLEO DE ROBÓTICA E TECNOLOGIA ASSISTIVA

Tendo como objetivo formar uma rede de Núcleos de Tecnologia Assistiva,
foram criados quatro núcleos em outubro de 2011 pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), incluindo-se entre estes o núcleo da UFSJ. Essa
rede objetiva elaborar projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação voltados à melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida.
A formação do Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva resulta da convergência de esforços de vários docentes da UFSJ que se agruparam a partir de
grupos de pesquisa criados desde 2006, como o Grupo de Controle e Modelagem
(GCOM), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
(UFSJ/CEFET-MG) e o Núcleo de Pesquisa em Acessibilidade, Diversidade e
Trabalho (NACE), fundado em 2010, fruto de um longo trabalho, desenvolvido
desde 2002, pelo Programa de Pesquisa “Diversidade e Trabalho: aspectos
psicossociais e organizacionais”, sendo associado ao Laboratório de Pesquisa e
Intervenção Psicossocial (LAPIP) e ao Programa de Pós-Graduação em
Psicologia (PPGPSI) da UFSJ.
Quando a UFSJ sediou o X Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente,
a IX Competição Brasileira de Robótica, a V Olimpíada Brasileira de Robótica e a
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I Mostra Nacional de Robótica, em 2011, diversos pesquisadores puderam então
se associar e ampliar a interação. Até o ano de 2014, cerca de 15 pesquisadores
atuavam, além de, aproximadamente, 22 bolsistas, entre mestrandos e alunos de
Iniciação Científica. Além de formar uma equipe multidisciplinar, o núcleo
possuía, até então, colaboração com docentes de oito instituições: Universidade
Federal de São João del-Rei (UFSJ); Centro Federal de Educação Tecnológica
de Minas Gerais (CEFET-MG); Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia
de Medeiros (FEI); Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Universidade Federal de
Viçosa (UFV); Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a mais recente parceria,
o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Entre os cursos mais ativos no núcleo,
destacavam-se as engenharias Elétrica, Mecânica, Mecatrônica e de Produção;
Psicologia; Educação Física; Pedagogia; Jornalismo e Ciência da Computação.
O Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva vem trazendo consigo a
pretensão de ser uma referência na pesquisa em Tecnologia Assistiva, utilizando a
Robótica como uma de suas principais tecnologias. A sua atuação se concentra na
robótica bioinspirada, sistemas de controle para dispositivos de tecnologia
assistiva, interface de comunicação para pessoas severamente desabilitada e
avaliação de necessidades e impacto da tecnologia assistiva. Os resultados das
pesquisas pretendem se constituir em pesquisa básica e protótipos que possam
contribuir para a inclusão de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida
na educação (em todos os níveis – do ensino fundamental ao doutorado) e no
mercado de trabalho. Outras áreas podem surgir à medida que novos docentes
forem se associando.
Alguns esforços a serem aplicados para alcançar o objetivo geral do Núcleo
de Robótica e Tecnologia Assistiva têm o intuito de serem realizados por meio de
um conjunto de ações que se constituem objetivos específicos, a saber:
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Ÿ ampliar a ação da pesquisa nas áreas de robótica e tecnologia assistiva

nas instituições parceiras;
Ÿ agregar profissionais que atuam em diversas áreas, tais como

Engenharias, Pedagogia, Psicologia, Educação Física, Ciência da
Computação, Fisioterapia, Arquitetura, Geociências e Licenciaturas,
para que juntos desse núcleo possam refletir sobre o uso da robótica em
tecnologia assistiva;
Ÿ ampliar a interface entre pesquisa e extensão, permitindo que a socieda-

de possa ser beneficiada e protagonista da pesquisa em Tecnologia
Assistiva;
Ÿ difundir e transferir o conhecimento da área de robótica e tecnologia

assistiva para o país;
Ÿ promover o intercâmbio entre pesquisadores de diversas áreas do saber;
Ÿ permitir a inclusão de metodologias e produtos em atividades profissio-

nais formais e informais que facilitem a inclusão de pessoas com deficiência;
Ÿ fortalecer os programas de pós-graduação envolvidos, permitindo a

inclusão de linhas e áreas de concentração em Tecnologia Assistiva;
Ÿ adicionalmente, pode-se esperar uma melhoria nas habilidades dos

docentes para realizar as tarefas de educação nas áreas tecnológicas por
meio do uso de robótica educacional, com a preocupação de que esse uso
leve em conta as necessidades das pessoas com deficiência.
O Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva vem atuando nas seguintes
linhas de pesquisa:
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Ÿ Avaliação de Necessidades e de Impacto das Tecnologias Assistivas:

dedicando-se ao estudo dos diversos aspectos relacionados à avaliação
das tecnologias assistivas, contemplando as dimensões psicossociais,
educacionais e econômicas das tecnologias desenvolvidas; a constituição
de instrumentos para avaliação quantitativa e qualitativa das tecnologias
assistivas, a partir dos conceitos de autonomia, acessibilidade, equidade,
adequação e desenho universal.
Ÿ Controle de Dispositivos para Tecnologia Assistiva, com dois objetivos

maiores: de um lado a motivação e vocacionamento de discentes, tanto de
nível superior quanto de nível médio (técnico), para a atuação como
engenheiros e técnicos no desenvolvimento, certificação e/ou manutenção de equipamentos para a área de Tecnologia Assistiva. De outro lado,
pretende-se desenvolver técnicas para a avaliação quantitativa e para a
síntese de controladores para dispositivos automatizados dessa área, de
forma a assegurar a otimização da operação de tais equipamentos. Para a
motivação e vocacionamento de discentes é utilizada uma plataforma de
futebol de robôs. Pretende-se envolver diretamente tanto alunos do
curso superior em Engenharia Mecatrônica quanto dos cursos técnicos
em Eletromecânica e em Informática do CEFET-MG/campus
Divinópolis e, indiretamente, os alunos de cursos superiores da UFSJ
com interfaces com a área de tecnologia assistiva (Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Psicologia, Educação Física, Pedagogia, etc.). A
utilização dessa plataforma de futebol de robôs justifica-se pelo grande
efeito, já comprovado em outras instituições e na própria UFSJ, repercutido sobre os discentes e pelas estreitas relações que estabelece com os
problemas tecnológicos encontrados nas tecnologias autônomas de
assistência ao indivíduo. Entre essas relações, cabe destacar a geração e o
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seguimento de trajetórias com velocidade e precisão, o reconhecimento e
a cooperação com outros agentes presentes no ambiente. Nesse sentido,
desenvolve-se nesta linha de atuação o segundo objetivo proposto: o
desenvolvimento de técnicas para avaliação e/ou síntese de controladores para equipamentos autônomos (ou semiautônomos). Tais técnicas
precisam estar direcionadas às condições particulares demandadas pelos
indivíduos aos quais ela serve. Portanto, deverá haver uma interface
significativa com a linha de atuação Avaliação de necessidades e de
impacto das tecnologias assistivas para compreender as demandas da
área e aliar um aporte matemático que dê condições de sintetizar controladores que assegurem o desempenho necessário aos equipamentos
usados na área. No caso de avaliação de desempenho de equipamentos,
pretende-se também estudar técnicas que permitam uma comparação
quantitativa de desempenho de equipamentos, sobretudo, no quesito de
mobilidade.
Desenvolvimento de Interface para Comunicação de Severamente
Desabilitados usando Atenção Seletiva Auditiva, visto que com os
resultados que forem obtidos neste trabalho, o grupo tem por meta o
desenvolvimento de equipamento que permita a comunicação de pacientes severamente paralisados. Além disso, os resultados permitiriam
extrapolar para a realização de pesquisas clinicamente direcionadas para
o diagnóstico precoce/objetivo de distúrbios neurológicos da atenção,
e.g. transtorno do déficit de atenção, autismo, dislexia etc.
Robótica Bioinspirada, pretendendo-se usar notadamente a Interface
Cérebro-Computador para estudar e imitar ações, movimentos, gestos
humanos. Envolve a tentativa de produzir o movimento destinado a
partir de sinais neurobiológicos. Ao fazer isso, tenta-se compreender os
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mecanismos neuromusculares que conectam os sinais neurais e o movimento. Muitos aspectos do sistema são modelados de forma a recriar o
movimento biológico original. Como um subproduto interessante é a
aplicação na biorrobótica mimética. Além disso, a compreensão do
sistema neuromuscular investigado pode fornecer informações para o
controle robótico. Para produzir o movimento de inspiração biológica é
coerente tentar imitar o sistema neuromuscular no algoritmo de controle.
Tecnologia Assistiva para Inclusão no Sistema Educacional, com o
desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que permita que pessoas
com deficiências lecionem e/ou estudem nas instituições tradicionais.
Dentro, logicamente, do que o estado da arte permitir e do tipo de deficiência. As primeiras ideias são o uso do kinect para converter LIBRAS
(Língua Brasileira de Sinais) em voz sintética ou caracteres de computador, já tendo um aluno estudando essa questão. A segunda ideia é desenvolver kits de robótica educacional que possa ser usado por pessoas com
deficiência. Nesta linha, dois trabalhos encontram-se em andamento: o
desenvolvimento de um glossário em LIBRAS para os termos próprios
da robótica educacional e inexistentes na linguagem e, também, o desenvolvimento de uma apostila de robótica em autorrelevo para pessoas com
deficiência visual.
Tecnologia Assistiva para Acessibilidade, com o desenvolvimento de
tecnologias que vão ao encontro do programa do governo Viver Sem
Limites. As duas primeiras ideias é reproduzir projetos de cadeira de
rodas e robô guia usando o sensor de profundidade Kinect.
O MCTI também aprovou, recentemente, a proposta de continuidade e expansão de projetos do Núcleo da UFSJ. Entre os objetivos estão o desenvolvimento
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de um carro, em parceria com os projetos de competição do curso de Engenharia
Mecânica da UFSJ, para locomoção de cadeirantes dentro dos campi da instituição, bem como um projeto de uma cadeira de rodas robótica inteligente que
funcione de forma semiautônoma pela universidade ou outro espaço fechado.
Além disso, o núcleo está desenvolvendo um sistema de localização que informe
para uma pessoa com deficiência visual, por meio de áudio, o local, trajeto e
localização espacial de certas dependências da universidade e, ainda, a criação de
uma bengala sonora que auxiliará na orientação espacial dessas pessoas. Vale
salientar que a bengala sonora e o carro elétrico foi uma solicitação do Setor de
Inclusão e Assuntos Comunitários da UFSJ. Em parceria com a professora de
Geociências, pretende-se construir uma maquete tátil com sensor e sonora, visto
que nesse projeto serão utilizadas diversas tecnologias de baixo custo.
O projeto inicial, de três anos, estava previsto para terminar em outubro de
2014 e a renovação proporcionaria a garantia de mais dois anos de trabalhos.
Alguns projetos seriam finalizados antes, por serem tecnologicamente menos
complexos, mas outros, como o carro elétrico para transporte de pessoas com
deficiências pelos campi, têm previsão de serem concluídos entre 2015 e 2016.
Em pouco mais de dois anos, o Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva
desenvolveu atividades de destaque, como o projeto de um braço robótico para
auxílio e inclusão de pessoas com limitações motoras no mercado de trabalho (em
fase de usinagem e teste), a criação de um sistema de interface de comunicação
LIBRAS para voz sintética ou texto (em fase inicial), o projeto de kits didático de
robótica educacional que estão sendo adaptados para uso por pessoas com necessidades educacionais especiais e o desenvolvimento de uma interface de comando
por unidade inercial e por eletromiografia que será usado para controlar diversas
tecnologias assistivas. Todos esses projetos têm sido desenvolvidos em parceria
com o Núcleo de Robótica e Sistemas Cibernéticos (CyRoS) do Departamento de
Engenharia Elétrica da UFSJ.
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Em 2013 começaram a ser ministradas aulas de robótica educacional para
crianças com deficiências e, no final do ano de 2014, haveria, dentro da competição
de Robótica do Campo das Vertentes, uma categoria que englobaria as tecnologias assistivas robóticas. Nessa categoria, crianças e adolescentes seriam desafiados
a criar um robô cadeira de rodas em miniatura, que viria a passar por um trajeto
com obstáculos. Com isso, estuda-se a possibilidade de levar a robótica assistiva
para os grandes eventos nacionais de robótica, juntamente com seus coordenadores.
Entre os principais resultados apresentados após a fundação do Núcleo de
Robótica e Tecnologia Assistiva na UFSJ, três conquistas se destacam: a primeira
diz respeito à construção dos laboratórios com estrutura e equipamentos adequados para o desenvolvimento dos projetos de Tecnologia Assistiva. Outro resultado
é a formação de mão de obra qualificada; isto é, os alunos envolvidos no núcleo,
além de se apropriarem por meio da pesquisa e prática no desenvolvimento de
tecnologia assistiva, têm a oportunidade de trabalharem em equipe, relacionando
com diversas áreas, desenvolvendo aptidões que são de grande importância para o
mercado de trabalho. O terceiro resultado se trata do fato de que um dos primeiros
trabalhos desenvolvidos pelo núcleo foi aprovado para ser apresentado no
Congresso Brasileiro de Automática.
A natureza multidisciplinar do núcleo faz com que os alunos possam trabalhar em equipe, lidando com pessoas de áreas distintas, desenvolvendo neles
habilidades interpessoais essenciais para o mercado de trabalho. Outro fator
primordial é que desperta nos alunos a consciência de construir um mundo sem
barreiras e com oportunidades iguais para todos. Nas engenharias, por exemplo,
esse contato é fundamental, para humanizar o engenheiro, de modo que seu olhar
esteja sempre atento à necessidade do outro.
Sabe-se que o Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva, com a UFSJ,
desenvolve um trabalho que busca conciliar os seus projetos de pesquisa, ensino e
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extensão com os interesses apresentados pela comunidade acadêmica e comunidade externa da universidade. Como uma das ações realizadas com apoio do
Núcleo, foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre “tecnologia
assistiva”, visando destacar as principais tendências de pesquisa sobre esses
dispositivos, a fim de construir um acervo da temática na universidade, contribuir
para a evolução dos projetos desta e, ainda, funcionar como apoio teórico para
pesquisadores interessados.

3 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE TECNOLOGIA ASSISTIVA

A tecnologia resulta em inovações que transformam o cotidiano do ser
humano, bem como possibilita melhoria na qualidade de vida deste. Nesse cenário, está a Tecnologia Assistiva, a qual, segundo o conceito aprovado em ata da
reunião VII, de dezembro de 2007, pelo Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), é
definida como
uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que
engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e
serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência,
qualidade de vida e inclusão social. (CAT, 2007)

Além disso, TA pode ser usada para o monitoramento da saúde, para apoiar
o contato social ou para aumentar a segurança dos usuários desta (ZWIJSEN;
NIEMEIJER; HERTOGH, 2011).
No entanto, sabe-se que, muitas vezes, o desenvolvimento de tecnologias
assistivas para pessoas com deficiências, bem como a utilização destas, são
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fadadas ao fracasso, considerando que uma relativa porcentagem delas é abandonada e algumas nem chegam a ser usadas (BRACCIALLI; DE OLIVEIRA;
BRACCIALLI; SANKAKO, 2008; KASTRUP; SAMPAIO; ALMEIDA;
CARIJÓ, 2009; LOPRESTI; BODINE; LEWIS, 2008). Braccialli et al. (2008)
descreveram alguns motivos contemplados na perspectiva do usuário, os quais,
geralmente, estão associados ao abandono do uso de dispositivos prescritos e
adquiridos. Entre todos os aspectos apontados na literatura revista por esses
autores, é possível subdividi-los em duas grandes categorias. Uma delas diz
respeito aos aspectos associados ao impacto subjetivo de TA, compreendidos, por
um lado, em termos de falta de treinamento e conhecimento, baixa aceitação social
e falta de motivação. Por outro lado, existem fatores associados ao abandono que
se referem a aspectos objetivos, relacionados ao próprio dispositivo, tais como o
desempenho ineficaz, a inadequação do produto às necessidades do usuário, as
dificuldades no uso cotidiano e os aspectos estéticos (aparência, peso e tamanho). Ainda com relação aos motivos pelos quais, geralmente, os dispositivos
assistivos são abandonados, Lopresti et al. (2008) associam o fato à falta de
apoio dos cuidadores e à pouca confiança, por parte do usuário, no uso dos
dispositivos.
Braccialli et al. (2008) explicam que, para corrigir esse problema, é
preciso que se conheça com detalhes a funcionalidade e a influência desses recursos no desempenho funcional dos usuários. Além disso, Kastrup et al. (2009)
destacam que é de suma importância a implicação das pessoas com deficiência em
cada fase da produção e na escolha de uso desses dispositivos. Friederich, Bernd e
De Witte (2010) explicam que o processo de seleção do dispositivo pode ter uma
relação causal com a satisfação do usuário, com a não utilização e com custoefetividade. Em contrapartida, Lopresti et al. (2008) apontam para o fato de haver
uma maior dificuldade das pessoas com deficiência cognitiva serem incluídas no
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painel de testes, pela incerteza que os desenvolvedores têm sobre como trabalhar
com esse tipo de usuário e por conta da preocupação com a obtenção de aprovação
para inclusão de pessoas com deficiências cognitivas por conselhos institucionais.
Outro problema relacionado à tecnologia assistiva, ainda, pode ser acrescentado às dificuldades relacionadas à criação e utilização desta. Zwijsen et al.
(2010) apontam que as atuais pesquisas sobre tecnologias assistivas têm sido,
principalmente, sobre o desenvolvimento e a eficácia, em termos objetivos, e, além
disso, acrescentam que uma reflexão ética sobre elas parece ficar para trás, sendo
necessária a compreensão sobre as implicações éticas de sua utilização nos mais
diversos cenários na vida dos usuários.
Henschke (2012) e Wallace (2011) apontam uma lacuna existente entre a
necessidade do dispositivo e da disponibilidade de financiamento para adquiri-lo.
Apesar da variedade cada vez maior de tecnologias assistivas disponíveis no
mercado, as pessoas com deficiência necessitam lutar a fim de conseguirem
recursos financeiros para adquirir essas ferramentas de acessibilidade; sendo,
muitas vezes, preciso que a compra destas seja custeada pelo próprio usuário, se
tornando um obstáculo às pessoas de baixo poder aquisitivo (WALLACE, 2011;
WINKLER et al., 2010). O crescimento de opções de tecnologias assistivas,
também, não tem acompanhado o avanço em investigações rigorosas que suportem a eficácia, efetividade e custo-efetividade desses dispositivos de mobilidade e
suas características (SHOEMAKER et al., 2010).
Considerando esse cenário a respeito da tecnologia assistiva, o presente
trabalho teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura sobre
esses dispositivos.
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3.1 Métodos e procedimentos

A fim de ser realizado um estudo bibliométrico de artigos científicos sobre
“tecnologia assistiva”, delimitado no âmbito de “pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida”, sobretudo, no período de 2008 a março de 2013;
quatro bases de dados foram escolhidas, levando em conta, alguns critérios
específicos, tais como relevância científica e acessibilidade.
Foram investigados artigos nacionais sobre a temática por meio das bases de
dados Scientific Eletronic Library Online/Brasil (SciELO) e Periódicos
Eletrônicos em Psicologia (Pepsic), através dos descritores “tecnologia assistiva”.
Para encontrar artigos internacionais, uma busca foi feita no Web of Science
banco de dados, bem como no Academic Search Premier e no Medline, usando-se
dos descritores “assistive technology”.
A princípio, definiu-se como critério de inclusão que os artigos a serem
analisados deveriam tratar de estudos empíricos publicados em periódicos científicos, excluindo-se dissertações, teses, livros, capítulos de livros e conferências
publicadas. Utilizando-se do Endnote Web, software que gerencia referências
bibliográficas, os resumos encontrados foram transferidos para uma base de
dados, disponibilizados no banco de dados da Web of Science, acessada mediante
o Portal de Periódicos Capes, o qual, posteriormente, também, disponibilizou a
maioria dos artigos.
A base de dados da pesquisa foi constituída por resumos dos artigos publicados nos periódicos avaliados como A1 e A2, pela Qualis Capes, das diversas áreas.
Após a leitura dos resumos, aqueles que não abordavam a temática proposta,
também foram excluídos. A coleta de dados se deu no mês de março de 2013, o que
limita a análise das publicações desse ano até o mês mencionado.
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No SciELO, foi encontrado um total de doze resumos nacionais, sendo que,
apenas seis deles atendiam aos critérios de inclusão citados previamente. Um dos
artigos datava de 2007, o outro analisava sob uma perspectiva biomédica e quatro
não pertenciam a periódicos de classificação A. No Pepsic foram encontrados dois
resumos sobre a temática; no entanto, ambos tinham classificação B e, portanto,
foram excluídos.
Para os trabalhos encontrados no Web of Science, o software Endnote Web
disponibilizava informações a respeito da quantidade de vezes em que cada artigo
já havia sido citado. Sendo assim, foi adotado, como critério de inclusão, especificamente para esta base de dados, além dos critérios anteriormente mencionados,
artigos que foram citados, pelo menos, uma vez por outros autores em periódicos
científicos. Nesse banco de dados, 656 resumos sobre tecnologias assistivas foram
encontrados desde o ano de 1988. Destes, 332 eram até 2008, mas apenas 88,
excluindo-se os de conferências, haviam sido citados pelo menos uma vez. Destes,
dezessete resumos eram de periódicos de classificação B, e 29 não eram classificados pela Qualis Capes. Dos 42 que restaram, 30 trabalhos completos estavam
disponíveis no Endnote Web e apenas nove foram encontrados pelo Portal da
Capes; totalizando 39 artigos.
No Academic Search Premier 58 resumos foram encontrados, sendo que
um deles era do ano de 2006 e nenhum dos periódicos publicados tinham classificação A. No Medline, foram encontrados apenas resumos que focavam em uma
perspectiva biomédica, circunscrita em termos técnicos e específicos da área, sem
interlocução com uma perspectiva social.
Ao final, restaram 45 trabalhos completos; no entanto, cinco destes foram
excluídos por não se tratarem da temática proposta. Sendo assim, foi um total de
40 trabalhos completos, os quais passaram por uma leitura exaustiva e flutuante.
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Na fase descritiva foram utilizados os indicadores bibliométricos presentes
nos campos de indexação fornecidos pelas bases, com a discriminação dos seguintes itens: título do artigo, periódico, classificação do periódico, área em que é
classificado como A, ano de publicação e autoria.
Uma análise qualitativa do conteúdo, de cada artigo, foi realizada, a fim de
identificar os principais temas abordados na introdução, objetivo, instrumentos,
população de estudo e principais resultados. Na primeira etapa da análise, foram
identificadas categorias, a fim de verificar os principais objetivos desses trabalhos.

3.2 Resultados

Entre os 40 artigos analisados, 34 deles foram publicados em inglês e seis
foram publicados em português. Os trabalhos foram publicados em diferentes
periódicos e estão apresentados na TAB. 1.

TABELA 1
Periódicos em que os trabalhos foram publicados
Aging & Mental Health

Journal of the International
Neuropsychological Society

American Journal of Geriatric Psychiatry

Medical & Biological Engineering &
Computing

American Journal of Physical Medicine &
Rehabilitation

Medical Care

Annals of the Rheumatic Diseases

Neurorehabilitation

Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation

Neurorehabilitation and Neural Repair
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Brain Research Bulletin

Pediatrics

Clinical Rehabilitation

Physical Therapy

Developmental Neurorehabilitation

Preventive Medicine

Disability and Rehabilitation

Psicologia & Sociedade

Health Policy

Research in Developmental Disabilities

Ieee Engineering in Medicine and Biology
Magazine

Revista Brasileira de Educacao Especial

Ieee Robotics & Automation Magazine

Revista Brasileira de Enfermagem

Ieee Signal Processing Magazine

Revista panamericana de salud pública

International Journal of Medical Informatics

Scandinavian Journal of Occupational
Therapy

Fonte: Elaborado pelos autores.

No período compreendido entre janeiro e março de 2013, não foi publicado
nenhum trabalho; no ano de 2012, foram publicados três trabalhos; em 2011, oito
trabalhos; em 2010, dez trabalhos; em 2009, doze trabalhos e em 2008, sete
trabalhos. Apenas três artigos foram publicados por um único autor, sendo que o
máximo de autores por publicação, sobre o tema, foi de onze autores. Entre os
inúmeros autores, treze deles publicaram dois trabalhos durante esse período e os
demais, apenas, um.
Objetivos
Pôde-se perceber que algumas semelhanças, quanto aos objetivos dos
estudos, existiam; o que possibilitou que fossem criadas algumas categorias a
respeito:
Tecnologias Assistivas em si: oito trabalhos tiveram como objetivo, discutir a
respeito de diversos tipos de tecnologias assistivas como dispositivo de auxílio.
Sendo assim, dois destes descreveram os dispositivos existentes e disponíveis para
as pessoas com deficiência (LIGHTNER; ERDOGMUS, 2008; RANTANEN;
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NIEMENLEHTO; VERHO; LEKKALA, 2010); e seis se propuseram a avaliálos, de modo a verificar o efeito e a eficácia destes em pessoas com deficiência; tais
avaliações foram feitas com o intuito de investigar o grau de influência desses
dispositivos sobre o desempenho dos usuários em suas atividades
(BRACCIALLI et al., 2008; KASTRUP et al., 2009; KJEKEN; DARRE;
SMEDSLUND; HAGEN; NOSSUM, 2011; LANCIONI et al., 2010; RUSSO;
ATKINS; HAAN; CROTTY, 2009; SIMPSON; GAUTHIER; PROCHAZKA,
2010).
Criação de Tecnologias Assistivas: quatro artigos narram a criação e o desenvolvimento de tecnologias assistivas – cordel para incentivo à amamentação, step by
step, tradução e adaptação para a língua portuguesa do questionário FM
Listening Evaluation, apoio para pessoas com deficiência terem mobilidade
(CASEY, 2011; CINCOTTI et al., 2008; JACOB et al.; 2010; REBOUÇAS;
PAGLIUCA, 2009). Ainda, dentro dessa categoria, acrescenta-se um trabalho
que buscou identificar as necessidades de serviços e estratégias de tecnologia
assistiva para pessoas com paralisia cerebral na escola (ROCHA;
DELIBERATO, 2012).
Cuidadores de usuários de tecnologia assistiva: três artigos avaliaram os
cuidadores de usuários de tecnologias assistivas, de modo que um deles discutiu o
trabalho de professores itinerantes (PELOSI; NUNES, 2009); um propôs a
construção de um quadro de análise para avaliação de cuidadores de pessoas com
deficiência (DEMERS et al., 2009; LONG; PERRY, 2008); e outro determinou a
adequação de treinamentos prévios em tecnologia assistiva (TA), as necessidades
de formação específica, os métodos preferidos de formação e o nível de confiança
de fisioterapeutas pediátricos ao utilizarem TA (LONG; PERRY, 2008).
Ética e burocracia: cinco artigos avaliam os processos éticos e burocráticos
para a distribuição e aquisição de tecnologias assistivas. Um dos artigos analisa os
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desafios éticos dos “socially assistive robotics” a partir dos pontos de vista de
usuários, cuidadores e pares, usando os princípios fundamentais da ética médica
(autonomia, não maleficência, beneficência e justiça), para determinar como os
efeitos desses recursos podem impactar a prestação de cuidados (FEIL-SEIFER;
MATARIC, 2011). Dois artigos tratam sobre as formas e os problemas que os
usuários de tecnologia assistiva encontram para conseguirem financiamento para
adquirirem esses dispositivos (HENSCHKE, 2012; WALLACE, 2011). Um dos
artigos compara duas políticas de prestação de tecnologias assistivas existentes,
sendo estas a “Medicare policy” e o “Department of Veterans Affairs”
(WINKLER et al., 2010). Um último artigo identifica as principais questões
metodológicas para análises econômicas de custos e eficácia de tecnologias
assistivas, baseando-se nos próprios usuários (SCHRANER; DE JONGE;
LAYTON; BRINGOLF; MOLENDA, 2008).
Impacto das Tecnologias Assistivas: foram identificadas três pesquisas que
discutiram a respeito do impacto das tecnologias assistivas sobre os usuários
destas; a partir do ponto de vista das próprias pessoas com deficiência. Entre os
impactos avaliados estão o grau de socialização dos usuários de tecnologias
assistivas (DICIANNO; GAINES; COLLINS; LEE, 2009); a prevalência de
sintomas depressivos atuais dessas pessoas, se comparados às que não utilizam
dispositivos (OKORO; STRINE; BALLUZ; CREWS; MOKDAD, 2010); e o
nível de satisfação das necessidades de crianças com deficiência quando têm
acesso à prestação de serviços, como ter um médico de qualidade em casa, ter
acesso a serviços terapêuticos e a educação especial (BENEDICT;
BAUMGARDNER, 2009). Além destas, foi encontrada uma pesquisa que
avaliou a predisposição de pessoas com deficiência quanto à possibilidade de vir a
utilizar um dispositivo de tecnologia assistiva, a partir do bem-estar subjetivo e de
fatores pessoais (SCHERER; CRADDOCK; MACKEOGH, 2011).
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Revisões de literatura: onze artigos tiveram como objetivo fazer uma revisão
sistemática a respeito dessa temática. Um dos artigos trata sobre as mais
importantes considerações éticas no campo da tecnologia assistiva no cuidado
para a comunidade-moradia de pessoas idosas, com foco na demência
(ZWIJSEN et al., 2011); dois trabalhos avaliam a relação entre a tecnologia
assistiva e o usuário desta (GILLESPIE; BEST; O'NEILL, 2012; LANE
BENOIT, 2011); dois fazem um estudo a fim de “selecionar” os dispositivos mais
indicados para que pessoas com deficiência utilizem-nos (BHARUCHA et al.,
2009; COPOLILLO; IVANOFF, 2011), ainda, descrevem as evidências para se
apoiar a formação e utilização destes; e um explica o que é a deficiência cognitiva,
suas espécies e quais tipos de auxílios tecnológicos existem (LOPRESTI et al.,
2008). Além destes, dois apresentam, através de uma revisão da literatura, a
eficácia de tecnologias de apoio; sendo que um deles, ainda, discute sobre a
usabilidade dessas ajudas e o outro avalia os potenciais efeitos adversos
relacionados ao uso delas (DE JOODE; VAN HEUGTEN; VERHEY; VAN
BOXTEL, 2010; TUNTLAND et al., 2010). Por fim, um revê os instrumentos
existentes para o processo de seleção de tecnologias assistivas (BERND; VAN
DER PIJL; DE WITTE, 2009); um relata o desenvolvimento de uma nova
taxonomia de mobilidade relacionados com tais tecnologias (SHOEMAKER et
al., 2010); e um avaliou classificações relacionadas com a mobilidade do
dispositivo para a sua capacidade de suportar pesquisas sobre tecnologias
assistivas (SHOEMAKER et al., 2009).
Prescrição e Seleção de Tecnologias Assistivas: quatro artigos tiveram diferentes
objetivos, em seus trabalhos, entre os quais um identifica referenciais teóricos e
instrumentos usados por profissionais de reabilitação para realizar o processo de
seleção desses dispositivos (FRIEDERICH; BERND; DE WITTE, 2010); um
trata de um relatório clínico, o qual define os termos comuns de utilização e
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fornece informações sobre a prática de investigação, bem como as limitações de
tecnologias de apoio que podem ser utilizadas em sistemas de apoio (DESCH et
al., 2008); um determina as atitudes dos médicos prescritores de primeira linha
para com a tecnologia (VISHWANATH; BRODSKY; SHAHA; LEONARD;
CIMINO, 2009); e um analisa a variação no fornecimento de tecnologias
assistivas e como tais variações podem ser explicadas por características do
paciente (WINKLER et al., 2010).

3.2.1 Principais resultados e conclusões dos estudos

Nesta seção são apresentados os principais resultados empíricos dos
estudos, de acordo com as categorias referentes aos objetivos.
Entre os trabalhos que apresentaram as Tecnologias Assistivas existentes,
um provou que sob condições controladas, movimentos são detectados com boa
eficiência, mas a caracterização dos movimentos em carrancas e elevadores
sobrancelha é mais problemática (RANTANEN; NIEMENLEHTO; VERHO;
LEKKALA, 2010). Um segundo estudo apontou que para uma aplicação
comercial generalizada, a fim de manter os baixos custos de instalação e
manutenção, é desejável que as redes de sensores multimodais autocalibrem em
dois sentidos: aprender o layout da casa a ser instalado e aprender os padrões de
movimento dos seus moradores (LIGHTNER; ERDOGMUS, 2008).
Com relação aos artigos que propuseram avaliar alguns tipos de Tecnologias
Assistivas, três estudos concluíram que os dispositivos avaliados possibilitam
tanto a melhoria quanto a velocidade do desempenho das atividades realizadas
pelos seus usuários (BRACCIALLI et al., 2008; KJEKEN et al., 2011;
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SIMPSON et al., 2010). Uma quarta investigação forneceu evidências
encorajadoras sobre a possibilidade de permitir que indivíduos com deficiências
múltiplas após uma lesão cerebral adquirida possam escolher entre os estímulos
ambientais, bem como solicitar a repetição de, presumivelmente, os mais
agradáveis (LANCIONI et al., 2010). Outra pesquisa apontou que Tecnologias
Assistivas têm maior utilidade do que órteses de membros superiores em crianças
com osteoartrite na mão e, ainda, acrescenta que órteses têm alta taxa de
abandono (RUSSO et al., 2009). Já Kastrup et al. (2009) mostraram que as
maiores dificuldades surgidas, quanto ao aprendizado da utilização da
substituição visuo-tátil por pessoas com deficiência visual, foram relativas ao
acoplamento sensório-motor, aos movimentos do corpo e da cabeça e à
dissonância entre as expectativas e a qualidade da experiência perceptiva.
Quanto aos resultados obtidos pelos trabalhos que narram a criação e o
desenvolvimento de tecnologias assistivas, pôde-se constatar em todos eles, o
quão positivas são as expectativas frente a esses dispositivos. No estudo de
Oliveira et al. (2009), por exemplo, foi destacada a relevância da construção de
uma tecnologia que oferecesse informações e orientações, sobre saúde, às pessoas
com deficiência neurovisual; ao mesmo tempo, Jacob et al. (2010) acreditaram no
favorecimento, do processo de inclusão escolar, que uma tecnologia pode trazer
para o aluno com perda auditiva. Cincotti et al. (2008), também, viram os
benefícios que o dispositivo de apoio pode trazer, no ponto que, na pesquisa deles,
mostraram que o dispositivo pode livrar o usuário da presença contínua do
cuidador, já que não precisará confiar neste na realização de todas as tarefas,
ocasionando em uma redução dos custos e sensação, por parte do usuário, de
maior independência e privacidade; e em casa, a vida dos familiares poderá ser
menos duramente afetada pela presença da pessoa com deficiência. Além disso,
Casey (2011) relata que a existência de uma Clínica de Esclerose Lateral
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Amiotrófica multidisciplinar possibilita serem oferecidas acomodações para
ajudar a gerenciar os desafios em evolução dessa doença neurológica
degenerativa; mas acrescenta que o desenvolvimento de uma clínica assistiva
requer persistência, visão e vontade de construir o apoio e colaboração dentro do
hospital e da comunidade. O trabalho que propôs identificar as necessidades de
serviços e estratégias de tecnologia assistiva, para pessoas com paralisia cerebral,
na escola obteve resultados que demonstraram que, após entender a situação do
aluno com deficiência, no contexto escolar, foi possível estabelecer as suas
habilidades e necessidades para indicar os recursos de tecnologia assistiva
adequados ao planejamento do professor, bem como propiciar a aprendizagem da
criança com deficiência (ROCHA; DELIBERATO, 2012).
A respeito dos cuidadores de usuários de tecnologias assistivas, foi
apresentada, no estudo de Long e Perry (2008), a constatação de que aqueles,
sendo eles terapeutas, enfrentam problemas como reduzida quantidade de
treinamentos adequados em tecnologia assistiva, os quais foquem em tecnologia e
serviços de financiamento, conhecimento de dispositivos específicos e métodos de
avaliação. A pesquisa de Pelosi e Nunes (2009), com relação aos professores
itinerantes, mostrou que um dos fatores agravantes “é que um mesmo professor
acompanha alunos distribuídos em várias escolas”, resultando em uma perda
muito grande de tempo em deslocamento e impedindo que se dedique um número
maior de horas para cada aluno. Além disso, os autores, ainda, apontaram para o
fato de que esses professores realizavam trabalho de orientação às famílias,
orientação e auxílio ao professor de turma, adaptação do material escolar e
confecção de recursos adaptados; sendo a utilização dos recursos de tecnologias
assistivas limitada a recursos de baixa tecnologia, mesmo em escolas onde havia
laboratório de informática. Demers et al. (2009) constataram que é necessário
identificar e considerar um conjunto complexo quando se examina a experiência
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de cuidadores de usuários de tecnologias assistivas, já que diferentes tipos de
estressores, como o número de assistência e os tipos de tarefas e de esforço físico,
são contribuintes predominantes para os resultados do cuidador; aliado a isso, os
recursos dos cuidadores pessoais atuam como fatores mediadores e tecnologias de
apoio atuam como um fator-chave de moderação.
No que diz respeito aos desafios éticos referentes à criação e distribuição de
tecnologias assistivas no mercado, Feil-Seifer e Mataric (2011) explicaram, por
exemplo, que critérios e normas de averiguação existem e são monitorados,
havendo uma avaliação de danos aos usuários, para possíveis restituições; além
disso, é fundamental a realização de estudos detalhados em cenários realistas e
monitorados, antes de essas tecnologias serem comercializadas, para melhorar a
segurança e eficácia dos projetos. Com relação às políticas de financiamento para
adquirir esse tipo de dispositivo, Henschke (2012) trouxe como resultado, em seu
estudo, que os participantes deste enfrentaram, para tal, problemas burocráticos e
com processos de autorização. Wallace (2011) explicou que essas leis são
complexas e não abrangentes, e que a busca da tecnologia assistiva pode envolver
um labirinto vertiginoso de diferentes fontes, burocracias, tecnologias e
prestadores de serviços, cada vez mais complexa, pela linguagem dos mandatos,
diretrizes de elegibilidade, requisitos de renda, determinações de necessidade
médica, entre outros. O mesmo autor completou informando que essa negociação
pode ser auxiliada pelos conselhos dos profissionais de reabilitação, quadros de
assistência aos consumidores, em fornecedores e agências legalizadas. Winkler et
al. (2010), ao comparar duas políticas de prestação de tecnologia, concluiu que
apesar de os avanços na tecnologia possibilitarem às pessoas com deficiência uma
maior participação e acessibilidade, existem limites na “Medicare policy” de uso
de dispositivos de mobilidade “in home”, apenas; sugerindo, então, que o
“Department of Veterans Affairs” forneça uma grande variedade de dispositivos
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com um custo menor, sem limitar o uso. Schraner et al. (2008) identificaram que
ao se fazer uma análise custo-eficácia, com base na International Classification of
Functioning Disability and Health, evidências econômicas poderosas para a
melhor forma de alocar recursos existentes para o sistema de tecnologias
assistivas poderão ser fornecidas; podendo identificar cenários específicos em que
recomendações claras poderão ser feitas. Além disso, os mesmos autores
concluíram que a análise custo-eficácia fornece um meio de identificar como a
sociedade pode cumprir o seu dever para com todos os seus membros de forma mais
rentável, utilizando uma combinação de tecnologia assistiva e desenho universal.
Tratando-se sobre o impacto das tecnologias assistivas sobre os usuários
destas, foi possível constatar pesquisa de Benedict e Baumgardner (2009) de que,
aproximadamente, a metade das crianças com deficiência analisadas exige
serviços desses dispositivos e doze por cento delas os exigem, normalmente,
prestados por profissionais de reabilitação, sendo que 14% destas não têm suas
necessidades atendidas. Os mesmos autores apontaram que a probabilidade de ter
necessidades de tecnologias assistivas insatisfeitas foi maior para as crianças que
não têm acesso a tratamento de qualidade médica e/ou aquelas que não recebem
serviços de terapia necessários, do que para as crianças cujas expectativas do
serviço de terapia foram atendidas; e que a matrícula em intervenção
precoce/educação especial não foi associada com ter necessidades de tecnologias
assistivas não atendidas. Dicianno et al. (2009) e Okoro et al. (2010) concluíram
que usuários de tecnologias assistivas têm integração social baixa, bem como
maior prevalência de depressão, quando comparados a não usuários. Semelhante
a isso, Scherer, Craddock, e Mackeogh (2011) identificaram que
independentemente do tipo de deficiência ou idade do usuário de dispositivo
assistivo, os fatores pessoais para o uso deste e as escalas de bem-estar subjetivo
identificaram diferenças importantes na predisposição para usar uma TA.
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Sobre os artigos que fizeram revisões de literatura, foi possível chegar à
conclusão de que quando se trata de debate ético a respeito de tecnologias
assistivas para cuidado de idosos que vivem em casa, isso parece não ser uma
prioridade (ZWIJSEN et al., 2011) De Joode et al. (2010) constaram que a
eficácia da tecnologia assistiva para pessoas com deficiência cognitiva, em geral,
ainda não está sendo, suficientemente, estudada em ensaios clínicos
randomizados, embora resultados promissores tenham sido relatados; vários
estudos de levantamento estabelecem que os usuários e os médicos têm
expectativas otimistas sobre a usabilidade da tecnologia assistiva. Do mesmo
modo, Bharucha et al. (2009) mostraram que há poucos estudos clínicos
especificamente envolvendo pessoas com demência. Já Gillespie et al. (2012) e
Lopresti et al. (2008) apresentaram em seus estudos que, nos últimos anos, apesar
de restarem significativas barreiras tecnológicas e sociais, as tecnologias assistivas
para pessoas com deficiência cognitiva vem recebendo maior atenção, de modo
que foram usadas para apoiar eficazmente as funções cognitivas relacionadas com
atenção, emoção, cálculo, funções de nível superior cognitivos (planejamento e
gestão de tempo) e de memória. Lopresti et al. (2008) apontaram, ainda, que mais
atenção está sendo voltada para o projeto de tecnologias específicas para pessoas
com deficiências cognitivas, de modo que os usuários têm sido envolvidos nos
processos de concepção e avaliação destas, compreendendo melhor as
capacidades e necessidades dessas populações. Semelhante a isso, Lane e Benoit
(2011) mostraram que, além do potencial de consequências negativas para os
motoristas com lesão cerebral precisar ser considerada, a compreensão do
impacto potencial do carro adaptado para esse tipo de usuário sobre a condução e
habilidades relacionadas ao conhecimento de equipamento adaptativo atual e
tecnologia é imprescindível para determinar se o retorno à condução é uma meta
alcançável para o indivíduo com esse tipo de deficiência. Copolillo e Ivanoff
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(2011) e Tuntland et al. (2010) afirmaram que há uma necessidade substancial
para novas pesquisas no campo do efeito da tecnologia assistiva para pessoas com
deficiência visual de condições neurológicas e artrite reumatoide, respectivamente. No entanto, Copolillo e Ivanoff (2011) mostram que os usuários podem usar
tecnologia com cautela para melhorar os resultados funcionais. Bernd et al. (2009)
mostram que instrumentos para seleção de tecnologias assistivas são pouco desenvolvidos, resultando em uma falta de evidências baseadas em procedimentos para
tais seleções; sendo que esses procedimentos são importantes para aumentar a
satisfação do consumidor e a eficiência dos dispositivos. Shoemaker et al. (2009)
constataram, em sua pesquisa, que algumas classificações relacionadas com mobilidade de tecnologias assistivas foram prejudicadas pelo uso de terminologia idiossincrática e outras funções dos dispositivos confundidas dentro de categorias destes. Sendo assim, em outra pesquisa, Shoemaker et al. (2010) criaram atributos da
nova taxonomia relacionados com a mobilidade de tecnologias assistivas, tais
como estrutura hierárquica, categorias de dispositivos primários agrupados de
acordo com seu impacto e mobilidade pretendida, inclusão abrangente de recursos técnicos, capacidade de assimilar os códigos de reembolso, e disponibilidade
de um glossário detalhado; o que contribui para o auxílio das práticas de investigações a respeito dessa temática.
Os resultados da pesquisa de Friederich et al. (2010) mostraram como
muitas estratégias diferentes são usadas no processo de seleção de tecnologias
assistivas e indicaram a necessidade de se basear em evidências, bem como utilizar
de instrumentos específicos, já que parece haver uma lacuna entre os campos
científicos e práticos. A pesquisa de Winkler et al. (2010) concluiu que há uma
variação significativa na prestação de dispositivos assistivos para pós-AVC
veteranos, bem como depende das características dos pacientes, da região
administrativa e gravidade da deficiência. Vishwanath et al. (2009) constataram
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que a atitude de médicos mais jovens e menos experientes clinicamente é
significativamente mais favorável ao uso de tecnologias assistivas, os quais focam
em sua utilidade.

3.3 Discussão

A presente revisão da literatura aponta que o estudo sobre tecnologia assistiva tem sido amplamente desenvolvido, possuindo uma grande heterogeneidade
de temas. No entanto, os estudos identificaram uma carência de pesquisas sobre
algumas especificidades de deficiência, como a deficiência neurovisual, artrite
reumatoide e, principalmente, deficiências cognitivas (BHARUCHA et al., 2009;
COPOLILLO; IVANOFF, 2011; DE JOODE et al., 2010; TUNTLAND et al.,
2010). Sobre estas, Bharucha et al. (2009) e De Joode et al. (2010) constataram
que estudos clínicos randomizados, sobre a eficácia de tecnologias assistivas
envolvendo pessoas com deficiência cognitiva, não estão sendo, suficientemente,
feitos; apesar de os resultados obtidos, por esses autores e Gillespie et al. (2012),
apontarem para um recente aumento da atenção sobre dispositivos assistidos para
esse tipo de deficiência, bem como uma expectativa quanto à aplicabilidade destes. Em contrapartida, Lopresti et al. (2008) mostraram que pessoas com deficiência cognitiva têm sido envolvidas nos processos de concepção e avaliação das tecnologias assistivas, de modo a melhor compreender as capacidades e necessidades
daquelas.
Os achados na revisão apontaram para a relevância dos cuidadores de
usuários de tecnologia assistiva na relação entre os próprios usuários e o
dispositivo. A tecnologia assistiva facilita o trabalho de cuidadores, sejam eles
terapeutas, professores itinerantes ou outros profissionais da área, visto que ao
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utilizá-la o usuário não necessitará da presença contínua daqueles e, consequentemente, terá mais privacidade e liberdade; contribuindo para que os cuidadores
tenham mais tempo para se dedicarem a um maior número de pessoas que necessitam deles (DEMERS et al., 2009; LONG; PERRY, 2008; PELOSI; NUNES,
2009). Além disso, a tecnologia assistiva oferece, ao usuário, melhor qualidade de
vida, ao passo que conquistarão, também, maior autonomia, por serem capazes de
desenvolverem bom desempenho na realização de suas atividades
(BRACCIALLI et al., 2008; CINCOTTI et al., 2008; KJEKEN et al., 2011;
SIMPSON et al., 2010). No entanto, esses profissionais carecem de treinamentos
e informações adequadas sobre tecnologias assistivas que possibilitem a realização de um trabalho mais completo e efetivo (LONG; PERRY, 2008; PELOSI;
NUNES, 2009). Em lugares e ocasiões nos quais não há tecnologia assistiva disponível, os próprios cuidadores realizam trabalho de orientação aos familiares e
aos professores dos usuários; além de adaptarem e/ou confeccionarem materiais e
recursos assistivos (PELOSI; NUNES, 2009). Apesar dos complexos fatores
estressores para o trabalho de cuidadores, como número de assistência e tipos de
tarefas e esforços físicos, as tecnologias assistivas atuam como fatores chaves de
moderação (DEMERS et al., 2009). Além da comunicação entre usuários e tecnologias assistivas, deve haver, também, com os cuidadores dos próprios usuários
(VISHWANATH et al., 2009).
São positivas as expectativas frente às tecnologias assistivas, considerando,
por exemplo, que estas possibilitam o acesso de pessoas com deficiência visual a
informações e orientações sobre saúde, bem como o aumento da possibilidade de
inclusão escolar das pessoas com deficiência auditiva (JACOB et al., 2010;
OLIVEIRA et al., 2009). Apesar disso, foi constatada maior prevalência de
depressão, bem como integração social baixa, em usuários de tecnologia assistiva,
quando comparados a não usuários (DICIANNO et al., 2009; OKORO et al., 2010.
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Particularidades, como características e gravidade de cada deficiência,
necessidades de serviços e estratégias das tecnologias assistivas, e cultura na qual
a pessoa com deficiência vive, devem ser consideradas nos momentos de criação,
comercialização e aquisição dos dispositivos assistivos; fazendo-se estudos
detalhados em cenários realistas e monitorados, o que resulta na melhora da
segurança e da eficácia dos projetos dos dispositivos (FEIL-SEIFER;
MATARIC, 2011; ROCHA; DELIBERATO, 2012). Além disso, usar o desenho
universal no momento do planejamento e da criação de espaços ambientais
favorece a redução de custos e garante a eficácia destes (SCHRANER et al.,
2008).
Existem diversas estratégias de se avaliar e selecionar tecnologias
assistivas, no entanto, há uma carência de instrumentos para isso
(FRIEDERICH et al., 2010). Considerando que esses instrumentos são de
extrema importância para o aumento da satisfação do consumidor e da eficiência
dos dispositivos, o mesmo autor explicou que evidências devem servir de base
para uma efetiva investigação e criação de instrumentos específicos. Ao
“prescreverem” um dispositivo assistivo, os médicos devem utilizar da
beneficência e não maleficência, assim como devem fazer os criadores no processo
de criação dispositivo (FEIL-SEIFER; MATARIC, 2011). Vishwanath et al.
(2009) constataram que a atitude de médicos mais jovens e menos experientes,
clinicamente, é significativamente mais favorável ao uso de tecnologias assistivas,
os quais focam em sua utilidade.
Por fim, dificuldades burocráticas e relacionadas a processos de
autorização são enfrentadas nas tentativas de conseguirem financiamentos para
adquirirem tecnologia assistiva necessária (HENSCHKE, 2012; WALLACE,
2011; WINKLER et al., 2010). Grande parte dos usuários tem de bancar a
tecnologia assistiva com os próprios recursos; mas aqueles precisam se ater para o
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fato de que tais negociações podem ser auxiliadas por conselhos de profissionais
de reabilitação ou instituições legalizadas (WALLACE, 2011).

4 CONCLUSÃO
A revisão sistemática da literatura é uma importante ferramenta para
conhecer a produção científica da área. Nesta revisão, constatou-se que a literatura sobre tecnologia assistiva é, relativamente, extensa e heterogênea, havendo prevalência de determinados temas a respeito da temática. O presente estudo contribuiu no sentido de identificar a predominância dos objetivos abordados em artigos a respeito de tecnologia assistiva e as limitações que esses estudos enfrentam
ao tratar sobre esse assunto. Além disso, permitiu o agrupamento dos principais
resultados que envolvem o tema discutido.
É importante ressaltar que as conclusões alcançadas, a respeito da literatura
revisada, devem ser compreendidas mediante as limitações do presente estudo, já
que ao se optar por investigar um conjunto muito específico de fontes, privilegiando as informações científicas publicadas em revistas de classificação A1 ou A2,
limitando o banco de dados. Diante da grande heterogeneidade de temas tratados,
um futuro estudo poderia estabelecer maiores delimitações a respeito para que
haja um maior conhecimento sobre dispositivos específicos para cada tipo de deficiência, bem como para cada área, sendo esta o ambiente escolar, profissional ou
social. É relevante salientar que os critérios de inclusão, ao reduzir a amostra analisada, podem não corresponder à realidade total a respeito de tecnologias
assistivas.
Considerando que um Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva foi criado
na universidade, a presente revisão possibilitou a criação de um acervo da
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temática nesta. As informações contidas neste estudo poderão servir como
apoio teórico, de modo a contribuir para a realização dos demais projetos da
universidade.
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9
LEI DE COTAS EM CONCURSOS
PÚBLICOS – PERCEPÇÃO DE
SERVIDORES DE UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
Maristela Ferro Nepomuceno

1 INTRODUÇÃO

As políticas de inclusão de pessoas com deficiência vêm adquirindo forças
no mundo contemporâneo. Elas são apontadas como políticas de ações afirmativas ou discriminação positiva e garantem a inserção de um grupo minoritário em
um espaço social, tais como mercado de trabalho, universidades e cenário político,
assegurando-lhes por lei uma reserva de vagas, as cotas (RIBEIRO;
CARNEIRO, 2009).
A questão das pessoas com deficiência (doravante PcD) e sua inserção no
mercado de trabalho é relevante, pois, entre as minorias, as pessoas com deficiência têm sido vítimas de discriminação de forma direta e indireta, já que, ao comparar com os demais grupos sociais, sua taxa de desemprego é relativamente mais
alta. A discriminação direta se traduz no ato da não contratação de PcD sem
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qualquer outra justificativa que não seja a deficiência em si; e a forma indireta é
manifestada por meio de regras e normas que impõem limitações aparentemente
neutras a todas as pessoas (NASCIMENTO; DAMASCENO; ASSIS, 2011).
Essa discriminação pode ser constatada pela Relação Anual de Informações
Sociais de 2011 (RAIS, 2011), pois dos 46,3 milhões de vínculos ativos, 325,3 mil
se declararam como PcD, ou seja, apenas 0,70%, indicando certa estabilidade,
quando comparado com o resultado obtido em 2010 (0,69%).
O Poder Público reconheceu a importância de atuar na questão das PcD ao
aprovar o Decreto nº 3.298/99, que regulamenta a Lei nº 7.853 de 24 de outubro de
1989, conhecida como Lei de Cotas (BRASIL, 1999), como parte das políticas
afirmativas brasileiras, obrigando as empresas que possuem mais de cem funcionários em seu quadro pessoal a contratarem PcD. Essa obrigatoriedade ocasiona
uma tensão nos profissionais de Recursos Humanos, gestores e PcD, pois há um
desconhecimento tanto sobre a deficiência em si quanto sobre as possibilidades
das PcD (CARREIRA, 1997; ARAÚJO; SCHMIDT, 2006; BAHIA, 2006).
Além disso, outro aspecto a ser ressaltado são as atitudes de discriminação sentidas pelas PcD e o desejo de se sentirem úteis e produtivas no mercado de trabalho
(CARVALHO-FREITAS; MARQUES, SCHERER, 2004; NOHARA;
ACEVEDO; FIAMETTI, 2008; BARBOSA-GOMES; CARVALHO, 2009).
Para o Instituto Ethos (2000), a aceitação da premissa de que o preconceito deve
ser combatido é quase unânime no senso comum.
Pagaime (2010) afirma que o número de ingressos de PcD no serviço
público aumentou, mas ainda não atingiu 1%. Segundo Pagaime (2010), esse
aumento ainda é tímido e precisa ser ampliado. Essa pequena proporção pode ser
um dos fatores que evidencia, em trabalhos recentes, algumas PcD sentirem-se
um pouco desqualificadas por se beneficiarem da Lei de Cotas em concursos
públicos (CARVALHO-FREITAS; TOLEDO; NEPOMUCENO; SUZANO;
ALMEIDA, 2010).
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Enquanto o setor privado seleciona as PcD por meio de processos seletivos,
o setor público contrata por meio de concursos. Nesse sentido, pode-se perguntar:
o fato de a pessoa com deficiência ter sido aprovada por meio da Lei de Cotas em
concurso público garante igualdade de tratamento no ambiente de trabalho pelos
gestores, pelos colegas de trabalho e pelas próprias PcD? Tendo como referência
essa indagação, o presente estudo, de caráter descritivo, visa identificar a percepção de servidores, de universidades públicas, sobre a inserção de funcionários
com deficiência, por meio da Lei de Cotas.

2 MÉTODO

A pesquisa foi realizada em oito universidades federais, por meio de um
survey eletrônico. Não houve processo de amostragem, todas as PcD, chefias e
colegas que trabalhavam diretamente com PcD, das universidades participantes,
foram convidadas a participar da pesquisa.
O survey contemplou os seguintes instrumentos:
1. o Inventário de Ações Possíveis no Processo de Inserção de Pessoas com
Deficiência (IAP), desenvolvido por Carvalho-Freitas, Souto, Simas,
Costa; Medeiros (2012), que visa identificar a percepção das pessoas em
relação às possibilidades de efetivação de ações que possam garantir
igualdade de acesso para as PcD;
2. questionário sobre a concordância com a Lei de Cotas, Concurso,
Integração e Carreira;
3. questionário de Caracterização do Respondente.
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Para a análise dos dados quantitativos foi utilizada a estatística descritiva.
Foi adotado como universo da pesquisa as chefias e os colegas de trabalho
dos técnicos administrativos com deficiência que entraram ou não por meio de
concursos públicos nas universidades públicas. Optou-se por realizar esse estudo
nas universidades por se tratar de um local onde as pessoas recebem formação,
detêm o conhecimento e são formadoras de opinião. Além disso, são formados na
universidade possíveis gestores ou pessoas para trabalhar com PcD, sendo
possíveis futuros colegas de trabalho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram deste estudo 60 servidores, sendo que a maioria dos servidores
foi da Universidade Federal de São João del-Rei (66,7%). Segundo mostra a
TAB. 1, 63% dos indivíduos que participaram da pesquisa são do sexo masculino.
Quanto à escolaridade, 80% possuem curso superior ou algum título de pósgraduação, como especialização, mestrado ou doutorado. A maioria (52%) dos
participantes é casada.

TABELA 1
Características sociodemográficas dos respondentes
Variável

Observação

Sexo

Masculino
Feminino

63%
37%

Situação

Colega
Chefe
PcD

38%
48%
14%
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Variável

Observação

%

Estado Civil

Solteiro
Casado
Desquitado
Divorciado

37%
52%
6%
2%

Tipo de De ciência

Auditiva
Visual
Física

25%
25%
50%

Idade

Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Mais de 50 anos

23%
22%
35%
20%

Escolaridade

Médio completo
Superior incompleto
Superior completo
Especialização
Mestrado
Doutorado

3%
17%
12%
40%
12%
16%

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Em relação à situação de trabalho com a PcD, 38% dos participantes
afirmaram que são colegas de trabalho, 48% são chefes e 14% são PcD. Dos
respondentes que são PcD, 50% possuem deficiência física, 25% visual e 25%
auditiva. Além disso, 55% dos participantes possuem idade superior a 40 anos.
Os participantes, em sua maioria (65%), são técnicos administrativos,
12% são docentes e 20% estão em cargo de direção. É importante destacar que
todas as oito PcD que participaram da pesquisa ocupavam cargo de técnico
administrativo.
Com relação ao tempo em que o respondente trabalha na universidade, a
maioria dos respondentes (41% dos funcionários entrevistados) são os funcionários mais recentes da instituição, que possuem até cinco anos de trabalho. A
mesma situação ocorre com relação ao tempo do cargo que a pessoa ocupa: a
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maioria (61%) dos entrevistados possui até cinco anos de ocupação. Quanto à
área de atuação, a maioria dos respondentes é da área de Humanas.
Perguntados sobre a possibilidade de escolher ou não trabalhar com pessoas
com deficiência, 57% dos servidores responderam que acreditam que as pessoas,
de uma maneira geral, não trabalhariam com PcD. No entanto, 95% responderam
que optariam por trabalhar com elas. Não se pode afirmar se essa diferença seja
em função de uma resposta desejável socialmente ou se o fato de já trabalharem
com PcD tenha modificado suas possibilidades de escolha. De acordo com
Quintão (2005), para as pessoas de um modo geral, quem exclui a pessoa com
deficiência são sempre os outros, e quem se propõe à inclusão geralmente costuma
ganhar um reconhecimento social, mesmo que as práticas relacionadas estejam
engendradas de mecanismo de exclusão.
Ao serem questionados sobre as informações que possuem sobre necessidade de adequações do meio ambiente para PcD, 38% dos participantes afirmaram
que têm informação que podem lhe ajudar a identificar as dificuldades de acessibilidade. Os participantes que afirmaram ter algumas informações, mas não o
necessário, são 37%. Os que declararam possuir poucas informações ou nenhuma
informação são 22% e 3%, respectivamente. Os participantes também foram
questionados de onde obtiveram essas informações, sendo que a maioria (88%)
declarou que as obteve por meio da mídia, enquanto a universidade é o meio em
que 53% dos entrevistados obtiveram informação. Por fim, 43% e 25% dos participantes obtiveram informação por meio da família e escola, respectivamente.
Em relação às possíveis dificuldades para inserir as PcD, os participantes
foram solicitados a responder a uma escala que varia de um a seis, variando de
concordo totalmente a discordo totalmente. A TAB. 2 apresenta os resultados dessas
questões, sendo que as repostas foram agrupadas em: discordantes (escalas um e
dois); dúvidas (três e quatro) e concordantes (cinco e seis). A falta de preparação dos
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profissionais para o trabalho com as PcD foi o item que obteve o maior índice de
concordância (73%); em seguida, com 70%, ficou o item falta de conhecimento de
recursos materiais e tecnológicos para auxiliar as PcD. Em contrapartida, o item falta de
recursos financeiros das instituições para fazer adaptações no ambiente obteve o maior
índice de discordantes (40%).

TABELA 2
Possíveis dificuldades para inserir as PcD

Variável

Discordantes (%)

Dúvida (%)

Concordantes (%)

Falta de conhecimento sobre como
tornar os espaços acessíveis.

10%

30%

60%

Falta de preparação dos
pro ssionais para o trabalho com
as PcD.

3%

23%

73%

Falta de convivência com PcD.

15%

22%

63%

Falta de conhecimento de recursos
materiais e tecnológicos para
auxiliar as PcD.

5%

25%

70%

Falta de recursos nanceiros das
instituições para fazer adaptações
no ambiente.

40%

20%

40%

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Em relação à percepção sobre ações de acessibilidade para PcD, foram
contempladas questões que versavam sobre a crença dos servidores de que era
possível a realização de ações que favorecessem a inserção de PcD no trabalho nas
universidades; questões relacionadas ao concurso, integração dessas pessoas;
carreira e Lei de Cotas, conforme TAB. 3.
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TABELA 3
Percepção sobre ações de acessibilidade para PcD
Variáveis de Percepções Sobre

Discordantes (%)

Concordantes (%)

Ações possíveis

0,0

83,3

Concurso

0,0

96,7

Integração

3,4

91,6

Carreira

8,3

78,4

Lei de Cotas

11,7

73,3

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

De acordo com a TAB. 3, a maioria dos respondentes concorda que todas as
ações visando garantir a acessibilidade são possíveis de serem efetivamente
realizadas para as PcD no que se refere ao Concurso, Integração, Carreira e Lei
de Cotas. Nesse sentido, como pode ser verificado nos dados, deve-se destacar o
fato de que 96,7% dos respondentes concordam que são necessárias ações de
adequação nos espaços físicos e adaptações no formato de provas para atender às
PcD na realização de concursos públicos, ou seja, há um reconhecimento de que
as mudanças são necessárias para que o processo seja igualitário. Embora muitos
concordem que as ações são possíveis de serem efetivamente realizadas para as
PcD, 11% discordam da existência da Lei de Cotas para o trabalho de PcD e 15%
possuem dúvida com relação a essa lei. Esse resultado, relativo à discordância em
relação à Lei de Cotas, também é identificado em pesquisas que identificam
estratégias das organizações para não cumprirem essa legislação (RIBEIRO;
CARNEIRO, 2009).
Por outro lado, verifica-se que os respondentes concordam, em sua maioria,
que é possível desenvolver várias ações para facilitar a acessibilidade para as PcD
(83,3%), tais como: contratar intérprete de Língua Brasileira de Sinais
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(LIBRAS), fazer adaptações nas condições de trabalho, nos espaços urbanos, nos
processos de ensino-aprendizagem e nas edificações arquitetônicas, o que indica
um conhecimento das possibilidades existentes e colocadas à disposição da
sociedade para garantir a igualdade de oportunidades para as PcD. Esse resultado é similar à pesquisa realizada com alunos de graduação (CARVALHOFREITAS et al., 2012).
Em relação à carreira, 21,6% dos respondentes têm dúvida ou discordam
que as PcD têm as mesmas possibilidades de carreira que as demais pessoas,
resultado que indica dificuldades nesse processo, também identificado em pesquisa anterior por Lewis e Allee (1992).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo principal desta pesquisa foi analisar a percepção dos servidores
sobre a Lei de Cotas em concursos públicos. Por concordância com a Lei de Cotas,
foi adotada a perspectiva que contempla a concordância stricto sensu, com a obrigatoriedade legal de reserva de vagas em concurso público para PcD e as decorrências dessa legislação, tais como: adequação dos concursos públicos, possibilidade
de integração e carreira dessas pessoas e realização de ações que possam efetivamente garantir sua inclusão nas instituições.
Um dos aspectos que mais chamou a atenção é o desconhecimento de
grande parte dos servidores sobre aspectos relacionados à inclusão de pessoas
com deficiência. Esse resultado indica a necessidade de as universidades também
desenvolverem ações de sensibilização e divulgação de conhecimentos para seus
servidores, visando contribuir tanto para a inserção de funcionários com deficiência em seu quadro de pessoal como para um convívio mais harmonioso com alunos
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com deficiência inseridos no ensino superior e que, por exigências de sua formação, precisam dos servidores.
Outras pesquisas precisam ser realizadas para avançar na compreensão de
outros aspectos que possam contribuir para uma inclusão efetiva de servidores
com deficiência nas universidades.
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10
AVALIAÇÃO DAS POSSIBILIDADES
DE TRABALHO DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA – UM ESTUDO
COM GESTORES
Victor Dinalli Ornellas Iglesias
Janayna de Cássia Coelho Suzano

1 INTRODUÇÃO

A questão da deficiência sempre esteve atrelada com a exclusão, conforme
também se verifica na contemporaneidade. Segundo Carvalho-Freitas e Marques
(2007), ao longo da história existiram diversas crenças em relação à deficiência e
às possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência (PcDs), que se desdobraram em ações de maior ou menor segregação ou exclusão social, tendo como
pressuposto a diferenciação entre as pessoas com e sem deficiência.
A fim de modificar este cenário de exclusão das PcDs, a sociedade tem
buscado realizar ações inclusivas, visando à construção de uma sociedade mais
acessível a todos. Nesse contexto, Castel (1995) afirma, primeiramente, que a
exclusão é uma questão social, tendo o trabalho um papel fundamental nesse
processo, principalmente em uma sociedade movida pelo capital. Dada a sua

217

INCLUSÃO -

Possibilidades a par tir da formação profissional

importância na contemporaneidade, existe, por força da legislação, uma preocupação com a inclusão, evidenciada tanto pela política de cotas quanto também no
que se refere à tentativa, por parte de algumas instituições, de superação das
barreiras físicas e atitudinais.
Não obstante, os dados da Relação Anual de Informações Sociais (MTE, 2010)
mostram que do total de vínculos empregatícios apenas 0,7% são para PcDs,
sendo que, destas, 54,47% são pessoas com deficiência física; 22,49%, auditiva;
5,79%, visual; 5,10%, intelectual; e múltipla são 1,26%. Esses dados evidenciam
que apesar de haver, no campo do trabalho, iniciativas no sentido da inclusão,
estas ainda se mostram excludentes, não somente em relação às pessoas com
deficiência, quando comparadas às pessoas sem deficiência, mas, também, excludente no que se refere aos tipos de deficiência.
Em pesquisa realizada por Suzano (2011), verificou-se que normalmente
os gestores avaliavam como muito bom/acima do esperado o desempenho de pessoas
com deficiência física, enquanto as pessoas com deficiências auditiva, intelectual e
visual tiveram o desempenho avaliado como bom. Por outro lado, Sampaio (2010)
identifica a discriminação das pessoas com deficiência intelectual, afirmando ser a
nova “ralé” das organizações. A presente pesquisa teve por objetivo analisar os
motivos de uma avaliação diferenciada por tipo de deficiência, na perspectiva de
gestores que trabalham diretamente com pessoas com deficiência. A fim de se
investigar essa questão, fez-se necessária a articulação dos conceitos de exclusão,
preconceito e estereótipo, apresentados a seguir.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
A exclusão, de acordo com Castel (1995), caracteriza-se pelo isolamento
social, conjugando o trabalho, ou sua falta, como aspecto determinante para
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exclusão, ou não, do sujeito. A exclusão não pode ser entendida dissociada de uma
perspectiva da normalidade, pautada na produtividade e no lucro, na qual o
indivíduo que interessa é o que mais produz, o indivíduo normal, ideal. Nessa
matriz normatizadora, a cultura, de acordo com Goffman (1963, 1988),
Filkeinstein (1980), Crochik (1995) e Carvalho-Freitas e Marques (2007),
produz e estabelece um estereótipo da normalidade. Entende-se por estereótipo
(STANGOR, 2009) o processo cognitivo de categorização de traços ou
características percebidas em um grupo, ou em indivíduos desses grupos, e que
diferenciam os grupos entre si (traços característicos que vêm rapidamente à
mente quando se pensa sobre os membros de um determinado grupo).
Assim, esses autores, assim como Foucault (2002) e Scott (2005), relatam
que aqueles que não se encaixam nos padrões esperados são categorizados no
estereótipo da anormalidade, sendo, dessa maneira, marginalizados,
desvalorizados, excluídos. Em relação a esses estereótipos, Crochik (1995),
Goffman (1988), Filkeinstein (1980), Jodelet (1999), Foucault (2002) e
Shildrick (2012), afirmam que cultura os produz a fim de se manter a ordem
social, pois os excluídos, por não se encaixarem no padrão da normalidade,
acabam por trazer à luz as incongruências e mazelas da sociedade. Por
conseguinte, por explicitarem essas incongruências, esses indivíduos são uma
ameaça à manutenção da ordem social, necessitando, por isso, serem excluídos.
Subjacente ao processo de exclusão, sofrido pelas PcDs, está o fenômeno
do preconceito, que por sua vez, como evidenciado por Crochik (1995) e Goffman
(1988), não pode ser analisado desvinculado do conceito de estereótipo, uma vez
que este é componente daquele. Segundo Stangor (2009), o preconceito, revelado
como atitude negativa em relação a um grupo ou membros de um grupo, é
decorrente da categorização feita em relação a ele (processo de estereotipagem).
Tendo como referência o conceito de estereótipo, sua relação com uma
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perspectiva normativa, e o fenômeno do preconceito, pretende-se investigar os
possíveis motivos pelos quais a avaliação por parte dos gestores, do trabalho das
PcDs, varia de acordo com o tipo de deficiência destas. Segundo Crochik (1995),
o preconceito é um fenômeno psicológico que se manifesta de forma individual
que, entretanto, não pode ser considerado desvinculado da cultura, uma vez que
esta fornece elementos para sua (re)produção. Crochik (1995), baseando-se na
teoria descrita por Freud em “O estranho” (1919/2006), evidencia que o preconceito
diz mais da pessoa que o exerce do que àquela sobre a qual é exercido (p. 17). Freud
(1919/2006) oferece subsídios para se pensar o preconceito ao afirmar que aquilo
que nos é estranho, amedrontador, causando-nos repulsa [que pode ser entendido
como o objeto do preconceito], o é, pois evoca aquilo que em nós está recalcado,
aquilo que não queremos reconhecer em nós mesmos, sendo, por isso, angustiante.
Baseando-se nessa perspectiva, tanto Crochik (1995) quanto Shildrick
(2012), afirmam que o contato com a PcD é angustiante, uma vez que este revela a
debilidade do ser humano. Desse modo, evidencia-se que tanto em nível micro
quanto macro [social] o contato com a deficiência desvela as fissuras individuais e
sociais.
Apesar de ser um fenômeno eminentemente afetivo, o preconceito tem o seu
componente cultural – os estereótipos. Assim sendo, a fim de se evitar a angústia,
Crochik (1995) e Goffman (1988) afirmam que o sujeito recorre aos estereótipos
produzidos pela cultura, categorizando-o como anormal, inferiorizando e marginalizando o estigmatizado, evitando-se o contato com este. Dessa maneira, esses
teóricos críticos evidenciam que o preconceito caracteriza-se pela dominação,
pela impossibilidade de contato com a experiência e de reflexão crítica.
Embora esse cenário de exclusão e preconceito seja notório na sociedade
contemporânea, ações inclusivas têm sido tomadas, visando à inclusão daqueles
excluídos. Como já dito, tais práticas propiciam a entrada de PcDs em diversos

220

INCLUSÃO -

Possibilidades a par tir da formação profissional

âmbitos – escola, trabalho, lazer... Não obstante, essas ações, apesar de visarem à
inclusão, têm se mostrado excludente, como mostra o baixo percentual de vínculos empregatícios ocupados por PcDs (MTE, 2010). Em relação ao caráter
excludente dessas práticas, Scott (2005) revela que as reivindicações de igualdade
envolvem tanto a aceitação quanto a rejeição da identidade de grupo. Castel
(1995) afirma que a noção de exclusão já é excludente pelo fato de ela, para definir
o que é excluído, estabelecer, em princípio, aquilo que seria incluído, ou seja, o não
excluído. Nesse sentido, Shildrick (2012) afirma que essa polaridade, incluídoexcluído, apenas ressalta a questão estereotípica da normatização, a diferença do
estigmatizado em relação ao “normal”.
Ademais, Castel (1995) relata que as ações inclusivas, ao focarem na questão da exclusão, são paliativas, focadas no presente e limitadas no tempo. Por
conseguinte, o autor relata que estas devem ter o caráter longevo, com duração e
validade ilimitadas. Dessa maneira, Castel (1995) e Filkeinstein (1980) – corroborando com as ideias de Scott (2005) e Shildrick (2012) – afirmam que ao se ater
sobre o conceito de exclusão, sobre o excluído, já se está estigmatizando e segregando. Em relação a isso, afirmam dever-se pensar nas situações promovedoras
de exclusão, isto é, na exclusão como fruto de um processo relacional e político.
No que se refere a essas tentativas de se promover a superação da exclusão,
e consequentemente, a construção de uma sociedade inclusiva, Crochik (1995) e
Goffman (1988) afirmam que só o é possível por meio do contato – não superficial
– entre aquele que realiza e o que sofre o preconceito, a exclusão. Acerca disso,
ambos os autores relatam que esse contato, angustiante – que a ação do preconceito visa evitar –, promove a reflexão crítica do indivíduo no que se refere à exclusão, propiciando que ele volte o olhar para as situações promovedoras de exclusão, para o caráter social desta.
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3 MÉTODO
3.1 Participantes
Participaram da pesquisa 114 gestores, de catorze empresas de doze segmentos. O segmento de Prestação de Serviços foi o que concentrou o maior
número de empresas participantes (28,57%). A maioria das organizações a que
pertenciam esses gestores (64,28%) existe há mais de 30 anos no mercado, possui
mais de 1.000 funcionários (57,14%) e é de propriedade privada (64,28%).
No que se refere à caracterização sociodemográfica dos gestores, 56,9%
deles são do sexo masculino, 68,3% são casados, 43,9% têm entre 41 e 50 anos e
56,1% afirmam praticar a religião católica. O grau de escolaridade predominante
é de pessoas que possuem Ensino Superior Completo (36,6%), seguido por
pessoas que possuem Especialização (35,8%).
No que diz respeito à atuação profissional, verificou-se que muitos gestores
(19,4%) atuam na área de Atendimento/Comercial, seguida pela área de Recursos
Humanos (12,1%). Com relação às PcDs geridas pelos respondentes, verificou-se
que a maioria dos entrevistados (71,5%) gerencia pessoas com deficiência física.
Já as pessoas com deficiência auditiva são geridas por 38,9% dos respondentes,
seguidos pelos gestores que gerenciam pessoas com deficiência visual (16,2%),
pessoas com deficiência intelectual (10,5%) e pessoas com deficiência múltipla
(3,3%). A maioria dos entrevistados (56%) gerencia PcDs que ocupam cargos
operacionais.
3.2 Coleta de dados
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com duração média de 30
minutos, no local de trabalho dos gestores. As entrevistas foram gravadas e
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transcritas posteriormente. A questão básica da entrevista foi: como os gestores
percebiam o desempenho das PcDs?
3.3 Procedimentos de análise
As entrevistas, após transcrição, foram lidas diversas vezes pelos pesquisadores, visando a agrupar e a classificar as questões segundo critérios definidos a
partir das leituras realizadas, denominado como “exploração exaustiva” por
Bardin (1994, p. 60). Também foram verificadas as contradições presentes no
discurso dos gestores, identificadas por meio das conjunções adversativas presentes nas afirmações feitas por eles. Por exemplo, afirmavam que uma pessoa tinha
um bom desempenho e, em seguida, apresentava um argumento contrário (mas,
porém, contudo, todavia etc.).
Foram identificados quatro principais temas relacionados aos motivos da
avaliação diferenciada por tipo de deficiência: avaliação do desempenho das PcDs
comparativamente às pessoas sem deficiência; facilidade/dificuldade para trabalhar com tipo
de deficiência; estereótipos que os gestores atribuem às PcDs; e adequação da deficiência ao
cargo. Essas categorias relacionam-se entre si, não podendo ser pensadas uma
desvinculada da outra.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Avaliação do desempenho das PcDs comparativamente às pessoas sem
deficiência
Os gestores, em sua maioria (71,2%), avaliaram o desempenho das PcDs
como igual ou melhor que os funcionários sem deficiência. Desses gestores, 47,2%
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relataram que esses funcionários são pessoas com deficiência física, como relatado
pelo Gestor 16:

Trabalham comigo duas pessoas com deficiência física. O desempenho é normal comparado com o dos demais colaboradores (...) são
atividades que independem da deficiência física, mas sim requerem
habilidade intelectual, por isso o desempenho é igual dos outros.

Cabe ressaltar que nem todos os entrevistados que avaliaram seus funcionários dessa maneira disseram o tipo de deficiência do(s) funcionário(s) em questão.
Dessa maneira, a porcentagem de pessoas com deficiência física incluídas entre as
PcDs mais bem avaliadas (47,2%) pode ser maior, assim como com os outros tipos
de deficiência.
Ademais, desses gestores que avaliaram o desempenho das PcDs como
igual, ou melhor, 11,8% se referiram aos funcionários com deficiência auditiva:

Ela tem problema auditivo, mas ouve com um ouvido. O desempenho
dela é normal. Não deixa nada a desejar É o mesmo dos outros
(Gestor, 67).

Com relação aos que avaliaram o desempenho dos funcionários com deficiência como positivo, apenas 3,9% mencionaram se tratar de pessoas com deficiência visual. Nesse sentido, embora alguns gestores os avaliem como positivo,
apareceram avaliações negativas, como a do Gestor 27 que relata que

A pessoa com deficiência visual é a pessoa que trabalha mais próxima
de mim. Ela não faz nem 50% do que a pessoa que ocupava seu cargo
fazia. O problema dela é bem mais grave que o da pessoa com
deficiência física (que também trabalha com ele). O trabalho que ela
faz é todo conferido. No protocolo, que é o serviço mais simples, temos
tido retorno dos documentos. Ela olha um despacho e encaminha
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errado. Temos que olhar o documento que ela não localiza. Converso
com ela para ela me perguntar quando tiver dúvida. Ela olha no
computador os despachos. O computador é adaptado às necessidades
que ela quis. Foi oferecido um programa de amplificação do leitor do
computador. Mas utilizamos o método que ela preferiu, porque já foi
instrutora de informática. Tem 5% de uma vista e a outra é uma
prótese. Mas ela anda e caminha que você nem percebe que ela tem o
problema que tem. Mas ela não tem a humildade que a outra tem.
Quando instruo, ela acha que já sabe e não quer anotar. Quando
explicamos, ela atropela, porque acha que já sabe. Ela se sente mal de
deixar transparecer que não era tão boa quanto disseram que era
quando entrou aqui, porque já sabiam que era instrutora. Eu converso
com ela que é melhor fazer devagar, mas fazer certo. Ela é muito boa
pessoa. Trato ela com carinho. Acho que ela aceita com mais dificuldade a deficiência.

Com relação à deficiência intelectual, nenhum gestor avaliou o desempenho
delas como igual ou melhor que o das demais pessoas. Ao contrário, esse tipo de
deficiência foi citado no que se refere a um desempenho abaixo das expectativas,
como relatado pelo Gestor 116: “ele não conseguiu desenvolver nada, foi abaixo
do esperado. Ele conferia o faturamento das contas médicas. Ele não conseguia
raciocinar”.
Conforme pode ser verificado nas entrevistas, os gestores avaliam o desempenho das PcDs comparando com as pessoas sem deficiência. Quando existe uma
adequação entre o perfil da PcD e a função, o desempenho é bem-avaliado; por
exemplo, tem as habilidades cognitivas necessárias, o déficit auditivo não prejudica a comunicação etc. No entanto, quando existe um problema no desempenho, a
explicação é atribuída à deficiência (“não consegue raciocinar”), ao fato de a
pessoa não aceitar a deficiência etc. Interessante sublinhar que esse tipo de
comportamento de as pessoas não aceitarem a orientação do gestor, se anteciparem e dizerem que já sabem, é bastante comum também entre pessoas que não têm
deficiência. No entanto, quando se trata de PcDs, essa atribuição se ancora nos
pressupostos baseados no estereótipo dessas pessoas. Então, a associação feita
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entre desempenho e deficiência “economiza” o tempo e as angústias geradas pela
busca de entendimento da complexidade das questões relacionadas ao desempenho.

4.2 Facilidade/dificuldade para trabalhar com os tipos de deficiências

Outra categoria de análise foi a questão da facilidade/dificuldade de se
trabalhar com as PcDs. Para melhor investigação sobre a problemática abordada
no presente trabalho, optou-se, em vez de tratar das PcDs como uma única
categoria, em especificar os tipos de deficiência desses funcionários e assim
relacionar com as respostas dos gestores.
Em relação à opinião dos gestores sobre o tipo de deficiência com o qual se
tem mais facilidade de se trabalhar, a supremacia da deficiência física (59,3% dos
gestores têm facilidade de trabalhar com pessoas com esse tipo de deficiência, e
9,3% afirmaram ter dificuldade) pode ser explicada pelo próprio discurso destes,
nos quais relatam que tal fato ocorre pela facilidade de adaptações e pela facilidade de comunicação, como expresso no discurso: “(...) com a pessoa com deficiência física não tem nenhuma barreira, porque não há problema na comunicação”
(Gestor 34).
Comunicação que, a partir da fala dos gestores, explica a proximidade da
porcentagem tanto de facilidade quanto de dificuldade no trabalho com pessoa
com deficiência auditiva (30,2% dos gestores têm facilidade e 24,2% têm dificuldade). Os gestores que afirmam possuir facilidade argumentam que a comunicação é um facilitador, indo de encontro aos pensamentos daqueles que apontam
dificuldades e que afirmam ser a comunicação um entrave. Entre os que têm
facilidade, o Gestor 67 explicita “mas talvez o auditivo seja o mais fácil para mim
de lidar, (...) justamente pela facilidade de manter diálogo aberto, de poder conversar. Ela tem problema auditivo, mas ouve com um ouvido”. Entre os que
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consideram a deficiência auditiva um entrave, o Gestor 55 diz: “Quando se priva
desses sentidos [fala, audição e visão] é mais difícil (...). Somos muito auditivos e
visuais”. Ademais, alguns que apontam facilidade para com a pessoa com deficiência relatam que este usa aparelho, sendo esta a explicação para tal: “(...) não estou
tendo problema nenhum com este tipo de deficiência [auditiva]. Não sei também
se é porque ele usa aparelho” (Gestor, 75).
Cabe ressaltar que as adaptações que no caso do funcionário com deficiência
física é um facilitador, no da pessoa com deficiência visual é vista como uma barreira,
pela dificuldade de adquiri-las, fato explicitado na entrevista com o Gestor 56, na
qual é dito: “Teria que ter tudo em Braille, (...) a mudança teria que ser radical”. É
importante ressaltar que 35,6% dos gestores afirmaram que têm dificuldade para
lidar com as pessoas com deficiência visual e 9,6% afirmaram ter facilidade.
A relação com as diferenças é um fenômeno complexo, principalmente
quando se refere às deficiências, pois a organização da sociedade e do próprio
processo cognitivo (processo de estereotipagem) faz com que o foco recaia sobre a
deficiência e as pessoas que a possuem. No entanto, conforme explicitado por
Filkeinstein (1980), as deficiências geram desvantagens para as PcDs porque a
sociedade está organizada apenas para aqueles que se enquadram ao que considera como padrão de normalidade. Então, se a maioria enxerga, a sociedade se
organiza de forma visual e apresenta menores possibilidades para quem se relaciona com o mundo de uma forma que não seja a visual. Isso vale para todas as deficiências. No entanto, se se pensa na diversidade como constitutiva da natureza, da
sociedade e do humano, as escolhas destinadas apenas ao que se predomina tira as
possibilidades dos que não fazem parte desse mainstream. Essas escolhas, por
definição, são uma negação do direito de pertença de todos por parte da sociedade,
se transformando em um problema da pessoa com deficiência. Ocorre uma
individualização de um problema social.

227

INCLUSÃO -

Possibilidades a par tir da formação profissional

4.3 Estereótipos utilizados pelos gestores em relação aos funcionários
com deficiência

Um primeiro estereótipo é ver a deficiência como algo inferior que precisa ser
melhorado, como uma inferiorização da PcD (96,6%): “Tentam superar suas
deficiências e tentam melhorar, e outros, não, não se esforçam em nada. Eu acho
assim, que não se esforçam nem na vida, como no caso de gente normal também”
(Gestor 6). Outro estereótipo é avaliá-las como normal, tratamento igualitário
(44%): “Eu não vejo diferença. Trato normal” (Gestor 40). Visão paternalista
frente à PcD (23,7%): “Eu vejo neles um filho meu que está dependendo de uma
condição especial” (Gestor 60). Também foi identificada a atribuição do estereótipo de esforçada, alegre, de boa convivência (66,1%): “Uma outra coisa que eu
observo neles [PcDs] é a questão da lealdade, têm uma relação bastante harmônica com os colegas” (Gestor 15). “Ela é super vaidosa, alegre. É a alegria do setor.
Nossa, é tudo de bom para gente!” (Gestor 29).
O discurso paternalista, assim como a caracterização das PcDs como
esforçadas e alegres. podem ser incluídas no estereótipo da inferiorização, pois o
paternalismo denota uma inferioridade da pessoa com deficiência diante de um
cuidador. Já a categorização das PcDs como esforçadas e alegres na fala dos
entrevistados vem, amiúde, com uma ênfase grande nessas qualidades, como para
compensar a deficiência. Também pessoas sem deficiência são alegres e esforçadas e não recebem essa ênfase. A inferioridade também é caracterizada quando os
gestores afirmam que a PcD é tratada como alguém normal, ponto esse que já
pressupõe uma anormalidade em relação a esta. Esse discurso já traz em si, como
evidenciado por Castel (1995) e Scott (2005), uma bipolarização entre o “normal”
e o “anormal”.
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Em relação às pessoas com deficiência física, várias caracterizações foram
feitas, tanto no que se refere à relação (46,4%) quanto às adaptações (29,1%) e
quanto ao perfil dessas pessoas (24,5%). Por exemplo: “Tenho mais facilidade
(com pessoa com deficiência física), porque depende mais, de repente, de adaptação nas condições de trabalho e não tanto em saber lidar” (Gestor 32). “Ela anda
de cadeira de rodas, mas precisa de alguém para ajudá-la a se locomover, para
beber água (...)” (Gestor 20). “As pessoas com deficiência física vão muito ao
médico (...), se ausentam com frequência” (Gestor 25). “Temos dois que têm
deficiência física. O equilíbrio deles é maior que o de muitas pessoas com deficiência auditiva que temos” (Gestor 44). “As pessoas com deficiência física eram bem
qualificadas” (Gestor 119). “Já trabalhei com pessoa com deficiência física e ela se
sobressaía sobre os demais, inclusive. Só tenho elogios... era muito dedicado”
(Gestor 81). “Hoje, a pessoa com deficiência física que trabalho, tem mais problemas emocionais do que da deficiência. Ele vê muito mais dificuldades do que
realmente existe” (Gestor 117).
Em relação às pessoas com deficiência auditiva, várias categorizações
foram feitas, como: nervosas (11,5%); de difícil comunicação (42,3%); dependentes (11,9%); trabalham mais, já que não conversam (7,6%); lentas e dispersas (7,6%); comprometidas (3,8%). “Ele (pessoa com deficiência auditiva) é
mais irritado, até pela história de vida” (Gestor 2). “Ele tem mais limitação na
comunicação. O cliente não necessariamente sabe que ele tem deficiência
auditiva, o que pode causar problema na comunicação, às vezes” (Gestor 110).
“A deficiência auditiva requer preparo maior, no meu ponto de vista, porque
temos que atingir a linguagem deles. Me parece que têm mais dependência”
(Gestor 92). “O auditivo é ótimo de trabalho, não conversa... como não escuta,
não conversa, então é um trabalho que rende” (Gestor 7). “Era dispersa”
(Gestor 112). “A pessoa com deficiência física que trabalhei mais diretamente

229

INCLUSÃO -

Possibilidades a par tir da formação profissional

me surpreendeu bastante, o comprometimento e a busca excessiva para melhoria
do desempenho” (Gestor 107).
Em relação às pessoas com deficiência visual, os principais estereótipos
foram: dependentes (37,7%); geram retrabalho (18,7%); possuem comportamentos anormais (12,5%); deficiência mais severa (12,5%). “Eu teria que colocá-las
no setor junto com outras pessoas e, infelizmente, ela teria que ser dependente dos
outros para se locomover” (Gestor 5). “Tinha retrabalho e não conseguia fazer
determinadas tarefas (...), fazer cálculos, (...), dificuldade até mesmo de pegar
algo que não está na mão do cliente” (Gestor 94). “Ele não sabe muito sobre as
reações das pessoas e acaba tendo comportamentos fora do padrão considerado
normal, como movimento repetitivo das mãos, por exemplo, a forma dele rir
também é diferente. Ele não tem nenhuma deficiência intelectual” – inclui também
a pessoa com deficiência intelectual na anormalidade (Gestor 48). “O problema
dela (pessoa com deficiência visual) é bem mais grave do que o da pessoa com
deficiência física. O trabalho que ela faz é todo conferido” (Gestor 27).
Em relação às pessoas com deficiência intelectual, os principais estereótipos
foram: problemas de comportamento (91,2%); alegres e simpáticos (8,8%). “São
agressivos, e eu não sei lidar com uma pessoa agressiva, que não sabe o que está
fazendo (...). Se ele não tem noção, como trato?” (Gestor 32). “Eles têm uma força
descomunal, gritam muito...” (Gestor 30). “Ela faz festa em tudo quanto é lugar
que vai” (Gestor 26).
Confirma-se, assim, a existência de uma categorização diferenciada para as
pessoas com deficiência, associando problemas de comportamento e desempenho
à deficiência (estereótipos). Além disso, a deficiência física é a que possui menor
estereótipo negativo, confirmando resultados de Suzano (2011), Batista (2004),
Carneiro e Ribeiro (2008), Goulart e Coimbra (2008), Jones, Latreille e Sloane
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(2006) e a própria distribuição diferenciada dessas pessoas no mercado de trabalho (MTE, 2010).

4.4 Adequação da deficiência ao cargo

Entre os gestores, 71,1% afirmaram que adaptam as PcDs aos cargos nos
quais terão melhor rendimento ou simplesmente nos quais não darão muitos
prejuízos. Situação explicitada na fala do Gestor 28: “O nosso setor, de atendimento, não daria para ter uma pessoa com deficiência auditiva, porque atende por
telefone. Ia dificultar a agilidade no atendimento. (...) Aqui trabalhamos com
números” Essa adequação fica evidente na fala dos gestores que utilizam a deficiência como critério de alocação e não o potencial ou experiência identificados.
Ao afirmarem que as PcDs não podem desempenhar qualquer atividade, os
gestores focam na deficiência, diferentemente de quando se dirigem às demais
pessoas, em que normalmente é dito que são alocadas onde o perfil melhor se adapta.
Essa relação entre deficiência e cargo torna presente o vínculo, identificado
por Crochik (1995), Goffman (1988) e Shildrick (2012), entre os estereótipos e a
ideologia econômica vigente. Ademais, indo mais além, baseando-se na noção de
preconceito utilizada neste trabalho e na relação deste com os estereótipos, podese pensar na relação laboral, como produtora de estereótipos e, por conseguinte,
como reprodutora de preconceitos. Aliás, o enlace entre estes e as relações do
trabalho não devem ser pensadas unidirecionalmente, mas de forma dialética,
uma vez que o preconceito, visando afastar do sujeito aquilo que lhe é angustiante,
já estabelece, por meio dos estereótipos, quais as deficiências são mais, ou menos,
próximas a um padrão de normalidade. Levando em conta esses estereótipos, o
mundo do trabalho reforça-os, assim como o preconceito, ao incluir um tipo de
deficiência mais do que o outro.

231

INCLUSÃO -

Possibilidades a par tir da formação profissional

Essa dialética permite pensar acerca da melhor avaliação e categorização,
em termos de estereótipos, da deficiência física em relação às outras.
Primeiramente, o relato dos gestores sobre a pessoa com deficiência física, no
sentido de que não se nota a deficiência, revela que esta lhes é menos angustiante.
Questão também evidenciada pelo fato de alguns gestores justificarem o bom
rendimento de algumas pessoas com deficiência auditiva devido ao uso, por estas,
de aparelhos auriculares – encobrindo a deficiência. Em suma, a tentativa de
mascarar a deficiência, assim como a melhor avaliação daquela PcD que logra
escondê-la, desvela seu caráter angustiante. Não obstante, sendo a relação entre
preconceito e trabalho dialética, a questão monetária também participa da relação
entre tipos de deficiência e a avaliação do trabalho dos funcionários com deficiência.
Nesse sentido, pode-se considerar que o custo das adaptações para as
pessoas com deficiência física é muito menor do que quando comparado ao
voltado para pessoas com deficiência auditivas e visuais, por exemplo, como
elucidado por Suzano e Carvalho-Freitas (2011). Dessa maneira, a pessoa com
deficiência física consegue uma inclusão mais sólida, sendo categorizada em
estereótipos menos segregadores.
Para a eliminação das práticas excludentes e, por conseguinte, construção
de uma sociedade inclusiva, Crochik (1995) e Goffman (1988) afirmam que a
exclusão e o preconceito, subjacente a esta, só podem ser superados pelo contato
angustiante com o objeto de preconceito e com a reflexão crítica, oriunda daquele.
Dessa maneira, tem-se a possibilidade de se indagar acerca dos estereótipos e,
consequentemente, das categorizações inferiorizadoras.
Indo ao encontro a essa ideia, faz-se necessário, como evidenciado por
Filkeinstein (1980) e Castel (1995), intervir não sobre o excluído, colocando-lhe
às costas a responsabilidade da exclusão, mas sim nos fatores de exclusão, evidenciando o caráter social do fenômeno.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi levantado na presente pesquisa, o trabalho da pessoa com deficiência física é mais bem avaliado do que o dos demais tipos de deficiência, havendo uma relação entre o tipo de deficiência e essa avaliação. Demonstrou-se que
tanto fatores ligados aos estereótipos e preconceito quanto à questão econômica e
da produtividade interferem nessa categorização. Acerca da produtividade,
verifica-se a opção por “adequar a deficiência ao cargo”. Tal proposta, ao definir
um ideal para o cargo, conforme evidenciado por Scott (2005) e Shildrick (2012),
reconstrói a polaridade da exclusão. Dessa maneira cabe aos gestores atentar para
os contextos causadores da exclusão. Por conseguinte deve-se voltar para o
sujeito e não para a sua deficiência. Atentar para o sujeito não no sentido de
responsabilizá-lo pela exclusão, mas sim no que se refere a fornecer condições
para que aquele sujeito, singular, se inclua.
Por outro lado, embora o discurso sobre a importância da diversidade esteja
presente nas organizações, os gestores revelam práticas, justificadas na deficiência, que não garantem oportunidades igualitárias a todos. Os discursos empresariais, embora expressos em políticas organizacionais, são pouco efetivos devido ao
preconceito arraigado dos funcionários e à ausência de senso coletivo de diversidade (SARAIVA; IRIGARAY, 2009).
Outras pesquisas são necessárias para avaliar possíveis relações entre
estereótipos, preconceito e exclusão com cultura e valores da organização, práticas de Recursos Humanos, entre outros aspectos do comportamento organizacional. Por outro lado, faz-se necessário repensar os processos de formação desses
gestores, visando minimizar esses preconceitos antes que os alunos entrem na vida
profissional.
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11
SETOR DE INCLUSÃO NA
UNIVERSIDADE –
INSTITUCIONALIZAÇÃO
DE POLÍTICA DE INCLUSÃO
Maria Nivalda de Carvalho-Freitas
Orisvaldo Antônio da Silva
Júnia de Andrade Silveira
1 INTRODUÇÃO

Em 2005, o Governo Federal iniciou um processo de indução do desenvolvimento de política de acessibilidade nas Instituições Federais de Ensino Superior,
por meio do Programa Incluir. De 2005 a 2011, foram abertas chamadas públicas
concorrenciais buscando identificar problemas de inclusão de pessoas com
deficiência na educação superior e fomentar o desenvolvimento de ações que
garantissem o acesso, permanência e conclusão da formação para essas pessoas. A
partir de 2012, o Programa Incluir passou a atender todas as IFES, visando à
institucionalização de ações de acessibilidade de maneira ampla em todo o país.
No Brasil, existem 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência,
de acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, o que representa 23,9% de sua população (IBGE, 2010). Conforme
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documento orientador da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI) e da Secretaria de Educação Superior
(SESu), no período de 2003 a 2011, as matrículas de estudantes com deficiência
no Ensino Superior cresceram 358%, isto é, de 5.078 para 23.250 matrículas.
(SECADI/SESU, 2013). Embora o número de matrículas esteja crescendo, o
percentual de pessoas com deficiência que tinha concluído o Curso Superior em
2010 (6,7%) é 35,57% inferior ao percentual de pessoas sem deficiência (10,4%)
nesse mesmo ano (CARTILHA DO CENSO 2010, 2012).
A responsabilidade social de uma Instituição do Ensino Superior insere-se
no direito de uma educação para todos e na busca de garantia de igualdade e
oportunidade no acesso e permanência no ensino superior. Algumas orientações
legais foram criadas com o objetivo de assegurar o direito a todos, e mais especificamente às pessoas com deficiência (PcDs). Uma delas é a Portaria nº 3.284/03,
que dispõe sobre a necessidade de assegurar aos estudantes com deficiência
condições básicas de acesso ao ensino superior.
Para que essas condições fossem cumpridas, a NBR nº 9.050 traz os requisitos necessários para proporcionar a acessibilidade das PcDs a edificações, espaço,
mobiliário e equipamentos urbanos. Como alguns exemplos podem-se citar a
adaptação de banheiros, reserva de vagas de estacionamento, acervo bibliográfico
em Braile e fitas sonoras e oferecer intérprete da Língua Brasileira de Sinais.
Além disso, o Aviso Circular nº 277/96 apresenta sugestões voltadas para o
processo seletivo para ingresso, recomendando que a instituição possibilite a
flexibilização dos serviços educacionais e da infraestrutura, bem como a capacitação de recursos humanos, de modo a permitir a permanência, com sucesso, de
estudantes com deficiência nos cursos.
Também o Decreto nº 7.234/10, que dispõe sobre o Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES), tem como finalidade a ampliação das condições
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de permanência dos jovens na educação superior pública federal e, em seu art. 2º,
expressa os seguintes objetivos: “democratizar as condições de permanência dos
jovens na educação superior pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir
as taxas de retenção e evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social pela
educação”. Dessa forma, a legislação oferece diretrizes para garantir o acesso à
educação inclusiva de qualidade no ensino superior.
A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), diante desse novo
cenário, tem desenvolvido várias ações que, em conjunto, contribuíram para a
concretização da estruturação do Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários
(SINAC), visando implementar política de acessibilidade, institucionalizar e
garantir a efetivação de ações voltadas à inclusão de estudantes com deficiência.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Considerando a necessidade de garantir uma política efetiva de acessibilidade, é importante ancorar as ações decorrentes em perspectivas teóricas que
possam contribuir para o desenvolvimento da autonomia e independência das
pessoas com deficiência. Nesse sentido, é necessário considerar os paradigmas
predominantemente compartilhados em relação à deficiência.
Historicamente, verifica-se que, no último século, a questão de segregação
das pessoas com deficiência encontrou sua base no modelo médico, o qual possui
como referência o dito “normal”, e qualquer pessoa que não se encaixe nessa
“normalidade” é um desvio do modelo socialmente aceito e adequado. Nesse
modelo (ou paradigma), as pessoas com deficiência são consideradas como parte
de um grupo estigmatizado específico, geralmente visto como destoante do
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padrão de normalidade da sociedade e que necessita de ajuda profissional (foco na
necessidade diferenciada, em função da deficiência). Baseando-se nesse padrão,
acreditava-se que a inclusão ficava a cargo das pessoas com deficiência, já que elas
teriam de lidar com as próprias limitações para fazer parte da sociedade. Dessa
forma, as escolas e instituições que as PcDs frequentavam não tinham a obrigação
de terem a adequação necessária para recebê-las. A ideia que predominava era de
que as pessoas com deficiência deveriam buscar sua própria reabilitação para se
integrarem à sociedade.
Esta percepção com foco na dependência e no distanciamento dos padrões
de normalidade decorrentes da deficiência é criticada por inúmeros pesquisadores (FINKELSTEIN, 1980; OLIVER, 1996; BARNES; MERCER;
SHAKESPEARE, 1999; BARNES; OLIVER; BARTON, 2002) que defendem
o que denominam “modelo social da deficiência”. Nesse paradigma, a deficiência é
considerada uma desvantagem ou restrição da atividade, causada pela organização da sociedade, que cria espaços e condições de independência apenas para as
pessoas que estejam enquadradas dentro do que se considera o padrão de normalidade. Esses pesquisadores chamam a atenção para a responsabilidade da sociedade em garantir o direito de todos, pois a dependência dessas pessoas é, em grande
parte, decorrência de uma sociedade que não está organizada para atender a todas
as pessoas. Também enfatizam a necessidade de deslocar o foco da pessoa com
deficiência para o contexto em que a deficiência se configura, como forma de
produzir mudanças efetivas no comportamento, garantindo a inclusão dessas
pessoas nos diversos espaços sociais, por meio de acomodações ambientais e
tecnologias assistivas¹ que possibilitem a independência delas.

1
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Considerando os argumentos do modelo social da deficiência como legítimos para as mudanças de comportamento em relação à deficiência, é necessário
considerar as barreiras que criam obstáculos para a formação dos estudantes com
deficiência. As barreiras à acessibilidade representam obstáculos para o acesso
pleno das PcDs na sociedade. Tais barreiras podem ser visíveis e invisíveis, sendo
as visíveis os obstáculos aos espaços, e as invisíveis a forma como as pessoas são
vistas pela sociedade; por exemplo, a associação de deficiência com incapacidade.
Dessa forma, é necessário identificar as dimensões das barreiras à acessibilidade presentes no cotidiano dos estudantes com deficiência (SASSAKI, 2003):
Ÿ dimensão arquitetônica: sem barreiras ambientais físicas no espaço escolar,

meios de transporte individual ou coletivo que facilitam a ida e vinda de
estudantes com deficiência e na utilização de cães-guias;
Ÿ dimensão comunicacional: sem barreiras na comunicação interpessoal: face

a face, língua de sinais visual, língua de sinais tátil e linguagem gestual; na
comunicação escrita: jornal, revista, livro, carta, apostila, incluindo
textos em braile, textos com letras ampliadas para quem tem baixa visão,
notebook e outras tecnologias assistivas para comunicar. Na comunicação virtual: garantia da acessibilidade digital; presença de intérpretes de
Libras;
Ÿ dimensão metodológica: nas situações de estudo são as adaptações curricu-

lares, aulas baseadas nas inteligências múltiplas, uso de todos os estilos
de aprendizagem, participação de cada aluno, novo conceito de avaliação
de aprendizagem, novo conceito de educação e novo conceito de logística
didática;
Ÿ dimensão instrumental: sem barreiras nos instrumentos e utensílios de

estudo, como lápis, caneta, transferidor, régua, teclado de computador e
materiais pedagógicos;
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Ÿ dimensão programática: sem barreiras invisíveis embutidas nas políticas da

universidade, portarias, resoluções, em regulamentos institucionais e
escolares; em normas, de modo geral;
Ÿ dimensão atitudinal: sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discrimina-

ções, como resultado de programas e práticas de sensibilização e de
conscientização das pessoas em geral e da convivência com a diversidade
humana.
Considerando esse referencial, foram desenvolvidas ações buscando
contribuir para o acesso e permanência dos estudantes no Ensino Superior,
garantindo condições efetivas de formação.

3 MÉTODO

A UFSJ iniciou suas ações respondendo aos interesses de pesquisa dos
professores e às demandas induzidas pelo Programa Incluir. Primeiramente
instituiu seus núcleos de pesquisa (Núcleo de Pesquisa em Acessibilidade,
Diversidade e Trabalho e Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva) e, em
seguida, em função de demandas da universidade que começava a receber estudantes com deficiência, foi instituído o Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários
(SINAC).
Em 2010, foi nomeada uma comissão provisória para definir as competências e atribuições da Comissão de Acessibilidade da UFSJ. Essa comissão se reuniu
durante todo o ano de 2010 e início de 2011 e elaborou o Regimento Interno da
Comissão de Acessibilidade da UFSJ (COACE/UFSJ), o qual foi aprovado pelo
Conselho Universitário (CONSU) da universidade.
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Em função das demandas cotidianas de acompanhamento e busca de
adequação das condições da universidade para garantir uma formação efetiva aos
estudantes que ingressavam na UFSJ, foi discutido com a administração da
universidade sobre a necessidade de criar políticas de acessibilidade e formas de
materializar essas políticas em ações cotidianas. Essa discussão levou à criação do
Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (SINAC).
Assim, visando desenvolver e consolidar uma política institucional em que a
acessibilidade pudesse ser um valor para a universidade, foi criado, em 2012, o
Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (SINAC), vinculado à Pró-reitoria de
Extensão e Assuntos Comunitários da UFSJ. A criação do setor institucionaliza
as ações de acessibilidade como indispensáveis à gestão da universidade e confere
um caráter de permanência às suas atividades. A chefia desse setor é um técnico
administrativo que possui uma deficiência, o que confere legitimidade e garante
um trabalho que tem por princípio a realização de ações com as pessoas com
deficiência e não apenas para elas. As atribuições do SINAC foram definidas
contando com a colaboração dos professores vinculados aos núcleos de pesquisa,
com membros da Comissão de Acessibilidade e considerando as sugestões de
alunos e funcionários com deficiência da universidade, que foram entrevistados
para identificar suas necessidades e sugestões para o setor.

4 RESULTADOS

Considerando as sugestões dos envolvidos, foram definidas as seguintes
atribuições do SINAC:
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1. promover ações que garantam o acesso e a permanência de pessoas com
deficiência ao ensino superior e aos serviços oferecidos à comunidade
pela UFSJ na mesorregião do Campo das Vertentes, Alto Paraopeba,
Centro-Oeste e Sete Lagoas;
2. realizar anualmente, na primeira quinzena de setembro, o “Seminário
Inclusão no Ensino Superior” (SINES). No decorrer do ano também
poderão ser propostos, realizados e/ou apoiados, se necessário, cursos e
encontros sobre inclusão de pessoas com deficiência. Os resultados dessas ações são divulgados na página <www.ufsj.edu.br/incluir>;
3. realizar a recepção e acompanhamento de discentes na UFSJ. O acompanhamento ocorre por meio de uma entrevista inicial (ANEXO I),
seguindo-se de entrevistas bimestrais no primeiro ano de graduação. No
final do primeiro semestre letivo é aplicado o questionário de barreiras à
acessibilidade (ANEXO II), para verificar a percepção sobre as facilidades e dificuldades de acesso e permanência na universidade. No
segundo ano do curso, as entrevistas são semestrais. E no terceiro, anuais. Ressalta-se que, dependendo da demanda de cada aluno, o número
das entrevistas pode variar. As demandas levantadas são discutidas e
encaminhadas, visando à permanência e conclusão do ensino superior
por parte dos alunos com deficiência;
4. realizar treinamento de integração no primeiro mês de ingresso dos alunos com deficiência, em cada semestre letivo, contemplando informações sobre: os trabalhos desenvolvidos no SINAC, informações úteis
sobre a universidade, principalmente relacionadas à acessibilidade,
além da realização de atividades de criação de vínculos entre as pessoas
com deficiência ingressantes e as que já estudam na universidade;
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5. gerir as Salas de Recursos para os discentes da UFSJ e para a comunidade externa, em parceria com os professores do NACE. Essas salas
foram criadas em duas bibliotecas da UFSJ e tem por objetivo facilitar o
acesso dos alunos ao acervo das bibliotecas e acompanhar, em caso de
necessidade, a realização de atividades escolares. São disponibilizadas,
nessas salas, várias tecnologias de apoio, por exemplo, lupas eletrônicas
Eye-Q; computadores com interface acessível; lupas tipo pedra-peso-deapoio 7x aumento; scanners com sintetizador de voz; impressora Braile;
suporte de um tradutor intérprete de Libras nos atendimentos realizados
para as pessoas surdas, suporte de alunos de licenciatura e de psicologia
(monitores para auxílio dos alunos);
6. apoiar os projetos de extensão e pesquisa relacionados à inclusão e ao
desenvolvimento de tecnologias assistivas;
7. incentivar as publicações de pesquisas, práticas e experiências sobre a
inclusão realizadas na universidade;
8. apoiar, desenvolver e/ou estimular a realização de atividades paraolímpicas na universidade. Atualmente o trabalho tem focado na formação
dos alunos da Educação Física para trabalho com pessoas com deficiência, com vistas a, no futuro, desenvolver atividades paraolímpicas com
as pessoas com deficiência da universidade e da comunidade;
9. acompanhar as atividades dos monitores do Programa Incluir, que apoiam as diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas para
os estudantes com deficiência na universidade (ANEXO III);
10. gerir e aplicar os recursos do Programa Incluir, com base no Plano de
Ação elaborado para cada ano corrente. Para a confecção desse plano
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são convidados membros do SINAC, NACE, Núcleo de Robótica e
Tecnologias Assistivas e Comissão de Acessibilidade;
11. coordenar e acompanhar as atividades dos Intérpretes de Libras contratados pela universidade;
12. emitir anualmente um relatório de atividades para a reitoria, contendo
as ações e resultados concretizados, podendo ser publicado também do
site da universidade;
13. manter a assessoria de um psicólogo e/ou bolsista do curso de psicologia
na realização das rotinas do setor e na assistência aos professores que
tenham dificuldades no trabalho com estudantes com deficiência.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criação do SINAC tem contribuído sobremaneira para a melhoria das
ações de acessibilidade na universidade, principalmente aquelas relacionadas à
minimização das barreiras atitudinais, pois estão sendo oferecidas condições para
que os estudantes com deficiência tenham possibilidades equivalentes de
desempenho acadêmico. Por outro lado, a estratégia de trabalho com estudantes
de diversos cursos de graduação (monitores), com e sem deficiência, auxiliando
nos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão apoiados pelo setor, tem contribuído
bastante para aliar teoria e prática na formação profissional dos alunos,
favorecendo uma mudança de atitude tão necessária nas ações de inclusão nos
diversos espaços sociais.
Além disso, a institucionalização do setor tem favorecido a conscientização
dos demais setores da universidade em relação à importância da acessibilidade,
pois têm um setor a quem recorrer nos momentos de dificuldades e dúvidas.
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Também o fato de o setor ser coordenado por um técnico administrativo com
deficiência tem contribuído para a ressignificação da associação de deficiência
com incapacidade, pois ele tem sido visto como alguém que efetivamente contribui
com conhecimentos, sugestões de possibilidades de ação, desenvolvimento de
atividades que auxiliam na efetivação da política de acessibilidade da
universidade.
No entanto, a UFSJ ainda tem problemas graves no que diz respeito às
barreiras arquitetônicas, pois tem vários prédios antigos e as cidades em que
possui campi são montanhosas, o que dificulta excessivamente o ir e vir dos
estudantes com deficiência. Essas barreiras são de difícil minimização, pois
dependem de grande soma de recursos financeiros para esse fim. As ações do
SINAC têm sido de estimular a criação de alternativas como solicitação de
adaptação de pequenos veículos para o transporte de estudantes com deficiência
dentro dos campi; manutenção de parceria com o Curso de Arquitetura para o
desenvolvimento de projetos de adequação dos espaços da universidade e
negociação contínua com a Pró-reitoria de Administração para que as obras
atendam sempre às exigências de acessibilidade.
Novas ações são incluídas pelo setor, na medida em que as demandas
surgem e têm por pressuposto o atendimento aos estudantes com deficiência,
visando garantir a todos o direito ao ensino superior público e de qualidade.
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ANEXO I – ENTREVISTA INICIAL

Nome: ___________________________________________________________
Sexo: ________ Idade: _______________ Curso: _________________________
Período: ________ Campus: __________________________________________
Forma de contato com você: __________________________________________
Renda Familiar mensal de sua família:
1. ( ) até 1 salário mínimo
2. ( ) mais de 1 a 2 salários mínimos
3. ( ) mais de 2 a 3 salários mínimos
4. ( ) mais de 3 a 5 salários mínimos
5. ( ) mais de 5 a 10 salários mínimos
6. ( ) mais de 10 a 20 salários mínimos
7. ( ) mais de 20 salários mínimos
Benefício de Prestação Continuada: ( ) SIM ( ) NÃO
Reside: ( ) sozinho ( ) com a família ( ) em república
Deficiência: ( ) adquirida ( ) congênita ( ) degenerativa
Tipo de deficiência (física, visual, auditiva, etc.): __________________________
Causas:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1. Você utiliza alguma tecnologia de apoio? (Ex.: órtese, prótese, tecnologia
assistiva).
2. Em função da deficiência, você depende da ajuda de outras pessoas? Se sim, de
quem? Em quais momentos e/ou situações?
3. Qual sua expectativa em termos de auxílio da universidade para garantir
condições para sua permanência e conclusão de sua graduação?
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ENTREVISTA DE ACOMPANHAMENTO
1. Como tem sido seu processo de adaptação e aprendizagem? Você tem
conseguido manter bons resultados acadêmicos? Considera que o SINAC
poderia contribuir em algum aspecto de sua formação, garantindo condições para
que ela ocorra de forma mais efetiva? Como?
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO SOBRE BARREIRAS
Instruções
Por favor, leia cada um dos itens abaixo e utilize a escala de 1 a 6. A escala avalia
quanto você concorda com cada item. POR FAVOR, MARQUE O NÚMERO
CORRESPONDENTE À SUA OPINIÃO. NÃO DEIXE QUALQUER ITEM SEM
RESPOSTA.
Para você quais seriam as principais barreiras à acessibilidade presentes hoje na
universidade?

Discordo
totalmente

Discordo
pouco

Concordo
pouco

Concordo
muito

Concordo
totalmente

1. Considero como barreira a ausência de
banheiro corretamente adaptado.

1

2

3

4

5

6

2. Considero como barreira a ausência de
vagas especí cas para estacionamento
para pessoas com de ciência.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

4. Considero como barreira a ausência de
transporte coletivo acessível para a
universidade.

1

2

3

4

5

6

5. Considero como barreira a ausência de
condições das vias públicas internas da
universidade (ruas, calçadas, etc.).

1

2

3

4

5

6

AFIRMATIVAS

3. Considero como barreira a ausência de
acesso a prédios, estacionamento,
biblioteca e demais setores da
universidade (coordenadoria do curso,
cantina e/ou Restaurante Universitário
etc.).
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Discordo
muito

Barreiras arquitetônicas
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Discordo
totalmente

Discordo
pouco

Concordo
pouco

Concordo
muito

Concordo
totalmente

6. Considero como barreira a ausência de
disposição adequada de mobiliários
(layout/condições. dos ambientes
acadêmicos, di cultando a locomoção).

1

2

3

4

5

6

7. Considero como barreira a ausência de
sinalização tátil e visual indicando os
diversos espaços da universidade (piso
tátil, placas, mapas táteis, etc.).

1

2

3

4

5

6

8. Considero como barreira a ausência de
elevadores adaptados.

1

2

3

4

5

6

AFIRMATIVAS

Não se aplica

Discordo
muito

Barreiras arquitetônicas

Comentários que julgar necessários:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
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Discordo
totalmente

Discordo
pouco

Concordo
pouco

Concordo
muito

Concordo
totalmente

1. Considero como barreira a di culdade
de comunicação interpessoal com
servidores.

1

2

3

4

5

6

2. Considero como barreira a di culdade de
comunicação interpessoal com colegas.

1

2

3

4

5

6

3. Considero como barreira a di culdade
de comunicação interpessoal com
professores.

1

2

3

4

5

6

4. Considero como barreira a di culdade
de comunicação escrita.

1

2

3

4

5

6

5. Considero como barreira a di culdade
de comunicação no site da universidade.

1

2

3

4

5

6

6. Considero como barreira a falta de
divulgação correta e acessível de
eventos, editais de estágio, seleções, etc.

1

2

3

4

5

6

AFIRMATIVAS

Não se aplica

Discordo
muito

Barreiras comunicacionais

Comentários que julgar necessários:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Discordo
totalmente

Discordo
pouco

Concordo
pouco

Concordo
muito

Concordo
totalmente

1. Considero como barreira a ausência de
aulas adaptadas às minhas necessidades.

1

2

3

4

5

6

2. Considero como barreira a ausência de
materiais didáticos adaptados.

1

2

3

4

5

6

3. Considero como barreira a ausência de
avaliações adaptadas.

1

2

3

4

5

6

4. Considero como barreira a ausência de
aulas práticas adaptadas.

1

2

3

4

5

6

AFIRMATIVAS

Não se aplica

Discordo
muito

Barreiras metodológicas

Comentários que julgar necessários:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
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Discordo
totalmente

Discordo
pouco

Concordo
pouco

Concordo
muito

Concordo
totalmente

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

3. Considero como barreira a ausência de
mobiliários adaptados nas salas de aula.

1

2

3

4

5

6

4. Considero como barreira a ausência de
mobiliários adaptados nos laboratórios.

1

2

3

4

5

6

AFIRMATIVAS

1. Considero como barreira a ausência de
equipamentos adaptados.
2. Considero como barreira a ausência de
computadores adaptados com
tecnologias assistivas (softwares e
hardwares).

Não se aplica

Discordo
muito

Barreiras de dimensão instrumental

Comentários que julgar necessários:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Discordo
totalmente

Discordo
pouco

Concordo
pouco

Concordo
muito

Concordo
totalmente

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

4. Considero como barreira a ausência de
um setor com foco na promoção da
inclusão e permanência de pessoas com
de ciência na universidade.

1

2

3

4

5

6

5. Considero como barreira a falta de
acesso ao acervo da biblioteca.

1

2

3

4

5

6

AFIRMATIVAS

1. Considero como barreira a ausência de
uma cultura de acessibilidade na
universidade (a acessibilidade não é um
valor na universidade).
2. Considero como barreira a ausência de
regulamentos/políticas visando à
acessibilidade na universidade.
3. Considero como barreira a ausência de
salas de recurso (recursos de
acessibilidade) para apoio nas atividades
acadêmicas.

Não se aplica

Discordo
muito

Barreiras programáticas

Comentários que julgar necessários:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Discordo
totalmente

Discordo
pouco

Concordo
pouco

Concordo
muito

Concordo
totalmente

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

4. Considero como barreira a tendência de
as pessoas supervalorizarem ações
corriqueiras que executo.

1

2

3

4

5

6

5. Considero como barreira a tendência de
as pessoas me superprotegerem.

1

2

3

4

5

6

6. Considero como barreira a tendência de
as pessoas compararem meu
desempenho com as demais.

1

2

3

4

5

6

7. Considero como barreira o impedimento
do meu acesso a algumas atividades da
universidade.

1

2

3

4

5

6

8. Considero como barreira a tendência de
as pessoas duvidarem de minha
capacidade.

1

2

3

4

5

6

9. Considero como barreira a tendência de
as pessoas me tratarem com indiferença.

1

2

3

4

5

6

AFIRMATIVAS

1. Considero como barreira o preconceito
(avaliação negativa) de meus colegas.

Não se aplica

Discordo
muito

Barreiras atitudinais

2. Considero como barreira o preconceito
(avaliação negativa) de meus
professores.
3. Considero como barreira o preconceito
(avaliação negativa) dos
servidores/funcionários terceirizados da
universidade.

Comentários que julgar necessários:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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ANEXO III – DESCRIÇÃO GENÉRICA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PELOS MONITORES
O SINAC faz o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos bolsistas do
Programa Incluir, cujas atribuições estão descritas abaixo:
MONITORIA NAS SALAS. RECURSOS MULTIFUNCIONAIS (CDB e
CTAN)
Atuar nas salas, recursos das bibliotecas do Campus Dom Bosco (CDB) e do
Campus Tancredo Neves (CTAN). As atividades são voltadas para o atendimento
de pessoas com deficiência e para o desenvolvimento de materiais pedagógicos
adaptados, sob a coordenação de um professor vinculado ao NACE.
MONITORIA NO NACE (Núcleo de Pesquisa em Acessibilidade, Diversidade
e Trabalho)
Auxiliar o NACE em suas atividades de interface com o SINAC; nas atividades de
pesquisa e extensão relacionadas ao acesso e permanência de alunos com
deficiência na UFSJ; na realização e acompanhamento das atividades previstas
no Plano de Ação Anual relativo aos recursos do Incluir.
MONITORIA NO NÚCLEO DE ROBÓTICA E TECNOLOGIAS
ASSISTIVAS
Auxiliar no desenvolvimento de tecnologias assistivas demandadas pelo SINAC e
pelo NACE, decorrentes de demandas dos alunos da UFSJ com deficiência.
MONITORIA NA SALA DE ATIVIDADES FÍSICAS ADAPTADAS
(Atividades Físicas)
Atuar na sala de atividades físicas adaptadas, situada no LAPIP. As atividades são
voltadas para o atendimento de pessoas com deficiência, por intermédio das
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das práticas corporais, buscando garantir autonomia funcional, controle e
melhoria da saúde dos assistidos. Também atuam na confecção de materiais
didáticos para auxiliar os alunos com deficiência na aquisição de novos
conhecimentos, sob a coordenação de um professor vinculado ao NACE.
MONITORIA NA SALA DE ATIVIDADES FÍSICAS ADAPTADAS
(Intervenção Psicológica)
Auxiliar no desenvolvimento e avaliação de atividades de intervenção (oficinas de
grupo e projeto de vida) do programa de promoção de saúde física e psicológica
para pessoas com deficiência da UFSJ e da comunidade, buscando contribuir
para aumento da autonomia e melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.
MONITORIA NA SALA DE PSICOMOTRICIDADE
Responsável pelo desenvolvimento, pela condução e pela avaliação, com
acompanhamento das supervisoras, das atividades desenvolvidas na sala de
Psicomotricidade do programa de promoção de saúde física e psicológica para
pessoas com deficiência da UFSJ, e da comunidade, buscando contribuir para
aumento da autonomia e melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Participar
da interlocução com as atividades do Núcleo de Robótica e Acessibilidade da
UFSJ.
MONITORIA NA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE WEB
Atuar na avaliação, reestruturação e desenvolvimento do portal e sistemas da
UFSJ, visando promover a acessibilidade destes.
MONITORIA NO LABORATÓRIO DE PLANOS E PROJETOS (LAPP)
Atuar na elaboração de projetos arquitetônicos, visando à acessibilidade nos
diversos campi, Centro Cultural da UFSJ. Os alunos atuam no Laboratório de
Planos e Projetos (LAPP) do curso de Arquitetura e Urbanismo, sob a orientação
de um professor do curso, vinculado ao NACE.
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