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RESUMO  
O presente artigo objetiva analisar as condições de permanência das 
pessoas com deficiência no ensino superior público federal. O estudo 
desenvolveu-se a partir da pesquisa exploratória que teve como eixo 
central a abordagem qualitativa dos dados apreendidos da revisão 
bibliográfica, documental e de campo. A coleta de dados ocorreu por 
meio de entrevistas semiestruturadas com discentes matriculados nos 
cursos de graduação do Centro de Ciências Sociais - CCSO. Os resultados 
evidenciam que Programa Incluir contribuiu efetivamente para a 
realização de ações para assegurar boas condições de permanência dos 
alunos com deficiência, no entanto os relatos mostram que a instituição 
ainda precisa adotar estratégias de acessibilidade para consolidação da 
política de inclusão defendida. 

 
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Ensino Superior; Pessoa com 

Deficiência. 
 

ABSTRACT 
This article aims to analyze the conditions of permanence of people with 
disabilities in federal public higher education. The study was developed 
from exploratory research that had as its central axis the qualitative 
approach of the data seized from the bibliographic, documentary and 
field review. Data collection took place through semi-structured 
interviews with students enrolled in undergraduate courses at the 
Center for Social Sciences - CCSO. The results show that Programa 
Includer effectively contributed to the implementation of actions to 
ensure good conditions for students with disabilities to stay, however 
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the reports show that the institution still needs to adopt accessibility 
strategies to consolidate the inclusion policy defended. 

 
Keywords: Inclusive education; University education; Person with 

Disabilities. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo decorre das reflexões empreendidas no trabalho monográfico “A 

permanência do aluno com deficiência no ensino superior: um estudo na Universidade Federal 

Maranhão” (UFMA), que teve por finalidade analisar a política de educação inclusiva, lastreado 

no entendimento da pessoa com deficiência enquanto ser dotado de direitos, principalmente, 

ao acesso e permanência no ensino superior.  

A inclusão de alunos com deficiência no ensino superior é uma realidade. A sinopse 

estatística da educação superior (2017) atesta o universo de 38.272 alunos com deficiência 

matriculados nos cursos de graduação presenciais e a distância das instituições de ensino 

superior pública (federal, estadual e municipal) e privada. Já a sinopse estatística da educação 

superior (2020) apresenta um aumento considerável de alunos autodeclarados com deficiência 

matriculados nas instituições de ensino superior.  Os números atuais revelam que são 55.829 

alunos, sendo que 65% desses discentes estão alocados nas instituições privadas de ensino 

superior e aproximadamente 35% nas públicas. 

É considerando o cenário de inclusão dos alunos com deficiência que as instituições de 

ensino devem tomar parte do processo educacional inclusivo, propiciando dentro de seus 

espaços (físico e virtual), condições para incluir continuamente e de forma plena os 

destinatários do resultado desse processo. Cabe ressaltar que a universidade inclusiva se 

compromete em proporcionar aos alunos com deficiência um ambiente de pertencimento e 

acolhimento dos que anseiam a formação profissional em nível superior e posterior colocação 

no mercado de trabalho. 

Dessa forma, este artigo tem o objetivo de analisar as condições de permanência do 

aluno com deficiência na Universidade Federal do Maranhão- UFMA. O estudo teve como 

proposta metodológica a análise exploratória de bibliografias e documentos institucionais que 

versam sobre as contribuições do Programa Incluir para garantir a permanência dos alunos com 

deficiência no Campus de São Luís. O exercício investigativo buscou conhecer sob a perspectiva 

dos relatos de experiências dos alunos com deficiência, a efetividade das ações desenvolvidas 
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pela UFMA para promover acessibilidade e a permanência qualitativa desse público na 

educação superior.  

A escuta do aluno com deficiência coloca em prática o lema dos movimentos sociais 

“nada sobre nós, sem nós”, pois o diálogo possibilita a apreensão dos verdadeiros sentidos da 

permanência desses sujeitos na instituição. A pesquisa contou com a participação de 7 alunos 

com deficiência matriculados nos cursos de graduação do CCSO e como instrumento para coleta 

de dados utilizou a entrevista semiestruturada para conhecer a percepção dos alunos sobre as 

condições de sua permanência.  

O artigo foi estruturado em torno da Introdução empreendida nesta seção; a segunda 

seção que objetiva refletir sobre as contribuições do Programa Incluir para a permanência dos 

alunos com deficiência na UFMA; a terceira apresenta os reais sentidos da permanência sob o 

olhar do aluno com deficiência na UFMA e, finalmente, a quarta seção expõe as considerações 

finais. 

 

2 O PROGRAMA INCLUIR E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA PERMANÊNCIA DO ALUNO COM 

DEFICIÊNCIA NA UFMA 

 

A educação inclusiva requer que universidade promova ajustes para atender as 

necessidades do aluno com deficiência ao passo de lhe oferecer condições de acessibilidade 

para proporcionar o gozo pleno ao direito à educação no âmbito do ensino superior. É nessa 

perspectiva que o Ministério da Educação e Cultura (MEC), a partir da execução do Projeto Viver 

Sem Limites (2011), tem viabilizado recursos para operacionalizar ações de acessibilidade das 

pessoas com deficiência nas instituições de ensino superior por meio do Programa Incluir, que 

traz em sua essência: 

 

(...) fomentar a criação e consolidação de núcleos de acessibilidade nas universidades 
federais, as quais respondem pela organização de ações institucionais que garantam a 
inclusão de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras 
pedagógicas, arquitetônicas e na comunicação e informação, promovendo o 
cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade. (BRASIL, 2013a, p. 3). 

 

Na UFMA, o Programa Incluir contribuiu para a criação do Núcleo de Pró- Acessibilidade 

e Permanência de Pessoas com Deficiência à Educação- NAPPEDE, atualmente denominado 

Diretoria de Acessibilidade, institucionalizado pela Resolução Nº 121- CONSUN, de 17 de 
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dezembro de 2009, com a finalidade de “garantir o acesso, o ingresso e a permanência de 

pessoas com deficiência na Universidade Federal do Maranhão, através de suporte técnico e 

atendimento especializado” (UFMA, 2009, art. 3º).  

Em 2010, a continuidade das ações de permanência na UFMA ocorreu por meio da 

submissão do projeto “Estratégias para Inclusão e Permanência de Pessoas com Deficiência na 

UFMA”, elaborado conforme as regras do Edital Nº 8/2010. O Relatório de Gestão da UFMA 

(2011) ostenta que o projeto recebeu o recurso de R$ 41.238,42 com vistas ao prosseguimento 

das atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Acessibilidade e a potencialização das atividades 

em prol da permanência do aluno com deficiência na universidade. 

Em 2012, a verba do Programa Incluir destinava-se ao custeio do desenvolvimento de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, voltadas para promoção de condições de 

infraestrutura, serviços de atendimento ao público, sítio eletrônico e outras publicações, 

material pedagógico, cultural, recursos acessíveis, quadro profissional e projetos pedagógicos 

dos cursos de graduação ofertados nas instituições de ensino superior (BRASIL, 2013a).  

Cabe aqui pontuar brevemente as providências tomadas pela instituição para fomentar 

a permanência do aluno com deficiência, a partir da análise das ações institucionais realizadas 

no período de 2012 a 2016.  

1- Programa Incluir de 2012 impulsionou a realização das seguintes ações, conforme 

consta no Relatório de Gestão (UFMA, 2013, p. 58-59): 

 

● Serviços de atendimentos ao público: textos ampliados; textos digitalizados para 
estudantes de baixa visão; lupas eletrônicas portáteis; digitalização de textos e 
transcrição e impressão em Braile; notebook; gravadores de voz; técnicos em 
LIBRAS para o acompanhamento das atividades.  

● Produção de equipamentos assistivos: almofada de baixo custo para cadeirantes 
e lupa eletrônica de baixo custo para pessoas com baixa visão; 

● Equipamentos adquiridos: 4 impressoras Braille; 9 microcomputadores desktop e 
2 notebooks; 2 máquinas de datilografia em Braille; 3 lupas eletrônicas; 20 
regletes; 10 punções; 10 sorobans; 2 encadernadores. 

 

2- Programa Incluir de 2013 impulsionou a realização das seguintes ações, conforme 

consta no Relatório de Gestão (UFMA, 2014, p. 93-94): 

 

● Serviços de atendimentos ao público: produção de Braille e ampliação de textos e 
livros (2217); Interpretação de LIBRAS (221); Concessão, mediante termo de 
responsabilidade, de notebook para alunos com deficiência (08); concessão de 
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diárias para estudantes participarem de Fórum (04); concessão de diárias para 
técnicos e gestão participarem de Fórum, Feiras e ministrar palestras (06); 

● Outras atividades realizadas: encontros com as coordenações dos cursos que 
atendem estudantes com deficiência com o objetivo de expor o trabalho realizado 
pelo NUACE e identificar as principais dificuldades/potencialidades vivenciadas 
pelos cursos no tocante a integração da pessoa com deficiência na UFMA. 

 

3- Programa Incluir de 2014 impulsionou a realização das seguintes ações, conforme 

consta no Relatório de Gestão (UFMA, 2015, p. 95): 

 

● Atividades realizadas: participação do III Seminário Nacional de Educação Especial 
e XIV Seminário Capixaba de Educação Inclusiva, em 23 a 25 de setembro de 2014, 
em Vitória no Espírito Santo, participação do VI Congresso Brasileiro de Educação 
Especial/ IX Encontro Nacional dos Pesquisadores da Educação Especial de01 a 04 
de novembro de 2014, em São Carlos/ São Paulo e do I Congresso Nacional de 
Inclusão na Educação Superior e Educação Profissional Tecnológica- Conjugando 
Igualdade e Diferença como condição para assegurar o direito ao direito, realizado 
no período de 26, 27 e 28/11/2014, em Natal/RN; 

● Equipamentos adquiridos: lupa eletrônica de mesa, lupa eletrônica manual, 
computadores e notebooks. 

 

4- Programa Incluir de 2015 impulsionou a realização das seguintes ações, conforme 

consta no Relatório de Gestão (UFMA, 2016, p. 107-108): 

 

● Serviços de atendimentos ao público: transcrição do material didático dos alunos 
deficientes visuais (522); atendimento social (130); auxílio dos profissionais de 
LIBRAS (300); 

● Equipe técnica de trabalho: nomeação de um transcritor do sistema Braille e de 
um Interprete de LIBRAS. 

 

5- Programa Incluir de 2016 impulsionou a realização das seguintes ações, conforme 

consta no Relatório de Gestão (UFMA, 2017, p. 68-69): 

 

● Atividades realizadas: transcrição em Braile do material didático do aluno (745 
atendimentos); auxílio dos Tradutores e Intérpretes de LIBRAS nos turnos de 
funcionamento do curso; atendimentos socioeducacionais;  

● Produção de materiais assistivos: calendário em Braille para o ano de 2017. 

 

O Programa Incluir orienta a realização de adequações nos sistemas comunicacionais 

das instituições de ensino superior, já que eles são essenciais para mediar os processos 

relacionais e por serem considerados veículos de socialização de conhecimentos. O site 

institucional, http://portais.ufma.br, dispõe de mecanismos para a promoção de acessibilidade 
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comunicacional a partir da opção de alto contraste, ícone com atalhos de navegação e 

orientações acerca das ferramentas de acesso disponíveis. 

A UFMA dispõe do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas- SIGAA, 

tecnologia voltada para o gerenciamento das atividades pedagógicas de ensino, pesquisa e 

extensão dos alunos, docentes e técnicos. O uso do sistema é imprescindível para que o aluno 

acompanhe as discussões disponíveis nos fóruns de estudos sediados no ambiente virtual, 

tenha acesso à documentação referente à declaração de vínculo, atestado de matrícula, 

histórico escolar, informações específicas sobre o curso, bolsas de auxílio, cartão de 

identificação, extrato do Restaurante Universitário, acesso ao acervo da Biblioteca, renovação 

de empréstimos. Instrumentos imprescindíveis à vida acadêmica e a permanência do aluno na 

universidade.  

O eixo da infraestrutura concorre fortemente para que o aluno com deficiência exerça 

com dignidade e autonomia a utilização dos espaços condizentes à formação profissional 

almejada. Na universidade, ganha destaque o Projeto Sinalização do Campus, fruto da audiência 

realizada pelo Ministério Público Federal com representantes da UFMA. O plano foi elaborado 

em 2014 com o objetivo de garantir a acessibilidade nesta instituição de ensino superior.  

Na universidade, a efetivação do Programa Incluir através da institucionalização do 

Núcleo de Acessibilidade introduziu conceitos norteadores da transição do paradigma da 

integração para o paradigma da inclusão dos alunos com deficiência. Mas ainda persistem 

desafios relacionados à inadequação do espaço físico, a ausência de equipamentos assistivos, 

recursos humanos, financeiros e também a incompreensão dos envolvidos no processo de 

adequação da universidade.  

 

3 O OLHAR DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ACERCA DAS CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA NA 

UFMA  

 

A pesquisa teve como cenário o Centro de Ciências Sociais - CCSO. A escolha do CCSO 

decorre das informações fornecidas pelo Núcleo de Acessibilidade, atualmente denominado de 

Diretoria de Acessibilidade, pois em 2019, os dados revelam que aproximadamente 38% dos 

alunos com deficiência estavam matriculados nos cursos vinculados ao CCSO e que todos os 

cursos registravam a presença de alunos com deficiência. 
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A seleção de participantes constituiu uma das dificuldades enfrentadas. Durante o 

estudo, foram contatados 13 (treze) estudantes com deficiência, desse conjunto 3 (três) não 

aceitaram o convite para participar da pesquisa e os outros 10 (dez) aceitaram, mas 3 (três) 

desistiram e apenas 7 (sete) participaram da coleta de informações por meio de entrevista 

semiestruturada, autorizada pelos participantes, após conhecimento e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

O universo de 7 (sete) acadêmicos com deficiência representa o percentual de 5,4% dos 

129 alunos regularmente matriculados nos cursos de Biblioteconomia (Aluno A1), Comunicação 

Social- Radialismo (Alunos- A2, A3 e A4), Comunicação Social- Jornalismo (Aluno- A5), 

Comunicação Social- Relações Públicas (Aluno- A6) e Ciências Contábeis (Aluno- A7).       

A pesquisa propiciou dados relevantes quanto à inclusão dos alunos com deficiência na 

UFMA. Todos os entrevistados adentraram na universidade por meio do atual Sistema de 

Seleção Unificada (SISU), que admite a reserva de vagas referentes à política de ações 

afirmativas adotadas pela UFMA. É importante ressaltar que em 2006 a UFMA já inicia o 

processo de institucionalização das políticas de ações afirmativas, inicialmente por meio da 

reserva vagas para a inclusão de negros, egressos de escolas públicas, indígenas e pessoas com 

deficiência. Todos os entrevistados (A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7) apontam a importância das 

ações afirmativas para assegurar o acesso à educação nas instituições de ensino superior. 

Chama atenção a fala do estudante A4, abaixo transcrita, para o qual as reservas de vagas são 

reparações históricas: 

 

Eu acho que a importância principal que a gente pode colocar é justamente a questão 
das reparações históricas. (...) A gente historicamente foi excluído mesmo, eu gosto 
de usar esse termo porque foi realmente isso que aconteceu, a gente nunca teve assim 
grande acesso ao estudo, a gente sempre teve uma questão de superproteção familiar. 
Como se dá essa superproteção familiar, (...) se dá no sentido de que as pessoas com 
deficiência, ainda hoje existe, só que bem menos, mas ainda tem a questão de você 
ficar superprotegido dentro de casa pela família. A família às vezes tem vergonha de 
sair com a pessoa, de se expor, de repente você ter uma vivência social com as outras 
pessoas. Eu, graças a Deus, nunca fui superprotegido pela família, eu fui sempre um 
cara meio que rebelde nesse sentido. Eu sempre fui de me colocar na frente, 
principalmente depois que me coloquei pra estudar mesmo, que eu comecei a ver que 
pessoas com deficiência visual podiam andar sozinhas, podiam cuidar de casa, podiam 
casar, se relacionar e ter filhos, e a partir do momento que tive uma experiência 
próxima nesse cotidiano, foi o ponta pé inicial, para que eu pudesse ter uma vivência 
maior na sociedade e um certo orgulho no sentido de afirmação que eu também sou 
capaz e que eu posso ter uma vida normal sem que eu fique superprotegido dentro de 
casa, dependendo de um determinado familiar para andar comigo e fazer tudo. (A4, 
2019). 
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O acadêmico A4 apresenta no discurso a educação numa perspectiva libertária e 

transformadora. O acesso aos sistemas educacionais de ensino superior deve ser concebido 

como princípio ativo do desenvolvimento humano no seu aspecto técnico e científico, mas, 

sobretudo para a formação de indivíduos autônomos capazes de intervir na realidade social de 

maneira crítica e reflexiva.  

Para as pessoas com deficiência as ações afirmativas também são compreendidas pelo 

espectro da afirmação direito. O acesso à educação decorre da atuação dos conselhos e 

movimentos sociais que promovem arenas de discussão das reais demandas apresentadas 

pelas pessoas com deficiência, especialmente no tocante ao acesso e permanência desses 

cidadãos nos sistemas de ensino:  

 

(...) porque reserva as vagas para essas pessoas que por direito, conforme foi 
estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) de 2016, instituições públicas e privadas 
têm que reservar vagas para pessoas com deficiência, não só, mas promover a inclusão 
e a garantia de permanência dessas pessoas. As ações afirmativas enquanto direito. 
Os direitos são adquiridos, não são assim dados, quantas vezes hoje, existe o Conselho 
Nacional das Pessoas Com Deficiência no Ministério da Educação, enquanto política 
de Estado, é uma construção através de conversas, diálogos, tudo é uma construção 
(A5, 2019). 

 

O discente A2 compreende que as legislações educacionais obrigam às instituições de 

ensino superior a adoção de medidas para assegurar o direito à educação. Embora caiba 

destacar da perspectiva do aluno a importância dos dispositivos normativos como mecanismos 

eficazes para promover o acesso das pessoas com deficiência nas universidades, é esse o limite, 

pois as intervenções para a acessibilidade em momento posterior ao cumprimento das 

determinações legais são caracterizadas pela escassez: 

 

Eu acho que assim. Na verdade se for ver pelo lado mais grosseiro da causa mesmo. 
Eu acho que essa que é uma questão de uma política. Entendeu? Pra mostrar 
entendeu? Até uma questão de lei também para dizer olha, nós estamos cumprindo a 
lei, estamos colocando aqui uma cota para pessoas com deficiência (...) mas que na 
prática, vamos dizer assim, não há uma recepção tanto da academia, no caso de alguns 
professores (...) dos alunos e da própria estrutura física, não há essa receptividade com 
a pessoa com deficiência. Isso é uma questão de lei mesmo, estamos cumprindo, eles 
que se virem depois. (A2, 2019). 

 

Como destaca Matos (2015) o direito à educação superior não se limita ao acesso das 

pessoas com deficiência à universidade. Compete também às instituições federais de ensino 
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superior proporcionar condições de permanência dos alunos com deficiência. Os entrevistados 

reconhecem que a universidade tem realizado projetos pontuais para proporcionar a 

permanência, mas, sobretudo enfatizam que ainda são insuficientes e não satisfazem 

plenamente as reais condições para o desenvolvimento humano e profissional reivindicado.  

 

(...) mas observo que tem tido um trabalho, no sentido de acertar, buscar acertar, não 
é o ideal, mas acertar para que as pessoas permaneçam, oferecendo uma ajuda, isso 
ou aquilo, mas só que existem as limitações burocráticas da universidade (A5, 2019). 

 
Assim questão da Universidade, eu não sei, porque assim, por parte da Universidade, 
da instituição, não vejo muitos projetos. O que eu vejo é dos professores tomando pra 
si essa responsabilidade de transformar uma aula acessível (...) (A3, 2019). 

 
Aos trancos e barrancos, mas acho que eles fazem o que podem, até mesmo o básico 
para não serem processados (A7, 2019). 

 

O ambiente universitário inclusivo é um importante recurso para que o aluno com 

deficiência desenvolva dignamente as atividades acadêmicas requeridas pela instituição. Os 

documentos normativos apresentam como saída viável a promoção da acessibilidade enquanto 

ferramenta de enfrentamento das barreiras que impedem a construção do conhecimento. A 

remoção desses obstáculos deve ser entendida como condição sine qua non para a 

permanência do aluno com deficiência na UFMA.  

Os entrevistados A2, A5 e A4 discorrem um pouco sobre o entendimento de 

acessibilidade: 

 

Assim depende do ponto de vista. Leva um pouco como uma questão de consciência 
e por outro lado uma questão que precisa ser estudada ainda nas universidades, nas 
escolas, o que é essa acessibilidade. Eu entendo que essa acessibilidade seria 
justamente uma compreensão, um entendimento e uma possível aceitação das 
pessoas e eu digo das pessoas em geral, não só das pessoas com deficiência, mas 
também das pessoas não deficientes no entendimento da causa do que é 
acessibilidade. Seria essa compreensão. Entendeu? Essa diria que é algo mais 
humanizado das pessoas. Entendeu? (A2, 2019, grifo nosso). 

 
Acessibilidade, então, é romper barreiras física, arquitetônica e atitudinais para 
garantir direitos. A acessibilidade é todo esse conjunto. Tem que naturalizar isso, 
acessibilidade como um direito. Porque ainda se discute acessibilidade? Deveria ser 
algo natural. Vamos garantir esse direito! Em resumo, acessibilidade é viver sem 
limites (A5, 2019, grifo nosso).  

 
O acesso é um tanto restrito, não só pela questão da acessibilidade arquitetônica, 
mas a própria acessibilidade atitudinal no que diz respeito à convivência com os 
outros alunos. É algo que eu sempre deixei bem claro assim, porque parece que as 
pessoas têm medo de se aproximar da gente, eu acho que as pessoas acham que é um 
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bicho de sete cabeças, uma vez inclusive comentando com um amigo meu, ele falou, 
mas talvez seja porque a gente não sabe lidar com a pessoa com deficiência e tal. Eu 
digo sim, primeiro que não é nenhum mistério, nós somos pessoas como qualquer 
outra pessoas, simplesmente não enxergamos ou não ouvimos, temos uma certa 
mobilidade reduzida, somos pessoas como vocês a única diferença ou se é que a gente 
pode dizer diferença é limitação, nós temos algumas deficiências que nos impede de 
fazer determinadas coisas, mas isso não nos impedem de sermos pessoas sociáveis, 
de fazer amizades, de frequentar todos os espaços que os outros alunos da 
universidade frequentam, então eu percebo essa dificuldade. (A4, 2019, grifo nosso).  

 

Destaca-se na fala dos entrevistados que as barreiras atitudinais causam dificuldades no 

processo de permanência dos alunos com deficiência na UFMA. De maneira tortuosa esse 

segmento social experimenta os mecanismos desiguais da sociedade capitalista que 

naturalmente colocam em lados extremos a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência.  

 

A verdade que a tal sociedade é assim, discriminadora e excludente, ela é assim para 
homens que nela habitam construíram historicamente e reproduzem divisões 
estruturais entre classes, divisões estas permeadas por conflitos inconciliáveis, com 
desdobramentos múltiplos, que determinam todas as exclusões e discriminações 
efetuadas. (RIBAS, 1985, p. 23). 

 

Cabe ressaltar que as percepções sobre acessibilidade apresentadas pelos alunos A2, A4 

e A5 expressam que as barreiras atitudinais geram resistências para o processo de inclusão e 

permanência dos alunos com deficiência. Os relatos expostos coadunam com pensamento de 

Ribeiro e Gomes (2017, p. 15) no que diz respeito “as principais resistências têm origem no 

preconceito, na falta de informação e na intolerância a modelos educacionais mais flexíveis, ou 

seja, nas barreiras atitudinais geradas, nutridas e difundidas no meio social”. 

Os discentes A3 e A5 apontam que as barreiras arquitetônicas, comunicacionais, 

instrumentais, programáticas e metodológicas são potencializadas pelas barreiras atitudinais 

que distanciam ainda mais os acadêmicos com deficiência dos diferentes espaços de 

convivência na UFMA. 

 

Porque as barreiras arquitetônicas, físicas eu consigo lidar, vai driblando, vai 
superando, a questão são as barreiras atitudinais (...) a gente depende mais dessa 
barreira atitudinal (A5, 2019). 

 
Meu caso sim, porque a infraestrutura é complicada. Pra mim é fundamental essa 
atitude das pessoas em ajudar (A3, 2019).  

 
Sim, você vai a uma loja e se for bem recebido, você pode ir só com a intenção de 
olhar, mas dependendo da situação lá e falar aquilo dali, bem recebido, você vai 
comprar e depois vai querer voltar. Então é a mesma coisa aqui, se for bem recebido 
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ou pela instituição, talvez nem pela instituição, mas pelos colegas, aquela coisa e tal 
chegam e vão se aproximando. Você é o nosso parceiro estamos todos aqui, poxa isso 
dá um gás, sabe para que continue, você pode até não se dá bem com alguns 
professores ou não se dá bem com aquela cadeira, mas se tiver alguém ali apoiando, 
dizendo meu amigo não desista, você vai enfrentar alguma dificuldade acadêmicas, 
mas que, terminando esse curso, você vai enfrentar uma pior, que é a profissional, 
entendeu? Se você desistir agora como é que fica isso? Isso dá um gás pra gente 
continuar. Particularmente eu vejo dessa forma, receptividade pra mim, se não tiver 
fica difícil engrenar, ter engrenagem. (A2, 2019). 

 

Quando indagado acerca do seu relacionamento com a comunidade acadêmica, o aluno 

A4 enfatiza que: 

 

(...) não posso te dizer que é a melhor possível porque são pessoas e pessoas, não se 
trata necessariamente do órgão em si, mas eu acho que está muito relacionado as 
pessoas que trabalham, porque as vezes você procura tem pessoas que te atendem 
bem, outras não tão bem assim , outras de repente por não entender do que 
realmente se trata, porque a gente sabe que não existe ainda um programa de 
formação nesse sentido da acessibilidade de ensinar as pessoas como elas podem 
fazer para que o diálogo e o convívio desses funcionários, desses servidores com as 
pessoas com deficiência seja algo mais saudável (A4, 2019). 

 

Na maioria das vezes as barreiras atitudinais não são facilmente identificáveis nas 

relações interpessoais desenvolvidas no dia a dia. Em várias circunstâncias apresentam-se 

moduladas por atitudes dotadas de preconceito, estigmas, estereótipos, discriminação, dó, 

pena, inferiorização e superproteção.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

O entendimento educação inclusiva e a sua efetiva promoção são questões inadiáveis 

no atual modelo social, uma vez que se vinculam a fatores inter-relacionais, indivíduo e 

sociedade. Com a pesquisa foi possível perceber que a Universidade Federal do Maranhão 

busca cumprir a função social quando toma medidas para cumprimento da legislação atinente 

a garantia do direito à educação de ensino superior da pessoa com deficiência.  

É dessa forma que a adesão da UFMA ao Programa Incluir é compreendida como uma 

ação efetiva para assegurar boas condições de permanência dos alunos com deficiência. A 

relevância do programa na instituição pode ser constatada com a criação da Diretoria de 

Acessibilidade, antes denominado Núcleo de Acessibilidade, que desempenha ações para o 

processo de inclusão das pessoas com deficiência, o recebimento de recursos para financiar 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2016 

alterações arquitetônicas, aquisição de recursos didáticos, contratação de profissionais para 

integrar a equipe da Diretoria da Acessibilidade, adequação do site da UFMA e no SIGAA.   

Por outro lado, os relatos de experiências dos alunos com deficiência evidenciam que 

ainda existem barreiras relacionadas às questões arquitetônicas, instrumentais, metodológicas 

programáticas, comunicacionais e atitudinais, que dificultam a sua permanência na UFMA. Os 

estudantes com deficiência consideram a ausência de acessibilidade atitudinal como fator a ser 

superado para a implementação dos princípios da educação inclusiva na universidade. Observa-

se que a instituição ainda precisa adotar estratégias de acessibilidade para consolidação da 

política de inclusão defendida. 
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