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PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO 

A inclusão da pessoa com necessidades especiais na universidade: na 
perspectiva dos professores  

Lísia Regina Ferreira Michels1 
Gabriela Andrea Díaz2 

Falar em inclusão implica diretamente falar em exclusão, termo que, 
desde o ponto de vista social, abarca desde uma perspectiva ética, a análise 
da justiça social e do sofrimento humano.  

De alguma maneira a sociedade sempre incluiu, ou melhor, inseriu, 
as pessoas com necessidades especiais, porém nem sempre esta inclusão se 
realiza de maneira democrática. Estar inserido não implica estar incluído. 
Sawaia (1999) propõe em vez da exclusão, uma relação dialética entre 
exclusão e inclusão que introduzirá à análise das desigualdades, uma visão 
ética e subjetiva, que deflagrará “subjetividades específicas que vão desde 
sentir-se incluído até sentir-se discriminado ou revoltado” (p.09).  

Entendemos o processo de exclusão-inclusão como possuidor de uma 
dinâmica multifacética e complexa, em que a psicologia social tem um 
papel de importância fundamental na compreensão dos mecanismos que 
operam nesta dinâmica. Sob esta perspectiva, elaboramos um projeto de 
pesquisa com foco e metodologia determinados em função de um 
paradigma ético tendente a deflagrar estas operações.  

Dentre nossos objetivos se inclui a necessidade de evidenciar que 
tipo de dinâmicas se operam tendentes à inclusão e quais se operam no 
sentido contrário, por isto o presente estudo, investiga a inclusão das 
pessoas com necessidades especiais na universidade, na perspectiva dos 
professores. 

                                                 
1 Docente do Curso de Psicologia da Universidade do Vale do Itajaí — UNIVALI , Mestre 
em Psicologia PUCRS. Doutoranda em Psicologia da Educação — PUCSP. 
2 Acadêmica — 10º Período de Psicologia na Universidade do Vale do Itajaí — UNIVALI 
— Bolsista do Programa de Iniciação Científica da UNIVALI. 
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Identificamos as diferentes estratégias que os professores utilizam 
para o atendimento dos estudantes com necessidades especiais e as 
dificuldades encontradas pelos alunos, na universidade. Foram sujeitos da 
pesquisa, 10 professores, de uma universidade do sul do país, que atuam 
diretamente com os alunos da graduação e que foram convidados a 
participar deste estudo.  

A coleta de dados foi realizada através de entrevista semi-aberta. Para 
o procedimento de análise e interpretação de dados foi utilizado o método 
qualitativo, por meio da análise de conteúdo de Bardin (1991).  

Além de identificar as diferentes estratégias utilizadas para o 
atendimento do aluno com necessidades especiais, os resultados indicaram 
algumas das dificuldades encontradas por estes alunos na universidade do 
ponto de vista dos professores. No estudo desta problemática pretendemos 
ampliar a discussão sobre a inclusão na universidade, o que poderá dar 
subsídios à elaboração de programas de atendimento a estes alunos neste 
âmbito educativo e, por conseguinte, na sociedade como um todo.  

O Ministério de Educação e Cultura do Brasil (MEC) estima que 
existem 6 milhões de crianças e jovens até 19 anos com algum tipo de 
deficiência física ou mental no país. Somente 334,5 mil deles estão 
matriculados em escolas que oferecem atendimento para pessoas com 
necessidades especiais, o que significa que 5,7 milhões estão desassistidos, 
dados que nos levam a refletir sobre a urgente necessidade de inclusão 
dessa população.  

O professor e o aluno com necessidades especiais  

A exclusão explícita daquele que é diferente de algum modo 
presentifica uma outra exclusão, a do desejo: desejo de aprender, de 
ser, de ensinar, de criar. Ao excluir o aluno, o professor também se 
exclui e se aliena de si mesmo, de seus ideais, daquilo que se propôs 
realizar em seu trabalho (Valore, 1999, p.125).  

Vash (1988) aponta que quando um aluno é matriculado, logo após 
surgem outros problemas: alguns professores se mostram relutantes a 
flexibilizar seus estilos de ensino para poder dar uma melhor acomodação 
aos alunos com necessidades especiais, muitos não estão dispostos a 
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fornecer textos para os estudantes surdos ou permitir a gravação de aulas 
para os estudantes cegos.  

Com respeito aos fatores potenciais para a marginalização Alcantud 
(1995), corrobora que, o aspecto físico das pessoas com necessidades 
especiais, é uma das características mais chamativas, além da falta de 
convívio e dos preconceitos e estereótipos. 

Quanto às relações sociais, especificamente na relação com os 
docentes, Alcantud (1995) assinala que os professores frequentemente se 
sentem incomodados quando têm que atender alunos com necessidades 
especiais, provocando assim, discriminação. Também podem sentir que o 
fato de ter, na sala, um aluno com estas características, acarretará um 
trabalho adicional. Neste sentido, o autor faz referência a falta de pesquisa a 
respeito das atitudes e valores de professores e estudantes quanto a presença 
e companhia destes estudantes na sala de aula.  

Quanto à formação dos professores Silva & Mendes (1996) 
assinalam que o conceito de ser um bom professor esta relacionado com um 
investimento pessoal que deve ser assumido por cada pessoa, isto é, que 
deve ser resolvido ao longo da formação, em cada momento da vida.  

Para a pedagogia moderna, segundo Mrech (1999), o aluno parece 
um ente abstrato, do qual basta saber como funciona em geral, para que nos 
forneça os dados de como ele se apresenta na prática. A crença é que o 
aluno, em geral, traz em seu bojo o aluno de uma forma específica ou 
particular (Mrech, 1999, p.5). Assim, a concepção teórica tradicional 
indicaria, então, que o aluno permanece inalterável no tempo e no espaço 
desde os primórdios até hoje. Por consequência, os professores adotam em 
suas práticas um modelo a-histórico e linear do processo educativo e do 
desenvolvimento do aluno, o que não facilita a percepção do aluno, em toda 
sua especificidade.  

Segundo esta autora, a educação inclusiva nos leva a um 
questionamento em relação aos preconceitos e estereótipos através dos quais 
a realidade escolar é pensada. O problema não reside na culpabilização dos 
professores por acreditarem nas próprias imagens que eles possuem sobre os 
alunos, já que é a sociedade como um todo que estigmatiza e que continua a 
criar imagens estereotipadas, o que fica confirmado pelos índices de evasão 
e de repetência em todos os níveis de escolaridade.  
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Neste sentido, Mrech (1999) ressalta que não se trata só de saber 
como os professores devem ensinar, mas de um questionamento geral na 
ordem da ética.  

De acordo com Cunha & Leite (1996 p.15) o currículo constitui-se no 
“rol de conhecimentos e sua hierarquia na organização do saber que se 
veicula na universidade”. Para os autores, são os conhecimentos 
organizados no currículo que favorecerão a preparação dos profissionais 
para o mercado de trabalho, objetivo que condiciona as decisões 
curriculares, as quais perdem sua autonomia entendendo que são 
historicamente dependentes das relações da educação com a produção e 
determinadas por elas.  

Portanto “A educação tem por função estabelecer pontes entre as 
estruturas sociais e as estruturas de pensamento” (Cunha & Leite, 1996, 
p.18). As autoras afirmam que existe uma estreita relação entre a forma e o 
conteúdo da educação e que esta se encontra estreitamente relacionada com 
o capital, relação que determina que o primeiro nível de decisão curricular 
esteja predeterminado, o que nem sempre é percebido, por estar fundado 
pela ideologia dominante.  

Para estas autoras o conhecimento será transmitido por três instâncias 
fundamentais: currículo, pedagogia e avaliação. A primeira dirá qual 
conhecimento é válido, a segunda de que maneira transmiti-lo e a terceira 
qual a melhor realização deste conhecimento, porém a forma em que estes 
conhecimentos são transmitidos exerce o controle e o poder de distribuição.  

Os professores são agentes ativos do processo de ensino/ 
aprendizagem, por isto é de fundamental importância que estes participem 
ativamente do processo de integração, recebendo toda a informação 
pertinente e o assessoramento específico sobre as características das pessoas 
a serem integradas.  

É importante destacar, ressalta Alcantud (1995), que geralmente o 
pessoal docente da universidade encontra suas tarefas divididas, porque 
além da responsabilidade docente, deve também se ocupar de pesquisa e de 
tarefas administrativas, o que pode acarretar em uma sobrecarga de 
trabalho. Também acrescenta que o professor muito frequentemente 
encontra poucos recursos para adaptar sua exposição às turmas muito 
numerosas e sem recursos adequados.  
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Mazzotta (2000) refere que a identificação das necessidades 
educativas especiais e as decisões a partir desta identificação, requer uma 
avaliação cuidadosa e criteriosa dos profissionais envolvidos, embora 
grande parte destas necessidades possam ser atendidas sem ações especiais 
e nas necessidades cujo atendimento por parte dos professores e recursos 
escolares comuns esteja além das condições e possibilidades, deverão ser 
viabilizados os atendimentos necessários nos âmbitos social, medico e 
outros, de forma direta ou cooperativa e integrada à educação escolar. 

Neste sentido, Mazzotta (2000) afirma que:  

É sabido que não são poucos os educandos que tem suas 
necessidades educacionais interpretadas como especiais ou muito 
diferentes por parte de professores mal preparados ou mal apoiados 
pelo sistema de ensino.  

Michels (2000) ao analisar as condições pedagógicas da universidade 
afirma que tanto os alunos com necessidades especiais, como os que não 
tinham, referiram a necessidade de adaptar o sistema psicopedagógico 
ressaltando a falta de um centro de apoio específico com o qual a 
universidade demonstraria seu compromisso com a igualdade de 
oportunidades para todos os acadêmicos. A autora assinala também a 
necessidade de adaptação dos currículos, visando valorizar a diversidade e 
as capacidades de cada aluno e, para isto sugere propiciar o oferecimento de 
um núcleo de conteúdos comuns e mínimos, para assim evitar a segregação 
e atraso dos alunos. Merece importante destaque na pesquisa mencionada, a 
opinião que os alunos têm sobre o despreparo dos professores para o 
atendimento à população com necessidades especiais. Neste sentido, 
observa-se a falta de preparação dos cursos de capacitação, habilitação dos 
professores de Ensino Médio e Superior, já que não existem disciplinas 
orientadas a este efeito:  

não existe a inclusão de disciplinas que discutam os aspectos 
psicopedagógicos, éticos e políticos da inclusão dos alunos 
portadores de necessidades especiais. Desta maneira, quando um 
professor se depara com um aluno diferente, ou seja, que necessite de 
uma avaliação diferenciada, ou material didático específico, não se 
mobiliza para atender, quer seja por desconhecimento, seja por 
preconceito (Michels, 2000, p.83).  
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Lacerda, Lemes, e Santos (2002) realizaram uma pesquisa na qual 
apresentam a preocupação existente com a formação (preparatória) dos 
professores para a inclusão de alunos com necessidades especiais.  

O referido estudo foi realizado entre professores do Ensino Médio e 
Superior, levantando-se quais informações são ministradas nos cursos de 
formação em relação à educação especial e a inclusão de alunos com 
necessidades especiais.  

Dentre os resultados os autores destacam que, no curso normal existe 
uma baixa quantidade de informações sobre inclusão e apenas os alunos que 
escolheram habilitação em educação especial possuem maiores informações. 

Neste sentido Ambrogi, Moreira e Santos (2001) também relatam que:  

Os professores têm receio em aceitar estas crianças em suas salas por 
se acharem incapazes de realizar um trabalho adequado com elas. 
Vê-se ainda que poucos são os professores especializados e que a 
maioria das escolas não contam com um suporte técnico para 
propiciar um atendimento integrado ao professor da classe comum, 
levando-o a estabelecer formas criativas de atuação com as crianças 
portadoras de necessidades especiais. O esforço realizado para a 
integração do deficiente no Ensino Regular não vem surtindo o 
resultado esperado pelos organizadores, pela falta de preparo das 
Unidades Escolares para receber estes indivíduos (p.69).  

Concordamos com Gadorti (1987) que  

O profissional do ensino não é um técnico, um especialista, é antes 
de mais nada um profissional do humano, do social, do político 
(p.142).  

Nossa experiência de pesquisa  

Os dados coletados foram analisados qualitativamente, por meio da 
Análise de Conteúdo de Bardin (1988), em que foram criadas categorias e 
subcategorias com o objetivo de organizar os dados brutos para então 
interpretá-los globalmente.  

A primeira categoria, denominada Identificação de dificuldades, 
agrupou a identificação das dificuldades do aluno pelo professor, assim 
como também as próprias dificuldades do professor para ministrar aula para 
o aluno com necessidades especiais.  
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Em geral, os professores têm reconhecido algumas dificuldades 
dando mais ênfase à necessidade de acessibilidade em detrimento das 
dificuldades pedagógicas, as quais nem sempre são percebidas pelos 
professores e muitas vezes ignoradas. Um exemplo disso e a seguinte frase: 

Ele não tinha nenhuma dificuldade, impressionante parece que o que 
faltou no olho foi para o universo, aquele em especial, não sei o que 
virá por ai.  

Nesta categoria também, se colocam em lugar de destaque 
principalmente as barreiras de acessibilidade deixando-se de lado outro tipo 
de barreiras que dificultam a inclusão do aluno com necessidades especiais. 
A partir de algumas falas subentendeu-se que se existem rampas os 
problemas de acessibilidade e pedagógicos ficam completamente satisfeitos.  

Neste sentido destacamos a seguinte fala: 

Uma das primeiras coisas é o espaço físico, que agora por exemplo, 
nosso curso já melhorou um pouco porque tem uma entrada com 
passarela, com rampas.  

Manzzoni, Torres e Oliveira (2001), entendem que o respeito à 
diversidade humana nos leva a verificar que todas as pessoas possuem 
habilidades diferentes, e que para desempenhar determinadas atividades 
algumas necessitam de condições especiais. Os autores entendem que a 
acessibilidade é parte constituinte das condições especiais as que as pessoas 
com necessidades especiais tem direito.  

O conceito de acessibilidade tem origem, segundo relatam os 
referidos autores na década de 60, no advento do conceito (na área de 
arquitetura) de projetos livres de barreiras, o qual focava prioritariamente os 
problemas de circulação de usuários de cadeiras de rodas.  

A acessibilidade é um processo dinâmico, associado não só ao 
desenvolvimento tecnológico, mas principalmente ao 
desenvolvimento da sociedade. Uma sociedade que se preocupa em 
garantir às pessoas portadoras de deficiência o direito de participar da 
produção e disseminação do conhecimento certamente contará com a 
participação dessas pessoas, de forma ativa, em todos os demais 
setores da sociedade (Manzzoni, Torres et al, 2001, p.10).  

Uma questão importante encontrada nas entrevistas foi a falta de 
reconhecimento da responsabilidade, sendo esta inerente ao cargo de 
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professor, e sim própria da universidade a qual, segundo as falas recolhidas, 
deveria dar os subsídios pertinentes para que o professor possa ministrar 
aula para todos seus alunos, independentemente das diferenças que estes 
apresentam: surdo? 

Não, nunca pensei nisso... teria que aprender a falar com as mãos... 
isso aí eu acho que a universidade teria que me propiciar. 

Outros professores referiram não ter dificuldades, porém, nem 
sempre os alunos com necessidades especiais se manifestam a respeito de 
suas necessidades: 

...eu particularmente não tive nenhuma dificuldade, eu me dei assim 
super bem entende? Acho também que eles não reclamaram eu 
procurei entender né?  

Reconheceram as próprias dificuldades em ministrar aula por 
desconhecer as técnicas apropriadas, o que redunda em uma completa falta 
de estratégias propiciadoras da inclusão desses alunos.  

Outra das categorias elaboradas, intitulada As Estratégias, resume a 
maneira que os professores encontram para lidar com estes alunos.  

É interessante ressaltar que alguns entrevistados não referiram ter 
dificuldades para ministrar aula aos alunos com necessidades especiais, 
porém, quando indagados sobre que estratégias utilizariam, demonstraram 
não possuir conhecimentos sobre as melhores formas de lidar com estes 
alunos e trabalhariam movidos por improvisação que, sendo ainda uma 
alternativa (talvez a única possível) não é a mais indicada ou favorecedora 
de uma real inclusão.  

Em geral, reconhecem e admitem não saber como lidar com uma 
pessoa com necessidades especiais dentro da sala de aula: 

Olha, eu acho que é mais o visual mesmo, até porque eu não me 
considero a pessoa mais apta para lidar com ele, a única coisa que eu 
posso é sempre perguntar se está legal, mais eu não tenho uma 
técnica eu não tenho material, eu não sei lidar com Braille, eu não sei 
né?  

Manifestaram em geral acreditar possuir maiores dificuldades com 
alunos surdos:  
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é um problema, porque o cego ele ainda tem a possibilidade da 
audição né, agora o surdo... não sei. Se aparece uma pessoa com falta 
de audição dentro da sala de aula, como é que eu devo proceder? Não 
faço nem ideia...  

Os entrevistados demonstraram, em geral, desconhecer quais as 
estratégias específicas poderiam favorecer a inclusão do aluno com 
necessidades especiais na universidade, como também reconheceram não 
ter tido nenhuma formação para lidar com estes alunos e tentam elaborar 
estratégias a partir da improvisação no chute. Professores que ainda não 
passaram pela experiência de ministrar aula para estes alunos, e nunca 
pensaram nessa possibilidade, teriam que inventar o que denota mais uma 
vez a falta de informação e formação específica a este respeito. As 
seguintes falas refletem este desconhecimento:  

Eu não saberia como fazer exatamente, mas eu acho que teria uma 
inspiração de momento...  

É mesmo, nós os professores, não estamos preparados para trabalhar 
alunos que tenham deficiência visual, por exemplo, nós não temos 
técnicas para trabalhar, nós não conhecemos, nós improvisamos às 
vezes dá certo, às vezes não.  

Nunca tive contato com este tipo de aluno e também, sinceramente, 
não estaria preparado, tecnicamente preparado, para receber este tipo 
de aluno.  

Não ministro diferente porque não sei, não tenho conhecimentos, 
precisava fazer um curso para saber, sim, maneiras diferentes de 
trabalhar.  

Uma outra categoria que merece destaque é o Preconceito que foi 
manifestado de maneira direta ou encoberta por uma atitude paternalista.  

Johnson (1997) define o preconceito como: 

Atitude cultural positiva ou negativa dirigida a membros de um 
grupo ou categoria social. Como uma atitude, combina crenças e 
juízos de valor com predisposições emocionais positivas ou negativas 
(p.180).  

Este autor também refere que o preconceito fundamenta a 
discriminação e o tratamento desigual para determinados indivíduos 
pertencentes a um grupo ou categoria.  
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Às vezes o preconceito não se manifesta abertamente senão de 
maneira velada, porém, acaba constituindo do mesmo modo um ato de 
discriminação. De alguma forma todas as pessoas sabem que não podem se 
apresentar pré-conceituosas, o politicamente correto é não ter preconceitos, 
porém, estes aparecem de qualquer forma e quando negados ou 
supostamente ocultos, muito mais difíceis de vencer. Pareceria ser também, 
através da analise das falas de alguns entrevistados, que existisse um 
sentimento de menos-valia para com o aluno com necessidades especiais o 
que se converte em discriminação: 

Não fiz nada, nenhuma, diferença, até porque eu acho que não tem 
que fazer diferença, senão é paternalismo.  

Quando o entrevistado fala em “Não fazer diferença”, nega a 
diferença, que não pode ser negada, ela existe sempre entre todos os seres 
humanos, portanto não fazer diferença é uma maneira de não atender às 
necessidades que se apresentam de forma diferente para cada aluno e mais 
especialmente para o aluno com necessidades especiais .  

...não tem que criar diferença, ta, porque senão vou criar privilégios, 
de fazer a prova em casa ou fazer isto... porque o outro não pode 
fazer é privilegio, então é óbvio que a coisa é muito tênue né, é claro 
que eu tenho que ter um cuidado especial com essas pessoas, mas eu 
também não posso criar uma própria discriminação com elas para 
com os outros né, dar um tratamento diferenciado de queridinho 
tarará, faz teu trabalho em casa tudo em casa, não sei o que, não sei o 
que se os outros não tem o mesmo direito, então na verdade estou 
discriminando da mesma forma.  

Ter atitudes paternalistas com certeza é absolutamente contraditório 
ao conceito de inclusão que acreditamos ser necessário para uma sociedade 
mais justa e equitativa, porém dito conceito necessita ser compreendido em 
toda sua extensão, incluir significa atender as necessidades especiais que 
cada pessoa possui.  

Muitas vezes, ao contrário do destacado anteriormente, se incorre em 
atitudes paternalistas, que de alguma maneira pareceria a consideração em 
demasia da deficiência, a pessoa com necessidades especiais acaba sendo 
“portadora” de uma suposta inutilidade que será suprida por muita força de 
vontade. Falamos aqui de uma igualdade de direitos e obrigações que é de 
fundamental necessidade, falamos aqui, de uma igualdade na diferença.  
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Assim, constatamos manifestações de assistencialismo, evidenciadas 
por atitudes superprotetoras. Por exemplo: 

Suprem com essa força de vontade né?  

A deficiência existe de qualquer forma e não tem como supri-la, é 
nossa obrigação fornecer os recursos necessários para que não deva existir 
força de vontade a mais, senão a mesma que todos os alunos possuem:  

A gente tem aquele carinho especial por aquele aluno né,... parece 
que eles suprem eles tem assim uma atenção muito legal...  

Ele não tinha um tratamento especial o único tratamento é que e... eu 
tinha que ver por ele... eu tinha que traduzir pra ele quando tinha 
algum detalhe que ele precisaria imaginar né eu tinha que fazer isso 
por ele.  

Você não muda essa realidade, você não tem como mudar essa 
realidade... a gente tenta desenvolver um trabalho que amenize ou 
que dê as condições dele se desenvolver né...  

O trabalho a ser desenvolvido não é o de amenizar, minimizar as 
diferenças, senão de fornecer subsídios, assim podemos sim mudar a 
realidade, igualando as oportunidades. Consideramos que o desenvolvimento 
humano não tem limites.  

Os próprios alunos discriminam principalmente se o deficiente é 
capaz, se ele demonstra capacidade; 

O pessoal da sala começou a discriminar ele por que achou que os 
professores o estavam protegendo.  

Neste sentido consideramos de fundamental importância a atitude 
inclusiva que o professor deve ter em sala de aula, lugar propício para o 
diálogo entre os alunos e que poderá produzir mudanças no pensamento de 
todos contribuindo assim a tornar uma sociedade melhor e acolhedora da 
diferença.  

Como eles são minoria não tem um movimento muito forte né, 
alguém que se responsabilizasse.  

Também de acordo com as possibilidades dele né, porque eu vou ter 
que atender as características individuais dele e é lógico, a gente vai 
ter que atender dentro do processo que ele conseguir aprofundar 
porque vai ter que atender essas características.  
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O professor deve adaptar sua aula para que o aluno com necessidades 
especiais consiga atingir as mesmas metas que os outros alunos, aqui parece 
que se equipara uma deficiência física com uma deficiência mental.  

A modo de consideração final, entendemos a partir do estudo 
realizado, que a inclusão na universidade é um tema muito vasto e que não 
se esgota em si mesmo. Serão necessários outros estudos para a 
compreensão deste fenômeno, e fundamentalmente é urgente a mudança de 
atitudes frente a pessoa com necessidades especiais, para poder mudar de 
alguma maneira a realidade vivida pelos alunos com necessidades especiais 
e propiciar uma educação de qualidade para todos.  

Entendemos que, de maneira geral, a forma dos professores lidarem 
com os alunos com necessidades especiais é muito limitada e, como foi 
destacado, parte da improvisação e não de conhecimentos específicos, por 
isto recomendamos o debate e discussão de temas e assuntos relativos à 
educação inclusiva nos cursos de capacitação e atualização docente 
ministrados na universidade.  

Verificamos que as dificuldades enfrentadas pelos alunos com 
necessidades especiais na universidade, nem sempre são reconhecidas pelos 
professores e que aparentemente segundo sua percepção estas se resumem 
basicamente a dificuldades na acessibilidade e que outras dificuldades que 
tangem especificamente a aspectos pedagógicos ficam sem atendimento.  

Alguns professores utilizam estratégias para favorecer a inclusão, 
porém, quase sempre estas partem do senso comum ou de improvisações, o 
que nem sempre determina uma real inclusão destes alunos.  

Os professores entrevistados reconheceram, em geral, não possuírem 
conhecimentos necessários para lidar com alunos com necessidades 
especiais, seja pela falta de experiência ou convívio ou por falta de 
formação específica, o que acaba redundando em atitudes discriminatórias, 
preconceituosas ou paternalistas.  

Entendemos que a formação dos professores pouco aborda os 
aspectos referentes à educação inclusiva, não há disciplinas específicas nos 
cursos de graduação, de pós-graduação, nas licenciaturas ou mestrados e 
não são estas que preparam os professores universitários? Para que alunos 
são preparados estes professores? Parece-nos que só para ensinar para aos 
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“iguais”. Neste sentido, apontamos a necessidade urgente e importante de 
esclarecimentos sobre este tema.  

Este estudo tem servido para ampliar nossos conhecimentos sobre 
educação inclusiva e, poderá ser uma ferramenta utilizada para gerar 
recursos tendentes a uma real inclusão social. Sabemos que o caminho da 
inclusão é longo, porém, indispensável para uma sociedade mais justa e 
igualitária.  
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