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Introdução: A história de inclusão de pessoas com deficiências, no mundo e no Brasil,
é marcada pela segregação. Durante séculos as pessoas com deficiências não tinham o
direito de participar da sociedade e a elas eram reservadas as condições de abandono e
reclusão. No que diz respeito à educação de pessoas com deficiências, foi a partir dos
anos 1990, que se iniciou o movimento para a inclusão, resultando em leis e estatutos, 
para garantir uma “educação para todos”. Entretanto, deve-se ressaltar que a inclusão
está além da acessibilidade arquitetônica. Ela se efetiva, principalmente, a partir de
propostas pedagógicas inclusivas. Objetivo: Objetiva-se apresentar dados preliminares
da pesquisa em andamento “Acessibilidades na educação superior do Vale do Aço:
para além das estruturas física”, referente à busca bibliográfica dos aspectos históricos
e legais da inclusão de pessoas com deficiência na educação. Metodologia: Trata-se de
uma pesquisa de campo, vinculada ao projeto Tecnologias digitais da informação e
comunicação no processo ensino-aprendizagem: linguagens, metodologias e mediação
– Edital PRT 014/2016, que objetiva buscar dados sobre como se efetivam as
propostas pedagógicas, metodológicas e administrativas para criar condições de
promover uma educação de qualidade para as pessoas com deficiência. Serão
participantes alunos(as) com deficiência matriculados nas Instituições de Educação
Superior do Vale do Aço, professores, coordenadores e funcionários. Os instrumentos
são questionários online que utilizam, também, a Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS). Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica nas bibliotecas do
Unileste, Scielo e CAPES. Resultados: Serão apresentados resultados preliminares
sobre a busca bibliográfica publicados nos anos de 2007 a 2017, utilizando-se como
descritores de pesquisa “alunos deficientes no ensino superior”, “inclusão no ensino
superior”, “educação inclusiva”.  Dos sete textos encontrados, que dialogam com o
objetivo dessa pesquisa, foram selecionados três que abordam sobre aspectos
históricos e legais que permeiam as recentes conquistas dos deficientes, no que tange
aos recursos pedagógicos e metodológicos no ensino superior. Os textos selecionados
evidenciaram que, apesar de legalizados seus direitos à moradia, estudo, trabalho e
lazer, assim como sua total acessibilidade, ainda há um distanciamento entre o que
assegura a lei e o que se efetiva no cotidiano das pessoas com deficiência,
principalmente, na educação. Evidenciou-se, também, que a inclusão na educação vai
além dos aspectos arquitetônicos. A inclusão está no relacionamento com os alunos,
professores e funcionários, está no Plano de Desenvolvimento Individual, nos
diferentes métodos e nas tecnologias utilizadas nas escolas. Constatou-se ainda que há
falta de preparo e de interesse, de professores e funcionários, para lidar com alunos
deficientes em sala de aula, uma vez que, na perspectiva dos alunos, esses profissionais
não demonstraram empatia em auxiliar e entender as suas dificuldades. Conclusão: A
acessibilidade pedagógica no ensino superior ainda está aquém do conquistado nos
aspectos legais referentes à inclusão de pessoas com deficiência na educação. As
pessoas deficientes precisam ser reconhecidas no ambiente escolar, e suas condições
para seu desenvolvimento carecem ser potencializados por meio de propostas
pedagógicas inclusivas.
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