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Introdução: Os direitos de inclusão de pessoas com deficiência na educação
sistematizada, em se tratando da história da humanidade, ainda se encontram em fase
embrionária. No Brasil, foi somente no final dos anos 80 e nos anos 90, com a
CF/1988 e LDB9394/96, respectivamente, que se iniciou o movimento para a inclusão
na educação regular, resultando em leis e estatutos, para garantir uma educação para
todos. Assim, o acesso das pessoas com deficiência à educação superior ainda é baixo.
Convém ressaltar que se faz necessário um conjunto de acessibilidades –
administrativa, arquitetônica, pedagógica – para potencializar a inclusão na educação
regular. Objetivo: Nessa perspectiva, objetiva-se apresentar dados de uma pesquisa
sobre a acessibilidade na educação superior do Vale do Aço, na perspectiva de alunos
com deficiências, matriculados em Instituições de Ensino Superior, no ano de 2017.
Metodologia: A referida pesquisa, fomentada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa
envolvendo seres humanos do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais -
UNILESTE -, em 28/08/2017, conforme Parecer Nº 2.242.424. Foram utilizados como
instrumentos questionários online com textos escritos em língua portuguesa e em
LIBRAS para os alunos, questionários para os professores, para os coordenadores
pedagógicos e pessoal administrativo. Esses instrumentos foram encaminhados aos
responsáveis pelos Núcleos de Educação Inclusiva das IES, participantes da pesquisa,
para os devidos preenchimentos.  Resultados: Os dados revelaram que a acessibilidade
administrativa e pedagógica estão aquém do que se deseja, ainda há falta de preparo e
de interesse, por parte de professores e funcionários/as, para lidar com alunos
deficientes em sala de aula; os recursos de tecnologia assistiva, incluindo os programas
e softwares, disponíveis não atendem todas as especificidades das deficiências
presentes nas IES - faltam o teclado e a impressora em braile, por exemplo – e são
subutilizados, pois não são todos os professores e estudantes que os utilizam. 
No que diz respeito, à quebra de barreiras para alcançar a acessibilidade pedagógica, os
dados revelaram, também, que a minoria dos estudantes respondeu que os/as
professores/as buscam diferentes metodologias para auxiliá-los na aprendizagem e
estratégias que proporcionem ao aluno com deficiência obter bons resultados. E os
docentes que buscam novas estratégias as realizam de forma mínima, não incluindo-o,
mas integrando-o, uma vez que não mudam a metodologia de sua aula.  Na perspectiva
dos alunos, esses profissionais não demonstram empatia em auxiliar e entender as suas
dificuldades e expressam limitações para trabalhar com as tecnologias digitais no
ambiente universitário e torna-la metodologia inclusiva.  Conclusão: Conclui-se que 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 com deficiência precisam ser reconhecidas no ambiente escolar, e suas
condições para seu desenvolvimento carecem ser potencializadas por meio de
propostas pedagógicas inclusivas.
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