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Superar o trabalho insuficiente de pesquisa científica, tecnológica
e artística que é o motor da sociedade do conhecimento.
Superar a visão obsoleta da extensão universitária e assumir a responsabilidade social universitária que coopera positivamente e em
conjunto com a comunidade.
Promover a expansão da mobilidade e intercâmbio entre professores,
pesquisadores e estudantes de diferentes universidades. A internacionalização como possibilidade de desenvolvimento de projetos de
pesquisa, de troca de experiências, saberes, conhecimento e cultura.
Promover a educação para a vida ao invés da preparação para a
vida. Em um mundo em constante processo de mudança, a educação
vitalícia é a resposta pedagógica estratégica que torna a educação
um processo ao longo da vida e proporciona aos alunos as habilidades e ferramentas intelectuais que lhes permitirão se adaptar às
transformações incessantes, aos requisitos em mudança do mundo
do trabalho e a expansão e obsolescência do conhecimento.
Promover a Inclusão no Ensino Superior.

ra
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No movimento da conferência mundial do Ensino Superior é possível
identificar alguns desafios da universidade do século XXI, que são:
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A inclusão no Ensino Superior é tema urgente para os projetos de investigação, na perspectiva de constituir políticas e ações afirmativas capazes de garantir
o acesso e a permanência dos estudantes das classes populares, pois são estes os
que são excluídos no acesso e, quando conseguem pleitear uma vaga no ensino
superior, no caso brasileiro, apresentam dificuldades de concluir a formação.
No caso argentino, não existe seleção prévia, senão ingresso irrestrito, mas há
igualmente o problema de permanência e de conclusão do Ensino Superior.
Na América Latina, é desafio do Ensino Superior a permanência dos
grupos que caracterizam a diversidade, o grupo das diferenças, dos deficientes,
dos migrantes, dos filhos de trabalhadores, dos afrodescendentes, entre outros.
Assim, com base nos desafíos aos processos de acesso e, principalmente,
de permanência dos estudantes no Ensino Superior que os pesquisadores
dessa obra organizaram suas investigações, sendo subsidiados com o financiamento da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade
e Inclusão – SECADI – e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
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Nível – CAPES, do Ministério de Educação do Brasil, no caso brasileiro.
A SECADI como secretaria do MEC,

Desse modo, surgiu o projeto de pesquisa intitulado “Ensino Superior:
inclusão e permanência dos Setores Populares”, que é oriundo do edital SECADI/CAPES Nº02/2014, Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias
Nascimento e do trabalho conjunto de investigação entre as universidades
parceiras, Universidade Federal da Fronteira Sul, Universidad Nacional de Misiones (Argentina), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Universidade de
Passo Fundo do Brasil e do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
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implementa políticas públicas integradas aos Programas e Ações da Educação Superior, Profissional e Tecnológica e Básica, contribuindo para o
enfrentamento das desigualdades educacionais, considerando diferentes
públicos e temáticas, a saber: Educação Especial, Educação para as Relações Étnico-Raciais, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena,
Educação Quilombola, Educação em Direitos Humanos, Educação Inclusiva, Gênero e Diversidade Sexual, Combate à Violência, Educação
Ambiental, Educação de Jovens e Adultos. As áreas de atuação da SECADI
contemplam, ainda, agendas políticas de caráter intersetorial.
As ações, projetos e programas da SECADI são destinados à formação de
gestores e educadores, à produção e distribuição de materiais didáticos e
pedagógicos, à disponibilização de recursos tecnológicos e à melhoria da
infraestrutura das escolas, buscando incidir sobre fatores que promovam o
pleno acesso à escolarização e à participação de todos os estudantes, com redução das desigualdades educacionais, com equidade e respeito às diferenças.
Em relação aos macroprocessos finalísticos a SECADI prioriza o fortalecimento das políticas educacionais voltadas para a educação intercultural
dos povos indígenas, o atendimento às especificidades das populações do
campo, das comunidades remanescentes de quilombo e demais povos, para
as relações étnico-raciais, a sustentabilidade socioambiental, a educação em
direitos humanos, de gênero e diversidade sexual, a educação especial na
perspectiva da educação inclusiva, a alfabetização, a elevação de escolaridade,
qualificação profissional e a participação cidadã, bem como a implementação
de estratégias específicas para a juventude e as pessoas em privação de liberdade. Essas políticas têm por objetivo reduzir as desigualdades, atendendo
a públicos específicos e historicamente excluídos do processo educacional.
Nessa perspectiva, destacam-se as atuais Resoluções do Conselho Nacional
de Educação, que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais, orientando a construção de um sistema educacional inclusivo, que garanta o direito
universal de acesso à escolarização e assegure, como parte integrante desse
direito, o respeito e a valorização da diversidade humana, social, cultural,
ambiental, regional e geracional. (Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/
secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-e-inclusao/
programas-e-acoes>. Acesso em: 20 jun. 2017).

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
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O Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento objetiva o fortalecimento, por meio das relações de internacionalização, de
projetos conjuntos de pesquisa, entre instituições brasileiras e estrangeiras
que aprofundem às questões relativas à permanência dos Setores Populares
na Universidade, ingressos por meio das políticas que ampliam e democratizam o direito ao acesso ao Ensino Superior. É importante explicitar que
uma das ações previstas na chamada do edital é o desenvolvimento de uma
pesquisa conjunta sobre a inclusão de indígenas, afrodescendentes e pessoas
com deficiência.
As universidades inseridas no Programa, UFFS, UNIOESTE e UNaM,
ao realizarem suas primeiras reuniões de trabalho e intercâmbio, identificaram
a possibilidade de incorporar ao projeto pesquisadores da Universidade de
Passo Fundo do Brasil e do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
Assim, a investigação interinstitucional, de caráter internacional, objetiva aprofundar estudos com relação às questões de permanência dos Setores
Populares na Universidade, ingressos por meio das políticas que ampliam e
democratizam o direito ao acesso ao Ensino Superior. A articulação dos estudos
investigativos entre as instituições tem como problema de pesquisa: “Quais
são as urgências no contexto atual frente à inclusão no Ensino Superior?”, e
a partir das seguintes questões norteadoras: a) O que entendemos ou como
conceituamos os termos como inclusão, diferença, diversidade e deficiência?;
b) Quais são as políticas e programas de inclusão no Ensino Superior desenvolvidos no Brasil, na Argentina e em Portugal?; c) Quais são as políticas
ou ações afirmativas para inserção e permanência dos estudantes indígenas,
afrodescendentes, deficientes e da classe popular/trabalhadora, dos migrantes
e imigrantes no interior das universidades (UFFS, UNIOESTE, UPF, UNaM,
IE/ULisboa)?; d) Que ações são necessárias para o Ensino Superior se aproximar da prática da inclusão?.
A pesquisa “Ensino Superior: inclusão e permanência dos Setores Populares” constitui-se de três momentos de coleta de dados que são:

b)
c)

A pesquisa bibliográfica: As IES, a partir de suas características,
apresentam as abordagens teóricas e a conceituação dos temas: a
inclusão, as diferenças, a diversidade e a deficiência.
A pesquisa documental: As IES apresentam as políticas e ações
afirmativas de seus países e de suas respectivas instituições.
Pesquisa de campo: As IES organizam pesquisa empírica com base
no problema de investigação e suas questões norteadoras.
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Para tanto, nessa obra, os pesquisadores apresentam suas investigações
de cunho bibliográfico e documental. Apresentam a contextualização das
instituições, suas revisões de literatura e descrevem sobre as políticas e ações
afirmativas de seus países e de suas IES.
A obra está estruturada em 6 partes assim organizadas:
O texto introdutório, “Contextualização do projeto de pesquisa: Programa de Desenvolvimento Abdias Nascimento – EDITAL SECADI/CAPES
Nº02/2014”, a autora Adriana Salete Loss, que é a coordenadora do projeto no
Brasil, apresenta o projeto de pesquisa “Ensino Superior: inclusão e permanência dos Setores Populares”, mobilizador das investigações internacionais.
A primeira parte intitulada “Universidade Federal da Fronteira Sul –
UFFS” apresenta estudos sobre o tema Inclusão no Ensino Superior, especialmente, referente ao contexto da instituição UFFS, as concepções sobre
inclusão, diferença, diversidade e deficiência, a inclusão de pessoas com
deficiência na Educação Básica e reflexões acerca das políticas inclusivas
para a formação docente. Assim, com o título “Ensino Superior Brasileiro:
A Universidade Federal da Fronteira Sul e os desafios da Inclusão”, Adriana
Salete Loss apresenta brevemente o contexto de implantação, de inserção da
UFFS e de seu compromisso social.
O segundo texto intitula-se “Educação Intercultural e inclusão” e é de
autoria de Adriana Salete Loss coordenadora do projeto “Centro de Formação
de Professores –CEFORP – “Estudos sobre interculturalidade na universidade” com ênfase nas populações indígenas, afrodescendente e pessoas
com deficiência, aprovado no edital SECADI/CAPES Nº02/2014 Programa
de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, do processo de nº
88881.127570/2016-01. Neste texto, a autora apresenta algumas reflexões
sobre a educação intercultural para a construção de propostas inclusivas.
No terceiro texto intitulado “As ações afirmativas como processo de
inclusão de Afrodescendentes no Ensino Superior”, de Adriana Salete Loss,
de Alexandre Luís Fassina, de Juliana Ribeiro França e de Mara Rodrigues
Terra, é apresentado a descrição e algumas reflexões sobre as políticas e ações
afirmativas no contexto brasileiro, de modo especial, no Ensino Superior e na
UFFS referente à etnia afrodescendente, a fim de demonstrar a importância
de políticas de inclusão como um elemento de combate ao racismo.
“A população Indígena e as políticas de inclusão” é o quarto texto, em
que os autores Adriana Salete Loss, Almir Paulo dos Santos, Eluando Tonatto Mariano, Esther Graziela Giehl de Farias e Solange Todero Von Onçay,
apresentam a contextualização histórica dos povos indígenas no Brasil, a
importância das políticas de inclusão da população indígena e descrevem
sobre as ações afirmativas da UFFS para a inclusão dos estudantes indígenas.

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
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Adriana Salete Loss, Almir Paulo dos Santos e Moisés Prsybyciem, no
quinto texto, relatam no estudo “Educação Indígena no curso de Ciências da
Natureza para Escolas do/no Campo na UFFS – campus Erechim: Perspectivas
e desafios” as perspectivas e os desafios da educação indígena na formação
inicial de professores no Curso Interdisciplinar em Educação do Campo:
Ciências da Natureza – Licenciatura da Universidade Federal da Fronteira
Sul, Campus Erechim, para escolas do/no campo. A pesquisa bibliográfica e
documental, de natureza exploratória, constituiu alguns resultados de modo
a evidenciar potencialidades e desafios na formação de professores para as
escolas localizadas nas comunidades indígenas e nas escolas do/no campo,
bem como sua articulação com o Ensino de Ciências da Natureza (Química,
Física e Biologia), tais como: a identidade cultural dos sujeitos, o choque de
culturas (diferentes povos do campo e diferentes especificidades), os aspectos
pedagógicos relacionados à organização e ao trabalho no regime de alternância. Tais elementos, de acordo com os autores, apontam para um perfil de
professor formado em uma Licenciatura em Educação do Campo que precisa
compreender as contradições culturais, ideológicas, sociais, políticas, científicas, tecnológicas, éticas e econômicas enfrentadas pelos sujeitos que vivem
do e no campo. Esses resultados evidenciam a necessidade de ampliação nas
discussões, referente à educação indígena no curso Interdisciplinar em Educação do Campo, como suas implicações pedagógicas e culturais, fundamentais
para a formação do professor, fortalecendo a identidade cultural do/no campo.
Com o título “Concepções de inclusão e deficiência: Políticas de Inclusão”,
Naiara Greice Soares, Lísia Regina Ferreira Michels, Sheila Marques Duarte
Bassoli e Sonize Lepke apresentam no sexto texto, as concepções de inclusão
e deficiência ao longo das últimas décadas, as políticas, ações afirmativas e
desafios da UFFS para a inclusão de pessoas com deficiência.
O sétimo texto intitulado “Políticas sociais de Educação Especial: A questão da inclusão de pessoas com deficiência nas escolas regulares da Educação
Básica”, a autora Leonilda Geni Betto apresenta um estudo de abordagem
comparativa acerca das Políticas Sociais que regulamentam a Política Nacional
de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, nas Escolas regulares, confrontando-as com a prática no cotidiano de duas Escolas Estaduais
e duas Municipais do Ensino Fundamental da Educação Básica da cidade de
Getúlio Vargas – RS. Brasil. Para tanto, a pesquisa qualitativa de abordagem
descritiva-interpretativa teve como procedimento a entrevista-questionário,
com propósito de escutar 15 professores que trabalham com classes inclusivas
e oito gestores, no intuito de investigar se a escola realmente está preparada
para trabalhar com pessoas com deficiência, conforme consta na legislação.
Foi realizado, também, um levantamento de algumas Legislações Nacionais
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sobre Educação Especial, como: fragmentos da Constituição Brasileira de
1988, da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) de 1996, do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), de 1990, entre outros documentos normativos de
amplitude municipal, estadual e nacional, a fim de verificar sua aplicação na
prática dessas escolas. A ideia de inclusão se fundamenta em reconhecer e
valorizar a diversidade, como uma característica natural, em que independentemente das diferenças que cada indivíduo apresente, todos tenham as
mesmas oportunidades de desenvolvimento, como um direito estabelecido
por Lei. Para análise de dados, as entrevistas foram transcritas e interpretadas
e, de acordo com a autora a partir dos resultados encontrados pode-se afirmar
que são necessárias reformas de infraestruturas, curriculares e na formação
dos profissionais envolvidos e, principalmente, requer um novo olhar sobre
as diferenças.
Para finalizar, o texto intitulado “Políticas inclusivas para formação
docente: Desafios possíveis?”, de Maria Geralda Oliver Rosa, apresenta um
estudo que procura compreender como foram forjadas as políticas públicas
para a formação docente nos múltiplos desafios da inclusão e da diversidade
para as novas demandas do século XXI. Para tal toma-se para uma sistematização reflexiva o relatório Educating Teachers for Diversity: Meeting the
Challenge da (OCDE), bem como, o Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docênica (PIBID), entre outros trabalhos especializados sobre o
tema. Os resultados mostram como os desafios a serem enfrentados para uma
política inclusiva para a formação docente são construídos no discurso da
multifuncionalidade docente e na oferta de cursos de licenciatura em massa,
à luz de documentos internacionais, em especial a OCDE. O texto propõe-se
refletir sobre os conhecimentos e valores que necessitam ser enfatizados
nos currículos dos cursos de licenciaturas para a inclusão e a diversidade na
escola regular.
Já a segunda parte do livro, intitulado “Universidade Estadual do Oeste
do Paraná – UNIOESTE: Ensino Superior – Inclusão e Permanência dos setores populares, compõe estudos, pesquisas e a descrição de políticas e ações
afirmativas desenvolvidas pela instituição para a inclusão.
A primeira parte inicia com o texto “Política de Ensino na UNIOESTE
– Democratização do Acesso e política de permanência e conclusão discente” de Liliam Faria Porto Borges e Vanice Schossler Sbardelotto, em que
é apresentado como a UNIOESTE produziu-se regionalmente, identificando
a partir do Plano de Desenvolvimento, como uma instituição promotora do
desenvolvimento humano e social da sua área de abrangência. Assim, o texto
busca discutir como, nos últimos anos, se desenvolveu o debate acerca da democratização do acesso e permanência dos jovens, de forma particular, como
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a gestão 2012-2015 da Pró-Reitoria de Graduação enfrentou e encaminhou,
junto à comunidade acadêmica, a discussão sobre a política de ensino da
Unioeste, que reflete a normatização da inserção e percurso formativo dos
jovens nos cursos de Graduação.
Na sequência, a segunda parte traz o texto “Política de Implantação das
cotas Indígenas e situação atual da ação afirmativa na Universidade Estadual
do Oeste do Paraná” de Paulo Humberto Porto Borges e de Juliana Poltronieri,
em que os autores argumentam que as ações afirmativas são políticas públicas
que visam corrigir ou amenizar a situação de desvantagem socioeconômica,
que historicamente, determinados grupos sociais vem enfrentando. Deste
modo, as cotas indígenas se caracterizam por serem umas das formas de ações
afirmativas, garantindo que alunos indígenas tenham acesso às universidades,
por meio do sistema de cotas. Ainda, os autores explicitam que esta política
foi adotada pelas Universidades Estaduais do Paraná, desde o ano de 2001,
quando a Lei Estadual nº 13134 de 19 de abril de 2001 foi instituída, reservando
assim, um total de três vagas para estudantes indígenas em cada instituição
pública de ensino superior paranaense, as quais seriam disputadas por meio
do vestibular específico, que acontece uma vez por ano. Esta lei esteve vigente
até o ano de 2005, quando foi aprovada a lei nº 14995 de 09 de janeiro de
2006, assegurando um número de seis vagas por Universidade Estadual. Para
tanto, o estudo, embasado em pesquisa bibliográfica e documental, buscou
analisar a política pública que determina as cotas indígenas na Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).
“Programa de Educação Especial da UNIOESTE: Vinte anos de atuação
na busca da democratização do Ensino Superior às pessoas com deficiência/
necessidades especiais” é o texto de autoria de Jane Peruzo Iacono, Dorisvaldo
Rodrigues da Silva, Vera Lucia Ruiz Rodrigues da Silva, Lucia Terezinha
Zanato Tureck e Vanderlize Simone Dalgalo. Neste texto, os autores relatam
sobre o trabalho desenvolvido sobre a Educação Especial na Unioeste, a
qual é realizada pelo Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas
com Necessidades Especiais, denominado Programa de Educação Especial
– PEE, tendo seu início em julho de 1997 oficializado com a Resolução nº
323/1997 – CEPE, de 21 de agosto de 1997. Os autores explicitam que o
PEE se configura como um programa permanente de extensão universitária
possui um colegiado do qual faz parte a Comunidade Externa, com membros
representantes de Associações de Pessoas com Deficiência e dos serviços de
Educação Especial da rede municipal e estadual de ensino, uma vez que uma
característica do PEE e que o diferencia de outros programas de acessibilidade
ao ensino superior, é a articulação com os movimentos sociais da área, com
a Educação Básica e com a formação continuada de professores. Dentre seus
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objetivos, encontra-se primeiramente o provimento de condições de acesso
e permanência das pessoas com deficiência/necessidades especiais ao ensino
superior, no sentido de ampliação das políticas que visam à democratização
desse direito.
Já no texto intitulado “Unioeste/Foz do Iguaçu: O trabalho do PEE no
atendimento à pessoa com deficiência”, os autores Eliane Pinto de Góes,
Andreia Nakamura Bondezan, Douglas Fernando da Silva, Antonia Aparecida Lopes e Renata de Almeida, relatam sobre o atendimento educacional
desenvolvido à pessoa com deficiência, na Universidade Estadual do Oeste
do Paraná – UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu. O PEE por meio de
reuniões, seminários, cursos, palestras e encontros busca desenvolver diversas
propostas pedagógicas para a inclusão de pessoas deficientes.
Por fim, o texto de Cecília Maria Ghedini, Fernando José Martins, João
Carlos de Campos, Liliam Faria Porto Borges e Valter de Jesus Leite, intitulado
“Formação de educadores do campo: interface entre a Universidade Estadual
do Oeste do Paraná e os Movimentos Sociais Populares do Campo” apresenta
reflexões acerca do Ensino Superior e seu compromisso social, dando destaque
à formação de educadores do campo que articula os saberes acadêmicos e os
saberes dos movimentos sociais.
Na terceira parte do livro compõe-se de informações referentes à Universidade de Passo Fundo. Com o título “Universidade de Passo Fundo”, Rosimar
Esquinsani apresenta no texto introdutório a contextualização histórica da IES
e resumidamente algumas ações afirmativas que a mesma tem desenvolvido
para a inclusão. No texto “Universidade de Passo Fundo: Ações Afirmativas, inclusão e permanência: Vamos pintar a Universidade com as cores do
povo?”, Ivan Penteado Dourado e Rosimar Esquinsani fazem uma discussão
de conjunto de desafios vividos no interior da Universidade de Passo Fundo,
uma universidade comunitária localizada no sul do Brasil, frente a atual conjuntura de democratização do acesso ao ensino superior. Mais precisamente,
evidencia o potencial que a extensão universitária apresenta no interior de
uma universidade comunitária. Em linhas gerais, apresentam o papel que um
setor estratégico possui na gestão de diversos projetos de inclusão e garantias
de permanência na Universidade de Passo Fundo (UPF), juntamente com os
desafios da criação de um projeto de extensão provocado a enfrentar os desafios
da inclusão e da permanência de alunos de fatias sociais até então excluídas
do ensino superior brasileiro. Para discutir essas experiências, propõem um
diálogo com as propostas de Boaventura de Sousa Santos relacionados aos
desafios públicos da universidade, juntamente com Carlos Bernheim e Marilena Chauí para discutir os desafios da universidade na era do conhecimento
e de Paulo Freire, para discutir o papel da formação e prática pedagógica
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no interior de experiências extensionistas. Ainda, os autores chamam esse
conjunto de referências teóricas para dialogar com a experiência de gestão e
criação de projetos comprometidos com os novos desafios das universidades
comunitárias brasileiras.
A quarta parte do livro contém estudos e pesquisas desenvolvidas por
investigadores da Universidad Nacional de Misiones – UNaM, de Posadas,
Argentina. Esta parte inclui um texto geral sobre projetos de pesquisa: Inclusão
de povos indígenas, pessoas com deficiência, imigrantes e setores populares
na universidade. Código 16H484 e Inclusão de pessoas com deficiência na
universidade. Código 16H509-PI, que são os que contribuem a partir da
UNaM, com o projeto “Ensino Superior: Inclusão e permanência duas Setores populares” em que se apresenta um texto que permite contextualizar a
situação da UNaM.
Em seguida, sob o título “Inclusão e cidadania universitária”, Pablo
Daniel Vain analisa a inclusão de uma perspectiva de direitos e a relaciona
com a construção da cidadania universitária.
Na sequência, Agostinho Villarreal, Julia Pignotti, Mariana Oeyen e
Miguel Franco, com o texto: “Acesso e permanência do vulneráveis à marginalização e exclusão” desenvolvem uma breve introdução para o problema
e apresentam os resultados preliminares do inquérito sobre Regulamentos
relacionados ao seu objeto de estudo.
“O ensino superior em espaços transfronteiriços” é o texto tratado pelo
grupo formado por Diego Daniel A. Bogarín e Sergio Fabián Benítez. Este
texto analisa os problemas dos estudantes que vivem em áreas fronteiriças e
atravessam permanentemente para outros países para estudar em universidades estrangeiras. Eles expõem a situação legal dos alunos transfronteiriços.
Yamila Nuñez e Aron Banay trabalham o tema “Os povos indígenas e
educação superior”, fazendo uma interessante revisão de declarações nacionais e internacionais, leis e programas que visam a inclusão de em indígenas
do Ensino Superior.
E, finalmente, o relatório sobre “Inclusão de portadores de deficiência
estudantes na universidade” por Carolina Lelia Schewe, Hernán Vidales,
Mariela P. Stonemasons, Noelia Dormond e Romina Hillebrand, que exibe
uma visão geral sobre acordos, documentos internacionais, leis argentinas e
locais sobre a inclusão de sujeitos com deficiência.
Já a quinta parte do livro intitulado “Inclusão no Ensino Superior em
Portugal: Contributos para identificação de concepções, políticas públicas e
investigação”, traz o texto das autoras Ana Paula Caetano, Benedita Lima,
Carmem Cavaco, Catarina Sobral, Isabel Pimenta Freire, Marta Almeida e
Natália Rocha, em que apresentam discussões sobre os processos de inclusão
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em Portugal, de modo especial das ações afirmativas desenvolvidas no Instituto
de Educação da Unviversidade de Lisboa.
Os autores dos diferentes textos envolvem-se com o projeto de pesquisa
“Ensino Superior: inclusão e permanência dos Setores Populares” compreendendo que investigação é ponto de partida para a ação interventora, provocadora
da mudança. Os investigadores que compõem este livro objetivam pesquisar
para pensar, pensar para agir e agir para construir programas de inclusão ao
Ensino Superior.
Boa leitura!
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A temática da inclusão está inserida nos debates mais atuais da educação
em nível internacional. Também as universidades brasileiras passaram a abordar
progressivamente sua pertinência e as políticas públicas mais recentes desafiaram suas estruturas, historicamente elitizadas e relativamente estranhas a um
público que, com muita luta, aumentou seu acesso à educação superior. O novo
perfil de estudantes das universidades públicas brasileiras revela um cenário de
conquistas e uma série de desafios, em especial no que se refere à permanência e
o sucesso na vida acadêmica. A proposição de cursos em regime de alternância,
a oferta de vagas em processos de seleção por público específico e a adaptação
da estrutura acadêmica às necessidades dos novos estudantes, são exemplos
de uma adaptação cada vez mais necessária e urgente. O êxito de uma política
de maior ampliação do acesso seria muito pequeno se acompanhado de uma
nova exclusão na sequência. Uma segunda exclusão, ao permitir uma primeira
oportunidade de inclusão poderia, inclusive, reforçar a exclusão historicamente
existente, ao internalizar no excluído a responsabilidade pelo seu fracasso.
Por isso, é fundamental produzirmos intensas atividades de pesquisa
científica para compreendermos as particularidades e contradições do processo
de inclusão no ensino superior. Como podemos explicar a evasão e a desocupação de vagas em universidades públicas, conquistadas e construídas em
regiões historicamente distantes do acesso à educação superior? Como podemos compreender e superar o desenvolvimento e a reprodução de tendências
elitistas e preconceituosas no âmbito do próprio ambiente acadêmico? Será
que é realmente possível transformar a universidade a tal ponto que ela se
constitua em espaço de superação da estrutura meritocrática da sociedade, à
qual tem servido ao longo de séculos, reproduzindo a desigualdade e a exclusão
social? As respostas, evidentemente, não são simples. E o processo de inclusão
iniciado com muita luta social pode regredir em contextos de retrocessos nas
políticas públicas que lhe deram origem. Como construir com os incluídos a
resistência e a luta necessária pela ampliação do acesso? Os incluídos serão
capazes de produzir a negação da negação (no sentido hegeliano do termo),
ou seja, não se darão por satisfeitos com a conquista de um mero espaço no
ainda restrito ambiente acadêmico e disputarão a superação da estrutura, do
conteúdo e da forma de produção do conhecimento científico? A presente
obra procura debater parte dessas preocupações.
As esperanças foram lançadas e acompanham as reflexões cotidianas
de educadoras e educadores que constroem as experiências mais avançadas
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de universidade pública e popular. Por isso, queremos reconhecer o esforço
das autoras e autores nesse empreendimento que se consolida em forma
de publicação acessível ao público em geral. O registro dessas reflexões é
fundamental para a continuidade do debate, a instigação à pesquisa e a proposição de estratégias que possam contribuir para a superação das contradições existentes. Para que a universidade seja popular, ela certamente precisa
fortalecer a educação popular, o que implica romper com a dicotomia entre
conhecimento acadêmico e saberes tradicionais. E, nesse sentido, assumir a
educação popular na universidade pressupõe a radicalização da sua dimensão
inclusiva, porque significa romper com a base ideológica de ciência que, ao se
apresentar como neutra, produz e reproduz o status quo, legitimando a exclusão social. Nesse sentido, cumprimentamos os participantes dessa importante
iniciativa que serve de base à discussão dos grandes rumos e das disputas que
as universidades populares terão pela frente no atual contexto. O desafio está
lançado e o compromisso de construir a universidade inclusiva é tarefa dos
próprios incluídos que se soma ao esforço e à persistência dos intelectuais
orgânicos com eles assumiram essa responsabilidade comum de transformar
a educação superior em espaço de luta, resistência e construção coletiva da
emancipação social através do conhecimento. Um convite ao bom debate e
uma boa leitura a todas e todos!
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PROJETO DE PESQUISA
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ABDIAS NASCIMENTO – EDITAL
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Em 2015 a Universidade Federal da Fronteira sul (UFFS), a Universidade
Estatual de Oeste do Paraná (UNIOESTE), ambas do Brasil e a Universidade
Nacional de Misiones (UnaM) da Argentina, se comprometeram a trabalhar
de forma conjunta a partir dos propósitos do Programa de Desenvolvimento
Acadêmico Abdias Nascimento, do Edital SECADI/CAPES Nº02/2014.
O referido Programa objetiva o fortalecimento, por meio das relações de
internacionalização, de projetos conjuntos de pesquisa, entre instituições
brasileiras e estrangeiras que aprofundem às questões relativas à permanência
dos Setores Populares na Universidade, ingressos por meio das políticas que
ampliam e democratizam o direito ao acesso ao Ensino Superior.
É importante explicitar que uma das ações previstas na chamada do
edital é o desenvolvimento de pesquisa conjunta sobre a inclusão de indígenas, afrodescendentes e pessoas com deficiência. As universidades inseridas
no Programa, Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e a Universidade Nacional de
Misiones (UnaM), ao realizarem suas primeiras reuniões de trabalho e intercâmbio, identificaram a possibilidade de incorporar ao projeto pesquisadores
da Universidade de Passo Fundo (UPF), do Brasil, do Instituto de Educação
da Universidade de Lisboa (IE/Ulisboa) e da Universidad de Málaga da Espanha. Assim, aos estudos sobre inclusão também acrescentaríamos outros
grupos dos setores populares, os migrantes e imigrantes.
Para tanto, a articulação dos estudos investigativos entre as instituições
efetiva-se mediante à problemática “Quais são as urgências no contexto atual
frente à inclusão no Ensino Superior?”, e a partir das seguintes questões norteadoras: a) O que entendemos ou como conceituamos os termos como inclusão,
diferença, diversidade e deficiência?; b) Quais são as políticas e programas
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Se deben promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es sólo incluir a
indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas
en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a
éstas para que sean más pertinentes con la diversidad cultural. Es necesario
incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de
valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas,
planes y programas del sector.

par

Porém, este interessante propósito pode ver-se obstaculizado por dois
fatores, tal como afirma Chiroleu (2016, p. 143):

são

El desarrollo de políticas inclusivas en la educación superior supone el
desafío de superar la doble contradicción que les da origen: por una parte,
su implantación en el contexto de sociedades en las que paradójicamente
– se exacerba la exclusión y la fragmentación social, y por la otra, su
localización en un ámbito tradicionalmente refractario a las tendencias
igualitaristas, como es el del tercer nivel educativo, especialmente en el
subsector universitario. En este sentido, la primacía de valores como la
excelencia y el mérito, componentes indisociables de la educación superior,
se asocia contemporáneamente con lógicas excluyentes.

Nesta direção, o presente projeto tende a produzir conhecimentos acerca
de como as universidades participantes, na perspectiva de estudos de caso,

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

uto

C
visã R
od V
oa

r

de inclusão no Ensino Superior desenvolvidos no Brasil, na Argentina, em
Portugal e na Espanha?; c) Quais são as políticas ou ações afirmativas para
inserção e permanência dos estudantes indígenas, afrodescendentes, deficientes
e da classe popular/trabalhadora, dos migrantes e imigrantes no interior das
universidades (UFFS, UNIOESTE, UPF, UNaM, IE/Ulisboa e Universidad
de Málaga/Espanha)?; d) Que ações são necessárias para o Ensino Superior
se aproximar da prática da inclusão? Por fim, podemos afirmar que a pesquisa
desenvolvida a partir da parceria entre as IES tem como meta primordial a
defesa da democratização do Ensino Superior, do acesso à permanência dos
setores populares.
Se pode afirmar que existe uma tendência mundial a instigar que as universidades sejam capazes de incluir os estudantes de novos setores sociais,
na perspectiva da permanência e da qualidade da formação do egresso. Nesse
sentido, um exemplo referente à América Latina é o que foi estabelecido na
Declaração Final da Conferência Regional de Educação Superior (CRES) celebrada em Cartagena de Índias (Colombia) de 4 a 5 de junho de 2008 que diz:
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As políticas educativas dos diferentes países assemelham-se entre si, ao
responder aos pedidos da economia, tecnologia e ciência globalizadas,
mostrando idênticas prioridades entre si. Essa convergência é reforçada
graças à comunicação de línguas e discursos que se expandem através de
organizações internacionais e regionais, do intercâmbio de especialistas
ou pela simples ‘colonização’ que os assessores de determinados países
realizam sobre outros e graças à proliferação e distribuição de determinadas publicações influentes. Surge uma espécie de pensamento único
pedagógico que, até ao momento, impôs, por exemplo, o conceito de
accountability, a obsessão pelo controle, o gerencialismo, a procura de
qualidade, a privatização, os modelos para inovar as reformas educativas
(SACRISTÁN, 2002, p. 117).
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desenvolvem políticas e programas de ação afirmativa para a inclusão de
estudantes indígenas, afrodescendentes, pessoas com deficiências, de outros
grupos dos setores populares, por exemplo, o estudante trabalhador, os migrantes e imigrantes; grupos geralmente excluídos do Ensino Superior.
Um primeiro ponto de partida é a investigação acerca de como as instituições públicas de Ensino Superior (IES) estão contribuindo não somente à
democratização do acesso a nível universitário, mas para: a) uma formação
universitária do conhecimento; b) a disposição de condições para a permanência
no sistema universitário; c) os meios que asseguram o egresso, a formação
em tempos razoáveis.
A proposta de pesquisa, oriunda da parceria entre as instituições UFFS,
UNIOESTE, UPF, UNaM, IE/ULisboa e Universidad de Málaga, constituiu-se também da afirmação de que:

são
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Dessa forma, temos como ações educacionais a ênfase na inovação de
reformas para a garantia do desenvolvimento econômico, o que concorre a
produtividade, a eficiência, a competição e o lucro, secundarizam os esforços
às políticas públicas voltadas para a inclusão.
Nesse sentido, torna-se indispensável uma recuperação e rediscussão
criteriosa das históricas lutas políticas e populares, inicialmente, pelo menos
da América Latina, no enfrentamento do capitalismo, desde a sua fase mercantil. É nesse intuito que o projeto de pesquisa busca desenvolver estudos,
produções científicas e quiçá intervenções.

Definição do objeto de estudo e objetivos

O objeto de estudo “A inclusão e permanência dos setores populares no
Ensino Superior” tem como objetivos:
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Objetivos Gerais:
Investigar sobre as políticas, programas e práticas institucionais das
universidades em estudo com relação à inclusão de estudantes indígenas, afrodescendentes, pessoas com deficiência, outros grupos dos setores populares,
migrantes e imigrantes, de modo, a identificar as urgências frente à inclusão
no Ensino Superior.

Metodologia para o desenvolvimento do estudo

são

A proposta deste trabalho insere-se numa abordagem qualitativa, classificando-se como estudo de caso, de caráter descritivo-interpretativo, sob
a configuração de pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo.
Na pesquisa qualitativa há uma relação indissociável entre o mundo
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números,
e sim, ser analisada e interpretada.
Nesse sentido, para Chizzoti (2006, p. 79),
A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre
o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
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Objetivos Específicos:
•
Identificar e descrever as políticas públicas e universitárias e programas que promovem a inclusão de estudantes indígenas, afrodescendentes, pessoas com deficiência, outros grupos dos setores
populares, migrantes e imigrantes nas universidades participantes
neste estudo.
•
Descrever e analisar as concepções sobre a inclusão dos sujeitos da
comunidade universitária (gestores, professores, técnicos-administrativos, estudantes).
•
Identificar, descrever e analisar as perspectivas dos estudantes das
populações selecionadas acerca de suas experiências de inclusão.
•
Descrever e analisar as propostas de ensino, os desafios e as dificuldades percebidos pelos professores com relação à inclusão.
•
Socializar os resultados dos dados coletados e das análises a partir
de um seminário integrador entre as IES participantes, com enfoque
na avaliação externa de um especialista.
•
Construir propostas de ações afirmativas para as IES se aproximarem da inclusão.
•
Divulgar os resultados por meio de eventos e publicações científicas.

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
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subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é
parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos,
atribuindo lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro,
está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em
suas ações.
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A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador
um encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço
onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações
a serem documentadas [...].

É importante salientar que a pesquisa bibliográfica constitui-se da investigação de conceitos sobre os temas: inclusão, diferença, diversidade e
deficiência. A pesquisa bibliográfica,
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Para o desenvolvimento da pesquisa tem-se como público alvo os membros internos da comunidade universitária das instituições participantes das
pesquisas (gestores, professores, técnicos-administrativos e estudantes). Assim, a abordagem metodológica de cada instituição tem sua especificidade
mediante suas diferenças de realidade. Mas, o enfoque dá-se na perspectiva de
estudo de caso, tendo em vista que todas estarão a investigar sobre si mesmas.
Para Vergara (1997), o estudo de caso é o concentrado a uma ou poucas
unidades, tendo caráter de profundidade e detalhamento, podendo ou não ser
realizado em campo. Em nossos propósitos o estudo de caso irá comportar a
pesquisa de campo, que segundo Gonçalves (2001, p. 67):

são

[...] trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como
e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na
literatura científica. Para tanto, é de suma importância que o pesquisador
realize um planejamento sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição temática, passando pela construção lógica do
trabalho até a decisão da sua forma de comunicação e divulgação (BOCCATO, 2006, p. 266).

A pesquisa documental dá-se mediante o levantamento de dados referentes às políticas públicas, programas de inclusão do Ensino Superior de cada
país e das políticas de inclusão e ações afirmativas desenvolvidas em cada
IES participante do estudo.
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b)

Para a pesquisa bibliográfica: As IES, a partir de suas características, apresentam as abordagens teóricas e a conceituação dos temas:
inclusão, diferenças, diversidade e deficiência.
Pesquisa documental: Investigação nos sites governamentais e da
instituição do Ensino Superior e outras fontes (cada IES realiza de
acordo com sua realidade de fontes de pesquisa documental).
Pesquisa de campo: (cada IES tem sua proposta).

Reitor, Diretor e dois coordenadores de curso (1 bacharelado e 1
das licenciaturas).
Dois professores das Licenciaturas e dois professores
dos Bacharelados.

são
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Do público a ser entrevistado:
•

a re
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•

Grupo focal: Participação de estudantes dos setores populares.
O grupo focal organizado com 5 encontros temáticos: a) História de
vida (cada participante fala de sua biografia de vida; b) A inclusão
(O que é inclusão? Me sinto incluído nos processos da instituição?
Reconheço que tem ações afirmativas na instituição, quais?); c) Diferenças e Diversidade na universidade; d) As dificuldades enfrentadas
no cotidiano da vida acadêmica e em sala de aula; e) Desafios à
universidade para constituir ações de inclusão (levantamento de
demandas, de práticas necessárias para a inclusão). Uso de gravador
para registro das falas durante os encontros.
Entrevista semiestruturada com gestores, professores e
técnicos-administrativos.

E
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•

As perguntas para a entrevista:
a)
b)
c)

Como você avalia as políticas de inclusão e as ações afirmativas
da UFFS?
Quais práticas de inclusão e ações afirmativas você reconhece na
prática cotidiana da instituição?
Há dificuldades no trabalho pedagógico e administrativo com relação
à diversidade cultural dos afrodescendentes, indígenas, estudantes
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A proposta de pesquisa empírica tem como procedimentos:
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d)

trabalhadores e com as pessoas com deficiências? Quais são? O que
poderia ser realizado para diminuir as dificuldades?
Em que aspectos a instituição, necessita avançar no quesito inclusão
e ações afirmativas?
Questionário aplicado, encaminhado via endereço eletrônico, a
docentes, discentes e técnicos-administrativos.
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Creswell (2007), afirma que a análise dos dados é um processo constante
que faz com que o pesquisador reflita continuamente sobre os dados coletados,
dando-lhes um caráter indutivo e emergente.
Assim, para esta pesquisa os dados do estudo bibliográfico e documental são descritos de modo a constituir informações, não objetivando a
análise comparativa.
Os dados do grupo focal, das entrevistas e dos questionários são transcritos
para leituras, redução de conteúdo e construção de categorias para análise.
A análise dos dados produzidos, das narrativas elaboradas dá-se com base
na análise de conteúdo conforme Bardin (1977, p. 31), caracterizada como
“conjunto de técnicas de análise das comunicações”.
Na seção a seguir apresentaremos os resultados da investigação bibliográfica e documental de cada instiuição envolvida no projeto de pesquisa.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DAS
UNIVERSIDADES: estudos
bibliográficos e documentais sobre
políticas de inclusão e programas e
ações afirmativas no Ensino Superior
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ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO:
a Universidade Federal da Fronteira
Sul e os desafios da inclusão
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A universidade como qualquer outra instituição (a escola, o exército, as
forças armadas, a economia, a igreja) existe em função da sociedade como
um todo, portanto, como um instrumento de desenvolvimento social ou civilizatório, ou ela existe em função de si mesma, transformando-se em uma
mera instituição corporativista.
A Universidade, considerando-se sua criação no “Ocidente”, em 1088,
em Bologna, Itália –, nasceu sob a dupla inspiração da universalidade e da
corporação. Nessa perspectiva é importante destacar que a universidade em
sua origem teve uma posição corporativista e, em seu fazer ciência, o princípio
da racionalidade instrumental. Esta racionalidade é gestora de uma cultura
do antiesclarescimento, pois ao assumir uma única forma de compreender as
problemáticas acaba por produzir explicações como únicas fontes de compreensão da realidade.
Assim, herdeiros do processo, constituído nos séculos dezesseis e dezessete, a era da razão, temos uma concepção epistemológica reducionista
em que concebe o conhecimento constituído pela ciênca racional como única
verdade plausível.
Essas dimensões articulam-se com base na “sociologia hegemônica”,
entendendo a Educação como serviço. Nesse sentido, a universidade é
concebida como aparelho do Estado, servindo às políticas e burocracias da
classe dominante.
Para Gramsci (1999) existe “hegemonia” quando uma classe dominante
não só é capaz de obrigar a uma classe subordinada a conformar-se a seus
interesses, senão que exerce uma “autoridade social total” sobre essas classes
e a formação social em sua totalidade, quando as frações de classe dominante
não só dominam, senão dirigem e conduzem. Assim, de acordo com o autor
(1989), a filosofia hegemônica determina a direção da história e da sociedade,
sob a égide de uma cultura que se transforma em um senso comum, em que
as ideologias subjacentes às concepções de mundo, estabelecidas pelo grupo
em ascensão, conduzem ao fanatismo (endeusamento dos “produtos” do
mercado capitalista).
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Ver: BRUNNER, J. J. Educación Superior en América Latina: cambios y desafíos, Santiago de Chile,
Fondo de Cultura Económica, 1990. p. 15.
Ver: BABINI, José. Historia de la ciencia en la Argentina, Bs. As., Solar, 1986. p. 40.
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Nesse sentido, é possível afirmar que as instituições educativas no Brasil são permeadas por políticas articuladas com os interesses econômicos de
grupos detentores do poder, de modo que, até hoje, as políticas educacionais
continuam respondendo a estes interesses com formas e propostas avançadas.
O ponto crítico destes avanços, entretanto, é que o desenvolvimento humano
preconizado por essas políticas serve como um “marketing” para constituir
o objetivo primordial do sistema capitalista, o desenvolvimento econômico.
A educação voltada aos princípios mercadológicos permanece equidistante à cultura popular. Dessa forma, temos como ações educacionais a ênfase
na inovação de reformas para a garantia do desenvolvimento econômico. Ao
priorizarem a produtividade, a eficiência, a competição e o lucro, secundarizam os esforços às políticas sociais e às propostas educacionais voltadas ao
desenvolvimento humano.
Na cidade de Santo Domingo, a primeira universidade americana1 foi
fundada em 1538. No Vice-reinado do Peru, que era então parte da Argentina,
a primeira universidade é a de Lima fundada em 15512. A Universidade de
Córdoba, primeira do atual território argentino, surge em 1613 com uma doação
de Fray Fernando Trejo y Sanabria. José Babini resume assim a trajetória da
universidade colonial argentina. O Brasil teve sua primeira universidade em
1920. Assim, a universidade brasileira não tem a tradição das universidades
antigas da América Latina e muito menos das instituições europeias, mas tem
fortemente em sua constituição o modelo clássico da estrutura corporativista.
Nessa dinâmica, alguns estudos históricos explicitam que a universidade brasileira se tornou um dos elementos que contribuiu para aumentar
o fosso entre as diferentes classes sociais. A exemplo disso, no século XIX
com a chegada de D. João VI vamos ter os primeiros cursos superiores, com
o objetivo oferecer a formação profissional à elite aristocrática. No século
XX a universidade brasileira, que se distingue das universidades da América
Latina, Norte Americana e Europeia, se efetiva e fortalece a formação dos
filhos dos grandes latifundiários, e após o período da segunda guerra mundial, da ampliação da maquinaria industrial, teremos os ricos estudando nas
Universidades Públicas e os pobres nas Universidades Privadas.
A universidade brasileira, de acordo com Saviani (2010), desde sua criação
até a Constituição de 1988, pode ser caracterizada pelo modelo napoleônico,
em que há “a forte presença do Estado na organização e regulação do ensino
superior, em especial no caso das universidades” (p. 11).

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
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Assim, podemos dizer que diante da ampliação das políticas educacionais na década de 90, período que “emerge nova mudança caracterizada pela
diversificação das formas de organização das instituições de ensino superior
alterando-se o modelo de universidade na direção do modelo anglo-saxônico
na versão norte-americana” (SAVIANI, 2010, p. 13), não teremos avanços na
expansão e democratização do ensino superior brasileiro.
O neoliberalismoa partir da última década do século XX e na primeira
do século XXI, emergiu e fortaleceu as políticas e princípios hegemônicos
e imperativos sobre os sistemas nacionais de educação da América Latina, e
apesar dos nichos e da forte manifestação de vozes da resistência, a mercantilização e a privatização se proliferou nos diferentes setores da sociedade.
Nessa dinâmica, um dos imperativos impactantes foi, e continua sendo, a
missão do Ensino Superior aliada à produtividade e à convicção de que cabe
esse benefício de processo civilizatório, apenas a pequena parcela de privilegiados, reiterando a competência individual e convencendo excluídos que
o fracasso depende de si, conforme afirmam Romão e Loss (2013). Nessa
perspectiva, Romão (2004, p. 33) nos alerta: “[...] o próprio termo “civilização” está carregado de etnocentrismo”.
Nesse sentido, é preciso pensar a cultura na perspectiva contra-hegemônica, em que é possível evidenciar um campo permanente de tensões,
que jamais desaparecerá no modo de produção capitalista e que não pode ser
negligenciado. O mesmo trava disputas, mas também formula “identidades
revolucionárias” e “consciência de classe”.
A universidade a partir do viés da “sociologia contra-hegemônica” compreende a Educação como direito. Assim, em forma de resistência é fundamental
que o Ensino Superior ouse mais em seus processos formativos e educativos
e contribua para que os sujeitos possam indagar sobre “o que a sociedade fez
de mim que não desejo mais ser?” (GIROUX apud McLAREN, 1997, p. 259).
É importante destacar que no Ensino Superior brasileiro foi estabelecido
um modelo que permitiu a diversificação das instituições e, por conseguinte,
acentuou-se a privatização, o caráter mercadológico da educação. De uma
disposição presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96), o
governo, por meio do Decreto 2.306/97, estabeleceu as bases para que se
constituíssem diferentes Instituições de Ensino Superior (IES), com a seguinte
organização: universidades, centros universitários, faculdades integradas, faculdades e os institutos superiores ou escolas superiores. Essa organização, de
difícil compreensão para muitos dos países que desenvolvem suas pesquisas
“observando” nossa realidade brasileira, nos faz perceber que ainda estamos
longínquos do processo de universalização da universidade.
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No Senso da Educação Superior (2010), divulgado em outubro de 2011,
destaca-se algumas informações que justificam o que explicitamos acima:

ra

Neste mesmo viés de apresentação do senso do Ensino Superior, trazemos
alguns dados conforme sinopse estatística Ensino Superior 2015 (atualizado
20/10/2016) do portal do INEP. Vejamos os dados estatísticos abaixo com
relação ao número de instituições de Educação Superior no Brasil de modo
geral, na região sul e, os dados de matrículas de cursos de graduação presenciais e não presenciais.

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Interior

Total

Centros Universitários

Capital

Interior

Total

Capital

Interior

86

109

149

60

89

107

48

59

9

2

7

846

1.518

195

295

98

197

107

64

43

63

31

32

-

-

-

120

33

87

38

17

21

1

1

-

68

1

67

6

-

6

8

1

7

2.069

748

1.321

88

38

50

140

58

82
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- Ao longo do período 2001-2010, verifica-se a diminuição percentual da participação do número de matrículas das universidades, e o aumento percentual
da participação das faculdades e dos centros universitários nesse atendimento.
[...] as faculdades correspondem ao maior número de instituições na educação superior. Em 2010, o número de faculdades corresponde a 2.025 do
total de 2.378 instituições que preencheram o Censo.
- Os cursos presenciais atingem os totais de 3.958.544 matrículas de bacharelado, 928.748 de licenciatura e 545.844 de grau tecnológico. A educação a
distância, por sua vez, soma 426.241 matrículas de licenciatura, 268.173 de
bacharelado e 235.765 matrículas em cursos tecnológicos (Censup – INEP,
2011, grifo nosso).

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
e relfexões entre movimentos internacionais

43

Unidade da
Federação/Categoria
Administrativa

Total

Capital

Interior

Total

Capital

Interior

Brasil

1.980

670

1.310

40

30

10

Pública

139

18

121

40

30

10

Faculdades

IF e CEFET

4

3

1

40

30

10

81

15

66

-

-

-

Municipal

54

-

54

-

-

-

Privada

1.841

652

1.189

-

-

-
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Federal
Estadual

Fonte:<http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>.

Número de Instituições de Educação Superior, por Organização
Acadêmica e Localização (Capital e Interior), segundo a Unidade
da Federação e a Categoria Administrativa das IES
Total Geral

Privada
Paraná
Pública

295

35

9

25

7

10

Estadual

9

2

7

Municipal

9

-

9

370

101

269

186

56

130

14

3

11

4

3

1

Estadual

7

-

7

Municipal

3

-

3

172

53

119

94

17

77

11

3

8

Federal

4

2

2

Estadual

1

1

-
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Pública

110

17
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405

Federal

Federal

Privada

Capital
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Região Sul/Estados
Total

Municipal

6

-

6

83

14

69

Rio Grande do Sul

125

37

88

Pública

10

3

7

Federal

9

2

7

Estadual

1

1

-

Privada

Municipal

Privada

-

-

-

115

34

81

Fonte: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>.

44

Sinopse estatística Ensino Superior 2015 (atualizado 20/10/2016)
Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e a Distância

Não
Aplicável

Bacharelado

Licenciatura

8.027.297

29.074

4.273.155

2.863.925

Não
Aplicável

958.069

422.550

1.952.145

28.919

1.663.222

1.089.316

514.097

Federal

1.214.635

22.061

1.068.101

749.822

277.933

Estadual

618.633

6.839

545.485

298.567

229.880

Municipal

118.877

19

49.636

40.927

6.284

155

2.609.933

1.774.609

443.972

Privada

Tecnólogo

uto

Pública

Total

C
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Total
Brasil

Universidades

r

Total Geral

Unidade da Federação/
Categoria Administrativa

6.075.152

28.611

31.316

28.493

18.711

21.635

10.199

6.839

2.406

19

391.234

118

Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e a Distância

Total Geral

Não
Aplicável

Total

Bacharelado

Licenciatura

Tecnólogo

8.027.297

29.074

4.273.155

2.863.925

958.069

422.550

28.611

1.952.145

28.919

1.663.222

1.089.316

514.097

31.316

28.493

Pública
Federal

1.214.635

22.061

1.068.101

18.711

21.635

618.633

6.839

545.485

298.567

229.880

10.199

6.839

Municipal

118.877

19

49.636

40.927

6.284

2.406

19

-

277.933

Centros Universitários

Bacharelado

Licenciatura

Tecnólogo

Não Aplicável

905.455

205.615

246.695

37

16.366

1.486

992

-

-

-

-

-
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18.844

Federal

749.822
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Total

1.357.802

Pública

Estadual

1.570

-

714

-

Municipal

17.274

15.510

1.486

278

-

1.338.958

889.089

204.129

245.703

37

Unidade da Federação/
Categoria Administrativa

Pública

Federal

856

são

Privada

Brasil

Não
Aplicável

Estadual

Unidade da Federação/
Categoria Administrativa
Brasil

ra

Total

Brasil

Universidades

Faculdades

Total

Bacharelado

Licenciatura

Tecnólogo

Não Aplicável

2.251.464

1.697.424

263.106

290.746

188

125.203

39.991

18.274

66.750

188

1.658

1.248

222

-

188

continua...
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continuação
Faculdades

Unidade da Federação/
Categoria Administrativa

Total

Licenciatura

Tecnólogo

Não Aplicável

Estadual

71.578

2.450

3.342

65.786

-

Municipal

51.967

36.293

14.710

964

-

2.126.261

1.657.433

244.832

223.996

-

r

Privada

C
visã R
od V
oa

IF e CEFET

Pública

Total

Bacharelado

Licenciatura

Tecnólogo

Não
Aplicável

144.876

49.347

45.140

50.151

238

144.876

49.347

45.140

50.151

238

uto

Unidade da Federação/
Categoria Administrativa
Brasil

Bacharelado

Federal

144.876

49.347

45.140

50.151

238

Estadual

-

-

-

-

-

Municipal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Privada

a re

ra

Nesse sentido, conforme informações encontradas no portal do MEC, o
Censo do ano de 2015 nos mostra que “8.033.574 alunos estão matriculados
no ensino superior. O número supera a estatística de 2014 em 2,5%, quando
havia 7.839.765 matriculados. São ofertados 33 mil cursos de graduação em
2.364 instituições de ensino superior”. No texto também é explicitada a seguinte preocupação, das “6,1 milhões de novas vagas em instituições públicas
e privadas de ensino superior, somente 42,1% estão preenchidas e 13,5% das
vagas remanescentes foram ocupadas”. Ainda com relação ao abandono do
curso de graduação explicita: “Em 2010, 11,4% dos alunos abandonaram o
curso para o qual foram admitidos. Em 2014, esse número chegou a 49%”3.
Desse modo, ao observarmos alguns dos dados estatísticos referentes
ao Ensino Superior brasileiro, nos reportamos ao texto de Ristoff (2008)
intitulado “Educação Superior no Brasil – 10 anos pós-LDB: da expansão
à democratização”, no qual apresenta sua análise com relação ao o período
pós-LDB (1996-2004), e com ele afirmamos:
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Fonte: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>.

A democratização, para acontecer de fato, precisa de ações mais radicais –
ações que afirmem os direitos dos historicamente excluídos, que assegurem
o acesso e a permanência a todos os que seriamente procuram a educação
superior, desprivatizando e democratizando o campus público. O ProUni, a
criação de novos campi nas instituições federais de ensino superior (Ifes), a
proposta, sempre tímida, de expansão do ensino noturno público, a criação

3

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32044-censo-da-educacao-superior>.
Acesso em: 20 jun. 2017.
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de novas universidades federais, a proposta de conversão da dívida dos
Estados em investimentos na educação, a criação da Universidade Aberta,
a expansão da educação a distância, a criação de bolsas permanência, a
retomada das contratações de docentes e técnicos, são algumas das ações
que apontam para o caminho da democratização (RISTOFF, 2008, p. 45).
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Desafio 2: Buscar um equilíbrio mais adequado entre o público e o privado. [...].
Desafio 3: Trabalhar a diversidade institucional em estreita relação de seus
objetivos aos objetivos maiores do Estado brasileiro, de seu desenvolvimento, de sua economia, de sua cultura, e das necessidades de sua gente.
Desafio 4: Organizar uma cooperação mais intensa da União com os entes
Federados, de modo a evitar a balcanização do sistema educacional superior.
Desafio 5: Buscar, por meio de políticas compensatórias, um equilíbrio
entre a oferta de educação nas diversas regiões do País e a representação
percentual da população na sociedade brasileira.
Desafio 6: Manter a oferta de financiamento estudantil para filhos de classe
média baixa e ampliar o financiamento para jovens de classe baixa, entre
eles os do ProUni, que por vezes são tão pobres que mesmo com a bolsa
do ProUni encontram dificuldades para se sustentarem no campus.
Desafio 8: Superar a ociosidade das vagas no ensino superior privado com
programas de valorização do ensino médio e de políticas mais agressivas
de financiamento estudantil, acompanhada da expansão da oferta pública
e de racionalização da oferta no setor privado (RISTOFF, 2008, p. 48-49).

são

par

Assim, diante do contexto atual de sociedade, contraditória e conflitiva
protagonizada pelos conflitos estruturantes (de classe) e dos desafios lançados
pelo autor acima, se faz primordial a constituição de processos organizativos
populares. É com esta convicção que passamos a apresentar brevemente a
constituição da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS.
A UFFS faz parte do movimento de expansão do acesso ao ensino superior público brasileiro, oriunda do processo de expansão e interiorização do
ensino superior público brasileiro, sendo parte da Reestruturação e Expansão
Universidades Federais (REUNI). Dessa forma, integra um conjunto de quatorze universidades federais que foram construídas desde 2003.
O Ministério de Educação e Cultura do Brasil – MEC, em 2003, desencadeou o processo de Reforma da Educação Superior, em que tivemos o
“Programa Universidade para Todos – ProUni”, que entre os mais diversos
objetivos teve a ampliação do acesso dos setores populares. Assim, a partir
das sequenciais reformas, a Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS,
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Para Ristoff (2008), ainda, se faz necessário enfrentarmos dez desafios
para avançarmos no processo da efetiva democratização do acesso e da permanência dos estudantes, entre estes destacamos,
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é implantada por meio da Lei Federal 12.029/2009, resultante da participação ativa dos movimentos sociais e do acúmulo das lutas regionais, tendo
o propósito de, prioritariamente, evidenciar as potencialidades e contribuir
na resolução dos problemas que afetam as populações locais. Localizada na
Mesorregião da Grande Fronteira do MERCOSUL, assume na sua criação o
compromisso de ser uma Universidade Pública e Popular, integrando as atividades de ensino, pesquisa e extensão, mantendo o foco nas vocações regionais.
A UFFS iniciou suas atividades acadêmicas em 2010. É uma das universidades públicas federais criadas nos últimos anos com o propósito de
atender ao que estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE 2000-2010),
especialmente no que tange à expansão e interiorização da educação superior
pública no Brasil. Enquanto parte e materialização de uma política pública
nacional de educação, a UFFS nasce como resposta a alguns dos históricos
problemas educacionais brasileiros: (i) baixas taxas de acesso à educação
superior, sobretudo dos jovens entre 18 a 24 anos; (ii) matrículas majoritariamente concentradas nas IES privadas; (iii) concentração das IES públicas
nas regiões litorâneas, sobretudo nas capitais; (iv) pesquisa e pós-graduação
concentradas nas IES públicas; (v) assimetrias regionais na distribuição dos
cursos e das vagas de graduação e de pós-graduação, entre outros.
A Universidade Federal da Fronteira Sul constitui-se multicampi com campus nos três estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_da_Regi%C3%A3o_
Sul_do_Brasil#/media/File:Brazil_Sul_political_map.PNG>.

48

4

Disponível em: <http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6823&Ite
mid=146>. Acesso em: 20 jun. 2017.
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Com sede na cidade de Chapecó (Santa Catarina) e campi nas cidades
do Rio Grande do Sul, Cerro Largo, Passo Fundo e Erechim, e nas cidades
paranaenses de Realeza e Laranjeiras do Sul, a UFFS tem como área de abrangência os 396 municípios que compõem a Mesorregião Grande Fronteira do
Mercosul, com uma população de aproximadamente 3,7 milhões de habitantes.
Trata-se de uma região que tem na agropecuária e na agroindústria sua base
produtiva, mas que tem sido historicamente desassistida pelo poder público.
A exclusão do ensino superior público e gratuito e os outros tantos problemas que afetam a Mesorregião Grande Fronteira Mercosul foram alguns
dos fatores que alimentaram e orientaram o processo de implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul, primeira universidade pública federal cuja
criação foi consequência direta do poder de mobilização e de convencimento
público dos movimentos sociais e das lideranças políticas e comunitárias.
A origem histórica da UFFS atua decisivamente sobre a construção de
sua identidade e para a definição de sua missão, objetivos, diretrizes e políticas
de Ensino, Pesquisa e Extensão. Os dez princípios norteadores estabelecidos
no PPI (Projeto Pedagógico Institucional)4 da UFFS indicam, com bastante
clareza, os pressupostos filosóficos, políticos e acadêmicos que devem orientar
a nascente Universidade: Respeito à identidade universitária da UFFS, o que
a caracteriza como espaço privilegiado para o desenvolvimento concomitante
do Ensino, da Pesquisa e da Extensão; Integração orgânica das atividades de
Ensino, Pesquisa e Extensão desde a origem da Instituição; Atendimento às
diretrizes da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da
Educação, estabelecidas pelo Decreto Nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009,
cujo principal objetivo é coordenar os esforços de todos os entes federados
no sentido de assegurar a formação de docentes para a Educação Básica em
número suficiente e com qualidade adequada; Universidade de qualidade,
comprometida com a formação de cidadãos conscientes e comprometidos
com o desenvolvimento sustentável e solidário da Região Sul do país; Universidade democrática, autônoma, que respeite a pluralidade de pensamento
e a diversidade cultural, com a garantia de espaços de participação dos diferentes sujeitos sociais; Universidade que estabeleça dispositivos de combate
às desigualdades sociais e regionais, incluindo condições de acesso e permanência no Ensino Superior, especialmente das populações mais excluídas do
campo e da cidade; Universidade que tenha na agricultura familiar um setor
estruturador e dinamizador do processo de desenvolvimento; Universidade
que tenha como premissa a valorização e a superação da matriz produtiva
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1. Assegurar o acesso à educação superior como fator decisivo para o desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira Mercosul, a qualificação
profissional e a inclusão social;
2. Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão buscando a
interação e a integração das cidades e estados que compõem a grande
fronteira do Mercosul e seu entorno;
3. Promover o desenvolvimento regional integrado – condição essencial para
a garantia da permanência dos cidadãos graduados na Mesorregião Grande
Fronteira Mercosul e a reversão do processo de litoralização hoje em curso (
Disponível em: <https://www.uffs.edu.br/institucional/a_uffs/a_instituicao/
plano_pedagogico_institucional>. Acesso em: 20 jun. 2017).
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A UFFS a partir do seu compromisso com a inclusão social também tem
se caracterizado por dois fatores que consideramos importante:
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existente; Universidade pública e popular; Universidade comprometida com o
avanço da arte e da ciência e com a melhoria da qualidade de vida para todos.
A UFFS nasce, assim, com a missão de contribuir para que a construção
do conhecimento científico e a inovação tecnológica façam parte de um projeto de desenvolvimento que priorize a formação humana, a inclusão social e
a preservação das riquezas naturais, combatendo as desigualdades regionais
e garantindo o acesso à formação superior na própria região. Trata-se de
equacionar a necessidade de investimentos na produção de conhecimentos
científicos e inovações tecnológicas de que a região carece, e a democratização
do acesso às populações tradicionalmente excluídas. Assim, em sua missão
a UFFS busca:

b)

fator público, isto é, egressos da escola pública como forma de
ingresso na Universidade (adota a nota do Exame Nacional do
Ensino Médio – ENEM)
fator matriz curricular, eixos estruturantes dos currículos dos cursos
de graduação.

par

a)

a)

b)

são

Para o ingresso na UFFS o Processo Seletivo (PS) é realizado de acordo
com os procedimentos a seguir explicitados:
O candidato ao PS é avaliado, primeiramente, pela nota que alcançou
no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Também é considerado na avaliação o Fator Escola Pública e o Fator
cota, conforme “o marco legal do Estado Brasileiro, especialmente, a
Lei nº 12.711/2012, o Decreto nº 7.824/2012 e a Portaria Normativa

50

MEC nº 18/2012 e aos seus princípios institucionais, a qual estabelece os critérios para a disponibilidade de vagas de acordo com a
realidade da educação básica de cada um dos três estados onde há
campi da Universidade”5.

5
6

Disponível em: <http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6823&Ite
mid=146>. Acesso em: 20 jun. 2017.
Disponível em: <http://www.uffs.edu.br>.
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No ano de 2014 a UFFS inicia sua participação no Sistema de Seleção
Unificada (SiSU), que é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), no qual instituições públicas de ensino superior
oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino
Médio (Enem).
Assim, de acordo com o site6 da UFFS os interessados em estudar nessa
instituição devem inscrever-se no Enem, realizá-lo e, de posse da sua nota,
inscrever-se no SiSU.
Atualmente são disponibilizados 40 cursos de graduação nas modalidades de Bacharelado e Licenciatura, distribuídos nos seis campi das UFFS:
Realeza e Laranjeiras do Sul (Paraná); Erechim, Cerro Largo e Passo Fundo
(Rio Grande do Sul); e Chapecó (Santa Catarina).
O processo seletivo para a candidatura nos cursos da UFFS não resolve
todos os fatores de exclusão remanescentes na Educação Superior brasileira,
mas busca desenvolver mecanismos de inclusão de todas as classes sociais,
principalmente, oportunizando a classe popular a conquista de uma vaga no
Ensino Superior do país.
A proposta da Matriz Curricular estrutura-se em três domínios, estruturados, por sua vez, como componentes necessários à formação acadêmica.
Assim, a matriz curricular da UFFS, organizada em Domínio Comum, Domínio Conexo e Domínio Específico, tem por objetivo assegurar que todos os
estudantes recebam uma formação simultaneamente cidadã, interdisciplinar
e profissional.
O primeiro deles é resultado da proposição dos movimentos sociais, o
denominado Domínio Comum. Para os movimentos sociais, que deram origem
à UFFS, a classe popular necessita de conhecimentos e de saberes constituídos
da articulação entre as dimensões técnica, política, humana e social.
A finalidade do Domínio Comum é desenvolver, em todos os estudantes
da UFFS, os conhecimentos, as habilidades, as competências instrumentais e
as posturas consideradas fundamentais para o bom desempenho de qualquer
cidadão ativo, desperto para a consciência sobre as questões que dizem respeito
ao convívio humano em sociedade, às relações de poder, às valorações sociais,
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à organização sociopolítico-econômica e cultural das sociedades, nos seus
vários âmbitos – municipal, estadual, nacional, regional, internacional.
O Domínio Conexo, constituindo o segundo componente da matriz curricular, é o conjunto de disciplinas que se situam no universo das fronteiras
do conhecimento, das interfaces e das interações possíveis entre as várias
ciências, com vistas à preparação do profissional para a politecnia, ou, como
defendia Nadezda Krupskaya para a omnilateralidade.
Finalmente o Domínio Específico refere-se ao conjunto de componentes curriculares traduzidos em disciplinas, seminários, oficinas, atividades
curriculares complementares, dentre outros, próprios de determinadas áreas
do conhecimento e de processos formativos para desempenhos profissionais
superiores específicos. Possibilita o estudo aprofundado de conhecimentos
de uma determinada área do conhecimento.
A organização do saber sistematizado, em três grandes domínios, possibilita ao cidadão o diálogo com diferentes possibilidades de conceber o mundo,
as teorias e as experiências. Pois, o sentido do conhecimento está além do
saber fazer, em que é suficiente para o cidadão saber tecnicamente “apertar
um botão”. O saber fazer é precedido do “para quê”, do “por quê”, do “para
quem” e do “a favor de quem”. De modo que, o saber fazer é imbricado em
opções filosóficas, epistemológicas, antropológicas e políticas.
Dessa forma, a UFFS pretende fortalecer as populações historicamente
excluídas para sejam protagonistas do processo de desenvolvimento econômico,
promovendo a geração e distribuição de riquezas para seu próprio benefício,
superando o modelo tradicional que visa à mera qualificação de uns poucos
para um mercado formal de trabalho, que não dá conta de absorver a maioria
dessas populações. Ao mesmo tempo, não se trata apenas de superar a exclusão
econômica. O desenvolvimento social requer a participação cultural e política,
garantindo o controle e a tomada de decisões às populações historicamente
excluídas de quaisquer instâncias de poder. Nesse sentido, a apropriação de
conhecimentos científicos e tecnológicos é um pressuposto para o exercício
da cidadania responsável. Como nos diz Martins (2002, p. 10): “Trata-se da
distribuição equitativa dos benefícios sociais, culturais e políticos, que a sociedade contemporânea tem sido capaz de produzir, mas não tem sido capaz
de repartir. A questão é muito mais social do que econômica”.
Desse modo, há o desafio de construirmos uma proposta de Ensino
Superior que não tenha seu fim em si mesma, mas na classe trabalhadora,
precisando a mesma estar a serviço da revolução social, na qual o seu papel
passa por mostrar a natureza da luta de classe. Para tal, conforme Pistrak
(1981, p. 33) é necessário:

52

Desenvolver a educação das massas, condição da consolidação das conquistas e das realizações revolucionárias, significa fazê-las compreender
seus interesses de classe, as questões vitais e urgentes que derivam da luta
de classes, significa dar-lhe uma consciência mais clara e mais exata dos
objetivos sociais da classe vitoriosa.
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Nessa perspectiva, é fundamental um projeto de educação que tenha
como referência a “educação em favor da emancipação permanente dos seres
humanos, considerados como classe ou como indivíduos, educação que se
propõe como um que fazer histórico em consonância com a também histórica
natureza humana, inclusive finita e limitada” (FREIRE, 1975, p. 72).
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Não há educação fora das sociedades humanas e não há homens no vazio.
[...] Desde logo qualquer busca implica, necessariamente, numa opção.
Opção pelo ontem, que significa uma sociedade sem povo, comandada
por uma “elite” superposta a seu mundo, alienada, que o homem simples,
minimizado e sem consciência desta minimização, era mais “coisa” que
homem mesmo. Ou opção pelo amanhã, por uma sociedade, que, sendo
sujeito de si mesma, tivesse no homem e no povo sujeito da História. [...]
A opção teria de ser também entre uma “educação” para a “domesticação”, para a alienação, e uma educação para a liberdade (FREIRE, 1989,
p. 35-36).
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Portanto, urge reavivarmos a “opção” por uma educação libertadora,
portadora da função social de transformar a realidade. Nos posicionarmos por
uma educação política, longe da neutralidade como ferramenta para conduzir
e manipular as massas.
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Adriana Salete Loss

A cultura é, por outro lado, a base de um forte vínculo social que nos
aproxima daqueles com quem partilhamos as representações do mundo,
os traços culturais em geral e os modos de se comunicar, formando um
todo ‘nós cultural’. Em suma, a cultura proporciona-nos uma noção de
‘nós’ como membros de um grupo social que tem uma dada trajetória
histórica; dá-nos a consciência de sermos continuadores dos ‘outros’, mas
semelhantes a nós (SACRISTÁN, 2002, p. 127-128).
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Pela cultura ou culturas, aprendemos a ser, conhecer, conviver e fazer
mediatizados pela linguagem. Pois, “Se a maior parte da experiência humana
que assumimos na nossa biografia está alimentada através da rede da nossa
socialização com os outros, isso deve-se, em grande parte, à linguagem”
(SACRISTÁN, 2002, p. 61).
É na interação com o (s) outro (s), pela linguagem, que nos descobrimos
construtores das diferentes realidades, das diversidades e das diferenças.
Assim, para adentrarmos nas discussões sobre cultura, diversidade, diferenças, multiculturalismo e interculturalidade, nos remetemos à abordagem dos
Estudos Culturais.
Os Estudos culturais surgem em meados do século XX com estudiosos
como Richard Hoggart, Raymond Williams, Edward Palmer Thompson e Stuart
Hall; e este último, que irá influenciar abordagens com relação à questão da
identidade, ração, gênero e cultura. Na obra “A identidade cultural na pós-modernidade” Stuart Hall (2006) nos faz compreender as alterações e concepções
de identidade, nas dimensões individualidade e subjetividade, ligadas aos
vários estágios da civilização humana ocidental. Assim, Hall (2005) afirma:
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Para falar sobre o tema da “Interculturalidade” iniciamos com o pensamento de Sacristán (2002) ao abordar o que é cultura.

Um tipo de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas no
final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe,
gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham
fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações
estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que
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temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de “sentido de
si” estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do
sujeito. Esse duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto do
seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma
“crise de identidade” para o indivíduo (HALL, 2005, p. 9).

[...] Nossas subjetividades são construídas em linguagem através do jogo
de discursos e das posições de sujeito que consentimos em assumir. Os
discursos não podem ser entendidos fora dos padrões institucionais, das
formas de transmissão, das práticas sociais e dos interesses materiais que
os caracterizam e sustentam. [...] (McLAREN; GIROUX, 2000, p. 37).
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Quando utilizamos os termos diferenças e diversidades culturais, precisamos compreender que ambos não têm o mesmo sentido. A diversidade
cultural abrange as diferenças entre as pessoas, no uso da linguagem, das
vestimentas, heranças físicas e biológicas, as tradições de cada comunidade;
a diferença o modo se ser, viver, pensar, agir, conhecer, conviver, entre outros,
de cada grupo social. As diferenças culturais existentes em cada grupo social
podem ser definidas, de acordo com Silva (2000), a partir da relação de poder
existente. Tanto é que o autor nos chama a atenção para a eficácia produtiva
dos enunciados performativos como o “negrão”. As diferenças a partir de
discursos negativos produzem as desigualdades, em que se constrói a dualidade, o superior e o inferior, o melhor e o pior, bem e o mal, etc. Enfim, como
afirmam McLaren e Giroux (2000), o uso da linguagem é partidário e político.
Assim, podemos dizer que
[...] os processos de identidade e diferença se traduzem em operações de inclusão e exclusão, em relações de pertencimento ou não pertencimento. [...]
A igualdade está indissociavelmente ligada à ideia de diferença, que, por sua
vez, tem uma relação intrínseca com o conceito de identidade (s). A discussão
entre igualdade e diferença está fortemente associada aos processos de discriminação por sexo, raça, cor, religião, convicção filosófica ou política, diferenças
culturais, entre outros (SANTIAGO; AKKARI; MARQUES, 2013, p. 34-35).
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Para os Estudos Culturais, a cultura é um território de produção de significados em que entram em disputa diferentes grupos sociais, em que se constitui
o jogo do poder da linguagem, do discurso, da construção da (s) identidade
(s) e da (s)diferença (as). Nesse sentido, conforme Silva (2000) a identidade
e diferença são criadas pelos atos de linguagem do mundo cultural e social,
resultantes de um processo de produção simbólica e discursiva e estão em
estreita conexão com as relações de poder.
Nessa perspectiva, McLaren e Giroux (2000), explicitam:
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De um lado, o monoculturalismo entende que todos os povos e grupos
compartilham, em condições equivalentes, de uma cultura universal. A visão essencialista, universalista e igualitária do monoculturalismo corre,
porém, o risco de legitimar a dominação de um projeto civilizatório, que
exclua ou subjugue as minorias culturais.
Do outro, lado o multiculturalismo reconhece que cada povo e cada
grupo social desenvolve historicamente uma identidade e uma cultura
próprias. Considera que cada cultura é válida em si mesma, na medida
em que corresponde às necessidades e às opções de uma coletividade.
Ao enfatizar a historicidade e o relativismo inerentes à construção das
identidades culturais, o multiculturalismo permite pensar alternativas para
as minorias. Mas também pode justificar a fragmentação ou a criação de
guetos culturais, que reproduzem desigualdades e discriminações sociais.
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No prólogo da obra “Repensar el Multiculturalismo”7, McLaren (2012)
explicita que o multiculturalismo, muitas vezes, tem se constituído em um
discurso de consenso do neoliberalismo, em que se “força” a integração para
a efetiva globalização do mercado da sociedade consumista.
Assim, para os autores da obra citada acima, Kincheloe e Steinberg
(2012), ao conceituar Multiculturalismo, afirmam que o termo significa tudo e
ao mesmo temo nada, que na linguagem comum é sinônimo de raça e é extensivo ao outros tipos de diversidade. Dizem também que o multiculturalismo,
numa perspectiva conservadora, é usado como meta, concepção, estratégia e
valor. Por fim, entendem que o multiculturalismo
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Silva (2000) nos alerta para o fato de que não podemos compreender o multiculturalismo como tolerância e respeito para com a diversidade cultural. Desse
modo, cabe aqui, trazermos Fleuri (2001) quando explicita do quão necessário
se faz a compreensão das complexas relações sociais, a partir da reflexão do
monoculturalismo e do multiculturalismo. Pois, no intuito, de preservarmos a
identidade cultural e o respeito à diversidade, precisamos ter cuidado para não
cairmos nos extremos do mono e do multi, que Fleuri (2001, p. 48) corrobora:

são

[...] representa una condición del modo de vida occidental de fin de siglo:
vivimos en una sociedad multicultural. Podemos responder a esta realidad
de forma diferente, pero cualquiera que sea el modo que escojamos para
hacerlo, la realidad permanecerá. [...] De este modo, las relaciones de
poder desempeñan un importante papel puesto que ayudan a configurar la
forma en que los individuos, las organizaciones, los grupos y las instituciones reaccionan ante la realidad del multiculturalismo (KINCHELOE;
STEINBERG, 2012, p. 30).

7

Repensar el Multiculturalismo é obra de Joe L. Kincheloe e Shirley R. Steinberg. Barcelona: Ediciones
Octaedro, 2012.
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a) O Multiculturalismo conservador ou monoculturalismo
Características:
1) Neocolonialismo – os brancos são superiores aos outros de diferente cor;
2) Supremacia do Homem Branco;
3) Conservadores concebem o Multiculturalismo como inimigo interno;
4) Impotência Política pós-colónia;
5) Consenso Social: discursos de iguldade;
6) Livre Mercado;
7) Educação: o problema está no estudante pobre, de cor, sem cultura. Educação Assimilacionista – todos precisam ter acesso a
cultura comum;
8) Separatismo Racial.
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b) O Multiculturalismo liberal
Características:
1) Os indivíduos pertencem a diferentes grupos étnicos, de classe
social ou de gênero e que compartilham de uma Igualdade natural/
Condição Humana Comum – Raça Única;
2) Há a unidade Intelectual inclusive entre Homem e Mulher;
3) Atrativo Ideológico de Consenso e Similaridade;
4) Repressão Liberal Cultural e Pedagógica;
5) Objetivos Hegemônicos;
6) Camuflagem Ideológica democrática Raça, gênero, classes;
7) Programas Multiculturais para preservar a meta ASSIMILATIVA.
c) O Multiculturalismo pluralista
Características:
1) Regulador;
2) Eurocêntricos: Não questionam a “Indissiocrasia Branca”;
3) Virtude Social Suprema – Mundialização Pós-Moderna;
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Kincheloe e Steinberg (2012) apresentam na obra, a classificação que
Peter McLaren faz com relação ao Multiculturalismo, em que reconhece cinco
tipos de multiculturalismo, são eles: a) O Multiculturalismo conservador ou
monoculturalismo; b) O Multiculturalismo liberal; c) O Multiculturalismo
pluralista; d) O Multiculturalismo Essencialista de Esquerda; e) O Multiculturalismo Teórico. Com base na obra trazemos algumas características dos
cinco tipos de multiculturalismo.
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Alfabetização Multicultural – Habilidade para lidar com culturas
“socialmente diferentes”;
5) Valoriza a Cultura do aluno mas não desenvolve a criticidade ( ex:
actividades com o livro de receitas);
6) Orgulho do próprio Património Cultural;
7) “Psicologização” do Pluralismo;
8) Lógica Multicultural: Crescimento das Representações simbólicas,
maior concentração de riquezas;
9) A Diversidade Cultural tem apenas o sentido de “Enriquecimento
Cultural”;
10) Dinâmicas contraditórias.
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d) O Multiculturalismo Essencialista de Esquerda
Características:
1) A crença em um conjunto de prioridades inalteradas que estruturam
uma categoria particular;
2) Falso “Binarismo”: Essencialismo e Construtivismo Social;
3) Privilégio de Opressão: Vitimismo;
4) Autoafirmação para formar alianças democráticas estratégias em
favor da justiça social;
5) Centralidade de Grupo que move o Multiculturalismo Esquerdista;
6) “Doutrinamento” de sua concepção através do discurso de muitos
professores que defendem o M.E.E.
e) O Multiculturalismo Teórico
Caraterísticas:
1) Pretende se desvincular dos grupos essencialistas de identidade e
reconstruir uma política mais pragmática;
2) Está baseado na Escola de Investigação Social de Frankfut e por isso
investiga através da TEORIA CRÍTICA com interesse em conhecer
o processo de produção e dominação das relações humana;
3) Por ser baseado nas Teorias Críticas supõem a reflexividade sendo
possível a negociação de PATOLOGIAS SOCIAIS;
4) Tem uma vertente forte e interventiva na educação nomeadamente
na escola com o conceito de PEDAGOGIA TEÓRICA com um
Professor MULTICULTURAL TEÓRICO;
5) Seu objectivo baseia-se na compreensão das relações de poder de raças, classes sociais e géneros e numa extensa busca da justiça social;
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4)
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Pretende que a população ocidental veja a sua cultura numa
perspectiva de variedade de grupos que vivem tanto fora como
dentro de suas fronteiras tradicionais;
7) Tem a pretensão de desenvolver uma prática da “Pedagogia Teórica
Cultural” e valoriza o poder da sua dinâmica pedagógico;
8) Tem a pretensão de expor a cegueira racionalista e desenvolver uma
criticidade social;
9) Não querem renunciar a categoria de RAÇA, mas explorar o conceito LIMÍTROFE que deturpa algumas simples e estáticas noções
de identidade etno-racial;
10) Autoproteger-se contra o autoritarismo Ideológico Liberal;
11) Uma educação crítica a partir do desejo e da curiosidade dos
estudantes a partir do contexto social em que estão inseridos;
12) Consciência de Classe em qualquer contexto baseados em
sua identidade.
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Assim, os quatro primeiros tipos de multiculturalismo da classificação
de Mclaren (2012, apud KINCHELOE; STEINBERG, 2012) caracterizam “a
diluição de identidades, das culturas ditas inferiores, das raças, etnias, gêneros, linguagens, religiões, grupos, etc, que, segundo a lógica das narrativas
hegemônicas, foram identificadas como portadoras de deficiências, inclusive
de racionalidade” (FLEURI, 2001, p. 46).
Nessa perspectiva, pensar o multiculturalismo no Brasil, com base no
“Multiculturalismo Teórico” de McLaren (2012), requer o reconhecimento
da diversidade dos grupos étnicos, entre eles, a população indígena, os povos
afrodescendentes e os povos em suas regionalidades e, constituir uma educação
que problematize o universo de desigualdades, preconceitos e discriminações
presentes na sociedade brasileira.
A presença do multiculturalismo desafiou e continua a desafiar a educação para a interculturalidade, em que se dá a promoção da relação intercultural, ou seja, a interação e reciprocidade entre grupos diferentes para o
reconhecimento da identidade cultural, para o enriquecimento mútuo e para
a solidariedade. Assim, a proposta de Educação Intercultural, “ultrapassa a
perspectiva multicultural, à medida que não só reconhece o valor intrínseco
de cada cultura e defende o respeito recíproco entre diferentes grupos identitários, mas também propõe a construção de relações recíprocas entre esses
grupos” (SOUZA; FLEURI, 2003, p. 73).
A literatura sobre Educação multicultural surge no contexto dos países
anglo-saxões enquanto a da Educação intercultural é utilizada no mundo francófono. O termo intercultural foi preferido ao multiculturalismo por evidenciar
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a necessária interação de reconhecimento das diferentes culturas, em que se
admite a diversidade étnica e cultural como um elemento positivo e enriquecedor na vida de todas as pessoas e pretende ajudar o sujeito a reconhecer e
aceitar tanto a própria identidade como reconhecer as identidades culturais dos
outros. Nos Estados Unidos, dois importantes autores que abordam a questão
do multiculturalismo são Peter McLaren e James Banks.
Segundo Fontoura (2005, p. 55), a educação multicultural assume “[…]
a diversidade de etnias, culturas e linguagens como um elemento positivo,
enriquecedor das sociedades, com o objetivo de lhes fornecer experiências
procedentes de diferentes culturas para as tornar capazes de enfrentar novas
situações”. Ainda, acrescenta: “Optar pela interculturalidade significa optar
por um tipo de sociedade que aposta na integração das diferenças. Integrar
pressupõe dar a cada um, ao longo de toda a vida, a capacidade de participar
activamente no projeto de sociedade” (p. 56).
Pela educação intercultural ultrapassamos as fronteiras propriamente
étnicas, para o respeito e reconhecimento de todas as culturas, em suas experiências, diferentes linguagens e conhecimentos de suas singularidades.
A Educação Intercultural possui características lidando com três espaços. O espaço de culturas antagônicas (a diversidade está presentificada no
individual e no coletivo. A relação intercultural emerge da singularidade e da
pluralidade de concepções, ideias, valores, costumes, crenças, etc., constituindo-se na reciprocidade e no conflito); o espaço da mediação afetiva (a educação
volta-se para o desenvolvimento da realização do ser humano. É concebida a
ideia de que o ser é um sujeito integral, com diferentes inteligências – físicas,
psíquicas, cognitivas, emocionais, espirituais, sociais, entre outras) e o espaço
da autonomia (o educador compreende o educando como um ser de liberdade.
Na relação educativa ocorre a descentralização do poder, que pelo diálogo
problematizam e desproblematizam experiências culturais).
Sabariego (2002), afirma que a proposta de Educação intercultural admite
que a diversidade étnica e cultural é um elemento positivo e enriquecedor na
vida de todas as pessoas e que pretendem ajudar o alunado a reconhecer e
aceitar tanto a própria identidade como reconhecer as identidades culturais
dos outros. Ela requer a formação de um sentimento de pertencimento aberto à
pluralidade e do educar em valores, que tem como meta possibilitar os sujeitos
ao conhecimento e ao diálogo sobre os problemas éticos mais significativos
segundo sua experiência vital.
A Educação Intercultural apresenta-se como possibilidade de problematização para a descolonização de mentes, de des-etnicizar o conceito de
cultura, para contrariar o etnocentrismo, permitir a desconstrução de estereótipos erepresentações e proporcionar o conhecimento de diferentes estilos de
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comunicação. Desse modo, de acordo com Candau (2012, p. 51): “A perspectiva
intercultural quer promover uma educação para o reconhecimento do ‘outro’,
para o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais”.
A educação intercultural, de acordo com Fleuri (2003, p. 31-32):

Os processos educativos desenvolvem-se, assim, à medida que diferentes
sujeitos constituem sua identidade, elaborando autonomia e consciência crítica,
na relação de reciprocidade (cooperativa e conflitual) com outros sujeitos,
criando, sustentando e modificando contextos significantes, que interagem
dinamicamente com outros contextos, criando, sustentando e modificando
metacontextos, na direção de uma “ecologia da mente.

Considerações finais
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Aprender a viver e conviver em comum e com a pluralidade de ideias
e a diversidade de identidades requer atenção para o que Moreira e Candau
explicitam (2003):
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[...] estamos imersos em uma cultura da discriminação, na qual a demarcação entre “nós” e “os outros” é uma prática social permanente que se
manifesta pelo não reconhecimento dos que consideramos não somente
diferentes, mas, em muitos casos, “inferiores”, por diferentes características
identitárias e comportamentos (p. 163).
[...] não há como se negar a estreita relação entre as práticas escolares e
a (s) cultura(s) (p. 159).
Não há educação que não esteja imersa na cultura da humanidade e, particularmente, do momento histórico em que se situa (p. 159).
O que caracteriza o universo escolar é a relação entre as culturas, relação
essa atravessada por tensões e conflitos (p. 161).
Em vez de preservar uma tradição monocultural, a escola está sendo
chamada a lidar com a pluralidade de culturas, reconhecer os diferentes
sujeitos socioculturais presentes em seu contexto, abrir espaços para a
manifestação e valorização das diferenças (p. 161).
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[...] se preocupa com as relações entre seres humanos culturalmente diferentes uns dos outros. Não apenas na busca de apreender o caráter de
várias culturas, mas sobretudo na busca de compreender os sentidos que
suas ações assumem no contexto de seus respectivos padrões culturais e
na disponibilidade de se deixar interpelar pelos sentidos de tais ações e
pelos significados constituídos por tais contextos.
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Nesse sentido, Díaz-Aguado (2000) dá destaque para a necessidade da
educação intercultural para o trabalho contra a exclusão e adaptá-la à diversidade dos estudantes. Ainda, a autora afirma:
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Para tornar a igualdade de oportunidade compatível com o direito à
própria identidade cultural, é preciso que a escola adapte o estilo do
ensino-aprendizagem e o modelo de interacção educativa à diversidade
dos alunos, superando os obstáculos que, de outra forma, conduziriam
à discriminação, garantindo, ao mesmo tempo, que todos alcancem um
nível suficiente de protagonismo a partir da sua própria bagagem cultural
(DÍAZ-AGUADO, 2000, p. 28).
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Assim, somos desafiados a promover uma educação para “o reconhecimento do “outro” para o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais”
(CANDAU, 2008, p. 52).
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AS AÇÕES AFIRMATIVAS COMO
PROCESSO DE INCLUSÃO
DE AFRODESCENDENTES
NO ENSINO SUPERIOR

a re

ra

A inclusão no ensino superior é tema a ser enfrentado, principalmente,
no contexto brasileiro em que a história foi constituída de escravidão e de
dizimação de povos. Uma história marcada pela desigualdade e exclusão.
Assim, a presente seção trata de uma abordagem introdutória acerca das
chamadas ações afirmativas no contexto brasileiro a fim de demonstrar a importância de políticas de inclusão como um elemento de combate ao racismo
e segregação de afrodescendentes no ensino superior do país.
O texto apresenta reflexões acerca do contexto brasileiro e na sequência
sobre as políticas de ações afirmativas do país com ênfase em cotas étnicas.

Um breve panorama histórico do contexto brasileiro
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No Brasil, a participação dos negros africanos aconteceu a partir do momento em que a experiência colonial portuguesa estabeleceu a necessidade de
um grande número de trabalhadores para ocuparem, em princípio, as grandes
fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Tendo já realizada a exploração e
dominação do litoral africano, os portugueses buscaram nos negros a mão de
obra escrava para ocupar tais postos de trabalho.
Assim, estabeleceu-se o tráfico de africanos, uma prática que atravessou
séculos e forçou diversos negros a saírem de seus lugares de origem para
serem escravizados. Além da demanda econômica, a escravidão africana foi
justificada pelo discurso religioso e cristão da época.
No território brasileiro, a força de trabalho dos escravizados foi sistemática e intensamente empregada pela lógica do abuso e da violência. As longas
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jornadas de trabalho estabeleciam uma condição de vida extrema, capaz de
reduzir significativamente a expectativa de vida dos escravos.
Durante a exploração colonial, a mão de obra de trabalhadores negros foi
amplamente utilizada em outras atividades como na mineração, nas atividades
agrícolas e de produção do charque, que ganharam espaço na economia entre
os séculos XVI e XIX. É importante destacar que com tais abusos, houve a
resistência a esse contexto exploratório, com a presença de várias formas de
resistência à escravidão.
Os movimentos contrários à situação de escravidão e sofrimentos eram
realizados a partir das articulações dos escravizados, e, causando, a preocupação constante dos senhores de escravo. As fugas e a formação de quilombos
também se tornaram práticas que rompiam com o universo de atividades que
caracterizava o sistema colonial. A escravidão deixou marcas profundas em
nossa sociedade. Dentre tantas, o racismo como a mais evidente e degradante
chaga social.
Considerando o período contemporâneo da chamada história ocidental, e referindo-se precisamente ao período escravocrata brasileiro, o país
fora um dos últimos do mundo a abolir a escravatura. Este fato representa
um grande aspecto que não apenas marcou significativamente a construção
socioeconômica do país como representa aspectos estruturais da sociedade
brasileira, evidenciados até os dias atuais. A casa grande e a Senzala perpetuadas nos apartamentos de luxuosos condomínios que em sua setorização
contém as chamadas “dependências de empregada” e acessos exclusivos de
serviços, podem exemplificar, materialmente, uma herança escravocrata que
representa um conjunto complexo de relações de exploração, marginalização, discriminação e desigualdade socioeconômica, envolvendo a população
afrodescendente, em voga atualmente na sociedade brasileira, seja expressa
nas relações de trabalho, seja reproduzido em grandes mídias, instituições de
ensino e relações sociais.
O período pós abolição fora marcado, sobretudo por políticas higienistas
de branqueamento influenciadas por ideais positivistas e do Darwinismo Social. Em nenhum momento do período houve alguma política de assistência
a ex-escravos por parte do regime político do período, em contraponto, o
incentivo por meio de oferta de terras em território brasileiro a imigrantes
europeus fora uma medida adotada no período (política de branqueamento)
que representa um aspecto muito em voga no país, a questão fundiária. Os
grandes proprietários de terras e, consequentemente, detentores dos maiores
montantes de renda, eram os barões do café, os homens brancos.
Este aspecto histórico ao longo do tempo configurou uma estruturação
repleta de desigualdades expressa até os dias atuais, uma vez que entre as
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camadas mais pobres, no contexto atual, com menores índices de escolaridade,
que não possuem propriedades e que é alvo de um genocídio diário, estão os
afrodescendentes.
A questão fundiária é um aspecto muito importante pois representou e
ainda representa um grande marco de desigualdades socieconômicas. A literatura brasileira, sobretudo as escolas literárias Realista e Modernista, trouxeram
à tona muitas questões referentes a aspectos escravocratas e da questão fundiária. A seguir segue um fragmento retirado da canção Morte e Vida Severina
de Chico Buarque de Hollanda, que faz menção a obra do autor modernista
João Cabral de Melo Neto, de mesmo nome:
Esta cova em que estás, com palmos medida
É a conta menor que tiraste em vida

Não é cova grande, é cova medida
É a terra que querias ver dividida

ra

É uma cova grande pra teu pouco defunto
Mas estarás mais ancho que estavas no mundo

a re

A obra de João Cabral de Melo Neto apresenta aspectos regionais do
Nordeste do Brasil, uma das regiões com maior percentual de negros do
país, 9,5% (IBGE, 2010). Esta gira em torno da questão fundiária, sobretudo
evidenciando que a estruturação econômica repleta de desigualdades não
abrangeria a todos e a única propriedade que o trabalhador pobre teria, seria
a de seu túmulo. A exemplificação desta forma de estrutura pela literatura,
evidencia como estruturas do passado influenciaram e perpetuaram-se ao
longo do espaço/tempo. Neste caso, quem detinha terras no país era uma
elite privilegiada branca, e esta concentração ainda corresponde a estruturação de classes do país (melhor apresentada no item 1.1). Alguns autores
como Machado de Assis, Guimarães Rosa, Aluísio Azevedo e Jorge Amado,
por exemplo, trouxeram em suas obras muitos dos aspectos dos fenômenos
históricos apresentados anteriormente. Além da literatura a música popular
brasileira também trouxe à tona muitos destes aspectos (obras que também
serviram de suporte para esta breve descrição contextual).
Ao falar em ações afirmativas, ou qualquer política voltada a equidade
de oportunidades em contraponto à equivocada concepção de meritocracia, a
contextualização e identificação dos fatores históricos, que convergiram para
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É de bom tamanho, nem largo, nem fundo
É a parte que te cabe deste latifúndio
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fenômenos presentes, sejam no âmbito socieconômico, político e/ou cultural,
é essencial para o entendimento das necessidades atuais de promoção da
inclusão étnica seja no ensino superior ou numa sociedade desigual, racista
e excludente como a brasileira, historicamente, demonstrou e demonstra ser.
Vejamos alguns dados descritos referentes à população negra no Brasil.

•

a re

•

3 de cada 4 pessoas mais pobres do Brasil são negras (IBGE, 2010);
8 de cada 10 pessoas mais ricas do Brasil são brancas, sendo que
a maior concentração de riquezas do país está em posse de 1% da
população (IBGE, 2010);
77% dos jovens entre 15 e 29 anos assassinados no Brasil são negros, e menos de 8% desses casos são julgados (Anistia.org, 2012);
Professores Negros são menos de 1% nas universidades públicas brasileiras (CARVALHO, J. J. Inclusão Étnica e Racial no Brasil, 2005).
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•
•

As políticas de inclusão
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Os dados apresentados anteriormente exemplificam algumas questões
históricas que se perpetuaram ao longo dos anos (escravidão, concentração
fundiária, campanhas “higienistas” etc.). Assim como o ex-escravo não fora
assistido por nenhuma política social de inclusão, a população afrodescendente,
após uma série de políticas segregacionistas, ainda encontra-se marginalizada
e violentada diariamente. Nesse sentido as ações afirmativas podem ser consideradas uma das primeiras formas de inclusão do negro após mais de 400
anos de exploração.

Segundo a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade
Racial, do Ministério dos Direitos Humanos:
Ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes
na sociedade, acumuladas ao longo de anos.
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O Brasil é um país cuja população é majoritariamente negra, 53,6% da
população autodeclara-se preta ou parda, segundo o IBGE (2014), ainda assim
os negros representam o menor percentual de acadêmicos no ensino superior do
país, apenas 12,8% pretos e 13,4% pardos fazem parte desta categoria, enquanto
31,1% de brancos compõe o quadro de acadêmicos do país (IBGE, 2014).
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Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidades a todos.
As ações afirmativas podem ser de três tipos: com o objetivo de reverter
a representação negativa dos negros; para promover igualdade de oportunidades; e para combater o preconceito e o racismo.
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As ações afirmativas foram classificadas como constitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no ano de 2012, mas uma das primeiras
experiências com ações afirmativas no país fora implantada no ano de 2002,
pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), que reservou 20% de
suas vagas para negros, 20% para alunos advindos de escolas públicas e 5%
para portadores de necessidades especiais.
A adoção de ações afirmativas por universidades brasileiras apresentou
muitas resistências, e muito embora uma ou outra universidade tivesse adotado
este sistema a luta por parte de movimentos sociais e de estudantes contribuiu
para a ampliação no número de universidades que aderiram a esta política.
Nas universidades públicas a principal forma de ingresso para cotistas fora
por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e Sistema de Seleção
Unificada (SISU), e nas universidades particulares por meio do Programa
Universidade Para Todos (Prouni).
Um dos principais argumentos contrários a adoção de cotas¹ raciais no
país fora o de que alunos negros, indígenas, portadores de deficiência e estudantes de escola públicas fariam decair o rendimento da qualidade de ensino
das universidades públicas, uma vez que não estariam preparados para acompanhar os processos de ensino acadêmico, por não terem tido uma formação
adequada no ensino fundamental e médio. Referente a isso e apresentando
dados contrários a estes argumentos, Teresa Olinda Caminha Bezerra (UFF) e
Claudio Roberto Marques Gurgel (UFF) demonstraram as seguintes relações,
nas quais apresentam que não houve uma discrepância entre o desempenho
de cotistas e não cotistas:

CURSO

são

Quadro 1 – Comparação entre o desempenho no
vestibular e nos cursos 2005 e 2006 – UERJ
Vestibular
2005

cota

Média acadêmica
nos cursos
2005/2009

não
cota

cota

não
cota

Vestibular 2006

cota

não
cota

Média
acadêmica
nos cursos
2005/2009
cota

não
cota

Administração

30.48

56.02

8.077

8.044

30.55

53.17

7.941

8.07

Direito

43.83

72.38

7.71

8.57

44.95

73.38

7.789

8.806

Eng. Química

35.13

43.88

6.68

7.18

29.48

51.73

6.76

7.49
continua...
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continuação

cota

não
cota

cota

não
cota

Vestibular 2006

cota

não
cota

Média
acadêmica
nos cursos
2005/2009
cota

não
cota

53.30

75.08

7.46

7.607

50.42

73.24

7.76

7.71

29.14

39.57

8.43

8.64

30.69

41.7

8.96

8.97

Pedagogia – SG

25.27

28.03

8.43

8.33

26.24

30.86

8.58
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Medicina
Pedagogia – Rio
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Fonte: BEZERRA, 2011

8.72
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Desde sua implantação como uma tentativa de reduzir desigualdades
históricas por meio de equidades de oportunidades de acesso ao ensino superior, o número de afrodescendentes ingressantes em universidades públicas e
privadas do país tem crescido significativamente, muito embora este crescimento ainda esteja distante de uma representatividade significativa deste grupo
étnico no ensino superior do país. De 2,2% aumentou para 11% a quantidade
de pardos, e de 1,8% para 8,8% de negros que cursaram ou concluíram algum
curso superior no Brasil (MEC, 2013).

Fonte: IBGE, 2011.

Apesar de notável crescimento de jovens negros e pardos entre 18 e 24
anos matriculados em instituições de ensino brasileiras analisados no período
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CURSO

Média acadêmica
nos cursos
2005/2009

Vestibular
2005
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de 10 anos (2001-2011), as disparidades, sobretudo no que diz respeito ao
aspecto racial e presença no ensino superior ainda são grandes, uma vez que,
segundo os dados apresentados pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (pnad) indica que mesmo havendo este crescimento, a presença de
jovens negros no ensino superior ainda é inferior a de brancos e menor, em
2011, do que o percentual destes últimos no ano de 2001.
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A tabela a seguir, retirada do artigo Acesso de Negros às Universidades
Públicas, de Antonio Sérgio Alfredo Guimarães, feito por pesquisa direta
do Programa A cor da Bahia/UFBA, I Censo Étnico Racial da USP e IBGE
Tabulações Avançadas, Censo 2000, apresenta a distribuição de estudantes
em algumas universidades públicas brasileiras, sendo elas respectivamente
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do
Paraná (UFPR), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade
Federal da Bahia (UFBA), Universidade de Brasília (UnB) e Universidade
de São Paulo (USP).
Os dados são de 2001 e demonstram como a presença de jovens Negros
e Indígenas é tímida em Universidades Públicas Brasileiras. Em uma das
maiores universidades públicas do país, a presença de negros, por exemplo,
corresponde apenas a 8,3% do total de matriculados.
Distribuição dos estudantes segundo a cor UFRJ,
UFPR, UFMA, UNB, UFBA e USP – 2001

E
ver dit
o
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Perfil do ensino superior público anterior as políticas de cotas

UFPR

par

UFRJ

Branca

UFMA

UFBA

UnB

USP

76,8

86,5

47

50,8

63,7

78,2

20,3

8,6

42,8

42,6

32,3

8,3

1,6

4,1

5,9

3

2,9

13,0

1,3

0,8

4,3

3,6

1,1

0,5

100

100

100

100

100

100,0

% de negros
no Estado

44,63

20,27

73,36

74,95

47,98

27,4

Déficit

24,33

11,67

30,56

33,55

15,68

18,94

Negra

Indígena
Total

são

Amarela

Fonte: Pesquisa Direta. Programa A Cor da Bahia/UFBA, I Censo ÉtnicoRacial da USP e IBGE Tabulações Avançadas, Censo de 2000.
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A presença dos estudantes autodeclarados pretos, indígenas e
pardos na UFFS

a re

Etnias: totais da UFFS
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RAÇA

Branca

Indígena

69

par

Amarela

TOTAL

6168
320
257

Parda

1463

Preta

255

Total Geral

8532

são

Não declarada
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Dos documentos da instituição disponibilizados pelas Diretorias da Pró-reitoria de Graduação (PROGRARD/UFFS) passamos a apresentar os dados
gerais referentes ao perfil dos acadêmicos da UFFS, do processo seletivo e
dos programas ações afirmativas.
A Universidade Federal da Fronteira Sul teve como principal diretriz,
em seu surgimento, ter um caráter popular. Atualmente a instituição pública
é a que possui o maior percentual de alunos advindos de escolas públicas do
país, estes alunos correspondem a mais de 90% dos ingressantes (Diretoria
de comunicação UFFS, 2014).
A consulta dos dados dos alunos de graduação da UFFS se deu na data
de 2 de maio de 2017, tendo como retorno o total de 8.532 matrículas ativas
distribuídas em 40cursos, sendo 19 bacharelados e 21 licenciaturas.
Desse banco de dados foi possível identificar as informações disponíveis
referentes à presença de alunos autodeclarados indígenas, pardos e pretos,
sendo possível identificar curso, sexo, estado de nascimento, se oriundos de
escola pública ou privada, e grupo de inscrição no processo seletivo. A autodeclaração é realizada pelo aluno no momento da matrícula, denotando
confiabilidade à informação.
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Autodeclarados por sexo

RAÇA

Indígena

SEXO

TOTAL

Feminino

186

Masculino

134

ra

Indígena Total

Feminino

a re

Parda

Masculino

Parda Total

E
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Feminino

102

Masculino

153

Total Geral

2038

são

SEXO

TOTAL

Feminino

9,13%

Masculino

6,58%

Indígena Total

Parda

Preta

633
1463

255

RAÇA

Indígena

830

Preta Total

par

Preta

320

15,70%

Feminino

40,73%

Masculino

31,06%

Parda Total
Feminino
Masculino

71,79%
5,00%
7,51%

Preta Total

12,51%

Total Geral

100,00%
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Autodeclarados por campus
% DOS AUTODECLARADOS

Chapecó

58

18,13%

Laranjeiras do Sul

67

20,94%

Realeza

6

1,88%

Cerro Largo

13

4,06%

Erechim

174

54,38%

Passo Fundo

2

0,63%

320

100,00%

Chapecó

437

29,87%

Laranjeiras do Sul

290

19,82%

Realeza

242

16,54%

Cerro Largo

211

14,42%

Erechim

243

16,61%

Passo Fundo

40

2,73%

1463

100,00%

Chapecó

98

38,43%

Laranjeiras do Sul

40

15,69%

Realeza

27

10,59%

Cerro Largo

22

8,63%

66

25,88%

2

0,78%

255

100,00%

Preta

ra

Parda Total

Erechim

E
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Passo Fundo

par

Preta Total

Total Geral

2038

Autodeclarados por UF de nascimento

Indígena

U.F. DE NASCIMENTO

são

RAÇA

Indígena Total

TOTAL

AM

1

MS

1

MT

1

PR

83

RS

220

SC

12

SP

2
320
continua...
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continuação

TOTAL

AC

2

AL

1

AM

2

AP

1

BA

19

DF

ES
EX

GO

par

E
ver dit
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9
3
4

MA

10
35

MS

12

MT

21

PA

11

PB

1

PE

7

PI

1

PR

456

RJ

19

RN

3

RO

16

RS

365

SC

288

SE

1

SP

164

TO

2

Parda Total

são
Preta

4

MG

a re

ra

Parda

6

uto

CE
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RAÇA

1463
AM

1

BA

8

CE

2

DF

5

ES

1

EX

51

GO

2

MA

2

78
continuação

TOTAL

MG

4

MS

1

MT

1

PA

4

PI

2

r

U.F. DE NASCIMENTO

PR

49

RJ

7

RN

1

RO

4

RS

54

SC

23

SP

33

Preta Total

255

Total Geral

2038

Autodeclarados provindos de escola pública

23

7,19%

SIM

297

92,81%

320

100,00%

69

4,72%

1394

95,28%

1463

100,00%

19

7,45%

SIM

Parda Total

NÃO
SIM

Preta Total

236

92,55%

255

100,00%

2038

são

Total Geral

par

E
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NÃO

Preta

% DE
AUTODECLARADOS

NÃO

Indígena Total
Parda

TOTAL

a re

Indígena

PROVINDO DE
ESCOLA PÚBLICA

ra

RAÇA

Autodeclarados por grupo de inscrição em Processo Seletivo

RAÇA

Indígena

GRUPO DE INSCRIÇÃO NO
PROCESSO SELETIVO

TOTAL

%

Não se aplica – AC

165

51,56%

Reserva Ensino Público - étnico - l4

114

35,63%

Reserva Ensino Público - étnico e social - l2

27

8,44%
continua...
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continuação

RAÇA

Indígena

GRUPO DE INSCRIÇÃO NO
PROCESSO SELETIVO

TOTAL

%

Reserva Ensino Públicoo - l3

4

1,28%

Reserva Ensino Público - social - l1

1

0,31%

Reserva Etnia Indígena - a2

7

2,19%

Reserva outras

2

0,63%

320

100,00%

391

26,73%

Reserva Ensino Público - étnico - l4

344

23,51%

Reserva Ensino Público - étnico e social - l2

312

21,33%

Reserva Ensino Público - l3

166

11,35%

Reserva Ensino Público - social - l1

230

15,72%

uto
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Não se aplica – AC

Parda

r

Indígena Total

Reserva Ensino Público - parcial - a1

1,37%
100,00%

Não se aplica – AC

104

40,78%

56

21,96%

Reserva Ensino Público - étnico e social - l2

73

28,63%

Reserva Ensino Público - l3

8

3,14%

Reserva Ensino Público - social - l1

11

4,31%

Reserva Ensino Público - parcial - a1

1

0,39%

ra

Preta

20
1463

Reserva Ensino Público - étnico - l4

Reserva outras

0,78%

255

100,00%

Total Geral

2038

a re

2

Preta Total

Fonte: Informações retiradas do Documento Referência: Indicadores das Políticas e Processos
de Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão na UFFS (2010-2016). Disponível
em: <https://www.uffs.edu.br/institucional/a_uffs/coepe/edicao_ii/documentos-1>.
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Parda Total

Das Formas de Ingresso

são

O acesso aos cursos de graduação da UFFS, tanto no que diz respeito
ao preenchimento das vagas de oferta regular, como das ofertas de caráter
especial e das eventuais vagas ociosas, se dá por meio de diferentes formas
de ingresso: processo seletivo regular, transferência interna, retorno de aluno-abandono, transferência externa, retorno de graduado e processos seletivos
especiais voltados a públicos específicos. Tais formas de ingresso encontram-se
amparadas pelo Art. 25 da Resolução 4/2014 – CONSUNI/CGRAD (Regulamento de Graduação).
Quando o quantitativo de vagas ofertadas não é integralmente preenchido
ou quando as vagas já ocupadas se tornam ociosas, por ocasião da desistência
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ou abandono de estudantes no decorrer do curso, as mesmas passam a compor o
Número de Vagas Disponíveis (NVD) do respectivo curso. Com base no NVD
a UFFS, por meio de consulta aos respectivos colegiados de curso, executa
o processo seletivo para ingresso por meio de Transferência Interna, Retorno
de Aluno-abandono da UFFS, Transferência Externa e Retorno de Graduado.
Por outro lado, a oferta de vagas para públicos específicos se dá mediante a existência de convênios ou políticas institucionais aprovadas pelo
Conselho Universitário (CONSUNI), e se materializa por meio da execução
de processos seletivos especiais.
Com base nestas definições e a fim de que se possa compreender melhor
a forma, as especificidades e a operacionalização de cada forma de ingresso,
as mesmas serão tratadas individual e brevemente a seguir.

são

par

E
ver dit
o

a re

ra

Esta é a principal forma de oferta das vagas, ocorrendo anualmente, em
uma ou duas etapas, para os cursos de graduação. No decorrer da existência da
UFFS, o processo seletivo regular foi operacionalizado de duas formas distintas,
considerando os critérios para seleção dos candidatos. De 2010 a 2012, as vagas
foram ofertadas aos interessados que haviam realizado o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM). Sobre a nota do ENEM, era concedida uma bonificação
de 10% para cada ano do ensino médio cursado em escola pública (denominado
Fator Escola Pública). O objetivo era facilitar aos candidatos que estudaram em
escola pública o acesso ao ensino superior gratuito, até então majoritariamente
privilégio das parcelas mais favorecidas da sociedade.
Com a publicação da Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas) e suas regulamentações (Decreto nº 7.824/2012 e Portaria Normativa MEC nº 18/2012),
houve alterações significativas no processo de seleção de candidatos, bem
como na execução do processo seletivo a partir do ingresso para o ano letivo
de 2013. A referida lei garante a reserva de vagas no ensino público superior
federal a estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em
escolas públicas, a autodeclarados pretos, pardos e indígenas e a estudantes
com renda familiar inferior a 1,5 salários-mínimos per capita.
Com base nesta lei a UFFS aboliu o Fator Escola Pública e implantou
seu modelo de reserva de vagas, nos termos da Resolução nº 006/2012 –
CONSUNI/CGRAD. Para o ingresso em 2013 todo o processo, inclusive as
inscrições e a seleção foi executado pela UFFS.
A partir de 2014, a UFFS aderiu ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU)
do Ministério da Educação (MEC). O SiSU até 2014 realizava duas chamadas
regulares, sendo que a partir de 2015 passou a executar apenas uma chamada
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regular. Após a execução desta os inscritos não selecionados optam, por meio
do site do SiSU, por permanecer em lista de espera. Esta lista é repassada à
UFFS para realização das próximas chamadas do Processo Seletivo Regular
de acordo com o número de vagas não preenchidas, modalidade de inscrição
do candidato e dentro do limite de prazo permitido pelo calendário acadêmico.

•

ra

•

Transferência interna: troca de turno, de curso ou de campus no
âmbito da UFFS, sendo vedada a transferência interna no semestre
de ingresso ou de retorno na UFFS;
Retorno de Aluno-abandono da UFFS: considera-se aluno-abandono
aquele que já esteve regularmente matriculado e rompeu seu vínculo
com a instituição, por haver desistido ou abandonado o curso;
Transferência externa: concessão de vaga a estudante regularmente
matriculado em outra instituição de ensino superior, nacional ou
estrangeira, para prosseguimento de seus estudos na UFFS;
Retorno de graduado: concessão de vaga, na UFFS, para graduado
da UFFS ou de outra instituição de ensino superior que pretenda
fazer novo curso.

a re

A seleção ocorre semestralmente, por meio de editais específicos, onde
estão discriminados os cursos e vagas, bem como os procedimentos e prazos
para inscrição, classificação e matrícula. Obedece aos critérios de prevalência
constantes no Regulamento da Graduação, sendo possível aos colegiados de
curso também definir critérios de classificação e desempate.
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Da Transferência Interna, Retorno de Aluno-abandono da UFFS,
Transferência Externa e Retorno de Graduado

Dos Processos seletivos especiais

são

São processos seletivos voltados a públicos específicos, em cursos oferecidos por meio de convênios ou para vagas destinadas ao atendimento de
programas institucionais de acesso aprovados pelo Conselho Universitário
(CONSUNI). Em cada caso, a forma e os critérios de seleção são especificados
nos respectivos editais.

Programas de Acesso Institucionais

Atualmente a UFFS conta com dois programas institucionais próprios
para acesso a públicos específicos:

82

Programa de acesso à educação superior da UFFS para estudantes haitianos – PROHAITI. O programa foi instituído pela
resolução 32/2013 – CONSUNI e objetiva contribuir na integração
dos imigrantes haitianos na sociedade local e nacional, por meio do
ingresso nos cursos de graduação. São ofertadas duas vagas suplementares em cada curso de graduação da UFFS. O programa prevê
a realização de uma avaliação anual sobre a oferta destas vagas
suplementares, considerando a ocupação das vagas ofertadas no
processo seletivo regular da UFFS e estudos sobre a população de
cidadãos haitianos nos municípios de abrangência da Universidade.
Programa de acesso e permanência dos povos indígenas – PIN.
O programa foi instituído por meio da Resolução 33/2013 – CONSUNI e objetiva ampliar o acesso à educação superior (graduação
e pós-graduação) a estudantes que pertençam a povos indígenas.
O ingresso destes estudantes na UFFS ocorre de três modos distintos:
a) por meio da política de ingresso do Processo Seletivo Regular,
a qual destina vagas suplementares a indígenas; b) Processo Seletivo Exclusivo, mediante a oferta de duas vagas suplementares
por curso e, c) Processo Seletivo Especial para atendimento de
demandas específicas.

•

par

•

Convênio UFFS e SESU/SETEC/SECADI/MEC. Oferta do curso
Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas
no Campus de Laranjeiras do Sul e Interdisciplinar em Educação
do Campo: Ciências da Natureza no Campus Erechim.
Convênio UFFS e Instituto ITERRA – Instituto Técnico de
Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária. Oferta do curso
de História, vinculado ao Campus Erechim.
Convênio UFFS, Instituto Educar de Pontão/RS e Instituto
Nacional de Colonização e reforma Agrária – INCRA/PRONERA (Convênio nº 793553/2013 – SICONV). Oferta do Curso
de Agronomia, vinculado ao Campus Erechim.

são

•

E
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Atualmente a UFFS conta com três convênios, para oferta de 4 cursos
direcionados a públicos específicos. São eles:
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A política de ingresso no Processo Seletivo Regular da Graduação
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A política de ingresso da UFFS é caracterizada temporalmente por dois
momentos distintos, embora nos dois casos haja priorização do acesso a candidatos oriundos de escola pública. Em ambos os casos considera-se para o
ingresso a nota obtida pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM). O primeiro momento, aplicado na seleção de candidatos de 2010
até o ingresso de 2012, denominava-se Fator Escola Pública.
O fator escola pública consistia na atribuição de bonificação na nota
obtida pelo candidato no ENEM. A bonificação era proporcional ao número
de anos do ensino médio cursado em escola pública: se o candidato tivesse
cursado os três anos do ensino médio em escola pública, sua nota final seria
o resultado da multiplicação da nota do ENEM por 1,3. Os demais fatores de
multiplicação da nota eram 1,1 (para um ano cursado em escola pública) e
1,2 (para dois anos cursados em escola pública).
Com a publicação da Lei nº 12.711/2012, do Decreto nº 7.824/2012 e da
Portaria Normativa MEC nº 18/2012, a política de ingresso da graduação na
UFFS foi reformulada e passou a estabelecer critérios para oferta de vagas
de acordo com a realidade da educação básica de cada um dos três estados
onde há campi da Universidade. Esta política foi institucionalizada por meio
da Resolução nº 006/2012 – CONSUNI/CGRAD, a qual implanta integralmente a reserva de vagas na UFFS. A legislação citada exige a reserva de, no
mínimo, 50% das vagas nos cursos de graduação para candidatos oriundos
do ensino médio público, permitindo às instituições o estabelecimento da
porcentagem a ser praticada.
Por esta razão a UFFS, sempre com base no último censo escolar, observa
a distribuição das matrículas no ensino médio por categoria administrativa da
escola (pública ou privada), e obtém o percentual de alunos do Ensino Médio
em escola pública em cada estado de abrangência (Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul). Com base nestes percentuais e no número de vagas ofertadas
para cada curso, calcula-se o número de vagas reservadas para candidatos
oriundos de escola pública.
A legislação estabelece também que, do percentual de vagas destinadas
a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública,
50% seja destinada a alunos oriundos de famílias com renda bruta per capita
mensal igual ou inferior a um salário-mínimo e meio por integrante do grupo
familiar. A legislação prevê também a reserva de vagas para autodeclarados
pretos, pardos e indígenas, a qual deve ser realizada de acordo com o percentual
identificado pelo censo mais recente do IBGE para cada local de oferta das
vagas. Estas reservas estão inseridas no percentual reservado para candidatos
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L1: Vagas reservadas a candidatos com renda familiar bruta per
capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012);
L2: Vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos
ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior
a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino
médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
L3: Vagas reservadas a candidatos que, independentemente da renda,
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
(Lei nº 12.711/2012);
L4: Vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
A1: Vagas reservadas a candidatos que tenham cursado parcialmente o ensino médio em escola pública (pelo menos um ano com
aprovação) ou em escolas de direito privado sem fins lucrativos,
cujo orçamento da instituição seja proveniente do poder público,
em pelo menos 50%; e
AC: Vagas destinadas a todos os candidatos, independente da procedência escolar, renda familiar e raça/cor.
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que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública e estão divididas em dois segmentos, conforme explicitado adiante, nas modalidades de
inscrição possíveis.
Como ação afirmativa da UFFS, a qual não consta na legislação, há reserva
de 2% de vagas para estudantes que cursaram parcialmente o ensino médio
em escola pública ou frequentaram instituições privadas mantidas, em pelo
menos 50%, por recursos públicos. Este percentual origina-se da dedução de
um ponto percentual do quantitativo de vagas reservadas à escola pública e
de um ponto percentual do quantitativo correspondente à ampla concorrência.
As vagas que restarem após aplicação desta política são destinadas à ampla
concorrência, isto é, a candidatos que concorrem independente da procedência
escolar, renda familiar ou raça/cor. O limite de 2% para esta ação afirmativa
é calculado com base nos processos seletivos anteriores e pode ser ajustado.
De acordo com essa política, foram estabelecidas 6 modalidades de
concorrência às vagas na UFFS, já adequadas à nomenclatura utilizada pelo
SiSU (Sistema de Seleção Unificada):

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
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ra

Uma análise acerca dos fenômenos históricos que condicionaram um
cenário excludente, sobretudo para afrodescendentes, indígenas, pessoas com
deficiência, mulheres e homossexuais se faz fundamental, não apenas para
uma reflexão acerca da configuração socioeconômica do país, mas como um
recurso para o entendimento da segregação expressa no ensino brasileiro,
principalmente no ensino superior.
Neste sentido, o entendimento dos processos de inclusão também leva a
uma reflexão sobre como as políticas existentes, mesmo apresentando alguma
melhora ao acesso, ainda não são suficientes para promover a permanência.

a re

¹Cota – 9. Educ. Reserva de vagas em universidades públicas para
negros, indígenas e brancos de famílias de baixa renda, egressos de escolas
secundárias públicas (MICHAELIS).
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A Resolução nº 006/2012 – CONSUNI/CGRAD estabelece, ainda, a
reserva de uma vaga suplementar para autodeclarado preto e uma vaga suplementar para autodeclarado indígena por curso, no caso de não terem sido
matriculados candidatos nesta condição e mediante a existência de candidatos
classificados. Neste caso as vagas serão destinadas ao primeiro classificado
autodeclarado preto e/ou indígena para o curso. Com isso, a UFFS garante a
presença, em seus cursos de graduação, dos segmentos sociais de acordo com
a trajetória escolar, as condições econômicas das famílias e a representação
das raças na população.
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RESOLUÇÃO Nº 33/2013 – CONSUNI – Programa de Acesso e Permanência dos Povos Indígenas (PIN).

A POPULAÇÃO INDÍGENA E AS
POLÍTICAS DE INCLUSÃO
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A história da América Latina, de modo especial, a do Brasil, não pode
ser analisada desvinculada da história europeia, que em suas buscas para
conquistar novos territórios para a exploração de riquezas, constituiu-se da
missão de “civilizar os povos não civilizados”.
No Brasil, antes da chegada dos portugueses e espanhóis, o povo nativo
tinha sua cultura, suas crenças, seu modo de organização social e educacional e de se relacionar com a natureza. Mas, com a chegada dos europeus que
objetivavam a exploração dos recursos naturais e humanos, foi necessária ao
processo de colonização a aculturação da população indígena, dos primeiros
habitantes do território brasileiro.
No processo de aculturação a Igreja católica, aliada ao Estado em seu projeto de contrarreforma, necessitava “conquistar” um maior número de fiéis para
não perder o poder. Assim, ao expandir a evangelização, a fé católica impunha a
uniformização da fé e da consciência, garantindo a unidade política. O processo
de catequização tinha como objetivo central a integração dos indígenas à estrutura
para que os colonos pudessem usá-los como escravos no trabalho.
A colonização dos povos indígenas se deu de forma bárbara, com o extermínio de culturas e de milhões de vidas. O genocídio desses povos ocorreu
em diferentes espaços do território brasileiro, e um desses espaços que conta
a triste história do massacre do povo indígena Guarani, localiza-se no Estado
do Rio Grande do Sul, o chamado Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo,
popularmente conhecido como Ruínas de São Miguel das Missões, integrante
dos chamados Sete Povos das Missões, as reduções jesuíticas.
A história do massacre da população indígena na redução de São Miguel
das Missões se deu pelas disputas políticas e territoriais entre Portugal e Espanha, o que resultou na Guerra Guaranítica. Nesse sentido, recomendamos
a visitação ao Sítio Arqueológico de São Miguel; segue imagem abaixo:
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Adriana Salete Loss
Almir Paulo dos Santos
Eluando Tonatto Mariano
Esther Graziela Giehl de Farias
Solange Todero Von Onçay
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Imagem – Ruínas de São Miguel Arcanjo8

A história de extermínio da população indígena pode ser verificada na
afirmação de Luciano (2006, p. 27):
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Estimativas demográficas apontam que por volta de 1500, quando da
chegada de Pedro Álvares Cabral à terra hoje conhecida como Brasil,
essa região era habitada pelo menos por 5 milhões de índios. Hoje, essa
população está reduzida a pouco mais de 700.000 índios em todo Brasil,
segundo dados de 2001 do IBGE.

são
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O extermínio consolida uma tradição que se pautou em formas sociais
e econômicas geradoras de subordinação e dependência, do trabalho à terra,
numa lógica de exploração e acumulação. A ordem concebida dentro da
estratificação social, passou por “civilizar o índio”, estabelecendo para isso
acordos com instituições religiosas, que ao longo da história, se tornam as
grandes responsáveis para implantar as formas de escolarizar os indígenas.

A Educação Indígena no Brasil

Desde o império até os dias mais recentes da República, não houve
junto ao Estado “Tutor” preocupação em colocar em prática uma política de
educação específica para os indígenas, sendo um trabalho destinado a igreja,
8

O sítio arqueológico foi declarado Patrimônio Mundial pelo UNESCO, juntamente com as ruínas no lado argentino de San Ignacio Miní, Santa Ana, Nossa Senhora de Loreto e Santa María Mayor, desde 1983.
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Irmãos, não sois menores,
nem mortos, nem ausentes!
Vós sois a nossa Causa (causa de nosso pranto envergonhado
causa de nossa incólume esperança)
[...]
raiz de nossa história pessentida
santo de nosso Cânon recobrado na noite:
Rogai por nós,
valei-me diante de Deus
agora que desponta o novo dia
[...]
Vinde em nosso auxílio,
os de ontem e os de hoje,
Sepé Tiaraju e Simaõ Bororo10
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como dissemos anteriormente. Sem sequer constar a presença de antropólogos,
linguistas, historiadores ou outros especialistas, das mais de 200 etnias e em
torno de 170 línguas que foram registrados, quase não há escritos a respeito.
Assim, cabe esclarecer que quando falamos em “educação Indígena” estamos
falando no conceito, mais específico de “educação escolar indígena” – (CEDI)9.
A constituição de 1988 é um marco no avanço em busca de reconhecer os
direitos originários dos indígenas nas terras que tradicionalmente ocupavam,
sua organização social, a diferença em termos de cultura, costumes, línguas,
crenças ou tradições. Isso, assegura um grau de reconhecimento da diferença
e dos direitos originários dos indígenas sobre suas terras, rompendo com a
concepção que prevaleceu nas constituições anteriores e abrindo espaço para
que se pusesse fim ao exclusivo exercício da tutela que sempre marcou a
relação do Estado com os povos indígenas no Brasil. O Estado teve sim uma
relação que se preocupava em evitar a destruição física dos povos indígenas,
mas que assumia como inevitável o desaparecimento das culturas indígenas.

são

A partir de 1980, na sociedade brasileira, motivando também definições da nova Constituição, vive-se um clima de mobilização pelas causas
das minorias. Setores progressistas da igreja querem reverter a posição da
igreja na história do país e, propiciam discussões que ajudam no resgate da
identidade étnica dos povos indígenas. Nesse sentido, universidades buscam
produzir estudos antropológicos capazes de subsidiar projetos de educação,
porém análises demonstram que o víes do etno-conhecimento avança, mas
9

10

Centro Ecumênico de Documentação e Informação. São Paulo. Brasil. Temáticas referentes a Interculturalidade - Investigadora Marina Kahn.
“Proclama indígena” escrito e lido por Dom Pedro Casaldáliga, bispo Catalã de São Felix Araguaia, na
Amazônia brasileira. Fonte: BRANDÃO, 1995. p. 202.
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Alguns dados a respeito dos indígenas no Brasil
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No Brasil, atualmente existem uma população em torno de 817.963 mil
pessoas, pertencentes à 270 etnias diferentes, com num legado de 180 línguas
diferentes. Wenczenovicz (2017). Se compararmos com o censo de 1991,
tínhamos um total de 294 mil indígenas, 223 mil recenseados na zonal rural
(76,1%) e 71 mil nas em áreas urbanas (23,9%). Comparativamente, entre os
734 mil indígenas recenseados em 2000, 384 mil estavam nas áreas urbanas e
350 mil em áreas rurais. Já os dados do IBGE de 2010 demonstram que do total
de indígenas que vivem no país, 502.783 vivem nas zonas rurais e 315.180,
atualmente residem em pequenas e grandes cidades do país. (IBGE, 2010).
Este dado releva um aumento significativo da população indígena nas
áreas urbanas de todas as regiões brasileiras. Segundo Estudos, são três fatores
que mais influenciaram para isso: a) a migração de indígenas, sobretudo em
São Paulo, e em pequenas escalas em outras locais; b) a transformação das
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não de modo a produzir um diferencial que incorporasse os estudos das áreas
da linguística, antropologia, da etno-matemática, história nas proposições de
pedagogias a escola indígena, e de modo a ser capaz de produzir uma escola
desde a especificidade própria dos indígenas, rompendo os padrões da escola
dos brancos.
Neste âmbito, pode-se dizer que é possível identificar duas vertentes;
uma oficial, ou seja, às das escolas dos órgão oficiais, indigenista que transpõem o modelo oficial de escola, desconsiderando formulações próprias das
aldeias. Nesta vertente estão também as escolas missões, as quais fundadas
na linguística querem desenvolver “sua missão”, cuja estratégia aprofundada
vem de uma área da linguística na qual o fim último passa pela concepção de
civilização e introdução jesuítica do evangelho. A outra vertente, tem origem
na década de 1980, quando setores encampam em seus projetos políticos
atividades de assessoria e intervenção a comunidades indígenas em seus
próprios projetos políticos.
O processo de reconquista dos terrítórios indígenas foi decisivo na estruturação de um ensino formal que fosse ao encontro das expectativas dos
indígenas, especialmente pelo contato mantido com as autoridades federais,
bem como com as forças políticas. As lideranças indígenas no momento em
que são ouvidas, vão fazendo a experiência do seu reconhecimento e ao dirigirem-se às autoridades federais, indagam a escola implantada e verbalizam
proposições. É nesse contexto que nascem, embora com inúmeros limitantes,
definições de currículos específicos e sobretudo se voltam a formação de
professores indígenas.
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áreas rurais em urbanas; c) o aumento na taxa de autodeclaração de indígenas
na região Sudeste e Nordeste, que, paradoxalmente, têm menor número de
terras indígenas homologadas, mas que foram regiões que haviam importantes
movimentos de emergência ética indígena (SILVA; ARAURO; SOUZA, 2006).
Segundo Wenczenovicz (2017), o censo de 2010 também revela que
foram demarcados 505 terras indígenas. Estas terras representam 12,5% do
território brasileiro (106. 700. 000 hectares), onde residiam 517.400 indígenas (57.7% do total) (IBGE, 2010). Outro dado importante é que 817.900
indígenas estão declarados indígenas. Em comparação ao censo de 1991 e o
de 2000 é um avanço. Também consta que 78. 900 das pessoas que residem
em terras indígenas declaradas de outra cor ou raça 67,5 % se consideram
indígenas por se identificarem com a cultura, costumes, tradições por terem
residido em áreas indígenas, mesmo tendo outra cor ou raça.
Wenczenovicz (2017), faz um importante estudo dos povos indígenas do
Brasil na contemporaneidade, tecendo reflexões importantes tendo como contexto à América Latina. Compara dados da ONU, CIMI e IBGE, em especial,
olha as questões de gênero e a violência. Neste viés, sua pesquisa aponta que
há um equilíbrio demográfico entre os sexos, sendo de 100,5 homens para
cada 100 mulheres, com mais mulheres residindo nas zonas urbanas. Aponta
ainda que há uma diminuição pequena da dominação masculina na zona rural,
considerado o que havia entre 1991 e 2010, sendo em termos de números:
Sudoeste (de 117,5 a 106.9) norte (113.2 a 108.1) y Centro-Oeste (107.4 a
103,4). Em geral, o que a pesquisa demonstra são avanços significativos, especialmente se considerarmos o reconhecimento oficial e a diversidade, em
um curto espaço de tempo que tem a Constituição de 1988 como um marco.

par

Legislação e os programas de Inclusão Indígena

são

O Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais
(SPILTN), foi a primeira estrutura organizacional responsável por uma política
indigenista oficial. Em 1967 o Estado criou a Fundação Nacional do Índio
(FUNAI), órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, responsável por
promover os direitos dos povos indígenas no território nacional, substituindo
o SPILTN.
Em defesa da população indígena Conselho Nacional de Política Indigenista com origem na Comissão Nacional de Política Indigenista, criada em 2006
pelo Decreto de 22 de março. A sua instalação aconteceu em abril de 2007.
Desse modo, no Brasil, algumas organizações e aspectos legais foram
sendo criados para a promoção da inclusão da população indígena na educação:
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Lei n. 6.001 de 1977 (Estatuto dos Povos Indígenas);
Constituição Federal de 1988 (artigos 231 e 232);
Convenção n. 169 de 1991 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) da ONU;
Declaração sobre o Direito dos Povos Indígenas (DDPI) de 2007,
da ONU.
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Cabe ainda destacar que são quatro os principais documentos que formaram a legislação específica sobre o indígena no Brasil.

A ONU é a entidade internacional responsável por,

são

fiscalizar os países para que todos cumpram a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, que tem a intenção de defender toda pessoa e sociedade
da tirania e violência de seu próprio país ou outro. Os povos indígenas
de todo o mundo – mais de 370 milhões em 70 países – estão abrigados
por essa Declaração, que obriga os países a protegerem e promoverem
políticas públicas para o benefício de seus povos nativos.

Por fim, para a Lei brasileira, os indígenas são cidadãos como todos os
outros, com todos os direitos e deveres que os demais indivíduos possuem na
constituição. Mas também têm alguns direitos especiais pelo fato de terem
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O Decreto nº 26 de 1991, transfere da FUNAI para o Ministério da
Educação e do Desporto (MEC) a responsabilidade de coordenação
das ações de educação escolar indígena, e aos estados e municípios
a sua execução.
As “Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena” publicadas pelo MEC em 1994.
A Lei 9394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001): Capítulo sobre
Educação Escolar Indígena.
Resolução 03/99 do Conselho Nacional de Educação.
Criação em 2004 da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena (CNEEI) vinculada ao Ministério da Educação, composta por
10 representantes de organizações de professores indígenas, quatro
representantes de organizações indígenas regionais e a representação indígena no Conselho Nacional de Educação. A Secretaria
de Educação a Distância, Alfabetização e Diversidade (SECADI).
Decreto Presidencial 5.051 de 2004 que promulga a Convenção
169 da OIT.
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PROLIND – Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas. O programa tem por objetivo a apoiar
cursos de licenciaturas que são destinadas a formação de professores
de escolas indígenas que são chamadas de licenciaturas indígenas
e licenciaturas interculturais.
Programa de Bolsa Permanência do MEC (Portaria nº 389, de maio
de 2013), no qual os estudantes indígenas das instituições Federais
passaram a ter o acesso a chamada bolsa permanência no valor de
900,00, sendo assim que permaneçam fora da suas aldeias durante
o período letivo.

ra

Programa de acesso e permanência dos povos indígenas (PIN)
da UFFS

a re

No contexto de abrangência a UFFS há 31 Terras Indígenas, predominantemente, de etnias Kaingang e Guarani. A população dessas comunidades
é de aproximadamente 33.500 pessoas. (IBGE/2010).
A presença de estudantes indígenas que frequentam o Ensino Fundamental e o Ensino Médio é de aproximadamente 10.000. Desse modo, os dados
mostram que a população indígena jovem está inserida na Educação Básica
e, consequentemente, buscará a Educação Superior.
Os povos indígenas da região da grande fronteira do Mercosul, demandaram à UFFS, a criação de políticas para o ingresso e a permanência para
estudantes indígenas. Assim, com o intuito de promover a inclusão social e
étnica e buscar alternativas para o acesso e a permanência de indígenas na
educação superior, bem como seu envolvimento nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão, em junho de 2012 foi instituída uma comissão responsável pela elaboração da Política Indígena da UFFS.
De acordo com informações da Diretoria de Políticas de GraduaçãoDPGRAD, da Pró-reitoria de Graduação da UFFS, a comissão tinha como
propósito o diálogo com as comunidades indígenas e com as entidades e órgãos públicos que as representam. Após ouvir as demandas e as expectativas
dessas comunidades, e o amplo debate institucional, foi elaborada a minuta
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uma história anterior ao Brasil, que são os direitos originários, e ainda os que
são frutos da reparação do Estado brasileiro aos indígenas devido à violência,
a exclusão e perda de autonomia em relação a sua organização social em
decorrência da formação do país.
Para o desenvolvimento de ações para a inclusão constituíram-se alguns
programas no país brasileiro. São eles:

94
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- Falta de informação;
- Obstáculos linguístico, cultural, social e déficit de conhecimentos acadêmicos;
- Não ter acesso e não saber usar o computador, enviar e-mails, o moodle;
- Dificuldades financeiras, com moradia, de acompanhar disciplinas,
adaptação com colegas e vida universitária;
- Não ter rotina de estudo;
- Ficar longe da família/comunidade, alguns apresentaram sentimentos
de isolamento e tristeza;
- Ausência de monitores específicos para auxiliar;
- Atraso da bolsa permanência. (FONTE: DPGRAD, 2017)
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Para a permanência na Universidade são promovidas as ações:
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- Recepção: reunião com todos os estudantes indígenas ingressantes, apresentação da universidade, Portal do Aluno, confecção de carteirinhas para
biblioteca e RU;
- Realização de conversas individuais para orientar que no 1º semestre cursem
12 créditos;
- Tutoria Indígena;
- Apoio pedagógico;
- Oferta de turmas especiais para indígenas, nos CCR’s Língua Portuguesa
e Produção Textual I, Introdução à Informática e Matemática Instrumental;
- Auxílio emergencial;
- Bolsa Permanência;
- Bolsa institucional para pós-graduação. (FONTE: DPGRAD, 2017)

Ainda, são realizadas atividades pelas comissões locais, como:
- Visita nas Terras Indígenas para realizar contato com as lideranças e
divulgar a universidade e as possibilidades de ingresso;
- Recepção aos novos estudantes;
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que institui o Programa de Acesso e Permanência dos Povos Indígenas (PIN)
da Universidade Federal da Fronteira Sul, a qual foi aprovada no Conselho
Universitário – CONSUNI, resultando a Resolução Nº 33/2013 – CONSUNI.
O PIN constitui-se em instrumento de promoção dos valores democráticos, de respeito à diferença e à diversidade socioeconômica e étnico-racial,
mediante a adoção de uma política de ampliação do acesso aos seus cursos de
graduação e pós-graduação e de estímulo à cultura, ensino, pesquisa, extensão
e permanência na Universidade.
A DPGRAD explicita que entre as dificuldades apresentadas pelos estudantes no ingresso e permanência são:
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- Reunião com coordenadores ou representantes de cursos para apresentação e inserção dos estudantes;
- Apresentação da estrutura da Universidade;
- Encaminhamentos para inscrições nos auxílios e bolsa permanência;
- Criação de espaço (sala) para o PIN, com computadores e acesso a internet. Local de encontro dos estudantes indígenas.
- Reunião com Secretários de Saúde e Assistência Social e FUNAI, para
providenciar atendimento aos estudantes e a suas famílias. (FONTE:
DPGRAD, 2017)

Relatório das atividades do programa de acesso e Permanência
dos Povos Indígenas – PIN11 – As formas de ingresso nos cursos
de Graduação e Pós-graduação

de acordo com o definido através da Resolução nº 6/2012-CONSUNI/CGRAD (Política de Ingresso da UFFS), via Enem/SiSU;
II) mediante Processo Seletivo Exclusivo Indígena, com 2 (duas) vagas
suplementares por curso, excetuando-se aqueles para os quais a
Universidade não tem autonomia para ofertar vagas suplementares;
III) mediante Processo Seletivo Especial, para atender demandas específicas, por meio de aprovação de projeto pelo CONSUNI.
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I)

Quanto ao teor do inciso II, importa observar que o mesmo se aplica aos
cursos que, no processo seletivo regular, não preencheram o disposto nos parágrafos primeiro e segundo do Art.5º da Resolução Nº 6/2012-CONSUNI/CGRAD.
Com relação a este aspecto, convém registrar que, em algumas áreas
do conhecimento em que a Universidade não tem autonomia para criação de
vagas suplementares (como é o caso da Saúde – Enfermagem e Medicina),
não foi possível incluí-los nos processos seletivos exclusivos, nos termos
referidos no inciso II. Por essa razão, foi feito uma alteração na Resolução
Nº 06/2012-CONSUNI/CGRAD, através da Resolução Nº 8/CONSUNI
CGAE/UFFS/2016, passando a constar como ação afirmativa própria da
UFFS a reserva de 01 (uma) vaga por curso em cada turma de ingresso para
estudantes indígenas
Para a Pós-graduação, o PIN define a reserva de 02 (duas) vagas em
cada um dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu ofertados pela
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Para os cursos de Graduação, a Resolução, em seu artigo 5º, prevê as
seguintes modalidades de ingresso das populações indígenas:

11

Material disponibilizado pela Diretoria de Políticas de Graduação – DPGRAD, 2017.
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UFFS para candidatos autodeclarados indígenas, classificados no processo
seletivo, exceto para os cursos de pós-graduação ofertados nas modalidades
Minter e Dinter (Art. 8º).

Desenvolvimento do programa (2015 a 2017)
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No presente item, apresentamos dados relativos ao ingresso e à permanência dos estudantes indígenas na universidade, no âmbito da graduação,
relativos ao período de funcionamento do programa e, num segundo momento,
também da pós-graduação.
a)

Ingresso pelo processo seletivo regular – via ENEM/SISU

Tabela 1 – número de estudantes ingressantes através de
processo seletivo regular, autodeclarados indígenas
Matrícula
ativa em
15/4/17

Ingresso em
2017
(autodeclarados)

Total estudantes com
matrícula ativa
(em 15/4/17)

0

0

0

0

5

5

0

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

8

8

Ingresso
em 2015

Matrícula
ativa em
15/4/17

Ingresso
2016

Cerro Largo

0

0

0

E
ver dit
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2

0

1

Erechim

4

0

0

Laranjeiras

0

0

Passo
Fundo

0

0

0

0

6

0

b)

são

Total

par

Chapecó

Realeza

a re

ra

Campus

Ingresso por processo seletivo exclusivo para estudantes indígenas

A tabela 2, que segue, mostra dados relacionados ao número de inscrições,
aprovações, matrículas efetuadas e matrículas ativas dos estudantes indígenas nos processos seletivos específicos desenvolvidos nos anos de 2014/15,
2015/16 e 2016/17.
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Os dados registrados na tabela 1 indicam as matrículas dos estudantes
indígenas referentes aos processos seletivos regulares realizados nos anos de
2015, 2016 e 2017, em conformidade com as definições da política institucional.
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Tabela 2 – estudantes que ingressaram através de processo
seletivo exclusivo no período de vigência do Programa

Número
de vagas
ofertadas

Número
de candidatos
aprovados
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Campus

Número
de candidatos que
compareceram

Número
de candidatos matriculados

r

Número
de candidatos
inscritos

Número de
estudantes com
matrícula
ativa em
15/04/2017

Cerro Largo
Chapecó
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Laranjeiras
do Sul

Passo Fundo
Realeza

14

4

36

96

41

16

36

07

14

0

0

4
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0

96

15

08

36

13
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4

4
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0

0

0

0
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5

5
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192

92

145

145

35
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Processo seletivo especial 2015/2016

Cerro Largo
Chapecó
Erechim

14

22

22

10

05

154

30

120

120

25

15

86

16

53

50

16

08

12

12

7

7
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1
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Laranjeiras

37

0

0

0

0

0

0

Realeza

5

12

5

5

5

1

84

207

204

60

30
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Processo seletivo especial 2014/2015

24

Chapecó

258

14

21

13

6

6

28

181

90

27

27
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Cerro Largo

105

16

69

24

14

14

35

12

24

4

2

2

Passo Fundo

0

0

0

0

0

0

Realeza

4

12

4

4

4

4

Total

426

82

298

135

53

53

c)

são

Erechim

Laranjeiras

Ingresso em cursos vinculados a programas específicos

No âmbito da UFFS, dois campi (Erechim e Laranjeiras do Sul) passaram
a oferecer cursos de Educação do Campo, vinculados a programas de governo,
que tem atraído um número expressivo de estudantes indígenas.
A tabela 3 apresenta dados relacionados ao curso Interdisciplinar em
Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas, do Campus Laranjeiras do
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Sul, e do curso Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza,
do Campus Erechim.
Tabela 3 – estudantes indígenas ingressantes em
cursos específicos de Educação do Campo

31

19

75

45

103

55

188

r

Total de
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com matrícula ativa
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0
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Dados relacionados à pós-graduação

No âmbito da Pós-Graduação, considerando a reserva de vagas estabelecida, observa-se a participação de um grupo de estudantes, conforme tabela 4.
Tabela 4 – estudantes indígenas da pós-graduação no período de vigência

Cerro
Largo

Especialização
em Desenvolvimento Rural
Sustentável
e Agricultura
Familiar

30

Cerro
Largo

Mestrado em
Ambiente e
Tecnologias
Sustentáveis

15

Mestrado em
Desenvolvimento e Políticas Públicas

15

Mestrado em
Agroecologia
e Desenvolvimento Rural
Sustentável
Mestrado em
Educação

Laranjeiras
do Sul
Chapecó

Ano
deingresso

2011

Ano
conclusão

2016

22/03/17
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1

1

2015

20

2

2015

20

1

2014

Desistiu
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1
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Se analisarmos a experiência histórica desencadeada majoritariamente
pelos brancos, ao redor da sociedade indígena, percebe-se que as reformulações
socioculturais têm efeitos exterminadores sobre a cultura indígena, mesmo
em suas resistências.
Resistem e a transformação dos índios em não índios, tão almejada na concepção dominante, não se efetiva. Nesse sentido, Constituição de 1988 diferentemente
das anteriores, tornando-se um marco a favor dos indígenas.
Todavia, a experiência nos fala que mais que decreto, é preciso que se traduzam em princípios
e práticas às políticas, de modo a assegurar e materializar uma transformação na
concepção tradicionalmente inseridas em nossas políticas públicas.
O sistema de ensino brasileiro em sua precariedade não consegue reparar
uma dívida histórica de 500 anos. Por outro lado, a luta pela inclusão passa
pelo reconhecimento desta dívida histórica e pelo aprendizado de implementar uma educação intercultural que se torne capaz de fomentar respeito
aos recíprocos conhecimentos, racionalidades e entendimentos rumo a uma
verdadeira educação intercultural.
Voltando à realidade institucional, de modo geral, a UFFS atende uma
demanda dos povos indígenas da região, quanto à criação de políticas para
o ingresso de estudantes indígenas na Universidade. Porém, é ainda grande
desafio promover a inclusão social e étnica destes sujeitos e, buscar alternativas para a permanência desses indígenas na educação superior, bem como
seu envolvimento nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Neste sentido, urge analisar o percurso feito e nos processos de inclusão e às políticas
existentes, as quais mesmo apresentando alguma melhoria em relação ao
acesso, ainda não asseguram suficientemente a permanência, deixando assim
de promover a igualdade.
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EDUCAÇÃO INDÍGENA NO CURSO
DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA
ESCOLAS DO/NO CAMPO NA UFFS –
CAMPUS ERECHIM: perspectivas e desafios
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Os cursos de Licenciaturas em Educação do Campo (LEdoC) são frutos
de intensas lutas dos diversos movimentos, lideranças sociais e indígenas
pelo direito à Educação do Campo. O projeto de educação para o camponês
possui uma pedagogia própria, construída pelos seus sujeitos. Os sujeitos do
campo, tais como, os indígenas, os agricultores familiares, os quilombolas,
os assentados, os caiçaras, os povos das florestas, dentre outros, assim como,
o Movimento dos Atingido por Barragens (MAB), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e Movimento das Mulheres Camponesas
(MMC), possuem o direito de uma educação pública de qualidade que respeite as suas dinâmicas sociais e culturais, atendendo às suas necessidades e
especificidades (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004).
A história de criação da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
encontra-se diretamente ligada às lutas desses movimentos sociais da região
pela construção da proposta de uma universidade pública e popular para todos.
Tais compromissos foram assumidos pela UFFS, em prol da superação das
desigualdades sociais e regionais, especialmente, da população mais excluída do campo e da cidade pela luta de uma educação como direito humano,
possibilitando aos sujeitos que foram excluídos do processo educativo, ter
acesso a uma formação superior de qualidade, preservando sua identidade
cultural do e no campo.
Nesse contexto, a UFFS, participou do Edital PRONACAMPO/2012,
propondo o Curso Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da
Natureza – Licenciatura. A principal proposta do curso é a formação de
professores para atuarem no Ensino Fundamental e Médio em escolas do/
no campo na área de Ciências da Natureza, priorizando a diversidade das
populações do campo, que ainda não tiveram oportunidade de ingressar na
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A educação indígena no Brasil, desde os primórdios da colonização foi
imposta por modelos educacionais europeus, com intuito de catequizá-los e
civilizá-los. No entanto, as culturas indígenas mantiveram um modo próprio de
educação como: a economia da reciprocidade, a casa como espaço educativo
e conectado ao artesanato, a família e à rede de parentesco e o simbolismo
expresso nos rituais culturais. Freire (1980) explicita que todos os povos em
todas as épocas, sempre tiveram suas formas de transmissão dos conhecimentos, seja por via oral (contos e fábulas), ou por outros meios. Com o índio não
foi diferente. Sua maneira própria e independente de ser caracterizava uma
forma de transmissão de conhecimento.
O contato indígena com os povos europeus ocasionou uma mudança
cultural aos interesses dos dominadores. Assim, os jesuítas educando as
crianças indígenas (curumim) a maneira europeia, impulsionava o indígena
a inserir-se na exploração de mão de obra. Todavia, seus métodos educativos
de nada contribuíram para manter a cultura indígena e seus conhecimentos.
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Educação Superior. Além disso, esse processo visava atender uma demanda
da região em relação à falta de profissionais nesta área, e talvez, contrapor o
desmonte e fechamento das escolas do campo com a formação de professores
capacitados e comprometidos com os sujeitos do campo.
O projeto de Educação do Campo, sempre expressou a necessidade de
formar professores capazes de compreender as contradições culturais, ideológicas, sociais, políticas, éticas e econômicas enfrentadas pelos sujeitos que
vivem no e do campo. Mas também, se faz necessário a discussão sobre os
aspectos científicos e tecnológicos e a partir daí desenvolver práticas educativas e organizacionais que os preparem para enfrentar essas contradições
(MOLINA; SÁ, 2011). É possível identificar alguns desafios e perspectivas nos
processos formativos, tanto no âmbito da Universidade, como nos espaços das
alternâncias, que trabalhados potencializam uma maior qualidade formativa
e educacional para os povos do e no campo.
Por isso, o objetivo deste trabalho é evidenciar no processo de formação
de professores, focalizando a educação indígena, seus desafios e perspectivas
no Curso Interdisciplinar em Educação do Campo da UFFS, Campus Erechim
para escolas do/no campo. O nosso intuito é fortalecer nossas práticas pedagógicas para a educação indígena, com a discussão dos aspectos como o regime
de alternância, buscando a melhoria formativa dos professores e estudantes,
como a educação indígena, que historicamente encontra-se desassistida pelas
universidades públicas.
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Ao contrário, as crianças indígenas tornaram-se um campo fértil no desenvolvimento da cultura europeia, eliminado a cultura nativa e seus elementos
originais. D’ Angelis (2012) descreve que o processo histórico de educação
indígena vem caracterizado pela negação da diversidade dos indígenas e o
aniquilamento das diversas culturas a incorporação à sociedade europeia.
A educação jesuítica adotava a estratégia de civilizar para converter.
A catequese das crianças, com elementos metodológicos teatrais, ocupou um
dos papéis de destaque para incutir a ideologia do colonialismo. Bergamashci
e Medeiros (2010) explicitam que o plano civilizador, dirigido aos indígenas
era adaptar-se aos costumes da colônia. Vestirem-se, tirar-lhes os feiticeiros,
fazer-lhes viver quietos sem se mudar para outro local, eram alguns dos
preceitos educacionais. Nesse sentido, as imposições educacionais impostas
pela igreja, colonizadores, Estado nas diferentes etnias indígenas revelam
explicitamente a violência física e simbólica, tendo por objetivo a ocupação e
exploração das terras dos nativos. A não adaptação desses preceitos religiosos
colonialista caracteriza a tentativa de extermínio da cultura e evangelização,
tendo como pressuposto colonial a integração a sociedade europeia e a exploração de mão de obra. Observa-se que esse processo histórico foi marcado pelo
pouco esforço de compreender e respeitar a cultura indígena, seus costumes
e seus conhecimentos.
Com a implantação das Escolas de Primeiras Letras e o Projeto Civilizador no período Pombalino, efetiva-se uma série de novas medidas para
efetivação de políticas educacionais destinadas aos índios, o aldeados. Nesse
período, tribos inteiras se deixavam catequizar, abandonando sua identidade
cultural e sua tradição secular. Souza (1992) explica que foram incontáveis as
perdas dos povos indígenas, ocasionada pelo aldeamento, invasões, massacres,
desculturação, dentre outros. A educação nesse período serviu para alimentar
a máquina exploratória administrativa para o desenvolvimentismo.
No desenvolvimento da colônia e a ampliação da máquina administrativa, surge a necessidade de ampliação de ter pessoas que soubessem ler,
escrever. Assim, a educação passa a ser de necessidade social. É no período
imperial, que ocorrem debates referente à educação primária, tendo como
foco o atendimento as camadas mais pobres da sociedade. A lógica do debate
era a evolução do conhecimento popular em detrimento ao progresso social,
econômico da colônia. Porém, para o indígena esse modelo de educação não
foi prioridade. Também, era difícil desvincular o índio da educação jesuítica.
No período republicano é criado o Serviço de Proteção ao Índio (SPI).
Os gentios colocados sob a tutela do Estado, o índio passou a atuar de forma
mais incisiva para territorializar. Lima (1995) afirma que a cada reserva indígena criada, um posto do SPI era criado. A cada posto uma escola, que tinha
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como função educar na língua portuguesa (leitura e escrita), estimulando a
abandonar a língua nativa. O objetivo era a alteração da cultura indígena e
a socialização a partir da reprodução cultural, fortalecida pela educação escolar as crianças indígenas. A substituição do SPI ocorreu em 1967, com a
criação Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Poucas mudanças ocorreram
nas práticas educacionais indígenas. Somente o uso da língua de cada grupo,
concomitante ao português, nos processos de alfabetização. Bergamaschi e
Medeiros (2010) apresentam que ao implantar o ensino das línguas nativas nas
escolas indígenas criou-se o cargo de monitor bilíngue, em geral eram jovens
da aldeia que recebia formação para desempenhar o papel de tradutor entre os
alunos monolíngues e o professor não indígena, ao qual ensinava o português
e as demais matérias escolares, enquanto que o ensino e aprendizagem dos
conteúdos ocorria na língua nacional.
O cargo de professor indígena inicia-se na década de 1970, em decorrência de um processo de luta, reivindicada pelo indígena. Nesse período os
setores da igreja, das universidades e de ONGs, conectado com os movimentos
indígenas internacionais, o indígena vai conquistando seus direitos a ter terra,
saúde e educação diferenciada. Com o processo constituinte na década de
1980 e a formulação da Constituição de 1988 os direitos ganham uma maior
seguridade, destaca-se dentre eles o direito à escola diferenciada. Bergamaschi
e Medeiros (2010) afirmam que a Carta Magna reconheceu aos indígenas “sua
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições” (Art. 231) e no “a
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem”
(Art. 210). Isso significou a garantia de um ensino de seu próprio idioma nos
processos de ensino e aprendizagem, aproximando a inserção educacional de
acordo com sua cultura.
Somente em 1991 o Ministério da Educação passa a legislar a educação
indígena. A partir daí, inicia um movimento que vai fortalecer a educação
escolar indígena, com a criação de leis, setores específicos para a gestão
dessa modalidade de educação, com o envolvimento das lideranças indígenas
e de seus professores, com intuito de inserir e respeitar a educação indígena
em seus espaços comunitários e sociais. Com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional em 1996 a educação indígena passa a reafirmar alguns
pontos já citados na Constituição Federal, mas citando pela primeira vez a
“educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas”. Bergamaschi
e Medeiros (2010) afirmam que nesse período as escolas ganham um currículo
diferenciado, constituindo seu projeto políticos, material didático e formação
específica de professores. Destaca-se a recuperação da história e da identidade
étnica dos povos indígenas e a valorização de sua língua nativa.
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Foi publicado em 1998 o Referencial Curricular Nacional para Escolas
Indígenas (RCNEI), elaborado por lideranças indígenas de todo o país, conjuntamente com especialistas da educação, antropólogos e professores de
diversas áreas. Esse documento, é um instrumento que auxilia os professores
indígenas e as secretarias de educação na implementação do projeto pedagógico
escolar e do currículo em escolas indígenas. Com a aprovação do Parecer 14
em 1999 do Conselho Federal de Educação, conjuntamente com a Resolução
n° 003 da Câmara de Educação Básica, instituindo as diretrizes curriculares
nacionais para a educação escolar indígena, surge a categoria escola indígena,
fortalecendo a implantação de escolas no interior das comunidades indígenas.
Em 2001 é aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), inseriu-se
no documento um capítulo específico à educação escolar indígena, dividido
em três partes: a primeira faz um rápido diagnóstico de como tem ocorrido
a oferta da educação escolar aos povos indígenas. Na segunda, apresenta as
diretrizes para a educação escolar indígena. E na terceira, são explicitados os
objetivos e metas a serem atingidos. Dentre os objetivos, merece destaque o da
universalização da oferta de programas educacionais aos povos indígenas para
todas as séries do ensino fundamental, assegurando autonomia para as escolas
indígenas na formatação de seu projeto político pedagógico, como no uso dos
recursos financeiros, garantido as comunidades indígenas na participação das
decisões relativas ao funcionamento das escolas. Para Silva (2002), o PNE
de 2001 não vai além do que está garantido em outros textos da legislação.
Repete questões já abordadas em leis anteriores, assim não contribuindo na
concretização das escolas indígenas, de acordo com o projeto sociocultural
de cada comunidade indígena.
O segundo PNE (2014-2024), estabelece diretrizes, metas e estratégias,
nas quais contemplam a educação escolar indígena em 13 metas de um total
de 20, compondo 16 estratégias. Um dos princípios fundamentais é atender as
necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas
e quilombolas, asseguradas à equidade educacional e a diversidade cultural.
Contempla a presença indígena e a garantia da especificidade da educação
intercultural, bilíngue, como na participação das comunidades indígenas nos
contextos escolares. O PNE de 2014 define uma política para a educação
nas comunidades indígenas, em suas estratégias, firmada pelo poder público
para mais uma década. Porém, as lutas pelo direito a uma educação indígena
de qualidade é um dever de toda a sociedade, inclusive no Ensino Superior.
É um movimento em reafirmar a identidade, num processo de diálogo, com as
comunidades indígenas, onde a escola passou a ser vista como uma estratégia
de afirmação étnica, possibilitando o contato com conhecimentos e saberes
do mundo não indígena.
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Os Indígenas na Universidade Federal Fronteira Sul: um olhar
no Curso Interdisciplinar em Educação do Campo
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A UFFS possui uma estrutura multicampi, com unidades localizadas na
cidade de Chapecó/SC (sede), Erechim/RS, Cerro Largo/RS, Passo Fundo/
RS, Realeza/PR e Laranjeiras do Sul/PR, com diversos cursos. O Campus de
Laranjeiras do Sul e o de Erechim possuem o Curso de Curso Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza – Licenciatura (LEdoC),
visando atender à necessidade de formação de professores do campo na área
das Ciências da Natureza.
Esse projeto da universidade foi pensado apostando na presença das
classes populares na universidade e na construção de um projeto de desenvolvimento sustentável e solidário para a região, tendo como seu eixo estruturador
a agricultura familiar e camponesa, buscando a transformação da realidade,
opondo-se à reprodução das desigualdades que provocaram o empobrecimento
da região (PPC, 2013).
Entre os compromissos assumidos pela UFFS, que visam à superação das
desigualdades sociais e regionais, está o acesso e a permanência na Educação
Superior. Pensando nisso, foram criados espaços para discussões e construção
de políticas públicas diferenciadas, aliadas a teoria e prática, como caminho
pedagógico para o ensino aprendizagem. Em relação ao Curso de Curso Interdisciplinar em Educação do Campo, construídos coletivamente, a partir de
seminários e encontros com os movimentos sociais da região, critérios que
priorizassem o acesso dos sujeitos do campo à universidade (PPC, 2013).
O curso, inicialmente, foi pensado para atender à necessidade de formação
de professores/educadores do campo na área das Ciências da Natureza para
espaços escolares e não escolares da região.
Atualmente, no entanto, enfrenta-se um novo desafio, qual seja o da
participação e acesso crescente no curso, a partir da segunda entrada (processo de seleção), dos povos indígenas da etnia Kaingang. O curso conta
com representações, além dos indígenas, de pessoas oriundas do MST, do
MAB, de filhos de agricultores familiares e de integrantes da Pastoral da
Juventude, contemplando uma diversidade dos povos do campo. De acordo
com os dados do Registro Acadêmico da UFFS, na turma 2013/2 – primeira
entrada de acadêmicos no curso – foram 12 matrículas, porém nenhuma
indígena. A maioria eram professores que atuavam nas escolas da região
sem habilitação na área e filhos de agricultores familiares. Na turma 2014/1
ocorreu o ingresso de 18 acadêmicos, sendo 5 deles indígenas. Na turma
2014/2 foram 21 matrículas, das quais 18 foram de estudantes indígenas.
Na turma 2015/1 todas as 36 matrículas foram de indígenas. Na turma
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2015/2, dos 53 matriculados, 52 são indígenas e, na turma 2016/1, dos 57
matriculados, 55 deles são indígenas.
A presença de indígenas na educação superior é emblemática e tem provocado muitas reflexões. Superar a preconceituosa ideia de que os indígenas são
apenas povos residentes em florestas, no meio do mato, em aldeias, expressas
nos meios de comunicação e em livros didáticos é um caminho a avançarmos.
Seu pertencimento no universo acadêmico é outro fator imprescindível de
superação, tanto dos sujeitos da Universidade, como dos próprios indígenas.
Isso nos revela a possibilidade de afirmação de sua atuação enquanto sujeitos
históricos, epistêmicos e político, constituindo numa dimensão afirmativa,
fundamental para enriquecimento de sua cultura, como da Universidade,
numa perspectiva étnica comunitária (AMARAL, 2010; PALADINO, 2012;
BERGAMASCHI; KURROSCHI, 2013).
Esse processo envolve a diversidade e, ao mesmo tempo, as especificidades dos estudantes indígenas, o que nos desafia a refletir e buscar possíveis
caminhos para a formação de professores em Educação do Campo: Ciências
da Natureza. Outro desafio desse processo é a evasão desses acadêmicos do
curso, evasão muitas vezes relacionada ao choque cultural e à dificuldade
em acompanhar o curso, dificuldade em relação aos componentes curriculares, o que necessita de mais investigações e reflexões para a compreensão
desse processo.
Faz-se necessário fortalecer constantemente suas práticas pedagógicas,
conectando a reflexão teórica, visando compreender a complexidade que a
diversidade cultural dos educandos de etnia Kaingang presente nos espaços
educativos e nas relações do ensino aprendizagem é uma das conotações a
ser enfrentada, fortalecendo não somente os processos formativos acadêmicos, como para o docente e na própria Universidade, numa perspectiva
de interculturalidade.
Educação para o reconhecimento do ‘outro’, para o diálogo entre os
diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de poder entre os
diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de favorecer
a construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente incluídas (CANDU, 2001, p. 23).
Assim, portanto, se faz necessário o diálogo entre as culturas e o respeito aos valores, às crenças, às dinâmicas sociais e culturais, permitindo de
maneira inclusiva e dialética o fortalecimento da teoria e das práticas pedagógicas, contribuindo com o fortalecimento cultural e resgatando os valores
que historicamente foram negados a esses grupos excluídos. Portanto, esse
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pode ser um caminho de compreender os sujeitos, potencializar o processo
de formação de professores e garantir os direitos sociais.
O fortalecimento de políticas públicas de educação superior indígena é
um caminho em movimento e de necessidades constante. A presença desses
sujeitos da Universidade potencializa enriquecer os sujeitos e suas relações,
justamente por sua organização histórica e política no enfrentamento, constituída no contexto da sociedade capitalista e globalizada que avanços pelas
fronteiras urbanas e agroindustriais no país e invadiu seu território habitado,
dizimando parte dessa população e influenciando de maneira sutil, abstrata
e fragmentada, suas identidades culturais e seu modo de vida. O espaço da
Universidade talvez possa ser um dos caminhos de reflexão e aprendizados
entre os diversos sujeitos envolvidos (discentes, docentes, gestão), no fortalecimento de suas práticas pedagógicas, mas principalmente no resgate de
sua identidade cultural e histórica.
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A LEdoC na Universidade Federal da Fronteira Sul considera, na matriz
de seu Projeto Pedagógico do Curso (PPC), a relação entre Universidade/
Comunidade. O curso organizou-se visando garantir, no máximo, 25% da
carga horária de cada componente curricular para o Tempo Comunidade
(TC). O Curso Interdisciplinar em Educação do Campo – Licenciatura, tem
em média um total de 3.390 horas, com duração de quatro anos. O Tempo
Universidade ─ TU e o Tempo comunidade ─ TC são tempos, espaços e
processos interligados e interagindo, constantemente, para a construção e
a avaliação do conhecimento científico e tecnológico de maneira dialética,
envolvendo saberes populares e práticas dos sujeitos do campo. Conforme
Antunes-Rocha e Martins (2011, p. 214), o TC constitui-se no diálogo com o
TU no contexto da luta e construção de possibilidades entre a escolarização
e os povos do campo.
Esses termos não podem ser compreendidos de forma separada, porém
são distintos no que diz respeito ao espaço, tempo, processos e produtos
relacionados à formação pedagógica. Intrinsecamente ligados às formas de
morar, trabalhar e viver no campo, falam-nos de limites e possibilidades para a
organização da educação escolar, mas, muito mais do que isto, anunciam outra
forma de fazer a escola do campo, de avaliar, da relação com os conteúdos,
das mediações pedagógicas, da relação entre quem ensina e quem aprende.
A alternância, desse modo, foi criada como estratégia e como uma necessidade pedagógica para permitir a escolarização dos sujeitos do campo,
aqui em específico, na UFFS. Essa necessidade de integração entre TU e TC
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é essencial para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes, por meio da
pesquisa dos problemas da comunidade e possibilitando intervenções, relacionado com os aspectos culturais, filosóficos, sociais, pedagógicos, científicos,
tecnológicos, organizacionais e do trabalho. Por isso, com a interação entre
os saberes populares/práticas presentes nas comunidades e o conhecimento
científico, a alternância tornou-se um princípio metodológico.
Na UFFS, Campus Erechim, conforme o PPC (2013), os TU e TC são
pensados e organizados da seguinte forma: O TU como o tempo, espaço e
processos em que os alunos-professores estarão na universidade, contemplando os conteúdos dos componentes curriculares do curso. Esses alunos
são, muitas vezes, oriundos de diferentes comunidades/contextos (cultura,
problemas, particularidades), que, ao trazerem essas questões, ampliam as
discussões sobre as realidades do campo de maneira coletiva. O TC como
tempo, espaço e processos em que os estudantes-professores estarão em seu
local de origem, prioritariamente, desenvolvendo o trabalho pedagógico e as
atividades de pesquisa nas Escolas do e no Campo e demais espaços educativos não escolares nas comunidades.
De acordo com o PPC (2013) do curso, para possibilitar o vínculo entre
esses momentos, estão previstos, em cada semestre, os componentes curriculares denominados Seminários Integradores das Práticas Pedagógicas. Nesses
componentes são potencializados espaços para discussão, articulação e socialização dos conteúdos e aprendizagens desenvolvidas durante o processo.
Ressalta-se que estão previstas atividades para o TC em todos os componentes
curriculares do curso.
Silva e Prsybyciem (2016) explicitam o trabalho desenvolvido no componente curricular Seminários Integradores das Práticas Pedagógicas I, com
uma turma, majoritariamente, de estudantes indígenas como significativo.
Essa experiência desenvolveu-se na primeira etapa do curso, com uma turma
que entrou no primeiro semestre de 2016 e tem como eixo de investigação o
“Processo educativo do sujeito licenciando em educação do campo. Processo
histórico-cultural dos sujeitos” (PPC, 2013).
Nesse processo, foram construídos memoriais descritivos da trajetória
escolar e sua respectiva reflexão crítica, em que foi possível perceber aspectos
fortes na análise dos memoriais e no TC, que devem ser respeitados e levados
em consideração, na prática pedagógica, para a formação de professores para
a população indígena e camponesa. Esses aspectos podem ser articulados com
os conhecimentos de Ciências Naturais (Química, Física e Biologia), como:
a identidade cultural, a territorialidade, a língua materna, os aspectos relacionados ao choque cultural, culinária, artesanato, mitos e os saberes populares
(SILVA; PRSYBYCIEM, 2016).
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O Ensino de Ciências (Química, Física e Biologia) nas escolas de Educação Básica do/no Campo e escolas urbanas, bem como na Educação Superior
em Cursos de Licenciatura, muitas vezes, é desenvolvido de forma linear,
fragmentada e apresentando conteúdos como verdades absolutas e acabadas,
ensino esse que tem a sua herança numa visão positivista de ciência (AULER;
DELIZOICOV, 2006). Talvez esse modelo desenvolvido nas instituições de
ensino seja reflexo dessas concepções tradicionais, causando lacunas na formação inicial dos professores nessa área de conhecimento, o que pode refletir
negativamente na prática pedagógica em sala de aula.
Nesse contexto, pesquisadores e professores, tais como Santos e Schnetzler (2010), Auler (2007), Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007) e Chassot (2006),
fazem críticas a essa visão e defendem um Ensino de Ciências contextualizado e interdisciplinar, articulado com os contextos científicos, econômicos,
tecnológicos, éticos, ambientais, sociais, culturais e políticos.
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O TC no CIEdoCCN-L se traduz por meio de todos os componentes curriculares e, principalmente, no componente Seminário Integrador das Práticas
Pedagógicas, potencializando a prática como componente curricular, uma vez
que se aproxima da escola na educação básica e interage com a comunidade.
A partir disso é imprescindível considerar as mais diversas contradições sociais
e culturais, nos contextos políticos, científicos, tecnológicos, econômicos,
éticos e ambientais.
Esse momento ─ o TC ─ necessitaria de mais mediadores, o que vai
ao encontro das experiências da alternância realizada no curso de LEdoC
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mediadores tais como o
Orientador de Aprendizagem, os Guias do Tempo Comunidade e os Trabalhos
do Tempo Comunidade (ANTUNES-ROCHA; MARTINS, 2011, grifo dos
autores). Todavia, na conjuntura política, ideológica e econômica atual, esse
processo constante para acompanhamento no TC tem ficado cada vez mais
difícil, dada a escassez de recursos financeiros e humanos.
Assim, portanto, conforme concluíram Silva e Prsybyciem (2016), há
um convite para formadores de professores, para reforçarem as práticas pedagógicas, (re)pensarem estratégias que busquem atender às necessidades e às
especificidades para a formação de educadores, principalmente, para a educação
básica nas aldeias e nas escolas no/do campo. Nesse sentido, cabe entender
que tais sujeitos já possuem uma dinâmica social e cultural e que deve ser
respeitada, mesmo com todos os desafios impostos pela conjuntura nacional.
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Na LEdoC, na área de Ciência da Natureza começou a ser discutida a
formação de professores de maneira coletiva, a partir da primeira turma de
LEdoC do Instituto de Educação Josué de Castro, em parceria com o Iterra/
UnB, concluída em 2011. Essas discussões possibilitaram a percepção da pouca
atenção dada às Ciências da Natureza na Educação do Campo, chegando ao
entendimento de que é preciso ouvir e dialogar mais com os professores dessa
área (CALDART; STEDILE; DAROS, 2015).
A formação de professores em Ciências da Natureza para a educação do e
no campo na UFFS – Campus Erechim explicita que é essencial resgatar, tanto
a identidade cultural, quanto a valorização dos sujeitos em seu espaço social.
Para isso, se faz necessário articular as práticas pedagógicas direcionadas à
sua cultura e às suas vivências no desenvolvimento do conhecimento científico
e tecnológico interligado aos saberes e às práticas populares. Para Arroyo,
Caldart e Molina (2004), a Educação do/no Campo não expressa somente o
seu lugar, mas seus sujeitos, no sentido de valorização dos conhecimentos
de suas práticas sociais camponesas, enfatizando o campo como lugar em
construção e desenvolvimento sustentável de seu espaço.
Todavia, esse direito à educação ficou esquecido e foi negado por muito
tempo em políticas públicas sociais e educacionais para a população campesina
(ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004). A educação é um direito humano e
deve ser garantido a todos os seres humanos, independentemente de qualquer
condição pessoal ou social (cor de pele, opção sexual, classe social e etnia).
Ela pode ocorrer no âmbito da família, no trabalho, nos sistemas escolares e
na comunidade.
Os sistemas escolares fazem parte desse processo, caracterizado como
organização legal em regime de colaboração com os outros sistemas (municipais, estaduais e federal). São, contudo, espaços de intencionalidades
conscientes ou não. Com a educação escolar são acessados, por exemplo, os
bens culturais, as leis e as normas, a ciência, a tecnologia e a participação
consciente e responsável no desenvolvimento político (HADDAD, 2012).
O respeito à identidade e aos sujeitos que ali se encontram imbricados
(povos do campo) possibilita o cultivo de um conjunto de princípios que podem orientar as práticas educativas, favorecendo a ligação entre a formação
do licenciado e a formação para uma postura crítica na vida e na comunidade,
onde se encontra inserido. O processo de ensino-aprendizagem deveria permitir
o enriquecimento do espaço cultural e social dos sujeitos do e no campo, sem
perder sua identidade, potencializando seu espaço e desenvolvendo, a partir
de sua realidade, a construção dos conhecimentos científicos, tão necessários
nos espaços de formação das salas de aula da escola básica e da também
da universidade.
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Os sujeitos do e no campo, quando inseridos nos espaços formativos,
são portadores de uma diversidade de saberes e de práticas diárias: esses
conhecimentos podem ser o ponto de partida para a construção de conceitos
no Ensino de Ciências. A despeito disso, é essencial superar aquela visão
tradicionalista e estereotipada de que os sujeitos que vivem no campo são
atrasados, arcaicos e desqualificados em relação aos que vivem na realidade
urbana (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004). É preciso reconstruir um
novo olhar acerca do espaço rural e dos sujeitos que nele vivem, superando
a ideologia mercadológica e do agronegócio. Essa visão tem historicamente
construído uma retrógrada identidade cultural do e no campo, o que faz do
campo um lugar que, por assim dizer, passa despercebido do meio urbano.
Assim, para que ocorra construção dos conhecimentos científicos e
tecnológicos, é preciso resgatar a maneira de pensar dos sujeitos do campo.
Trata-se de uma tentativa de superar as fragilidades que foram impostas aos
sujeitos por um modelo de sociedade que constantemente evidencia um único
modelo cultural – o modelo capitalista (FERNANDES; CERIOLI; CALDART,
2011). O ponto de partida seria demonstrar que os sujeitos que vivem no campo
trazem uma cultura e identidade própria de valorização das características do
campo ─ uma cultura e identidade que precisam ser respeitadas. Importante é
utilizar os recursos do local de convívio do estudante, pois são experiências
ricas e potencializam tanto o processo de ensino-aprendizagem, quanto o
avanço no conhecimento científico (CHASSOT, 2006).
É nessa ótica que entendemos que a valorização da cultura dos povos do
campo traz, nos processos formativos, um sentimento de pertença ao lugar e
também ao grupo social. É importante formar uma identidade social e cultural,
de maneira a potencializar no educando o entendimento de si como sujeito
do campo e o modo como se pode transformar esse entendimento por meio
da organização e do trabalho.
Quando os povos do e no campo começam a agir como integrantes de
seu grupo social, então reconhecem a sua própria identidade, potencializam as
possibilidades de transformação da realidade e modificam a visão fragmentada
imposta pelo sistema capitalista. Os sujeitos, quando se reconhecem, então
se posicionam diante das várias transformações e descobrem nas vivências
sociais um sentimento que viabiliza a defesa de seus objetivos e ideais, recriando maneiras de convivência sem distanciar-se de sua identidade cultural.
Esses sujeitos do e no campo, a partir de seus posicionamentos definidos,
formulam políticas públicas que atendem aos educandos do e no campo para
que possam também usufruir de uma educação de qualidade. Caldart (2004)
explicita que a luta por políticas públicas no e do campo é a única maneira
de universalizar o acesso de todo o povo a uma educação de qualidade. É ao
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educar na luta que se garantem os direitos, a preservação da identidade e da
cultura, o apreço ao lugar onde se vive, bem como acontece a participação
ativa que é conquistada, enquanto direito de todos os povos do e no campo.
Respeitar a identidade cultural dos sujeitos do campo é revelar a diversidade na organização e na produção de saberes, de conhecimentos, de valores
e de singularidades culturais. Tais questões devem estar presentes durante os
processos formativos, respeitadas e consideradas nas propostas pedagógicas
e curriculares, dando significado e potencializando os sujeitos a apropriarem
dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Desse modo, os sujeitos do
e no campo reconstroem a sua identidade, conjuntamente com sua realidade
e os conhecimentos científicos, na formação do licenciado e presente nas
práticas pedagógicas.
Reconhecer, valorizar e legitimar o projeto de Educação do Campo e sua
diversidade cultural como processo de construção das diferenças e dos saberes
dos sujeitos é um processo inerente à produção cultural, política, econômica
e de gênero. Precisa ser assumida nas práticas pedagógicas dos componentes
na UFFS e nas práticas de alternância enquanto horizonte fundamental de
pensar e de construir uma educação do e no campo que possibilite ao sujeito
do campo a qualidade da educação, com respeito à sua identidade e cultura.
Ser sujeito de si e da própria educação do campo é um desafio para a pretensa
formação cidadã.
O regime de alternância que entrelaça TU e TC contempla, entre os seus
princípios metodológicos, o do diálogo, que pode estreitar a relação entre os
sujeitos e entre os saberes populares/práticas presentes nas comunidades e o
conhecimento científico. Com base nisso, mesmo com todas as dificuldades
e os desafios impostos pela atual conjuntura política e econômica, o TC apresenta uma outra forma de fazer a escola do campo, de avaliação, da relação
da comunidade com os conteúdos, das mediações pedagógicas, das relações
da ciência e tecnologia com o trabalho, dos princípios organizacionais e da
relação entre quem ensina e quem aprende. Entende-se, portanto, que o TC é
um potencializador da Prática como Componente Curricular. O parecer CNE
15/2005 determina que:
A prática como componente curricular é o conjunto de atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou
de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência.
Por meio destas atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os
conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridas nas diversas atividades formativas que compõem o currículo do curso (BRASIL, 2005, p. 3).
Dessa forma, verifica-se que a prática, ao ser tomada como componente
curricular, deve estar presente em todo o curso, em todos os componentes,
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articulando os tempos, espaços e processos e não apenas no período de estágio
curricular obrigatório. Essa articulação entre o TC e TU, ao mesmo tempo
em que se constitui em um desafio, também pode ser entendida como uma
potencialidade para uma Educação do Campo contextualizada e articulada
com a realidade das comunidades, dos sujeitos e das escolas, podendo ser,
talvez, uma ferramenta para diminuir a evasão nos cursos de LEdoC.
Pensando no contexto e nos sujeitos da LEdoC da UFFS do Campus
Erechim e na necessidade de formar professores capazes de compreenderem as
contradições enfrentadas pelos sujeitos que vivem no e do campo, reforça-se,
aqui, a importância da articulação e discussão sobre os aspectos científicos e
tecnológicos com a identidade cultural dos sujeitos, respeitando os diferentes
povos do campo e as suas diferentes especificidades, assim como os aspectos
pedagógicos relacionados à organização e ao trabalho no regime de alternância.
O TC é fundamental para a compreensão dos problemas e dos desafios
enfrentados pelos sujeitos do campo e da sua comunidade, bem como para
identificar de maneira coletiva as diversas perspectivas na formação de professores em Ciências da Natureza. Neste momento acentua-se a percepção da
identidade cultural e social dos sujeitos, por exemplo, a culinária, os costumes, os mitos, o artesanato e os saberes populares, que podem ser um ponto
de partida para a abordagem dos conceitos científicos e tecnológicos e suas
implicações para a sociedade (comunidade).
Assim, a intensa relação entre as plantas medicinais, o artesanato, os
costumes e as crenças, a culinária, a produção e a conservação de alimentos,
dentre outros, com a realidade encontrada pelos/as acadêmicos/as da LEdoC
em suas comunidades, na maioria indígenas, instigou os professores do
CIEdoCCN-L a buscarem estratégias, especificamente no Ensino de Ciências,
para a abordagem dos conceitos científicos, fazendo da sala de aula um espaço
para os sujeitos refletirem e construírem novas práticas científica em suas
comunidades, bem como potencializando novas experiências e novos saberes.
Os conhecimentos relacionados às plantas medicinais na cultura indígena
(saber sensível dos Kujã), mas também dos demais povos do campo, podem ser
explorados na Química, na Biologia e na Física, de maneira interdisciplinar,
como: a importância das plantas, seus nomes, suas indicações terapêuticas,
como preparar remédios e como tomar esses preparados (RIBEIRO; BALLIVIAN, 2013), as contraindicações, as propriedades químicas, biológicas
e físicas, as características biológicas das plantas, as relações da ciência e
da tecnologia na produção de medicamentos e os interesses das empresas
farmacêuticas nesses saberes. Esses todos são conhecimentos subjacentes
nas práticas pedagógicas na universidade. Destaca-se a importância de esses
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aspectos serem inter-relacionados, pois eles potencializam a ampliação da
construção de conhecimentos nos espaços da universidade e na comunidade.
Na culinária podem ser explorados os itens básicos da alimentação
tradicional, tais como os nomes, a importância, o período de produção, os
produtos livres de venenos, a preparação e os hábitos alimentares saudáveis
(RIBEIRO; BALLIVIAN, 2013). Ainda cabe tratar da segurança alimentar,
da fome, do lixo produzido, das embalagens, dos fast foods e das relações de
poder das empresas alimentícias e a influência da mídia.
As articulações midiáticas com as empresas capitalistas são intensas e
atuam diretamente nos espaços da comunidade mediante a ação da indústria
televisiva demonstrando, de modo ilusório, o consumo de alimentos industrializados, e então essa culinária artificial causando a perda cultural de alimentos
tradicionais e culturais que historicamente foram se construindo no interior
das comunidades. O espaço da sala de aula possibilita a compreensão dessa
indústria cultural e o consumo capitalista, potencializando um retorno a hábitos
alimentares, originários das relações culturais e da natureza, fundamentais
para o desenvolvimento saudável da comunidade.
Os tipos de produção de alimentos (plantio e colheita), manejo de adubação verde, as sementes tradicionais e as técnicas de conservação (RIBEIRO;
BALLIVIAN, 2013), os problemas ambientais, a agroecologia, a relação da
alimentação e a saúde, a chamada “revolução verde” e as relações com ciência
e tecnologia, os interesse econômicos e políticos na produção de alimentos,
todos são exemplos de aspectos que podem ser explorados nos processos pedagógicos integrados com a organização e o trabalho, discutindo a Química,
a Física e a Biologia, respeitando a identidade cultural, as especificidades e,
ao mesmo tempo, valorizando a diversidade dos sujeitos.
Os desafios na formação de professores em Ciências da Natureza para
as escolas do/no campo são vários e constantes. O Programa Nacional de
Educação do Campo (PRONACAMPO), por exemplo, de que a UFFS participou em relação ao edital de 2012, visava à implementação de políticas de
Educação do Campo e Indígena, visando à ampliação do acesso e da permanência e qualificação da educação superior na formação inicial e na formação
continuada de professores e de outras diversas ações em todas as etapas de
ensino. Esse programa foi importante para tentar diminuir as desigualdades
de acesso e de permanência na educação superior. Foram mais de quarenta
(40) instituições de educação superior (federais e estaduais) que implantaram
cursos de LEdoC em diversas áreas do conhecimento.
Todavia, com os desafios impostos pela atual conjuntura política e econômica, bem como com as questões ideológicas, há uma enorme dificuldade
da maioria das instituições em manter em pleno funcionamento os cursos de
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Os desafios encontrados na formação inicial de professores em Educação
do Campo na área de Ciência da Natureza são constantes, tais como: necessidade de investimentos financeiros básicos para atender o desenvolvimento
do TC e estágio, a evasão e a dificuldade dos acadêmicos em acompanhar os
componentes curriculares específicos (química, física biologia). Para minimizar
esses desafios a articulação entre o TU e TC, tornou-se uma alternativa, porém
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Educação do Campo. Diversos cortes de recursos têm acontecido tornando
difícil a manutenção de condições mínimas, como o transporte para o TC e
a realização de estágios, fundamentais em qualquer curso de licenciatura.
Como já mencionado, o TC apresenta uma maneira diferenciada de
fazer a Educação do Campo, de avaliação, da relação da comunidade com
a universidade, das mediações pedagógicas, das inter-relações de ciência e
tecnologia com o trabalho e dos princípios organizacionais e da relação entre
professores e estudantes. O TC, quando bem articulado com a comunidade,
pode contribuir para superar outro desafio enfrentado no curso, a evasão
escolar, assunto que precisa de mais discussões e reflexões nesse processo.
Outro desafio enfrentado pelos sujeitos durante a realização do curso é a
dificuldade em acompanhar os componentes curriculares específicos em Química, em Física e em Biologia. Talvez essa dificuldade ocorra pela caminhada
na educação básica, onde essas disciplinas, muitas vezes, eram ministradas por
professores sem formação específica na área, bem como pela falta de relação
dos conteúdos com os saberes e as práticas existentes na comunidade. Por isso,
busca-se a articulação de maneira interdisciplinar em todos os componentes
e em todas as fases do curso no TC e no TU, relacionado com a dinâmica
cultural e social dos sujeitos.
Entende-se, portanto, que o TC com o TU estão em processo de formação
de bases sólidas, pensado de maneira coletiva pelos sujeitos do e no campo,
pela comunidade e pela universidade. Entendemos que temos ainda muito em
fazer, mas percebemos que estamos num caminho mais sensato e eficiente no
desenvolvimento das práticas pedagógicas. A certeza que nos potencializa é
o TC imbricado ao TU.
Tanto assim é que os conhecimentos construídos no contexto da comunidade do e no campo, bem como os elementos científicos abordados nas
práticas pedagógicas, enriquecem a formação de estudantes e de professores.
As pesquisas, a extensão e o ensino universitários são construídos pensando
nos TC, como TU explicitado nos documentos, fortalecendo a qualidade na
educação, como na produção de novos saberes e conhecimentos.
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ainda se faz necessário, mais discussões e reflexões. A interdisciplinaridade
acontece no TU e TC e pode ajudar professores e estudantes a superar essas
dificuldades no processo de ensino e aprendizagem.
Esse processo nos instiga a promover discussões e reflexões, buscando
novos caminhos e perspectivas, tais como, políticas sociais e educacionais, a
necessidade de compreensão da identidade social e cultural dos sujeitos em
formação, a valorização da diversidade e dos interesses coletivos frente a
lógica do sistema capitalista.
Assim, percebe-se que a alternância, o TC em diálogo com o TU, como
um potencializador da prática como componente curricular, haja vista que
procura aproximar todos os componentes curriculares do curso, a realidade das
comunidades, da escola e dos seus sujeitos. Essa conexão com a comunidade,
acentua a percepção dos problemas e possibilidades, tais elementos, podem
ser os pontos de partida para identificação de temas para articulação com a
Ciências da Natureza, permitindo compreender as contradições e os problemas
complexos de ordem ambiental, social, econômica, politica, ética e ideológica.
Portanto, o Ensino de Ciências pode ser abordado por meio de temas que
emergem da realidade e das discussões coletivas com os diferentes sujeitos
das comunidades. A relação e interação dos saberes populares/práticas dos
sujeitos e os conhecimentos científicos e tecnológicos, de forma dialética,
podem instrumentalizar os povos do campo (indígenas) para a luta por igualdade e justiça social. A compreensão da realidade e das mazelas que tecem
a ordem social pode motivar a luta por questões de interesse coletivo e pela
formação para a cidadania, contrapondo assim, à ordem capitalista, na qual os
valores econômicos e políticos se impõem aos demais valores, aprofundando
a desigualdade e a exclusão.
Os saberes que emergem das comunidades indígenas, são os potencializadores das práticas pedagógicas e formativas, tanto do discente como do docente.
O TC aliado ao TU nos proporciona a encontrar uma nova maneira de construir
saberes. Há um sentimento de pertencimento dos sujeitos nos processos de
ensino e aprendizagem. O saber científico não fica descontextualizado, mas
integrado a realidade do estudante. O professor também aprende em todos os
processos de ensino, tanto nas experiências científicas nos laboratórios, como
em sala de aula. O TC, fundamentado pelo conhecimento científico do TU, nos
ensina a sermos sujeitos dos conhecimentos e nos proporciona a construir na
formação do Licenciado o valor do que é ser professor. A educação indígena
na Universidade (UFFS) é desafio constante, pelas várias implicações culturais, imbricadas ao conhecimento científico. O enfrentamento dos desafios de
maneira interdisciplinar tem nos proporcionado um caminho a ser seguido,
potencializado a troca de saberes e inserindo os indígenas na Universidade.
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CONCEPÇÕES DE INCLUSÃO E
DEFICIÊNCIA: políticas de inclusão

ra

A educação historicamente compõe como um campo de embates e disputas. Com esta compreensão buscamos sintetizar as mudanças nas concepções
de inclusão e deficiência ao longo das últimas décadas. Sendo que: “[...] o
mesmo espaço considerado de inclusão pode ser considerado um espaço de
exclusão. [...] a igualdade de acesso não garante a inclusão e, na mesma medida,
não afasta a sombra da exclusão” (VEIGA-NETO; LOPES, 2007, p. 959).
Desta forma, veremos os documentos que orientam a educação inclusiva
no Brasil e como estes perpassam as políticas públicas do Brasil e da Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS) na tentativa de afastarmos a “sombra
da exclusão”.

a re

Os documentos normativos

Para iniciar os apontamentos retomamos o contexto após a 2 ª Guerra
Mundial. Especialmente quando os combatentes retornam às suas comunidades, muitas vezes com graves deficiências físicas, visuais, auditivas ou
ainda doenças mentais. Movimentos organizados pelos familiares, amigos,
cidadãos e as pessoas com deficiência, buscavam acessar direitos garantidos
a todos os cidadãos.
Mesmo não havendo clareza e nem a previsibilidade de que este movimento provocaria mudanças radicais na educação e na sociedade. No ano de
1948, a Organização das Nações Unidas (ONU) reforça a luta com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948, ONU), tendo como princípios a
liberdade, a dignidade e os direitos de todas as pessoas, menciona à Educação:

são

par

E
ver dit
o

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

uto

C
visã R
od V
oa

r

Naiara Greice Soares
Lísia Regina Ferreira Michels
Sheila Marques Duarte Bassoli
Sonize Lepke

Artigo 26°
1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita,
pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino
elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena
igualdade, em função do seu mérito (p. 6).
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Declaração de Salamanca [...]
2. Acreditamos e Proclamamos que:
• toda criança tem direito fundamental à educação [...]
3. Nós congregamos todos os governos e demandamos que eles:
• atribuam a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de
seus sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas
as crianças, independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais.
• adotem o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política,
matriculando todas as crianças em escolas regulares, a menos que existam
fortes razões para agir de outra forma. [...] (p. 1 e 2)
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III. Orientações para ações em níveis regionais e internacionais [...]
7. Principio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças
devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas
devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos,
acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando
uma educação de qualidade à todos através de um currículo apropriado,
arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria
com as comunidades. [...] (p. 5)

são

Grande parte dos países signatários buscaram através de suas ações,
pelo menos em parte, reafirmar os princípios presentes na Declaração, nos
documentos e leis emitidos posteriormente como a Constituição Federal de
1988 que prevê:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
[...]
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Nossa história recente é marcada por estes movimentos, organizados por
pessoas com deficiência e por militantes dos direitos humanos, que buscam
o reconhecimento do direito das pessoas com deficiência e a efetiva participação social. Esses movimentos levaram a formulação de instrumentos
internacionais que passaram a orientar a reformulação dos marcos legais de
todos os países, inclusive do Brasil. Ao concordar com a Declaração Mundial
de Educação para Todos, na Tailândia, em 1990, e ao mostrar consonância
com os postulados produzidos em Salamanca (Espanha, 1994) na Conferência
Mundial. Destacamos:
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Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a
garantia de:
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade
(Constituição Federal de 1988).
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O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos
os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum
tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga
igualdade e diferença como valores indissociáveis [...]

Para melhor compreensão deste processo, compomos um quadro com
documentos que expressam a preocupação com a educação:
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Apesar da garantia expressa na Constituição Federal, poucas mudanças
ocorreram no contexto da educação nos anos posteriores. E novamente por
força da lei outras mudanças foram se concretizando. A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação de 1996, através da Lei 9.394/96 tem um capítulo dedicado a Educação Especial. Expressando o direito ao acesso do aluno com
deficiência preferencialmente às escolas regulares.
As leis, decretos e portarias posteriores buscam normatizar os processos
inclusivos, como é o caso da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), que logo no início de seu documento
deixa claro:

Documento

1999

Decreto nº
3.298/99

Regulamenta a Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida
as normas de proteção e dá outras providências.

1999

Portaria MEC
nº 1.679/99

Dispõe sobre os requisitos de acessibilidade a pessoas portadoras
de deficiência para instruir processos de autorização e de
reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições;

2000

Lei nº
10.098/00.

Estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida e dá outras providências.

2001

Plano Nacional
de Educação
– PNE, Lei nº
10.172/01

Estabelece objetivos e metas para os sistemas de educação no
sentido de garantir o atendimento as crianças com necessidades
especiais, formação de professores, acessibilidade e Atendimento
Educacional Especializado.

O que estabelece

são

par

Ano

continua...
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continuação
Documento

O que estabelece

2001

Resolução
do CNE/CEB
Nº 2, de 11
de setembro
de 2001

Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica

2002

Portaria MEC
nº 2.678/02

Estabelece diretrizes e normas para o uso do sistema Braille.

2002

Lei nº 10.436/02

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras
providências.

2004

Lei nº 10.845/04

Institui o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional
Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência para que
tenham atendimento em instituições especializadas, quando não
integradas ao sistema regular de ensino.

2004

Decreto nº
5.296/04

Regulamenta as Leis nº 10.048/00, que dá prioridade de atendimento
às pessoas com deficiência, e 10.098/00, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e
dá outras providências.

2005

Decreto nº
5.626/05

Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 que define
a Libras (Língua Brasileira de Sinais) como uma língua. E obriga
o ensino da Libras nos cursos de formação de professores e de
fonoaudiólogos.

Decreto nº
6.094/07

Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, que tem como
centralidade a preocupação em formar professores para educação
inclusiva, acessibilidade arquitetônica em prédios escolares, acesso
de pessoas com deficiência no ensino superior e monitoramento ao
Benefício de Prestação Continuada (BPC)
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Lei nº 13.146/15

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência).

par

O documento retoma marcos históricos e normativos, aponta dados
e estabelece o público alvo da educação especial – inclusiva.

Fonte: (Quadro elaborado pelas autoras).

Importante destacar que os documentos apontam: a) o acesso à educação
para todas as pessoas em idade escolar; b) o público alvo da educação especial.
Porém, que inclusão está sendo construída?
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Para além dos documentos…
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Se todas as pessoas têm direito a educação enquanto imperativo legal,
isto contempla as pessoas com deficiência que por muito tempo foram negligenciadas pela sociedade e excluídas do processo educativo, sendo assim,
a inclusão veio com o intuito de promover a acessibilidade a aqueles que
até então não se encontravam na normalidade e por isso não eram dignos da
participação na vida social.
Quando se fala em educação Inclusiva, Malvezzi compromete a sociedade
para que de fato ocorra a inclusão em todos os espaços. Vejamos:
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Com a mudança que abrange não somente a educação, mas que proporciona o ir e vir das pessoas com deficiência a qualquer espaço, um novo
pensamento e uma nova sociedade muito diferente do que estávamos acostumados a ver surge na luta e na busca da conscientização de que todas as
pessoas têm os mesmos direitos como cidadãos pertencentes a uma sociedade
igualitária e democrática.
Contudo sabemos que o espaço que a escola ocupa na sociedade é
infinitamente carregado de concepções que influenciam e se manifestam
diariamente na sociedade, por isso a educação inclusiva é tão importante na
construção dessa nova visão. Mesmo com algumas resistências dentro deste
ambiente, é preciso lembrar que o papel da escola é contemplar a todos que
chegam até ela, indistintamente todos precisam ser inclusos sem distinção e
sem a sobrecarga do preconceito e dos julgamentos que excluíam e separavam
as pessoas em “normais” e “anormais”.
Conforme assinala Lopes:

são
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Uma educação inclusiva implica colaboração e coparticipação de toda a
sociedade e deve se alicerçar na reconstrução da prática da democracia e da
cidadania, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais; buscando
valores e práticas comuns; convivendo na diversidade, como sinônimos
de integração e inclusão; valorizando a pessoa e garantindo seu acesso e
permanência na escola (MALVEZZI, 2009, p. 3780).

[...] entender a inclusão como conjunto de práticas que subjetivam os
indivíduos de forma que eles passem a olhar para si e para o outro, sem
necessariamente ter como referência fronteiras que delimitam o lugar do
normal e do anormal, do incluído e do excluído, do empregado e do desempregado, etc., também é uma condição de entendimento das práticas
educacionais diluídas na população (LOPES, 2009, p. 154).
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Alguns conceitos sobre a deficiência

par

Deficiência Auditiva: Consiste na perda parcial ou total da audição
em um ou ambos os ouvidos. A deficiência auditiva é classificada de
acordo com os diferentes níveis: perda de audição leve, moderada,
acentuada, severa, profunda e perda total da audição. Algumas destas
perdas podem ser auxiliadas/melhoradas com o uso de aparelhos
auditivos, mas existem casos em que a audição é totalmente perdida,
em um ou nos dois ouvidos.
Deficiência visual: É a redução, perda parcial ou perda total da
visão em um ou ambos os olhos, que não pode ser melhorada ou
corrigida. Existem dois grupos de deficiência visual: Visão subnormal
ou baixa visão – quando a deficiência é leve, moderada, severa ou

são
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Conceituando deficiência, seria a limitação física, sensorial ou intelectual
que tem uma pessoa. Utiliza-se o conceito deficiência para mencionar um alto
grau de disfunção cognitiva ou física. A legislação define que pessoa com
deficiência é aquela que possui impedimentos de longo prazo (pelo menos
há mais de dois anos) de natureza física, mental, intelectual, ou sensorial. Os
impedimentos podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade,
em igualdade de condições com as demais pessoas.
As deficiências são divididas em, pelo menos, quatro categorias principais:

•
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A Inclusão proporciona o conhecer, o ouvir, o estar junto, o compreender e respeitar as diferenças no e do outro de uma maneira que até então
não era proporcionado e por isso mesmo era visto com maus olhos, é uma
ruptura dos ditos padrões preestabelecidos há anos atrás, para um novo horizonte, onde não se admite o retrocesso punitivo e condenatório que levava
a escola e a sociedade a cegueira diante destas pessoas. Muitas justificativas
para a resistência que ainda ocorre na escola são apagadas quando Mantoan
menciona que “[...] as escolas existem para formar as novas gerações, e não
apenas alguns de seus futuros membros, os mais capacitados e privilegiados”
(MANTOAN, 2003, p. 67).
Somos uma sociedade feita de diferenças e é isso que nos completa como
seres humanos, que esse grande mover que a inclusão está proporcionando,
nos torne pessoas mais humanas. Neste sentido, corroboramos com Sassaki,
“Felizmente, a inclusão é um processo mundial irreversível. Veio para ficar
e multiplicar-se abrindo caminhos para a construção de uma sociedade verdadeiramente para todos, sem exceção sob nenhuma hipótese” (SASSAKI,
2005, p. 23).
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profunda e provoca uma diminuição das respostas visuais, mesmo
após tratamento e/ou correção ótica. Cegueira – quando há ausência
total da resposta visual.
Deficiência física/motora: Caracteriza-se pela alteração completa
ou parcial de um ou mais partes do corpo humano que levam à
redução ou perda de funções motoras e/ou fala. Estas deficiências
podem decorrer de má formação, lesões neurológicas e lesões neuromusculares. Alguns tipos de deficiência motora mais comuns são:
paralisia cerebral, hemiplegia, tetraplegias, paraplegias, paraparesia,
monoparesia, tetraparesia, patologias degenerativas do sistema
nervoso central, amputações, entre outras.
Deficiência mental/intelectual: Configura-se pela alteração no
funcionamento psiconeuromotor e intelectual, e pode apresentar
limitações associadas a diferentes áreas como: a comunicação, o
cuidado pessoal, as habilidades sociais, de trabalho e acadêmicas,
entre outras. Estas deficiências podem ser classificadas como leves, ou moderadas, graves e profundas, tendo em consideração a
função da capacidade intelectual e outros comprometimentos no
comportamento do indivíduo. Autismo, Síndrome de Down, Síndrome de Angelman, Síndrome de Tourette, Síndrome de Asperger,
entre outras, são algumas das deficiências mais conhecidas que se
incluem neste grupo.
As deficiências podem ainda ser únicas ou múltiplas com a associação de uma ou mais deficiência. Como é o caso da surdocegueira
(auditiva e visual).
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par

A UFFS e os processos inclusivos

são

Entende-se que a Universidade tem o papel de difusora do conhecimento
e essa ampliação deve, portanto, ser constituída para atender a todos. Ou
seja, o direito à educação e o acesso ao conhecimento deve acolher a todos
e a todas, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais,
linguísticas, e suas subjetividades.
Refletindo nessa direção, Moreira (2005, p. 4) considera:
Uma educação que prime pela inclusão deve ter, necessariamente, investimentos em materiais pedagógicos, em qualificação de professores, em
infra-estrutura adequada para ingresso, acesso e permanência e estar atento
a qualquer forma discriminatória.
[...]

130

É inegável o papel social da universidade e seu compromisso de não ser
indiferente à diferença e a todos os caminhos que busquem um processo
educacional mais justo e democrático. Este compromisso é também um
resgate histórico, uma dívida pública que deve ser assumido conjuntamente
com o sistema e as políticas educacionais.
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Nesse contexto, a Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS foi
criada com o propósito de atender o Plano Nacional de Educação (PNE 20002010), especialmente no que tange à expansão e interiorização da educação
superior pública no Brasil e destina, anualmente, em torno de 90% das vagas
na graduação para estudantes que cursaram o Ensino Médio exclusivamente
em escolas públicas (UFFS, 2016).
Os alunos que ingressam no Ensino Superior trazem consigo uma expectativa positiva em relação a sua futura experiência acadêmica. Um processo
de adaptação adequado, especialmente nos primeiros semestres, surge como
um pré-requisito importante na persistência e no sucesso dos alunos ao longo
de suas experiências acadêmicas, bem como determina padrões de desenvolvimento estabelecidos pelos alunos ao longo de sua vida universitária, sendo
assim: “Precisamos olhar o estudante de forma diferenciada e acolhedora,
principalmente no momento do seu ingresso no curso superior, por ser o
primeiro ano de graduação um período crítico para o seu desenvolvimento e
o seu ajustamento acadêmico” (CUNHA; CARRILHO, 2005).
Neste sentido, dentre tantos perfis inclusos da instituição, entre eles
as pessoas com deficiência, a acessibilidade passa a ser entendida como
parte importante da política educacional, que tem como objetivo fornecer os
recursos necessários para que o aluno seja realmente inserido e incluso no
ambiente acadêmico.
Com o objetivo de efetivar o que está garantido em lei, desde 2005, o
Ministério de Educação e Cultura, criou o Programa Incluir: Acessibilidade
na Educação Superior, que apoia as Instituições Federais de Ensino Superior
– IFES a criar, reestruturar e consolidar Núcleos de Acessibilidade. Esses núcleos fornecem subsídios para facilitar o acesso das pessoas com deficiência
a todos os espaços, ambientes, ações e processos desenvolvidos dentro das
IFES. Alguns dos objetivos do programa é, implantar a política de educação
especial, desenvolver ações que garantam o acesso e a permanência de pessoas
com deficiência, fomentar a criação e consolidação de núcleos de acessibilidade. (MEC/SECADI/SESU/2013).
Sendo assim, na UFFS no ano de 2012, foi instituído o Núcleo de Acessibilidade com a finalidade de assessorar estudantes e servidores com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação quanto
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ao seu acesso e permanência na instituição. O Núcleo de Acessibilidade, através dos Setores de Acessibilidade dos campi, promovem as seguintes ações:
Quadro 1 – Ações desenvolvidas na UFFS
AÇÕES PSICOSSOCIAIS

• Empréstimos de notebooks
com programas leitores de tela
e gravadores para estudantes
e servidores com deficiência
visual;
• Apoio acadêmico para facilitar
o processo de aprendizagem;
• Orientação aos professores e
coordenadores de curso sobre
como trabalhar com os estudantes com deficiência;
• Disponibilização de material
adaptado em braile e em áudio;
• Disponibilização de tradutor e
intérprete de Libras;
• Formação continuada para
professores e servidores, com
temática relacionada a área;
• Oferecimento da Língua Brasileira de Sinais – Libras como
componente curricular obrigatório em todos os cursos de licenciatura e, como componentes
curriculates optativos, nos cursos de bacharelado.

• Capacitação dos servidores para
melhor atender a comunidade com
deficiência, por meio dos cursos:
Atendimento a pessoa com deficiência; Metodologia para o ensino de alunos com deficiência visual e surdez;
Libras para ouvintes; oficina de braile
e soroban e curso de audiodescrição;
• Organização de Seminários Regionais com as temáticas: "Educação
Inclusiva e Acessibilidade do Século
XXI"; " Seminário Regional de Tecnologia, Inclusão e acessibilidade para
pessoas com deficiência visual" e
"Seminário sobre inclusão das pessoas com deficiência no mercado de
trabalho", para a comunidade universitária, profissionais da educação
básica e demais interessados;
• Realização de seminários em sala
de aula com as temáticas: cultura
surda; escritura de sinais; políticas
públicas para a inclusão da pessoa
com deficiência.
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• Contato com os estudantes matriculados e
familiares para saber
sobre as necessidades
individuais;
• Gerenciamento de ficha
cadastral dos estudantes
com deficiência;
• Celebração de convênios e parcerias com orgãos governamentais e
não governamentais;
• Compra de equipamentos com tecnologia
assistiva;
• Disponibilização de
bolsas para acadêmicos estagiários atuarem
na Divisão e Setores de
Acessibilidade para adaptar material impresso em
áudio em braile.
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AÇÕES
ADMINISTRATIVAS
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Fonte: Grupo de Trabalho – Diversidade e Inclusão (UFFS)

são

Em 2014, foi elaborada a Política de acesso e permanência da pessoa
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação da UFFS. O artigo 1º enuncia que “esta política visa o respeito
à diferença e a ampliação de oportunidades para o ingresso e permanência
nos cursos graduação e pós-graduação, assim como o ingresso e permanência
dos servidores” (UFFS, 2015). A expressão acessível é compreendida como
a ausência de barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais, barreiras de comunicação e informação e barreiras pedagógicas. A partir disso, a estrutura
do Núcleo e Setores de Acessibilidade foi reformulada. Atualmente o núcleo
deve ser formado por servidores Técnico em Assuntos Educacionais ou Pedagogo e o Intérprete de LIBRAS que atuam como mediadores das questões
de inclusivas e de acessibilidade na instituição.
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Hoje foi agregado às formas de ingresso na instituição a modalidade,
L9 “Vagas reservadas a candidatos(as) com deficiência com renda familiar
bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos e que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei Nº 12.711/2012) e
L10”Vagas reservadas a candidatos(as) com deficiências autodeclaradas(as)
pretos(as), pardos(as) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita
igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos e que tenham cursado integralmente
o ensino médio em escolas públicas (Lei Nº 12.711/2012). Essas normativas
viabilizam a inclusão das pessoas com deficiência efetivamente na UFFS e
proporcionam a real construção de uma Universidade que além de pública,
democrática, popular é acessível, inclusiva e que valoriza a diversidade humana.
Ao discutir questões relacionadas aos processos inclusivos, os documentos, as políticas, as concepções do que é uma deficiência e as ações desenvolvidas na UFFS podemos apontar avanços na garantia de acesso à educação
das pessoas com deficiência. Porém, avanços precisam ser efetivados quanto à
permanência na Educação Básica, o acesso e permanência no Ensino Superior
e as discussões do que está sendo efetivado enquanto inclusão no Brasil e na
instituição em que atuamos.
Talvez por ser a UFFS uma instituição com menos de uma década de
existência, localizada no interior dos três estados do Sul do Brasil, as discussões quanto os processos inclusivos ainda são recentes, mas fica explícito pelo
seu caráter constitutivo a preocupação em garantir o acesso e a permanência
das minorias historicamente excluídas. E este é um processo que deverá
ser construído.
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Este trabalho propõe um estudo sobre “educação especial”, constituindo-se
assim, numa possibilidade de reflexão sobre a questão da inclusão de “pessoas
com deficiência, na prática, na Rede de Ensino Regular.
A ênfase desse trabalho recai sobre o tema da “inclusão de pessoas com
Deficiências sensoriais, físicos e cognitivos, na rede regular de ensino.
A questão da inclusão e adaptação do currículo nas escolas brasileiras,
bem como a formação dos professores que os subsidiem a desenvolver sua
práxis no contexto de uma escola inclusiva, tem gerado muitas discussões
e dúvidas.
A prática da inclusão de pessoas com deficiência que necessitam um
olhar mais elaborado e sensível, traz à tona um questionamento de ordem
prática extremamente realista: a escola está apta e preparada para reconhecer
uma educação que contemple o todo dessas crianças, suas particularidades,
especificidades, habilidades, potencialidades e visões de mundo? E aponta
também, para uma urgente necessidade de reflexão dos professores sobre sua
prática no processo pedagógico com pessoas com deficiência. Questiona-se:
A prática condiz com a Lei? As pessoas com deficiências são realmente incluídos? Que apoio pedagógico as Escolas Estaduais recebem do Estado e as
Escolas Municipais, dos municípios?
Metodologicamente esta pesquisa foi desenvolvida pela pesquisadora,
aluna de Pós-graduação de Sociologia, com o seguinte procedimento: encontros prévios com professores e gestores relatando os objetivos e importância
da mesma, e, posteriormente foram entregues as entrevistas-questionários a
08 gestores e 15 professores de duas Escolas Estaduais e duas Municipais do
Ensino Fundamental da cidade de Getúlio Vargas/RS, Brasil, que trabalham
com séries inclusivas, bem como, para Coordenadora Municipal de Educação Cultura e Desporto (SMECD), com objetivo de analisar como as escolas
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POLÍTICAS SOCIAIS DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL: a questão da inclusão de
pessoas com deficiência nas escolas
regulares da educação básica
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estão trabalhando com pessoas com deficiência, e, com isso, verificar se há
efetivação da Lei que prevê a formação continuada em serviço para os professores, o trabalho interprofissional, e parcerias com a comunidade, e que,
teoricamente, responderiam as questões acima formuladas. Assim, tendo as
entrevistas como base, foi construída a análise de investigação.
Desse modo, o texto apresenta: revisão bibliográfica, proposta metodológica de investigação, reflexões acerca dos resultados da pesquisa e as
considerações finais, em aberto.

A educação inclusiva é um processo em que se amplia a participação de
todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. Trata-se de uma
reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas escolas
de modo que estas respondam à diversidade de alunos. Essas práticas, no
Brasil, estão amparadas e protegidas por uma legislação sólida e abrangente,
que regulamenta a Educação Especial, e serão descritas a seguir.

ra

Legislações e Políticas que regulamentam a Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva, no Brasil. Relato histórico

são

par

E
ver dit
o

a re

A inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e na escola brasileira
é uma preocupação recente. Têm-se registros sobre esta modalidade de ensino
somente no final do século XIX. Até pouco tempo, era estabelecido que todo
o ser humano diferente deveria ser excluído da sociedade. Os deficientes, ou,
“anormais” como eram chamados, eram mandados para instituições onde
permaneciam separados, longe do convívio das demais pessoas, ditas normais.
Com o passar do tempo, alguns estudiosos começaram a perceber que
este tratamento era desumano e que estas pessoas possuíam capacidades e
habilidades, as quais poderiam ser desenvolvidas e respeitadas.
A Educação Especial teve início em alguns países, ainda no final do
século XVIII, quando a sociedade tomou consciência da necessidade de
atendimento para pessoas com deficiência, mais com o caráter assistencial
do que educativo. A assistência era proporcionada em centros, onde pessoas
com deficiência eram atendidas, com o objetivo de proteger a sociedade do
contato com pessoas anormais.
No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época
do Império com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854, atual Instituto Beijamim Constant-IBC e o Instituto
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dos Surdos Mudos em 1857, atual Instituto Nacional da Educação dos surdos
– INES, ambos no Rio de Janeiro. No inicio do século XX (1926) é criado
o Instituto Pestalozzi, instituição particular especializada no atendimento às
pessoas com deficiência mental.
Em 1954 é fundada no Brasil a primeira Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE)12. Nessa época, o paradigma da Institucionalização
começou a ser criticamente examinado. Segundo Bueno (1993), até a década de
50, no Brasil, praticamente não se falava em Educação Especial, mas, na Educação de Deficientes. Os filhos de burgueses (que podiam pagar) portadores13
de alguma deficiência eram encaminhados por seus pais para hospitais, onde
viviam afastados de qualquer convívio, e os demais permaneciam escondidos.
Em 1961, a Lei Nº 4024 – Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBN) fundamenta o atendimento educacional às pessoas com deficiência,
chamadas no texto de “excepcionais”. “A educação de excepcionais, deve no
que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade”.
Em 1970 foi criado pelo MEC, o Centro Nacional de Educação Especial
– CENESP, responsável pela gerência da educação especial no Brasil, que sob
a égide do discurso integracionista, impulsionou ações educacionais voltadas
às pessoas com deficiência e as pessoas com superdotação.
Em 1971 é criada a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação
no Brasil, Lei Nº 5692, que substituía a Lei Nº4.024. Esta Lei afirma que,
“os alunos com deficiências físicas ou mentais, que se encontrem em atraso
considerável quanto à idade regular de matrícula, e os superdotados deverão
receber tratamento especial”.
A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988,
em seu texto traz uma grande preocupação com a Educação Especial.

13

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) é uma associação não governamental; uma
entidade de assistência ao deficiente, que costuma manter uma escola especial. Mas não é uma iniciativa
do governo, pois a preocupação com o deficiente a nível governamental é muito frágil e recente. A APAE,
por muito tempo foi a única instituição a atender esses sujeitos, por isso de certa forma, influía diretamente
nos programas do governo
Portadores de Deficiência. No Brasil, tornou-se bastante popular, acentuadamente entre 1986 e 1996, [...].
Pessoas com deficiência vem ponderando que elas não portam deficiência; que a deficiência que elas têm
não é como coisas que às vezes portamos e as vezes não portamos (por exemplo, um documento de identidade...) O termo preferido passou a ser “pessoa com deficiência”. Aprovados após debate mundial, os
termos “pessoa com deficiência” e “pessoas com deficiência” são utilizados no texto da Convenção sobre
Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada em 13/12/06 pela Assembleia Geral da ONU [ratificada
com equivalência de emenda constitucional pelo Decreto Legislativo n.186, de 9/7/08, e promulgada pelo
Decreto n.6.949, de 25/8/09]. ONU (2006) e SASSAKI (2003).
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[...] os currículos devem ser planejados e implementados, tendo em conta
a vasta diversidade destas características e necessidades (o currículo
deve ser adaptado às necessidades das crianças e não vice-versa). Isto só
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O Artigo 208, inciso III, da Constituição, reassegura “o atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal 8.069/90,
em seu artigo 54, Inciso III, o ECA diz que: “É dever do Estado assegurar à
criança e ao adolescente: [...] atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino” (SEE/MEC, 2007, p. 5).
Em 1994 é publicada a Política Nacional de Educação Especial, que
orientou o processo de integração institucional e condicionou o acesso às
classes comuns do ensino regular àqueles que “[...] possuem condições de
acompanhar e desenvolver atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo dos alunos ditos normais”. MEC/SEESP, 1994, p. 19).
Ao confrontarmos a evolução histórica da educação destes sujeitos com
a frequente mudança da terminologia usada para denominá-los, percebe-se
que há um grande esforço, por parte dos especialistas da educação, em valorizá-los e assim evitar estigmas.
A expressão “necessidades educacionais especiais” (NEE), consta no
Art. 58 da LDB9.394/96 em seu capítulo V, referente o alunado da educação
especial, no movimento da educação inclusiva, [...] a expressão tornou-se bem
mais abrangente, aplicando-se não só aos deficientes, como a todos aqueles
excluídos por diversas razões que os levam a ter necessidades educacionais
especiais, em várias dimensões de sua vida, particularmente a escolar. Entre
eles estão os excluídos raciais, de gênero, de pobreza extrema e outros.
Qualquer aluno, em determinado momento de sua vida escolar pode
apresentar necessidades educacionais especiais, os quais podem ter limitações
temporárias, e seus professores, em geral, conhecem diferentes estratégias para
dar respostas a elas. No entanto, existem necessidades educacionais especiais
que requerem, da escola uma série de recursos e apoios de caráter mais especializados, que proporcionem aos alunos, meios de acesso ao currículo. Essas
são chamadas “pessoas com deficiência”, as quais devem ser respeitadas e
atendidas por profissionais da educação com formação adequada, tendo em
vista uma educação inclusiva.
Pensar em adequação curricular significa considerar o cotidiano das escolas levando-se em conta as necessidades e capacidades dos seus alunos e os
valores que orientam a prática pedagógica. Para as pessoas com deficiência,
essas questões têm um significado particularmente importante.
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é possível através do Trabalho Cooperativo (entre os professores, entre
os alunos, com a comunidade, etc. – construção do conhecimento em
conjunto) e de uma Pedagogia Diferenciada, pois é esta que dá resposta
às necessidades de todos os alunos. (<http://curriculoecultura.blogspot.
com/2005/11/escola-inclusiva-o-que.html>).
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Art. 58. Entende-se por educação especial, para efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar,
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com necessidades especiais.”
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de Educação Especial.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão as pessoas com deficiência [...]:
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicas, para atender as suas necessidades;
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para conclusão de ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa
escolar para os super dotados;
III – professores com especialização adequada [...] e nível superior [...].
PORTARIA nº 1.679, de 02 de Dezembro de1999 dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de
credenciamento de instituições.
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, em seu Art. 1º diz: “A presente Resolução institui
as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, em todas as etapas e modalidades”.
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Essa ideia nos remete a Piaget (Apud BOCK,1994,p. 81): “planejar o
que e como ensinar implica saber quem é o educando”. É nesse sentido que a
escola deve trabalhar as deficiências individuais, com uma pedagogia centrada
na criança, nos processos de aprendizagem mais do que de ensino.
A LDB, Lei n.º 9.394/96 reconhece que a educação é um instrumento
fundamental para a integração e participação de qualquer pessoa com deficiência, por isso dedicou o capítulo V à Educação Especial. Nesse capítulo,
destacam-se alguns artigos14.
Quando as pessoas com deficiência não alcançarem resultados de escolarização no tempo previsto para conclusão do ensino fundamental, as
escolas devem fornecer-lhes um certificado de conclusão de escolaridade,
denominado “terminalidade específica”, o qual, deve ser fundamentado em
avaliação pedagógica, com histórico escolar que apresente de forma descritiva, as habilidades e competências atingidas pelos educandos com graves
necessidades cognitivas ou múltiplas, conforme consta no Art. 59 e de acordo
com o regimento e o projeto pedagógico da escola.
O Parecer 56/2006, da Comissão Especial de Educação Especial do Estado
do Rio Grande do Sul, orienta a implementação das normas que regulamentam
a Educação Especial no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul.
Complementa a regulamentação quanto à oferta da modalidade Educação
Especial no Sistema de Ensino do Rio Grande do Sul.
Esta legislação sofreu diversas emendas até a atualidade15, e declara que
tanto o currículo como a avaliação de pessoas com deficiência, devem ser

15
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funcionais, buscando meios úteis e práticos para favorecer o desenvolvimento
das competências sociais, o acesso ao conhecimento, à cultura e as formas
de trabalho valorizadas pela comunidade e a inclusão do aluno na sociedade.
Segundo documenta a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Parecer 56, versão preliminar, de 2007,
O movimento mundial pela inclusão, como uma ação política, cultural,
social e pedagógica, desencadeou a defesa do direito de todos os alunos O
movimento mundial pela inclusão, como uma ação política, cultural, social e
pedagógica, desencadeou a defesa do direito de todos os alunos
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No Brasil, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da
sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica de exclusão.
À luz dos referenciais para construção de sistemas educacionais inclusivos,
a organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando
uma mudança estrutural e cultural da escola comum para que receba todos
os alunos, atenda suas especificidades e promova a melhoria da qualidade de
educação, configurando-se em resposta às diferentes situações que levam à
exclusão escolar e social.
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A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação
Inclusiva tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir: Acesso com
participação e aprendizagem no ensino comum; Oferta de atendimento
educacional especializado; Continuidade de estudos e acesso aos níveis
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Parágrafo único. O atendimento escolar desses alunos terá inicio na educação infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional especializado.
Em seu art. 12. Os sistemas de ensino, nos termos da Lei 10.098/2000 e da Lei 10.172/2001, devem
assegurar a acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades educativas especiais, mediante a
eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, equipamentos e
mobiliário – e nos transportes escolares, bem como de barreiras nas comunicações, provendo as escolas
dos recursos humanos e materiais necessários.
§ 2o Deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que apresentam dificuldades de comunicação
e sinalização diferenciadas dos demais educandos, a acessibilidade aos conteúdos curriculares, mediante
a utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o sistema Braille e a língua de sinais, sem prejuízo do
aprendizado da língua portuguesa, facultando-lhes e às suas famílias a opção pela abordagem pedagógica
que julgarem adequada, ouvidos os profissionais especializados em cada caso.
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pertencerem a uma mesma escola, de estarem juntos aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos
humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis.
(SEE/MEC, PARECER 56/2007, p. 3).
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mais elevados de ensino; Promoção da acessibilidade universal; Formação
continuada de professores para o atendimento educacional especializado;
Formação dos profissionais de educação e comunidade escolar; Transversalidade da modalidade de ensino especial desde a educação infantil até a
educação superior (SEE/MEC,PARECER 56/2007, p. 13).
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Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo
os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada
com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos. Consideram-se alunos com deficiência
àqueles que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem
ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade.
Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que
apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na
comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes
do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/
superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança,
psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande
envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu
interesse. Dentre os transtornos funcionais específicos estão: dislexia,
disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade,
entre outros. As definições do público alvo devem ser contextualizadas e
não se esgotam na mera categorização e especificações atribuídas a um
quadro de deficiência, transtornos, distúrbios e aptidões. Considera-se que
as pessoas se modificam continuamente transformando o contexto no qual
se inserem. Esse dinamismo exige uma atuação pedagógica voltada para
alterar a situação de exclusão, enfatizando a importância de ambientes
heterogêneos que promovam a aprendizagem de todos os alunos (SEE/
MEC, PARECER 56/2008).
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De acordo com o Parecer 56/2007 as escolas deverão incluir as pessoas
com deficiência nas classes comuns e não mais nas Classes Especiais, por
estas excluir esses sujeitos do convívio social com os outros alunos considerados normais.
Conforme documenta a Política Nacional de Educação Especial Parecer
56/2008, a escola deve citar na sua Proposta Política Pedagógica as deficiências
e os transtornos funcionais específicos dos alunos que frequentam a Educação
Básica e necessitam de atendimentos especializados:
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A proposta metodológica de investigação
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O estudo inicia com uma pesquisa qualitativa, de abordagem descritiva
interpretativa e sob a configuração de revisão bibliográfica e estudo empírico,
teve como procedimento de coleta de dados a entrevista com professores do
Ensino Fundamental da Educação Básica, de duas Escolas Estaduais e duas
Municipais da cidade de Getúlio Vargas- RS. – Brasil.

são

Público alvo e procedimento da coleta de dados
Para o desenvolvimento da pesquisa a professora pesquisadora, aluna
da Pós Graduação Especialização em Sociologia (2009), da Universidade de
Passo Fundo (UPF), orientou os participantes sobre a importância do tema
estudado no âmbito educacional, explicando os objetivos da pesquisa. Após,
foi repassado as entrevista-questionário para profissionais que trabalham com
classes inclusivas nessas escolas. Desse modo, foram entrevistados 7 professores e 3 gestores de duas escolas da Rede Estadual de Ensino Fundamental;
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A inclusão de pessoas com deficiência é uma política nova, o que justifica,
em parte, a apreensão dos docentes e faz ser urgente a formação continuada
para que estes sujeitos sejam gradativamente incluídos, e ainda, que esta inclusão se dê com os devidos acompanhamentos previstos e também necessários.
A educação inclusiva compreende uma inovação educacional, ao romper
com paradigmas que sustentam a maneira excludente de ensinar e ao propor
a emancipação, como ponto de partida de todo processo educacional.
Vários estudos apontam a inclusão escolar de pessoas com deficiência
no ensino regular como uma condição que poderá contribuir significativamente para estimulá-las a se comportar ativamente diante dos desafios do
meio. Pesquisas realizadas atualmente, sobre o “como” e o “para que”, ou
seja, referentes à dimensão prática do comportamento adaptativo de pessoas
com deficiência, estão clareando a compreensão sobre a aprendizagem destas
pessoas, sugerindo situações que favorecem a inclusão. (CARVALHO, 2004).
Acredita-se que ao incluir a pessoa com deficiência na escola regular,
estará se exigindo da instituição novos posicionamentos diante dos processos
de ensino e de aprendizagem, à luz de concepções e práticas pedagógicas
mais evoluídas! A inclusão é, pois, um desafio para que a escola se modernize e os professores aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a inclusão
escolar de pessoas com deficiência torne-se uma consequência natural de
todo um esforço de atualização e de reestruturação das condições atuais do
ensino básico.
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e 8 professores 5 gestores de duas escolas da Rede Municipal de Ensino
Fundamental de Getúlio Vargas, RS. – Brasil.
A coleta de dados para o estudo se deu através de pesquisa semiestruturada,
contendo as seguintes questões para professores: 1-Quais aspectos de sua ação
pedagógica foram mais eficientes na promoção do ensino aprendizagem das
pessoas com deficiência e quais foram menos eficientes?; 2- Quais os fatores
mais relevantes que interferem para que se efetive a inclusão na prática do
ensino aprendizagem às pessoas com deficiência?; 3- Qual é sua formação para
trabalhar com pessoas com deficiência?; 4-- Que apoio pedagógico a escola
recebe do Estado/Município para auxiliar no trabalho com pessoas com deficiência? 5- Você tem carga horária especial, na sua Escola para planejamento
de atividades diferenciadas para as pessoas com deficiência?; 6- Sua escola
está preparada para trabalhar com pessoas com deficiência?;
Questões para Gestores: 1- Que fatores mais interferem na inclusão de
pessoas com deficiência?; 2- Como a pessoa com deficiência é avaliada?
Quando esses alunos são considerados concluintes no Ensino Fundamental?;
3- Os professores das séries regulares têm formação para trabalhar com pessoas com deficiência?; 4- Que apoio pedagógico são recebidos do Estado/
Município para auxiliar o professor que trabalha com pessoas com deficiência
nas séries regulares? 5- O que sua Escola faz para cumprir o papel de Escola
inclusiva? Como ela se organiza?; 6- Você acha que a prática de sua escola
condiz com a Lei?
Realizada as entrevistas a pesquisadora, transcreveu as falas dos sujeitos envolvidos.

par

Análise de dados

são

Após realizadas as entrevistas, as falas dos sujeitos foram transcritas e
construídas em categorias para a análise de dados.
Assim, as categorias constituídas foram: a) Aspectos e fatores relevantes que interferem na inclusão de pessoas com deficiência?; b) Avaliação de
pessoas com deficiência; c) Formação de professores?; d) Apoio pedagógico
e Recursos recebidos do Estado/Município?; e) Na Escola a prática condiz
com a Lei?
A seguir será abordada a visão de alguns gestores e professores de ensino
fundamental sobre o aluno com deficiências, inseridos nas classes regulares
da Educação Básica destas escolas.
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Reflexões dos resultados do estudo investigativo

a)

Aspectos e fatores relevantes que interferem na inclusão de pessoas
com deficiência, nas Escolas regulares:
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A inclusão é um movimento internacional e está suficientemente ‘legalizada’ com documentos nas esferas federal e estadual, bem como municipal. Portanto, todos aqueles que trabalham com pessoas com deficiência,
devem aceitar o desafio e trabalhar de modo que a educação para todos seja
efetivamente “para todos”, em especial para as pessoas com deficiência. As
escolas regulares que seguem estas orientações inclusivas constituem-se em
meios mais capazes de combater as atitudes discriminatórias e construir uma
sociedade inclusiva. Atitudes, não só dos profissionais de educação, mas
também da sociedade em geral, devendo todos os profissionais acreditar na
possibilidade de sucesso dos seus alunos e as escolas buscar a formação, tanto
dos profissionais de educação, quanto dos pais. A inclusão exige um grande
esforço, no sentido da criação de uma comunidade escolar onde todos, em
parceria, possam comungar para o bem-estar social e emocional do aluno, para
o seu desenvolvimento global. Por tudo isso, é urgente criar as condições para
que a Inclusão não seja a realidade de apenas algumas escolas, mas de todas,
cumprindo assim, a sua função da promoção da igualdade de oportunidades
(CARVALHO, 2004).
É nessa perspectiva que foi realizado este estudo com o propósito de
verificar se as escolas do município de Getúlio Vargas estão tendo respaldo do
Município e as Escolas Estaduais, do Estado, para trabalhar adequadamente
com a inclusão de pessoas com deficiência em conformidade com a legislação.
Este estudo tornou-se um trabalho exaustivo, pois houve muita resistência por parte dos professores na aceitação dessa tarefa, ou seja, responder
o questionário.
A maioria dos professores, que trabalham com turmas inclusivas, mostra-se desmotivados com a inclusão de pessoas com deficiência e alguns não
aceitaram responder o questionário entrevista. Houve muitas reclamações em
relação ao excesso de trabalho nas classes inclusivas comparado com a baixa
remuneração recebida.
Ao analisar as falas dos gestores e professores fica evidente a falta clareza
em relação à Legislação.
Na sequência serão apresentadas as respostas dos professores nas entrevistas questionário, as quais levam a compreender o problema de investigação.
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Vejamos as falas:
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Gestores e Professores de Escolas Estaduais:
(2G) Falta de condições físicas, material didático e pedagógico, de preparação e qualificação dos profissionais da educação, falta de aceitação,
apoio e boa vontade, vontade política. Dificuldade de acompanhamento
de profissionais como psicóloga, neurologista, fonoaudióloga...
(1G) Não respondeu.
(3P) Falta de suporte pedagógico, humanos (profissionais: fonoaudióloga,
psicóloga, neurologista). [...] cursos de formação dentro do horário de aula,
novas metodologias e conhecimento específico para cada deficiência. Na
escola as coisas são jogadas, sem investimento e sem consideração com
o professor.
(3P) Falta Monitor para auxiliar o professor, grande número de alunos por
turma, falta de tempo para planejar aulas diferenciadas e dar atendimento
individualizado, falta de estímulo da família. Falta de acesso as tecnologias,
trabalhamos só com quadro e giz [...]
(1P) Não respondeu.
Gestores e professores Municipais:
(1G) Diferença de idade das pessoas com deficiência, em relação aos
demais alunos;
(1G) Resistência dos professores em mudar sua rotina, metodologia
e avaliação;
(1G) Preconceito, desinformação dos professores, falta efetivação das
políticas públicas para inclusão.
(1G) O despreparo e desconhecimento, por parte dos professores, das
deficiências específicas, que cada aluno possui;
(4P) Falta de tempo para preparar atividades diferenciadas e para acompanhamento constante para esses alunos, falta de material pedagógico, falta
de monitora para auxiliar o professor na sala de aula, salas superlotadas;
(1P) Falta de diálogo dos gestores com os professores, falta de aceitação
dos alunos ao incluir pessoas deficientes na turma, limitação desses alunos;
(1P) Não cumprimento do “Parecer 56”, no qual consta que uma turma
com 20 alunos, não pode ter mais que 3 pessoas com deficiência por turma.
No Município temos 4 ou até 5 [...]
(1P) Não respondeu.

O que os profissionais dizem não ser possível é exatamente o que está
previsto em lei (LDB 9.394/96, cap.V, art.59), a individualização do planejamento para uma ação no coletivo, no social, que pode ser difícil, mas é
possível, quando o professor consegue desacomodar-se e identificar os saberes
necessários para ir além do senso comum, na sua prática pedagógica.Pois
cada aluno exige um procedimento especial. Planejamento de atividades e
avaliação diferenciadas.
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b)

Como as pessoas com deficiência são avaliadas?
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Gestores e professores Municipais
(3G) Esses alunos são avaliados pelo crescimento pessoal, Parecer descritivo, amparado pelo Plano Educativo Especial segundo orientações
do Parecer/56 do CEE-Rs; e, Conselho de Classe envolvendo aluno,
professor e pais.
(1G) Consideram-se suas potencialidades e avanços, respeitando suas
limitações. O aluno conclui a série quando atinge os conhecimentos mínimos essenciais a sua vida. [...],
(1G) a avaliação é investigativa [...] análises de registros e anotações no
diário de classe do professor, os chamados portfólios e demais arquivos
de atividade do aluno.
(7P) A avaliação é feita através de um olhar diferenciado. Em casos
específicos há elaboração, adaptação no currículo. É considerado as individualidades de cada um, bem como suas potencialidades e fragilidades
da aprendizagem. Cada um tem seu tempo.
(1P) Não respondeu.

são

par

Nestas falas, percebe-se que somente alguns professores aceitam desafiar-se pelo “diferente”, “novo” e demonstram ter conhecimento da Legislação e
interesse em pô-la em prática.
Na questão de avaliação, cobrar a mesma coisa é uma discriminação, se o
objetivo foi diferente a avaliação deve, como princípio, responder a este objetivo especialmente redigido para este aluno o “plano individualizado de ensino.
Confrontando com a Lei, verifica-se aqui uma falha grave das Escolas
Estaduais, no quesito avaliação. As queixas da professora com relação a falta
de apoio pedagógico e avaliação não diferenciada para as pessoas com deficiência são pertinentes e graves, pois dessa forma não se faz educação inclusiva.
As Escolas Municipais usam uma metodologia diferenciada para trabalhar com alunos com deficiência. A avaliação é feita através de um Parecer
Descritivo amparado pelo Plano Educativo Especial, onde constam os dados
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Gestores e professores de Escolas Estaduais:
(1G) A avaliação é realizada juntamente com os demais alunos, mas com
um olhar diferenciado respeitando e valorizando os alunos dentro de suas
limitações. Alguns não conseguem atingir os objetivos da série em um ano,
necessitando de mais tempo para aprender.
(2G) Nós só lidamos com pessoas surdas, que no geral acompanham bem a
aula como os ouvintes, pois temos um professor de Libras direto em sala de
aula, [...] A avaliação é a mesma da turma, em casos específicos háalgumas
adaptações curriculares.,
(5P) A avaliação é a mesma da turma, só com um olhar diferenciado, valorizando o indivíduo como um todo, mas respeitando suas limitações.
(2P) Não responderam.
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de identificação do aluno, o histórico escolar, diagnóstico médico e multidisciplinar e caracterização das potencialidades, dificuldades e nível de aquisição
do conhecimento.
Percebe-se nas falas de alguns professores, a falta de uma formação
acadêmica e formação continuada, que lhes dê respaldo, para trabalhar com
classes inclusivas.

De acordo com esse Decreto, todos professores de escolas inclusivas
deveriam estar recebendo formação continuada.
Na sequência, foram destacadas as falas dos profissionais, em relação a
sua formação para trabalhar com pessoas com deficiência.
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ra

Gestores e professores de Escolas Estaduais:
(3G) os professores não têm formação na educação especialve não recebem formação continuada.
(1G) Na nossa Escola há uma professora de libras que auxilia os outros
professores [...]; periodicamente; (trimestralmente nos Conselhos de
Classe). Os demais professores não recebem formação para trabalhar com
pessoas com deficiência.
(2P) Minha formação é Pedagogia e Especialização em Educação Especial
(4P) Não temos formação e nunca recebemos formação para trabalhar
com pessoas com deficiência.
Gestores e professores Municipais:
(2G) Sou formada em Pedagogia e Especialização em Planejamento e
Gestão;
(3G) Sou formada em Pedagogia de Educação Especial e formação continuada;
(2P) Sou formada em Pedagogia e Especialização em Educação Especial
mais formação continuada;
(7P) Sou formada em Pedagogia Anos Iniciais e Educação Infantil. Mais
a formação continuada oferecida pela Prefeitura Municipal.
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Conforme Decreto Federal 6.755, de 29 de janeiro de 2009 que institui a
Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal do nível Superior – CAPES no fomento a programas de formação
inicial e continuada, e dá outras providências.

Embora haja profissionais conscientes que buscam informações, e trabalham em parceria com outros professores da Educação Especial, reestruturam
sua prática, qualificando o ensino, as pessoas com deficiência ainda estão
apenas integradas nas salas de aula do Ensino Comum e não incluídos.
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Apoio pedagógico e recursos recebidos do Estado/Município:

Escolas Estaduais:
(2G) Nenhum.
(1G) Material de apoio de professor da Sala de recursos [...];
Escolas Municipais:
(2G) Recebemos materiais do MEC em razão da implantação da Sala de
Recursos, livros, imobiliário, áudios, vídeos. Do Município recebemos
materiais pedagógicos, modelo do Plano Educativo Especial e de Pareceres descritivos.
(2G) Monitora, transporte e acessibilidade física.
(1G) Implementação de Serviços especializados: NIAE (Núcleo Integrado
de Atendimento ao Educando) e salas de recursos.
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Segundo as falas dos Gestores, o Estado não oferece suporte pedagógico
para as Escolas Estaduais que trabalham com pessoas com deficiência nas
turmas inclusivas. Apenas oferece salas de recursos.
Muitos desses profissionais de educação, principalmente os professores
estaduais acham que, se as pessoas com deficiência frequentam a sala de
recursos já é o suficiente para sua aprendizagem, mas, segundo salienta a professora formada em Educação Especial que trabalha com esses alunos, nestas
salas de serviço especializados, “as atividades desenvolvidas no atendimento
especializado, em turno inverso, nas salas de recursos são diferentes das de
sala comum, não sendo substitutivas à escolarização”.
Conforme descrito no Parecer 56/2006,
As salas de recursos oferecem serviços de natureza pedagógica, conduzido
por professor especializado, que suplementa (no caso dos superdotados) e
complementa (para os demais alunos) atendimento educacional realizado
em classes comuns da rede regular de ensino. Esse serviço realiza-se
em escolas, em local dotado de equipamentos e recursos pedagógicos
adequados às necessidades educacionais especiais dos alunos, podendo
estender-se a alunos de escolas próximas, nas quais ainda não existe ainda
esse atendimento. Pode ser realizado individualmente ou em pequenos
grupos para alunos que apresentem necessidades educacionais especiais
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Segundo as falas dos profissionais das escolas estaduais que trabalham
com educação especial, percebe-se que as mesmas, na prática, não estão em
conformidade com a Lei, e que o Estado, não está cumprindo com sua parte,
na questão da formação continuada.
O Município de Getúlio Vargas oferece muitas oportunidades de formação
aos professores para trabalhar com alunos com deficiência e as escolas recebem
alguns recursos básicos. Nas escolas estaduais isso ainda está muito distante.
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semelhantes, em horário diferente daquele em que frequentam a classe
comum. (CEE, SEEC. p. 4).
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e)

A Escola cumpre o papel de Escola Inclusiva: a teoria condiz com
a prática?
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Em todas as etapas da educação básica, desde a educação infantil, o atendimento especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento de pessoas
com deficiência reforçando ou até complementando o ensino aprendizagem.
Nas Escolas Municipais, conforme entrevista com a coordenadora da
SMECD (Secretaria Municipal de Educação e Desportos), é realizada formação
sistemática dos professores da rede municipal, por escola e por turma, abrangendo todos os aspectos de uma educação inclusiva. A SMECD acredita que
esta formação é de fundamental importância como suporte para a prática do
professor que trabalha com pessoas com deficiência no cotidiano da escola. Ainda
oferece como auxílio às escolas, em turno inverso, o NIAE (Núcleo Integrado de
Atendimento ao Educando) que é estruturado por uma equipe multidisciplinar,
formada por psicólogo, fonoaudiólogo e pedagógico. Sua função é dar suporte
para a aprendizagem e permanência com sucesso do aluno na escola, por meio
de atendimento especializado e encaminhamento médico, se necessário.
É importante ressaltar que a lei com relação à educação inclusiva é
muito genérica propositalmente, é para que ela seja ajustada, adaptada,
contextualizada às situações locais, no entanto, os recursos sempre serão
insuficientes quando as pessoas não se prepararem em serviço – formação
continuada – não olharem o diferente como uma possibilidade de inserção
social, e isso implica oportunidade de escolarização.

são

(2G) Neste ano de 2009, tem cinco alunos surdos que eram da classe
especial e foram promovidos para 5ª série de turma regular. A Lei prevê
três pessoas com deficiência por turma e prevê condições para que seja
realizada a inclusão, mas na prática não se concretiza. Só recebemos um
professor de Libras, como intérprete na sala de aula, mas mesmo assim
eles aprendem;
(1G) Há uma grande dicotomia entre Lei e prática na realidade de nossa
Escola, falta formação, recursos materiais, financeiros e infraestrutura.
Trabalhando com quadro e giz, fica difícil sanar as dificuldades de aprendizagem das pessoas com deficiência;
(1G) Não.
Escolas Municipais:
(2G) Para que a inclusão seja uma realidade, é necessário rever uma
série de barreiras, além da política e práticas pedagógicas e do processo
de avaliação.
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(2G) [...] através de formação continuada (reuniões de polo, encontros
pedagógicos, fóruns).

são

A escola comum, na constituição das turmas, pode incluir, no máximo,
3(três) alunos com necessidades educacionais especiais semelhantes por
turma, devendo ser admitida a lotação máxima de 20 (vinte) alunos na
pré-escola, 20(vinte) nos anos iniciais do ensino fundamental e 25 (vinte
e cinco) nos anos finais do ensino fundamental e médio. Em se tratando
de inclusão de pessoas com deficiências diferenciadas, admite-se, no
máximo 02 (dois) alunos por turma, sempre a critério da equipe escolar.

No entanto, tem turmas com quatro ou até cinco. Segundo os gestores, isso
ocorre porque não há outra série onde esses alunos possam estar. O professor
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A fala desses gestores da escola estadual mostra que a surdez não afeta
o cognitivo destes alunos e assim, não impede que os mesmos desenvolvam
a aprendizagem, como qualquer outro aluno “dito normal”.
O Decreto Nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a
Lei 10.436, em seu art. 2º Para fins deste Decreto considera-se pessoa surda
aquela que por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por
meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo
uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras.
Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral,
parcial ou total, de quarenta decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma
nas frequências de 500Hz, 1000Hz e 3000Hz.
Assim, esta Lei nº:10.436, passa a ser um marco positivo na luta pelos
direitos de cidadania das pessoas surdas brasileiras.
“A Legislação existe, preconizando o acesso de todos os alunos ao ensino
de qualidade, gratuito e em igualdade de condições, mas como tudo nesse país,
é preciso brigar para que a Lei seja cumprida”. A fala mostra que as críticas,
os obstáculos, os preconceitos dos agentes da educação dificultam o processo
de inclusão. Nas palavras dos gestores, aparece uma queixa-lamento: “Trabalhando com quadro e giz, fica difícil sanar as dificuldades de aprendizagem
das pessoas com deficiência”.
Nas Escolas Estaduais, parece não haver um trabalho coletivo, cooperativo, de grupo que é básico para a inclusão, mas há muita vontade de acertar.
Fazendo um paralelo da Legislação da educação especial com a prática
em escolas regulares, pode-se dizer que a Lei não é totalmente respeitada
no cotidiano destas escolas. Um problema comum nas escolas, estaduais e
municipais, é ter muitas pessoas com deficiência em cada turma.
Segundo Parecer N.º 56/2006, do Conselho Estadual de Educação do RS,
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Mesmo com características diferenciadas e aspectos próprios da deficiência,
todas as pessoas [...] têm direitos garantidos em lei os quais devem ser respeitados. É certo que o registro legal, por si, não assegura direitos, especialmente
numa realidade em que a Educação Especial tem reduzida expressão política
no contexto da Educação Geral, reproduzindo assim, a pouca importância que
parece ser concedida ás pessoas com NEE, especialmente àquelas denominadas
deficientes. Os educadores da educação comum ou regular evidenciam suas
preocupações com o fracasso escolar e com a democratização do acesso de
todos à escola, mas, dificilmente, usam a expressão educação inclusiva, nem
incluem os portadores de deficiência no âmbito das providências a serem

ra

tomadas, por considerá-los como alunado de um outro subsistema, cuja
competência é do especialista (2004, p. 108).

a re

As Escolas Estaduais, atualmente são cobradas a apresentar resultados
positivos, pois quanto maior o rendimento escolar de seus alunos mais a
escola e os professores serão recompensados pelo Estado. Assim, as pessoas
com deficiência, que não conseguem manter esses resultados, parecem não
ser interessantes para a escola.
Nas escolas municipais não existem Classes Especiais, mas funcionam as
Salas de Recurso Multifuncional, que é um espaço da escola municipal no qual
se realiza o atendimento educacional especializado para alunos com deficiência, por meio do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, centrada
em um novo fazer pedagógico, que favoreça a construção de conhecimentos
pelos alunos, subsidiando-as para que desenvolvam o currículo e participem
da vida escolar. O professor que atende a Sala de Recursos Multifuncional
deve ter curso de graduação, pós-graduação e/ou formação continuada que o
habilite para atuar em áreas da educação especial.
Segundo o relato da prática desses professores percebe-se que ainda
há muito a ser feito, para que realmente se efetive a Lei, pois em alguns
casos, parece haver ainda certo preconceito com a inclusão de pessoas com
deficiência. Um dos motivos parece ser a falta de interesse em buscar mais
conhecimento, atualizar-se.

são

par

E
ver dit
o

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

uto

C
visã R
od V
oa

r

recebe orientação e os alunos recebem atendimento em turno inverso. Nesse
caso funciona o bom senso.
Um fator importante, nas Escolas Estaduais é o não cumprimento por parte
do poder público das políticas de inclusão (formação de professores do ensino
comum, verbas específicas para educação especial e práticas excludentes).
A inclusão só acontece quando as pessoas com deficiência são acolhidas nas
salas regulares do ensino comum. No entanto, as Escolas Estaduais pesquisadas,
ainda trabalham com Classes Especiais, onde os alunos pessoas com deficiência
são separados dos demais. Realidade essa, não mais prevista na legislação atual.
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são

Destaca-se aqui, a luta histórica pela inclusão de pessoas com deficiência nas escolas regulares que, apesar de seus direitos estarem amparados
por Lei, atualmente, ainda existe algum tipo de exclusão por discriminação e
preconceitos, em algumas das nossas escolas. Por outro lado, aos poucos, já
se visualiza a presença de algumas políticas sociais de educação inclusiva na
prática educacional dessas escolas. Esta realidade mostra que alguns passos
rumo à inclusão estão sendo dados.
Segundo relatam os professores e gestores das Escolas Estaduais, praticamente não há incentivos do Estado a respeito da inclusão de pessoas com
deficiência. Parece haver certa omissão das políticas públicas para com o
trabalho relativo a estes alunos. E, alguns gestores dessas escolas demonstram-se apáticos quanto à questão da inclusão. A impressão é que simplesmente
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A maioria dos professores de escolas estaduais queixa-se de falta de metodologias adequadas ao trabalho com pessoas com deficiência, enquanto os
que possuem formação em Educação Especial, se mostram bem informados e,
constantemente citam a legislação da educação especial, especificados na LDB.
Assim, a formação dos professores para a inclusão escolar não pode se
restringir a fazê-los conscientes das potencialidades dos alunos, mas, também,
de suas próprias condições para desenvolver o processo de ensino inclusivo e de
tomar consciência da atividade de ensinar, tais como planejar as aulas, ministrá-las
e avaliar seus efeitos nos alunos. Então, se o tratamento das questões relativas ao
ensino de pessoas com deficiência, for incluído na formação geral dos educadores,
eliminariam, em grande parte, os obstáculos que se interpõe entre a escola e esses
alunos, estruturando uma ou outra mentalidade e uma compreensão diferente da
deficiência, inspiradas nos princípios de uma educação para todos.
Comparando a prática das escolas municipais com as estaduais, pode-se
dizer que os professores das Escolas Municipais, são mais amparados para
atuar com a heterogeneidade, exatamente por receber formação continuada.
O apoio pedagógico e tratamento especializado oferecido pelo Município
à inclusão de pessoas com deficiência, percebe-se que é bem mais amplo que
aquele oferecido pelo Estado. Apesar de muitos professores ainda resistirem
a uma mudança de atitude ao trabalhar com esses alunos, é uma Educação
Inclusiva mais condizente com a Legislação vigente.
Nas escolas estaduais, com a aprovação do novo decreto, Parecer 2009,
onde um aluno de Educação Especial será contado por dois, tendo atendimento
assegurado em turno inverso, e, com as mudanças no Censo Escolar das
Pessoas com Deficiência, acredita-se que muita coisa vai mudar para melhor.
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criou-se mais um incômodo para a escola, pois dá muito trabalho incluí-los
nas séries regulares, então preferem que as pessoas com deficiências fiquem
nas Classes Especiais. Essa atitude dos gestores justifica e, de certa forma,
influencia na desmotivação dos professores e na sua resistência à inclusão.
Percebe-se, assim, o despreparo e a desorganização dessas escolas.
Nas Escolas Municipais, parece haver mais entusiasmo e até dá para notar
que discretamente há alguns professores engajados na defesa da inclusão desses
alunos. A SMECD (Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos),
tem oferecido um trabalho de apoio à aprendizagem através do NIAE (Núcleo
Integrado de apoio ao Educando) e formação continuada aos professores.
A concretização da educação inclusiva é, no momento, um grande estímulo para os pesquisadores interessados na melhoria da qualidade da educação
básica. Esta opção de inserção redimensiona, descontextualiza os problemas
e nos remete a novas perspectivas e enfoques do cenário educacional, abrangendo inclusive a formação prévia dos professores.
O programa impulsiona a escola para uma reorganização. E, este passa
a ser seu compromisso.
É preciso, ainda, que tenhamos uma perspectiva realista: não se mudam
atitudes da noite para o dia, sejam elas individuais ou coletivas. Principalmente
quando consideramos que toda a nossa tradição histórica tem sido omissa.
A escola necessita ser diversificada para que possa maximizar as oportunidades
dos alunos com deficiência e aproximar a convivência de todos que fazem
parte dela. Se os professores são capazes de criar situações que permitam a
todos os alunos exercitarem sua autonomia, levando em conta, por princípio,
que existem diferenças de compreensão e habilidades entre os alunos, sem a
preocupação primordial de saber e de definir previamente o nível que este ou
aquele alcançará em um dado domínio ou conteúdo acadêmico, a inclusão
das pessoas com deficiência nas turmas regulares já é um fato inquestionável,
e perfeitamente aplicável dentro de um sistema escolar.
Assim, se o ensino estiver caminhando, seguindo o que é significativo
para os alunos, sejam eles com ou sem deficiência, todos eles, seguramente,
encontrarão na escola o espaço de transformação e de enriquecimento de
que tem direito como pessoas, como cidadãos. Mas, a pesquisa mostra que
as escolas precisam sanar muitas dificuldades para conseguir trabalhar em
conformidade com a legislação e tornar-se realmente inclusiva.
Conclui-se assim, que ainda não podemos afirmar categoricamente que
a Educação inclusiva, na prática das escolas pesquisadas, condiz com a Lei.
Ficando aqui uma lacuna para próximas pesquisas a respeito desse assunto.
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Para efetivar o direito à educação, reformas educacionais são investidas
na formação dos profissionais da educação, em particular, dos professores.
E, para que isso realmente aconteça é necessário a atuação do Estado e a
cooperação de toda a sociedade. Com efeito, as políticas públicas devem ser
entendidas como um processo sistemático, formativo, de cuja construção e
gestão são imprescindíveis tanto o cumprimento do dever do Estado quanto
a participação de todos os agentes envolvidos. Logo, para democratizar o
conhecimento valorizando a autonomia dos cidadãos é preciso investir na formação do profissional docente. De modo que, no exercício das ações públicas
formuladas e implementadas para a formação16 de professores, bem como nos
processos de tomada de decisão, busca-se compreender a apresentação dos
problemas e interpretar as soluções propostas na agenda política.
Este artigo tem como objetivo compreender como foram forjadas as
políticas para a formação docente nos desafios para a inclusão dessa múltipla diversidade que na contemporaneidade passa ter acesso à escola. Para
isso pretende-se buscar identificar as intervenções por meio de orientações
advindas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) que afetaram as agendas de políticas para a formação de professores, por meio de discursos e práticas híbridas17 disseminando ideias de
desenvolvimento e uso do conhecimento na regulação18 (BARROSO, 2003;
BARROSO; AFONSO, 2011).
Estas orientações se articulam com os processos de globalização pelos
quais a partir dos anos de 1990, as pessoas e as ideias transmitidas pelos organismos internacionais movem-se em direções múltiplas, desterritorializando-se
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Compreende-se nesse artigo a formação inicial como um componente da profissionalização docente. A
profissionalização compreende também a formação continuada.
Discursos e práticas híbridas são constituídas com sobreposição ou mestiçagem de diferentes lógicas, isso
reforça o caráter ambíguo, compósito e plural das políticas educativas (BARROSO, 2003).
“Multiplicam-se os indicadores, as avaliações, as auditorias, as boas práticas, as práticas baseadas em
evidências que tendem a substituir ou complementar a regulação mais tradicional baseada em normas ou
incentivos” (BARROSO; AFONSO, 2011, p. 19).
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O neoliberalismo é um sistema de normas que hoje estão profundamente
inscritas nas práticas governamentais, nas políticas institucionais, nos estilos gerenciais. Além disso, devemos deixar claro que esse sistema é tanto
mais “resiliente” quanto excede em muito a esfera mercantil e financeira
em que reina o capital. Ele estende a lógica do mercado muito além das
fronteiras escritas do mercado, em especial produzindo uma subjetividade
“contábil” pela criação de concorrência sistemática entre os indivíduos
(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 30).
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A evolução e expansão da globalização levou ao aumento da circulação e
trocas de conhecimentos nas estruturas de Organismos Internacionais (OI’s)19
por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), da propagação
do Inglês como idioma internacional20, da capacidade crescente para codificar
e descodificar o conhecimento, entre outros (BARROSO; AFONSO, 2011).
Em todas as situações descritas, os conhecimentos são disseminados nos
espaços formais e informais da sociedade, por meio de discursos em diferentes
relações de poder, e por intervenção direta (governo, administração pública,
etc.) ou indireta (universidades, associações, os meios de comunicação, os
eventos acadêmicos, etc.). Ou seja, o conhecimento é, ao mesmo tempo,
uma forma de legitimação de um poder político com pouca autonomia, e um
instrumento de regulação mais centrado em “resultados do que em normas”
(BARROSO; AFONSO, 2011, p. 23).
As demandas da diversidade no interior das escolas sinalizam a emergência
para políticas públicas inclusivas para a formação de professores. A discussão
em torno da formação docente brasileira, é ainda um paradigma quanto as

19
20

OCDE, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), e o Banco
Mundial (BM).
O inglês é um idioma “predominantemente “franco” [...]. No caso do inglês como língua internacional, a disputa em torno da autoridade não se confina às fronteiras de uma nação, ela envolve países com histórias
e culturas diferenciadas, [...]” (ORTIZ, 2002, p. 6-13).
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e isso tem influenciado no estabelecimento das agendas políticas. Além das
diferenças políticas e econômicas, os deslocamentos das pessoas com múltiplas
culturas têm evidenciado cada vez mais conflitos e com isso, novos desafios
são apresentados para a educação. Por sua vez, alguns organismos internacionais, particularmente a OCDE, tem constituído influência significativa
na construção, regulação e avaliação de políticas públicas para a educação.
Como consequência da globalização travestida de um sistema neoliberal,
diversos setores da vida social, em particular a educação, agora são pensados
para além do nível nacional.
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O conceito de inclusão na perspectiva da formação docente aqui analisada
se aplica a preparação de todos em busca de uma adaptação curricular para
atender as novas demandas que chegam hoje as salas de aula.
No Brasil, o discurso da garantia de todos ao direito de ser escolarizado
e frequentar a escola é disseminado desde a década de 1990, portanto, desde
a universalização do ensino fundamental quando o Brasil passa assinar acordos internacionais buscando melhoria nas condições de educação brasileira.
Desde então, essa demanda tem aumentado e diversificado continuamente, levando a necessidade de buscar novas formas para inclusão d todos.
Entretanto, os desafios dessa inclusão ainda estão por serem superados, pois
o ponto nodal dessa questão perpassa pela formulação e implementação de
políticas públicas comprometidas com essa temática.
É necessário sistematizar uma reflexão com a sociedade civil, para as
seguintes questões: a) qual essência, conhecimentos e valores deverão ser
enfatizados nos currículos dos cursos de licenciaturas para a inclusão e a diversidade na escola regular? b) As políticas públicas formuladas e implementadas
para a educação inclusiva têm considerado toda a diversidade existente nos
dias de hoje no contexto escolar?
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seguintes questões: que formação é essa que se deseja? Essa formação oferece
condições para os professores enfrentarem os desafios do século XXI?
Em nosso contexto, políticas inclusivas para formação docente têm sido
implementadas pelas instituições educativas de forma variadas, desde o modelo de educação continuada até mesmo nas adaptações dos currículos dos
cursos de licenciatura como forma de torná-los mais eficazes para tratar das
demandas multiculturais e das diferenças. As funções e tarefas das escolas e
dos professores têm sido ampliadas e têm ficado mais complexas com a multiplicidade das funções docente. Portanto, é necessário forjar já na formação
inicial desse professor habilidades e competências para atender com ‘eficácia’
esse público diversificado que agora chega à escola.
Desse modo que, para compreender como foram forjadas as políticas
inclusivas para a formação docente, esse artigo ficou assim estruturado, a
saber: Conceito de inclusão na formação docente; análise do relatório Educating Teachers for Diversity: Meeting the Challenge sobre formação docente
para a diversidade e por fim, Formação de professores para a diversidade:
desafios possíveis?
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OCDE: formação docente para a diversidade
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[...] um processo de inovação como este requer o envolvimento de
instituições de formação de professores, é claro, mas em estreita interacção com outros agentes: autoridades educacionais, bens e associações
de professores. A educação para a diversidade não tem merecido a
devida importância nos currículos de formação de professores. (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,2010, p. 231).

21

22
23

são

De tal forma, tendo como objetivo destacar temas emergentes e desafios sobre a formação de professores para a diversidade; para isso, fornece
exemplos concretos de desafios que os professores enfrentam nos países da
OCDE e apresenta políticas, práticas e experiências em vários contextos, a
“Os Professores de Educação para a Diversidade: Enfrentando o Desafio” - Relatório preparado com questões levantadas por professores-alunos, professores e formadores de professores que participaram de
uma consulta on-line, com objetivo de destacar temas emergentes e desafios sobre a questão-chave:
diversidade, no período de dezembro de 2007 a setembro de 2009.
Burns, T. and V. Shadoian-Gersing; Luciak, M.; Jensen, B.; Garnett, B. Bishop, R.; Wolff, R., S. Severiens
and M. Meeuwisse; Milner IV, H. and F. Blake Tenore; Santerini, M.; Sliwka, A; Essomba, M.; McGlynn, C.;
Gay, G.; Burns, T. and V. Shadoian-Gersing.
Itália, Alemanha, Irlanda do Norte, Espanha e Washington.
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O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), publicado em 2010, Educating Teachers for Diversity:
Meeting the Challenge21, denuncia limitado número de pesquisas empíricas
sobre a diversidade e destaca lacunas existentes na formação de professores para a diversidade. Esse documento compõe-se de quatro partes, que
tratam desde considerações teóricas e metodológicas a relatos de experiências diversas, além de estudos de casos sobre a situação italiana, alemã e
espanhola, Irlanda do Norte (Reino Unido) e do Estado de Washington
(EUA). Portanto, este documento foi escrito com contribuições diversas22,
e editado por Tracey Burns e Vanessa Shadoian-Gersing com assistência
de James Bouch, Therese Walsh e Cassandr Davis, todos peritos da OCDE.
(ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, 2010, p. 4-293).
Num contexto globalizado e multicultural e com a complexidade da
demanda em sala de aula, torna-se indispensável a exploração desse tema.
Incluem ainda nessas lacunas, formas de atrair e reter diversos professores-alunos e professores, para melhor educar para a diversidade, examinando as
práticas e princípios de sala de aula em um conjunto diversificado de países23
de forma flexível e adaptável. Nesse sentido,
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partir de países com uma longa história e experiência com a diversidade. Ou
seja, “reúne resultados de pesquisas […] para ajudar a fortalecer a educação
inicial e continuada de professores” para que tenham condições de responder
“eficazmente aos seus diversos alunos”. Ainda “apresenta práticas, abordagens
e os princípios utilizados pelos dirigentes escolares e em salas de aula em
seus contextos particulares” (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2010, p. 4).
A ‘problematização’ que esse relatório oferece vincula-se à formação
de professores para a diversidade, nesse sentido, a formação inicial e a continuada são necessárias para capacitar os professores em formação e os em
sala de aula para o desafio de responder de forma “eficaz aos seus diversos
alunos” que, segundo o documento necessita ser abordado com urgência
(ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, 2010, p. 4).
Por outro lado, a OCDE recomenda por mais de uma vez nesse documento a necessidade da preparação inicial e contínua de professores para
sanar a lacuna de investigação empírica sobre a diversidade, numa perspectiva de política inclusiva. De tal forma, descreve algumas experiências
dos desafios comuns e dos benefícios que alguns países da OCDE estão
experimentando na sua educação e formação de professores24. Neste sentido,
apresenta experiências de realidades práticas de flexibilidade e reflexão
críticas voltadas para a escola, como forma de oferecer para a temática em
discussão aos políticos e profissionais da educação uma recomendação para
análise. As experiências apresentadas enfatizam que um dos maiores desafios
para a superação das desigualdades educacionais estão direcionadas aos
povos indígenas, aos imigrantes, emigrantes, e população de baixa renda.
Em conclusão, recomenda repensar as práticas docentes para inclusão da
diversidade de grupos que hoje estão presentes na sala de aula e na sociedade
(ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, 2010, p. 8-235).
Esse relatório da OCDE aponta para um ‘novo’ modelo de profissionalização docente, baseado na sociedade do conhecimento25. A problematização
deste novo modelo de profissão docente leva em conta as circunstâncias
Entre eles, um programa de desenvolvimento profissional que visa melhorar o resultado educacional para
os povos indígenas Maori da Nova Zelândia, e um programa de formação de professores na Itália, com
abordagem à diversidade na escola e na sociedade ainda em desenvolvimento, entre outros.
De acordo com a OCDE, sociedade do conhecimento se define como sendo o domínio de capacidades
de identificação, (re)produção, transformação e disseminação de informações a fim de construir e aplicar
conhecimentos que contribuem para os objetivos econômicos e sociais; pois se a sociedade está em
processo intenso de mudanças pelos efeitos da globalização, a escola deve mudar e a formação docente
adaptar-se a essas mudanças (OCDE, 1990-2013).
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sociais, culturais, econômicas e tecnológicas, estruturando-se nas dimensões
do alargamento de tarefas do professor, do desenvolvimento de competências,
da gestão do corpo docente e da aprendizagem ao longo da vida. Nos quadros
abaixo, faz-se uma análise de cada uma destas dimensões da com objetivo de
perceber a perspectiva intelectual desse ‘novo’ modelo para as questões de
inclusão e diversidade na formação docente.

A OCDE recomenda pensar a questão da formação de professores para a diversidade
na sua dimensão política, de forma que, sua formação inicial e contínua seja contemplada com os múltiplos papeis do professor: cidadão, docente, aprendiz, pesquisador:
“[…] Professores e assistentes sociais precisam melhorar suas habilidades em lidar
com tal complexidade e, em particular, a sua competência intercultural, não apenas
como profissionais da educação, mas também como atores sociais na vanguarda
do desenvolvimento democrático do seu país, procurando promover a igualdade de
direitos para todos os cidadãos”. OCDE (2010, p. 190).
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“Estas competências são: identificar as necessidades especiais de muitos alunos e
responder a elas usando uma grande variedade de estratégias de ensino; para ajudar
os jovens a aprender autonomamente dentro do contexto de uma perspectiva de aprendizagem ao longo da vida; para ajudar os jovens aprender as competências básicas
descritas no Quadro Europeu de Referência de Competências-chave (Parlamento
Europeu, 2008); para trabalhar em contextos multiculturais (a compreensão do valor
da diversidade e do respeito às diferenças); e para trabalhar em estreita colaboração
com professores, parentes e comunidade”. OCDE (2010, p. 227).
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“[…] os professores devem ser competentes para lidar com a diversidade e a formação
de professores deve desempenhar um papel preparatório. Isso é relevante para ver
que o foco está no processo de aprendizagem e não na diversidade; diversidade é o
contexto, o conteúdo. […] O que é promissor é que o âmbito da diversidade é grande:
intelectual, de gênero, social, cultural e linguística”. OCDE (2010, p. 228).
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Fonte: (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2010).

Observando o Quadro 1, a atualização da cisão das tarefas é evidenciada
na abordagem da questão da formação de professores para a diversidade na
dimensão política, contemplada com os múltiplos papeis do professor: cidadão,
docente, aprendiz, pesquisador.
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Quadro 1 – Dimensão do Alargamento de Tarefas no
‘novo’ modelo de profissão docente da OCDE
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“Sistemas de ensino e escolas devem procurar superar tais desigualdades e, ao mesmo
tempo aproveitar os benefícios que os estudantes e professores de diversas origens
trazem às salas de aulas. […] Tais lacunas incluem atrair e reter professores na formação
diversificada como melhor forma de educar os formadores de professores. […] examina
as práticas de sala de aula e os fundamentos dentro de diversos contextos em diferentes
países”. OCDE (2010, p. 13).
“[…] usa a força e a flexibilidade de seus professores para atrair este potencial, e
fornecer-lhes o apoio e orientação adequados para realizar essa tarefa”. OCDE (2010,
p. 13;16).

Fonte: (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2010).
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No quadro 2 busca-se aproveitar as vantagens da diversidade que estudantes e professores trazem para o espaço das salas de aulas para propor
políticas públicas para uma formação profissional docente qualificada por
meio da elaboração de um perfil da profissão docente que englobe (conhecimento consistente dos conteúdos das matérias, competências pedagógicas,
capacidade de trabalho em equipe, capacidade de manejo de classe, entre
outros); estabelecimento de orientação para a formação inicial e continuada,
certificação e sistema de promoção; assim como a definição dos conhecimentos
científicos e competências para qualificar o professor. Ou seja, “[…] examina
as práticas de sala de aula e os fundamentos dentro de diversos contextos em
diferentes países”. (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2006, p. 13).
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“[…]padrão persistente de disparidade educacional que afeta desproporcionalmente os
povos indígenas, populações de cor, aqueles com status de socioeconômico inferior e os
novos migrantes”, […]. A disparidade educacional é grande por falta de um corpo docente
capacitado para enfrentar as diversidades em salas de aulas com práticas pedagógicas
mais adequadas para as populações monoculturais”. OCDE (2010, p. 199;135).

são

Quadro 3 – Dimensão da Gestão do Corpo Docente no
‘novo’ modelo de profissão docente da OCDE

“[…]a proporção de emigrantes e imigrantes crescentes nos países da OCDE;
disparidades contínuas no desempenho escolar entre a primeira e a segunda geração
de alunos imigrantes e estudantes nativos; taxas de desempenho escolar e graduação
mais baixas para os povos indígenas em países com uma longa história de migração;
papel evolutivo dos professores e a dificuldade contínua em atrair e reter novos
elementos para a força de ensino; a falta de pesquisa empírica sobre as estratégias
mais eficazes na formação de professores para a diversidade”. OCDE (2010, p. 14).

Fonte: (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2010).
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Quadro 4 – Dimensão da Aprendizagem ao Longo da Vida
no ‘novo’ modelo de profissão docente da OCDE

r

Observa-se no Quadro 3 que a avaliação do desempenho profissional
aponta para a, premissa da capacitação e do desenvolvimento de habilidades
para qualificar o desempenho docente. O controle faz-se por meio da certificação profissional para a docência e de sua mobilidade para distribuição de
forma equitativa e eficiente dos professores.

“[…]para ajudar os jovens a aprender de forma autónoma dentro do contexto de uma
perspectiva de aprendizagem ao longo da vida” OCDE (2010, p. 229).
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Enfim, na dimensão da Aprendizagem ao Longo da Vida, é exigido
uma atualização continua de conhecimentos e habilidades demandados pelo
desenvolvimento econômico e social, como forma de desenvolver e fornecer
conteúdo educacional adequado.
Formação de professores para a diversidade: desafios possíveis?
A necessidade de políticas públicas para qualificar e valorizar a formação
docente leva-nos a destacar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), pensado para qualificar com a oferta de bolsas de iniciação
à docência os estudantes dos cursos de Licenciatura e dos cursos de Pedagogia, desde 2009. Portanto, um programa com características apresentadas
abaixo no quadro 5.

CARACTERÍSTICAS

par

Quadro 5 – Características do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID
PIBID

Demanda por professores bem qualificados de toda a
educação básica.

Equidade no acesso

Universalização da faixa etária de 4 a 17 anos.

Construção do documento

são

Padrão de Qualidade

MEC e CAPES.

Abrangência da política

Ainda não atinge a todas as unidades da federação.

Articulação com
Instituições formadoras

Foi colocada como condição imprescindível.
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Fonte: (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2010).
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PIBID

Abordagem Pedagógica

Interdisciplinar-preocupação com o desenvolvimento
integral do discente.

Subprojetos adequados
às demandas locais

Fundamentação da realidade pedagógica, política, social, econômica e cultural da região onde o projeto será
desenvolvido.
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As Instituições de Educação Superior devem apresentar
à CAPES seus projetos e iniciação à docência conforme
os editais de seleção publicados. Podem se candidatar
IES públicas e privadas com e sem fins lucrativos que
oferecem cursos de licenciatura.

Critérios para
vinculação ao projeto

Acompanhamento

CAPES/DEB

Bolsa para os discentes dos cursos de licenciatura e
pedagogia.
Bolsa para os coordenadores de área: Institucional e
Gestão de Processos Educacionais.
Bolsa para o professor supervisor (escola básica).

Formação de Professor

Nível Superior

ra

Fonte: (ELABORADO POR ROSA, 2017).
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Em 2007, o governo por meio da Lei nº 11.502/2007 modifica a competência da CAPES, ampliando suas funções para a educação básica (Diretoria
de Formação de Professores da Educação Básica – DEB) para desenvolver
diversos programas para qualificação e valorização da profissão docente,
nascendo neste cenário diversos programas, dentre eles, o Programa PIBID,
tendo como finalidade “[...] apoiar a iniciação à docência de estudantes de
licenciatura plena das instituições federais e estaduais de educação superior
[...]”, com o objetivo de aprimorar a formação de professores da educação
básica e com isso valorizar o magistério e elevar seu padrão de qualidade. Este
Programa enfatiza os ‘bons exemplos’ e as ‘boas práticas’ entre os sistemas de
ensino por meio dos subprojetos desenvolvidos pelas instituições formadoras
de professores na rede pública de educação básica. (BRASIL, 2009).
Entretanto, Guimarães (2013) tem como limitação do PIBID sua atuação
somente na formação de professores, entendendo que “[...] este é apenas um
dos elementos que constituem a valorização desse profissional tão importante
para um país que deseje o desenvolvimento sustentável, inclusivo e democrático”. Entende o autor, que outros fatores são necessários para a valorização
docente, tais como: articulação entre formação inicial e formação continuada
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são

par

[...] o incentivo à formação de docentes em nível superior; a contribuição
para a valorização do magistério indígena e do campo;a integração entre
educação superior e educação básica;o desenvolvimento de metodologias
específicas para a diversidade sociocultural e linguística, na perspectiva do
diálogo intercultural;o desenvolvimento de um processo formativo que leve
em consideração as diferenças culturais, a interculturalidade do país e suas
implicações para o trabalho pedagógico (FUNDAÇÃO CAPES ...2013).

Em consequência, percebe-se um movimento que busca articular na
diversidade desses diálogos e contextos culturais uma forma de articular a
construção do conhecimento no tripé ensino, pesquisa e extensão. Sem esse
diálogo não há como no garantir a inclusão de forma democrática e para todos
nos cursos de formação inicial e continuada de professores
Apesar dos sérios problemas na adaptação dos currículos dos cursos
de licenciatura para as questões da inclusão e da diversidade, vale destacar
o pequeno avanço no amparo legal, entretanto, necessita-se de muito mais,
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(Instituições Formadoras e Instituições da Educação Básica), planos de carreira,
salários atrativos que mantenham os professores no magistério básico e boas
condições de trabalho. Enfatiza outro limite deste Programa “[...]o conservadorismo na adoção de novas metodologias e tecnologias educacionais de
algumas instituições formadoras e a organização curricular descontextualizada
de suas licenciaturas” (GUIMARÃES, 2013).
Nota-se que a “Educação Básica, a Universidade Aberta do Brasil e o
PIBID, são o espelhamento na área da educação dos bons resultados obtidos
na área científica pelo Ministério da Ciência e Tecnologia” (HADDAD, 2015,
p. 1-2). Nesse sentido, o Programa PIBID, entre outros, constituem políticas
públicas focalizadas na formação de professores, formuladas e implementadas
sob debate de uma massa crítica que tem resistido a implementação de políticas
educativas que desvalorizem a formação de professores e sua despolitização.
Entretanto, verifica-se nesses programas apologia as “boas práticas” por meio
do compartilhamento de ideias e experiências onde por “caminhos de desenvolvimento isomorfos” decisores políticos buscam legitimar essas reformas
no contexto nacional (ALAUSUUTARI; RASIMUS, 2009, p. 89).
De modo que, buscando atender a complexidade do contexto social,
político e cutural, criou-se o PIBID Diversidade, em 2010, como forma para
fortalecer práticas pedagógicas articuladas ao homem do campo e ao indígena.
De tal forma que, oferece bolsas a licenciandos nas áreas Intercultural Indígena
e Educação do Campo (incluídas as escolas de quilombolas, extrativistas e
ribeirinhas), para desenvolverem em escolas de educação básica dessas modalidades atividades didático-pedagógicas. Os objetivos dessa modalidade são:
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Considerações finais
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O conhecimento pericial emanado do relatório Educating Teachers for
Diversity: Meeting the Challenge da (OCDE) e as práticas locais/nacionais
de políticas públicas formuladas e implementadas para a formação de professores, enfatizam um ‘novo’ modelo de profissão docente estruturado nas
dimensões do alargamento de tarefas do professor, do desenvolvimento de
competências, da gestão do corpo docente e da aprendizagem ao longo da
vida (ROSA, 2017).
Nessa perspetiva, as práticas locais numa nova ordem educativa são mobilizadas pela ‘nova gestão pública’ como forma de homogeneizar as políticas
para formação de professores por meio dos testes standartizados usados pelos
decisores políticos como justificativas para as reformas educativas.
Com a reestruturação da CAPES em 2007 e em seguida a criação da
DEB, o estímulo para a formação inicial e continuada de professores por meio
de política educativa de fomento, instituiu em regime de cooperação com os
entes federados, o PIBID como forma de preconizar as ‘boas práticas’ e os
‘bons exemplos’. Esse Programa com suas diversas modalidades tem constituído um meio exitoso de articular as instituições de ensino superior públicas
e privadas que ofereçam cursos de licenciaturas, com as redes públicas de
ensino básico; portanto, numa responsabilidade compartilhada com troca de
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passando pelo projeto político pedagógico do curso, pela gestão administrativa
da escola até os instrumentos de ensino e aprendizagem.
Nesse sentido, alguns desafios quanto a adaptação e/ou criação de novas
práticas pedagógicas e conhecimentos, se mantêm, tais como: na formação
inicial de professores a questão da inclusão e da diversidade está minimizada a
algumas disciplinas que não têm condições de oferecer, diante da complexidade
da temática, uma discussão mais aprofundada; quanto a formação continuada
seria necessário o compromisso de articular debates e ações articuladas à
extensão. Assim, a universidade cumpriria seu papel de trabalhar articulada
ao tripé: ensino, pesquisa e extensão.
Outro desafio a ser vencido é o paradigma de que o estudante com deficiência é um problema; não é um problema, e sim uma rica possibilidade de
se construir novas formas para sanar com essa lacuna deixada pelos cursos
de formação inicial de professores. Muitos outros desafios poderiam ser aqui
relacionados, mas acredita-se que a questão prioritária e essencial nesse momento seria pensar a formação inicial e continuada de professores para atender
essa demanda de forma qualificada, democrática e para todos.
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experiências na disseminação de boas práticas e conhecimentos produzidos.
Ainda há muito por realizar, mas o primeiro passo foi dado.
Nesse sentido, as reformas educacionais implementadas no contexto
brasileiro incorporaram os objetivos mundiais à sua agenda de reformas para a
formação docente por meio do discurso das ‘boas práticas’, ‘bons exemplos’.
Com a globalização os governos estão prestando mais atenção aos resultados de
seus alunos em relação aos de outros países. Assim, realizam testes nacionais
e internacionais com objetivo de comparação e estabelecimento de rankings
sobre escolas e países, de modo a responsabilizar o professor pela qualidade
da educação.
Em suma, os desafios a serem enfrentados para formulação e implementação de políticas públicas inclusivas para a formação docente são forjados no discurso da multifuncionalidade docente e na oferta de cursos de
licenciatura em massa, à luz de documentos internacionais, em especial a
OCDE. Qual essência, conhecimentos e valores deverão ser enfatizados nos
currículos dos cursos de licenciaturas para uma educação inclusiva na escola
regular? Essas entre outras, são questões que precisam ser respondidas pela
sociedade brasileira.

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
e relfexões entre movimentos internacionais

169

REFERÊNCIAS

uto

C
visã R
od V
oa

r

ALAUSUUTARI, Pertti; RASIMUS, Ari. Use of the OECD in justifying
policy reforms: the case of Finaland. Journal of Power, v. 2, n. 1, p. 89-109,
Aprl. 2009.
BARROSO, João. Regulação e desregulação das políticas educativas: tendências emergentes em estudos de educação comparada. In: BARROSO, João.
(Org.), A escola pública: regulação, desregulação, privatização. Porto: Asa,
p. 19-48, 2003.

a re

ra

BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – Portaria Normativa CAPES nº 122, de 16 de setembro de
2009. Dispõe sobre o PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência, no âmbito da CAPES. Diário Oficial da União, Brasília, 18 set.,
2009. Disponível em: <https://www.capes.gov.br/images/stories/download/
legislacao/Portaria_122_PIBID.pdf >. Acesso em 20 fev. 2013.
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre
a sociedade neoliberal. Tradução Mariana Echalar. 1. ed. São Paulo: Boimtempo, 2016.

par

E
ver dit
o

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

BARROSO, João; AFONSO, Natércio. (Org.). Políticas educativas: mobilização de conhecimento e modos de regulação. Fundação Manoel Leão,
V.N. Gaia, 2011.

são

FUNDAÇÃO CAPES-MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Pibid Diversidade.
Brasília. Publicado em 06 de setembro de 2013. Disponível em: <http://www.
capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid-diversidade>.
GUIMARÃES, Jorge Almeida. Entrevista: presidente da CAPES. Brasília,
2013. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por: mariageraldaoliver@
gmail.com em 01 de julho de 2013.
ORTIZ, Renato. As ciências sociais e o inglês. Revista Brasileira de Ciências
Sociais, São Paulo, v. 19, n. 54, p. 5-22, fev. 2004.

170

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, Educating Teachers for Diversity: Meeting the Challenge, OECD
Publishing, Paris, 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264079731-16-en

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

são

par

E
ver dit
o

a re

ra

uto

C
visã R
od V
oa

r

ROSA, M.G.O. O papel da OCDE na formulação e implementação de
políticas de formação inicial/profissionalização de professores: os casos
Brasil e Portugal (1990-2013). 2017. 327f. Tese (Doutoramento) Programa
de Pós-Graduação em Educação. Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais., 2017.

r

uto

C
visã R
od V
oa
a re

ra

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE
DO PARANÁ – UNIOESTE ENSINO
SUPERIOR – INCLUSÃO E PERMANÊNCIA
DOS SETORES POPULARES
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POLÍTICA DE ENSINO NA UNIOESTE –
DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E POLÍTICA
DE PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DISCENTE
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A Universidade Estadual do Paraná – UNIOESTE é uma instituição de
ensino superior pública e gratuita, regional, composta por cinco campi nas
cidades de Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândico
Rondon e Toledo, além do Hospital Universitário. Abrange um total de 94
municípios sendo 52 municípios na região oeste e 42 municípios na região
sudoeste do Paraná. Obteve seu reconhecimento como Universidade por meio
da Portaria Ministerial n° 1784-A, de 23 de dezembro de 1994, e do Parecer
do Conselho Estadual de Educação n° 137/94. Possui em 2017 10.072 alunos
distribuídos em 64 cursos de graduação, 1.296 alunos de pós-graduação stritu
senso, distribuídos em 73 cursos e 368 alunos de pós-graduação latu sensu
distribuídos em 24 cursos26. Produz ensino, pesquisa e extensão e no que se
refere ao ensino de graduação tem se colocado entre as universidades mais
conceituadas do Brasil conforme dados do INEP27.
Compreender a construção da Universidade de forma coletiva pressupõe o respeito à diversidade de opiniões, o franco debate acerca das questões
que orientam o funcionamento institucional. Identificar como a Unioeste
produziu-se como uma instituição regional, que promove o desenvolvimento humano e social da sua área de abrangência, exige compreender o
longo caminho que levou a organização desta universidade. Este caminho
está apresentado no Plano de Desenvolvimento Institucional – Resolução
081/2013-COU. Nos limites deste artigo pretendemos discutir como, nos
últimos anos, se desenvolveu o debate acerca da democratização do acesso
e permanência dos jovens, de forma particular, como a gestão 2012-2015
da Pró-Reitoria de Graduação enfrentou e encaminhou, junto à comunidade acadêmica, a discussão sobre a política de ensino da Unioeste, que

são

par

E
ver dit
o

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

uto

C
visã R
od V
oa

r

Liliam Faria Porto Borges
Vanice Schossler Sbardelotto

26
27

Dados da Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN. Disponíveis em: <http://www5.unioeste.br/portal/planejamento/direcao-desenv-inst/divisao-de-informacao/estatisticas-proplancom>. Acesso em: 28 jun. 2017.
Conforme dados do índice Geral de Cursos do INEP, o MEC divulgou lista das 50 melhores universidades
brasileiras em 2017, tendo a Unioeste ocupado o 36º lugar neste ranking, sendo a 7ª entre as estaduais
públicas. Disponível em: <http://www5.unioeste.br/portal/maisnoticias/40445-unioeste-entre-as-dez-melhores-universidades-do-brasil>. Acesso em: 14 jul. 2017.
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reflete a normatização da inserção e percurso formativo dos jovens nos
cursos de Graduação.
Esse debate, promovido no âmbito interno, deu-se por iniciativa de
uma nova gestão da Reitoria em 2012-2015, com o Reitor Paulo Sérgio
Wolf, que nomeia como Pró-Reitora de Graduação a Professora Liliam Faria
Porto Borges. A administração da Pró-Reitoria manteve-se inalterada no
novo mandato do mesmo reitor, reeleito para mais quatro anos, entretanto
aqui, nos limitaremos ao debate das ações no período compreendido por
esta primeira gestão.
A política de ensino, é aqui entendida como o conjunto de ações da
administração superior e regulamentações definidas pelos conselhos superiores que expressam a forma como a instituição define a inserção dos
estudantes e o percurso por eles percorridos até a integralização de seu
curso e colação de grau.
Quando se inicia a referida gestão, os documentos oficiais como o PDI e
PPI indicavam uma política de ensino que não se configurou em ações efetivas
e orientações de ações para colegiados e centros. A Prograd se limitava a gestar
o aparato burocrático de organização e atualização da secretaria acadêmica,
registro de diplomas e acompanhamento dos PPPs no que se referiam ao ajuste
às regulamentações legais.
A ações referentes ao ensino eram determinadas por demandas dos cursos
e colegiados, mas não por um deliberado processo de escolha política e planejamento da Pró reitoria de Graduação. Nesse sentido, partimos do princípio
que toda ação da gestão superior é uma política, porém ressaltamos que não
havia, deliberadamente uma proposta clara amparada em concepções teóricas
do campo da pedagogia.
No ano de 2007, por força do Decreto federal nº 5.773, de 9 de maio
de 2006, que regulamenta a LDB 9394/96 no que se refere a elaboração do
Projeto Político Pedagógico Institucional projeto pedagógico institucional,
a Instituição produz o seu por meio da Resolução Nº 270/2007-CEPE. Esta
resolução expressa a política institucional para o ensino, pesquisa e extensão. Faz um breve relato sobre os antecedentes históricos para a elaboração
desse documento e passa e sistematizar as políticas para o chamado “tripé
da universidade”.
Neste documento se reconhece que a Unioeste é uma universidade que
tem atendido – de forma majoritária estudantes de oriundos das regiões no
entorno dos Campus, particularmente das regiões oeste e sudoeste do Paraná,
jovens trabalhadores, com um nível baixo de rendimento. Por esse motivo
recomenda que, para inserção dos jovens na universidade, se adote
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Políticas como a de isenção de taxas de inscrição, que é concedida a cada
vestibular para os candidatos de baixa renda e aos técnico-administrativos
da Unioeste, são medidas que auxiliam aos segmentos mais carentes que
buscam ingressar na universidade, inclusive como forma de superação
das suas condições de vida (PPPI, 2007, p. 11).
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O PPPI inicialmente aborda os Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos
de Graduação – PPPs que se constituem como instrumento balizador das
ações acadêmicas, conferindo direção à gestão e às atividades pedagógicas
no interior dos cursos de graduação. O ensino de graduação da Unioeste,
em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs, busca
formar profissionais capazes de apreender um sistema mas humanitário,
de forma a aturar sobre grupos populacionais e/ou indivíduos no atendimento de suas necessidades. Tendo em vista a formação humanística dos
profissionais que a instituição deseja habilitar, os PPPs devem contemplar
conteúdos que permitam o desenvolvimento do exercício da cidadania
(PDI, 2013, p. 27).
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O Projeto Político-Pedagógico Institucional – Resolução 270/2007CEPE, situa o Projeto Político Pedagógico dos Cursos e o Plano de Ensino
das unidades curriculares como ferramentas para orientar o desenvolvimento
acadêmico. Na esteira da produção do PPPI em 2007, em 2008 são produzias
as Diretrizes para o Ensino de Graduação na Unioeste, Resolução 287/2008
– CEPE. Estes dois documentos expressam a política de ensino da Unioeste
vigente até então.
No Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2013-2017 – Resolução 081/2013-COU, a política de ensino é apresentada da seguinte forma:

são

par

O PPPI regulamenta, no que se refere ao ingresso, que os jovens necessitam ser aprovados em concurso vestibular que é realizado em duas etapas,
na primeira eliminatória e a segunda classificatória. A oferta de disciplina é
anual, facultado, em casos específicos a oferta em nível semestral, também
orienta a manutenção de monitoria estudantil como forma de possibilitar o
melhor desempenho acadêmico. A concepção de ensino presente no PPPI se
limita à estrutura e funcionamento dos cursos e sua adequação às determinações
nacionais e estaduais. A assistência estudantil não aparece nesse documento.

A discussão da política de ensino da unioeste
Ao iniciar nova gestão em 2012, a Pró-Reitoria de Graduação da Unioeste,
adotando uma concepção de que o ensino era a questão central e articuladora
das ações dessa instância, definiu por ouvir a comunidade acadêmica acerca

176

DECORRÊNCIAS

par

TEMA

Psicólogos atendimento – apoio aos coordenadores
Não deve seguir o modelo da UEM – rejeitado pelo movimento
estudantil

são

Alunos do primeiro ano não tem alternativas para acessar bolsas
Custos da colação de grau

ASSISTENCIA
ESTUDANTIL

Fundação Araucária não financia mais semanas acadêmicas
e eventos iniciais – impõe dificuldades para realização de
eventos estudantis
Bolsas são políticas assistencialistas – não é papel da
universidade
Definir projeto de assistência estudantil independente da vinculação ao SISU
Rubrica específica
continua...
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de quais seriam os problemas mais importantes da graduação a fim de definir
uma política de ensino que articulasse questões internas à sala de aula, à relação ensino e aprendizagem, às questões da estrutura física e normativa dos
processos formativos ao conjunto da Universidade na inter-relação ensino/
pesquisa/extensão. Tendo por base os documentos vigentes, definiu-se uma
metodologia de trabalho para essa tarefa, que se constitui como produto e
processo orientador das ações da Pró-Reitoria a partir de 2012. Ao passo
que as discussões eram desenvolvidas, se seguiam ações mais emergenciais
e outras questões foram sendo melhor desenvolvidas em fóruns, agendas de
reuniões, instituição de setores na Prograd, entre outras.
Desta forma, iniciou-se em 2012, um chamamento a estudantes, professores e servidores técnicos para audiências em cada um dos cinco campi
para listar as questões que então afetavam essa dimensão universitária. Os
encontros aconteceram no campus de Cascavel em 16 de março, no campus de
Toledo em 19 de março, no campus de Marechal Cândido Rondon o encontro
foi realizado em 21 de março, no campus de Foz do Iguaçu em 23 de março
e, enfim, no campus de Francisco Beltrão em 26 de março de 2012.
As audiências aconteceram numa metodologia livre em que cada presente
pode indicar questões que lhe pareciam exigir atenção da gestão superior.
A relação heterogênea e bastante grande de pontos mereceu uma sistematização na procura por elementos mais gerais que permitisse a configuração
de linhas de ação. Toda indicação foi disponibilizada por campus no sítio
eletrônico da Prograd e uma relação mais geral reuniu o conjunto de todas as
reivindicações ou observações.
O que se levantou, listamos a seguir:

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
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TEMA

DECORRÊNCIAS

AULAS AO SÁBADO Estrutura – biblioteca, colegiados
AVALIAÇÃO DOS
CURSOS PELO
INEP
AVALIAÇÃO DE
DOCENTES

Divulgação aos colegiados dos resultados

C
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Constituir formas de avaliação docente pelos discentes para
além do estágio probatório
Criar política de recomposição de acervo
Permitir planejamento

CALENDÁRIO

uto

BIBLIOTECA

Rever o formato do ano de 2012
Desdobramento de turmas

CARGA HORÁRIA
DOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO

Carga horária disponível para pós-graduação
Condição de trabalho dos professores colaboradores
Falta de professores colaboradores e concursados
Equipe multidisciplinar de apoio

Problemática a permanência de estagiários de 6h em cursos
COORDENAÇÃO DE integrais
CURSO
Falta servidor técnico

ra

Bacharelado e licenciatura exigem 2 coordenadores
Recuperar papel pedagógico

EDUCAÇÃO À
DISTÂNCIA

Presencial

a re

DEPENDÊNCIAS

UNIOESTE precisa se posicionar – definições

EDUCAÇÃO BÁSICA Apresentar a UNIOESTE

E
ver dit
o
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Forma de contar a carga horária pela PROPLAN

Nos cursos de exatas é vista como um aspecto natural
Alunos da última chamada – ingresso pelo ENEN é risco – a
maioria desiste (Química – Toledo)

par

EVASÃO

Quantidade não é qualidade

Recuperar plano de expansão não executado

são

EXPANSÃO DE
CURSOS /TURMAS
FORMAÇÃO
DOCENTE

FORUM DA
GRADUAÇÃO

PDE como política de formação da PROGRAD
Estruturação do NUFOPE
Estabelecer pressão por qualidade sobre o Ensino Médio
Estrutura

LABORATÓRIOS

Devem servir ao ensino
Reposição de reagentes, vidrarias e equipamentos
Instalar multimídia
continua...
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TEMA

DECORRÊNCIAS
Pré-matrícula como problema
PROVOU – a inserção do novo aluno ocorre muito tardiamente
Orientação aos alunos para sua realização

MATRÍCULA

Antecipar pré-matrícula / matrícula para o ano anterior – permitir
planejamento

Política de ingresso

Rever forma da matrícula

Pensar Ciências Humanas e Sociais

uto
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Acesso à carteirinha de biblioteca

MOBILIDADE
ACADÊMICA

r

Acesso à senha no sistema

Número de bolsas
Valor de bolsas

Espaço nos campi

Função pedagógica nas disciplinas que mais reprovam
Caráter formativo do monitor
Papel no primeiro ano

Diagnóstico

Nivelamento

Professores que não cumprem prazos

Plano de ensino – reelaboração e cumprimento

E
ver dit
o

REGULAMENTAÇÃO

Nem sempre expressam as reais necessidades dos cursos

a re

PRIMEIRO ANO

Dificuldades na elaboração e na revisão

ra

PPP

par

Prazo /Necessidade

Obrigatório ou opção

Duas entradas ao ano
Impacto estrutural

Impacto de carga horária

são

SEMESTRALIZAÇÃO DA OFERTA
DE DISCIPLINAS

Revisão de ppp

Revisão de pré-requisitos
Divulgação na Educação Básica

VESTIBULAR

Calendário compatível com outras estaduais
Deve ser realizado em duas fases
continua...
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TEMA

DECORRÊNCIAS
Zerar em uma prova não determinante para o curso que o
candidato está prestando
ENEM – formas de utilização
Ingressar no SISU
Concepção avaliativa

uto
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Transparência na elaboração

r

VESTIBULAR

a re

ra

Para sistematizar o documento de resposta à comunidade acadêmica,
dividimos nos seguintes temas: assistência estudantil, aulas aos sábados,
avaliação dos cursos pelo INEP, avaliação de docentes, biblioteca, calendário acadêmico, carga horária na graduação, coordenação de curso, campus,
dependências, EAD, educação básica, evasão, expansão de cursos/turmas,
estágios, egressos, formação docente, formação discente, graduação, estrutura,
matrícula, mobilidade acadêmica, monitoria, técnico administrativo, Projeto
Político Pedagógico, programas e projetos, primeiro ano, regulamentação,
salas de aula, semestralização, vestibular e secretaria acadêmica.
A partir deste levantamento inicial, a equipe da Pró-reitoria sistematizou questões mais gerais e comuns e definiu pela necessidade de atuação em
sete pontos fundamentais, o que se chamou, pela primeira vez, nesta pasta,
“política de ensino”.
Pelo volume de temáticas e, considerando a abrangência de que cada
tema exig, a Pró-Reitoria de Graduação, após análise e debate acerca da demanda apresentada, encaminhou memorando com a proposta de agenda com
temáticas urgentes para que cada curso se manifestasse sobre possíveis soluções e sugestões diversas. Foi fundamental que os coordenadores de curso e
diretores de centro encaminhassem a construção de uma pauta e alimentassem
os debates com o máximo de informações e elementos para que as indicações
expressassem a compreensão de cada curso sobre os temas elencados. Para
cada tema, a PROGRAD encaminhou um documento que pretendia contribuir
com dados e informações e a participação foi importante, mas não homogênea,
tendo alguns cursos e centros se dedicado de forma mais efetiva que outros.
Nessa agenda questões mais emergenciais se resolviam com a participação dos
setores afetos e questões mais abrangentes foram debatidas mais amplamente.
Assim se desenhou, de forma inicial, a “política de ensino” da Prograd:

são

par
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Fonte: Dados Prograd, sistematização Equipe da Prograd/2012.
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QUESTÕES
REFERENTES
AO ENSINO DE
GRADUAÇÃO

RETORNO/INDICAÇÕES
(Síntese do que os cursos disseram)

PROPOSTAS / PLANEJAMENTO
Encaminhar para definição na primeira reunião
do COU de 2013:

2) Mais informações sobre
o SISU

r

uto

A Prograd organizou um evento com representantes do MEC/SISU e instituições Federais e
Estaduais que estão no sistema e enfrentam
problemas.
Como não há indicação de colocarmos todas
as nossas vagas no SISU, seguiremos fazendo
vestibular, portanto, que alterações este deverá
sofrer?
A. Única fase (sem nota de corte);
B. Duas fases em dias subsequentes.
A Prograd entende a necessidade de construirmos uma comissão para estudos acerca
da concepção pedagógica da prova.

a re

ra

3) Alterar o vestibular

E
ver dit
o

1. Indicação de manutenção do regime anual;
2. Semestralização de disciplinas, discutir
alterações:
3. Rever a resolução que limita em 25% a
semestralização de disciplinas;
4. O curso define percentual de semestralização entre 0-100% (altera o Regimento Geral
da Unioeste);

Observações:
O ingresso continua anual.
Não semestralizar os cursos com dupla entrada.
Semestralizar as disciplinas, retirando o limitador
de 25% com única entrada.

Ao definir pela Semestralização, o curso deverá
observar:

são

Semestralização
da oferta de
disciplinas

par

1. Regime semestral,
desde que tenha estrutura.

A. Fixar o semestre de oferta das disciplinas;
B. Reorganizar o PPP adequando à
semestralização;
C. Projetar a transição e incorporação do aluno
nas chamadas de vestibular;
D. Atentar-se para a criação de equivalências/
pré-requisitos.

continua...
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Forma de
Ingresso

A. Cada curso define seu percentual no SISU;
B. A política cota de 40% de egressos da escola
pública seria preenchida pelo SISU – fim da
isenção da taxa do vestibular;
C. Disponibilizar 51% das vagas, independente
das cotas.
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1) Aderir ao SISU com
percentuais
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PROPOSTAS / PLANEJAMENTO

1. Docente
A. Recepção de novos
docentes com oficinas,
com monitoria de docente
experiente.
B. Auto avaliação das práticas pedagógicas.
Avaliação dos discentes.
Os docentes devem receber o resultado da avaliação para reavaliar suas
práticas.
C. Equipe de apoio docente
Integração pedagógica e
Administrativa do recém-aprovado (RH).

A. Projeto de Integração Pedagógica e
Administrativa;
B. Recepção do docente ingressante – oficina pedagógica e informações administrativas
(PRORH);
C. Capacitação pedagógica para docentes –
sobretudo bacharéis;
D. Recuperação da função pedagógica das
instâncias colegiadas.
E. Plano de auto avaliação do curso:
F. PPP, estrutura, colegiado, diálogo com a
comunidade externa, pesquisa e extensão etc.
G. F. Docente: auto avaliação, avaliação do
pelo discente e por seus pares (passa pela
revisão da avaliação de desempenho);

ra

Assistência
Pedagógica
Docente e
Discente

1. Criação de ambulatórios
para docentes e discentes,
com criação de Núcleo
psicopedagógico

a re

2. Discente:
A. Cursos, atividades para
melhor adaptação;
B. Ampliação de bolsas de
monitoria;
C. Encontros de discussões
acadêmicas;
D. Criação de ouvidoria;
E. Criação de equipe para
apoio acadêmico, com recursos do SISU;
F. Assistência pedagógica
discente;
G. Criação de coordenadoria de assistência
estudantil.

par

são

Revalidação de
Diploma

1. Suspensão do processo
de revalidação, maiores
discussões.

uto
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RETORNO/INDICAÇÕES
(Síntese do que os cursos disseram)

E
ver dit
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QUESTÕES
REFERENTES
AO ENSINO DE
GRADUAÇÃO

Essas questões não se referem à nossa consulta sobre assistência pedagógica (com implicações de ensino-aprendizagem) mas sim
à Assistência Estudantil e está sendo encaminhada pelo gabinete junto à recém-criada
Coordenadoria de Assistência Estudantil que
promoverá o debate envolvendo os Campi.
A Prograd está construindo um projeto de
Assistência Pedagógica Discente, visando a
permanência do estudante com dificuldades
de acompanhamento dos conteúdos das disciplinas. Pretende-se iniciar em 2013 atividades de atendimentos às dificuldades com os
fundamentos de matemática.
A. Projeto de monitores – redefinir a monitoria vinculando ao percentual de evasão e
reprovação;
B. Assistência Pedagógica discente – programa
de atendimento para os conteúdos dos fundamentos das áreas básicas (proposta – estagiários dos cursos afins e softwares adequados);
C. Tutoria – envolvimento do aluno da Pós-graduação/ Orientador.
Sobre este ponto, entendemos que não tivemos
retorno consistente no conjunto dos cursos que
indicasse um diagnóstico suficiente.
Entendemos a necessidade de alteração da
resolução, porém retomaremos as discussões
nos conselhos superiores.
continua...
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1. Implantação de duas
matrículas por ano.

A matrícula é condicionada ao regime anual,
manter a readequação de matrículas no segundo semestre.

r

PROPOSTAS / PLANEJAMENTO

A. Implantação do ACADEMUS – Desktop,
Web Docente e Web Discente.
B. Definição dos próximos grupos a entrarem
no sistema;
C. Capacitação dos docentes;
D. Melhorias em andamento das condições
estruturais de tecnologia;
E. Ponto de apoio nos campi – Secretarias
Acadêmicas;
F. Avaliação constante para aprimoramento
do sistema;
G. Reorganização das equipes das S.A.s e
da estrutura.

Demanda do MEC e Programas de Ensino

H. Acompanhamento do Egresso – programa
ligado à Secretaria – On-line e/ou vinculado
ao colegiado de cada curso. Definir desenho.

a re

par
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Biblioteca

As bibliotecas estão se reunindo;
A definição de novo Planejamento será realizado pela Divisão de Biblioteca que assumirá
em 01/12;
Realizadas três reuniões gerais no ano;
Setor estabelecerá diálogo com cursos e
centros.

continua...
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- Multa da biblioteca não
deve ser em dinheiro, mas
em suspensão;
- bibliografia defasada;
- Criação de uma política
de recomposição e aquisição de acervo incluindo o
desbastamento/descarte;
- Integração da biblioteca
ao ensino de graduação
na aquisição, necessário
aprimorar sistema;
- Necessidade urgente
de concursos e testes
seletivos contratação de
funcionários;
- Aumento do acervo;
- Criação de política de digitalização de acervo, respeitando as leis de direitos
autorais;
- Implantação em todas
as bibliotecas um sistema
de catalogação que agregue as obras por área de
conhecimento.

uto

A. Realização de matrícula
on line;
B. Iniciar o ano letivo
com todos os alunos
matriculados;
C. Necessidade urgente de
sistema informatizado
Crítica: O ACADEMUS –
sistema acadêmico leva
o professor a acumular
funções.
Deve oferece diários de
classe em tempo.

ra

Secretaria
Acadêmica

RETORNO/INDICAÇÕES
(Síntese do que os cursos disseram)
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QUESTÕES
REFERENTES
AO ENSINO DE
GRADUAÇÃO
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PROPOSTAS / PLANEJAMENTO

Seja definido no PPP o
tempo máximo (o curso
pode ser integralizado dobrando o número de anos
do tempo regular)

O CEPE deverá se posicionar diante das indicações abaixo:
Orientação do CNE é a de que a instituição
define;
Avaliar o resultado a partir do Ato Executivo;
Alterar resolução;
A orientação da DEN é que seja o dobro do
tempo definido para a integralização regular.

uto
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Integralização

RETORNO/INDICAÇÕES
(Síntese do que os cursos disseram)

r

QUESTÕES
REFERENTES
AO ENSINO DE
GRADUAÇÃO

a re

ra

Entendemos que todas as ações implicariam diretamente, ou de forma
mediada, na permanência do estudante de graduação e passamos a perseguir
ações em todas essas dimensões.
As ações foram ocorrendo em paralelo, porém vale destacar os pontos
que, de forma mais determinante, democratizaram a universidade, no sentido
de acolher os estudantes que historicamente não chegavam ao ensino superior.
Assim, as questões do acesso e da regulação do ensino de graduação despontaram como aspectos que deveriam ser enfrentados em debates mais amplos
e profundos. A partir dessa constatação, a Prograd passa a desenvolver um
debate amplo sobre a forma de ingresso, particularmente a adesão ao SISU,
como forma de democratizar o ingresso de setores populares, sobretudo pelas
características do ENEM, e sobre as Diretrizes para o Ensino de Graduação da
Unioeste. Esses dois processos longos e importantes são analisados a seguir.

E
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Fonte: Dados Prograd, sistematização Equipe PROGRAD/2012.

par

Democratização do acesso

são

Até o ano de 2012, para o ingresso em 2013, o vestibular da Unioeste
era eliminatório, em suas duas fases, limitando o acesso de alunos ainda que
houvesse vagas para os cursos. O número de vagas não ocupadas, já no ingresso, naquele vestibular, foi de 323, o que corresponde a quase dez salas de
aulas. Considerando que ainda haveria evasão e reprovações que provocam
o atraso da conclusão, tínhamos uma situação bastante injustificável. O processo de debate acerca de ampla reforma do vestibular ganhou a dimensão
de reforma do ingresso com o debate de adesão ao SISU e, portanto, outra
forma de ingresso, além de otimização da ocupação de vagas remanescentes
iniciais e dos anos subsequentes por meio do processo de ocupação de vagas
remanescentes – PROVARE e do processo de ocupação de vagas ociosas –
PROVOU, quando se referiam a vagas do segundo ano em diante.
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O debate foi bastante acalorado e o maior argumento contra as mudanças
afirmava que com a democratização do acesso cairia a qualidade do aluno
ingressante e, por consequência, dos cursos. Havia também uma imensa resistência ao Sistema de Seleção Unificado – SISU, por discordâncias acerca da
metodologia do ENEM, dúvidas acerca de sua dimensão nacional e insegurança quanto à uma massiva ocupação de vagas por alunos de outros estados.
Procedemos a uma série de audiências para tratar de cada um desses
aspectos. As questões mais diretamente referentes ao vestibular foram sendo
encaminhadas pelo Conselho Pedagógico, instância representativa de todos
os campi e cursos, com representantes por área do conhecimento. Sobre o
SISU, ocorreram audiências abertas em que foram convidados pró-reitores de
graduação de duas estaduais que estavam no SISU, a Universidade Estadual
do Mato Grosso do Sul e Universidade Estadual do Norte Fluminense, que em
momentos diferentes se dispuseram a dialogar com a comunidade acadêmica
e com a gestão superior.
Tão logo se realizaram os debates sobre nossa vinculação ao SISU, também iniciamos um debate acerca de ações de assistência estudantil, sobretudo
com a possibilidade de acesso a recursos disponíveis para esse fim junto ao
Programa Nacional de Assistência Estudantil para as Universidades Estaduais
– PNAEST. Começava desse modo, o debate da Unioeste sobre um caminho
para a construção dos tão sonhados restaurantes universitários, que, em nosso
caso, deveriam ser em número de cinco. Todo esse debate ampliava a necessidade de enfrentarmos a urgente democratização da Universidade do ingresso
ao acolhimento dos estudantes. O movimento permitiu que nesse conjunto de
reformas ampliássemos as cotas de 40% para 50% de vagas em todos os cursos.
A resolução que trata das cotas na Unioeste as definia como uma reserva
de 40% de vagas, em todos os cursos, para alunos oriundos de escolas públicas
desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio. A mudança, que permitiu
ampliar essa política, passou a definir como candidato cotista todo egresso
do Ensino Médio público para concorrer a 100% das vagas ofertadas nos
processos seletivos, tendo estes, 50% de reserva.
Entendemos como um importante passo no caminho de tornar a universidade mais pública e democrática e pudemos enfrentar um difícil debate acerca
das resistências e de conservadorismos baseados em senso-comum quando
não em preconceitos arraigados acerca do risco de efetivamente cumprir a
função social da Universidade pública e gratuita.
O Conselho superior de Ensino Pesquisa e Extensão – o CEPE e o Conselho
Superior Universitário – o COU, bastante representativos das instâncias da comunidade acadêmica, foram os espaços de vitória desse amplo e democrático debate
em que pudemos ampliar a ocupação das vagas, garantindo que o investimento
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público fosse efetiva e plenamente valorizado no ingresso. Cumpre perseguir essa
eficiência na busca de políticas que permitam maior permanência e enfrentem a
evasão e a retenção que muitas vezes obriga que os alunos permaneçam muito
mais tempo para concluir seus estudos superiores, quando não se evadem.
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Considerando a necessidade de enfrentar o debate acerca a política de
ensino da Unioeste e, com vistas a encaminhar as demandas apontadas nos
levantamentos iniciais em cada Campus, a Prograd utiliza-se da metodologia
de Fóruns, inicialmente nos Campus e finalizando a construção da política
em um Fórum deliberativo geral. Nestes fóruns discutiu-se e deliberou-se
sobre modalidade de oferta de cursos, possibilidade de oferta de disciplinas
semestralizadas, avaliação da aprendizagem, projeto político pedagógico dos
cursos, carga horária e turno de funcionamento da instituição. O produto desse
processo consolidou-se nas novas Diretrizes para o Ensino de Graduação da
Unioeste, Resolução 138/2014-CEPE.
Questões como evasão, reprovação e dificuldade dos acadêmicos com o
fluxo nos cursos foram consideradas como desafios centrais para a comunidade
acadêmica. Enfrentar esses desafios de forma coletiva e democrática apontam
para a compreensão da responsabilidade social da universidade pública e o
compromisso de ampliar a permanência e conclusão dos cursos de graduação.
A revisão dessas diretrizes delineou-se como fundamental devido ao
seu caráter organizacional dos cursos de graduação, pois expressam a forma
como a instituição normatiza o funcionamento dos cursos, reverberando na
formação acadêmica. Alguns aspectos, como os direitos e deveres de docentes
e estudantes, pactuados coletivamente na perspectiva de ampliar as formas da
aprendizagem por meio de inúmeros pontos entre eles a implementação do
sistema acadêmico – ACADEMUS, possibilidade de semestralização da oferta
das disciplinas, as formas de organização dos planos de ensino, planejamento,
avaliação, prazos, recursos, entre outros, influem diretamente no percurso
acadêmico. Se a lógica indica que esse conjunto de regulamentações deva
favorecer o processo formativo, a realidade cotidiana demonstra que muitas
vezes ele é dificultado pela normatização. Superar essa incoerência, por meio
de um amplo debate, que teve a duração de dois anos, entre o levantamento
inicial, os fóruns locais, o fórum geral, as sistematizações coletivas e a aprovação pelo CEPE. A atualização das Diretrizes para o Ensino de Graduação
tornou-se uma demanda central da Prograd e incidiu em inúmeras outras
resoluções sobre o ensino, que foram readequadas, considerando o que se
definiu nas Diretrizes para o Ensino de Graduação, Resolução 138/2014.
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Em junho de 2013, a Prograd encaminhou uma proposta de atualização
dessas diretrizes, a partir de sugestões encaminhadas pelos Colegiados de curso
de Centros, entretanto, os docentes de um campus solicitaram a ampliação
desse debate em Fóruns que permitissem a participação de toda a comunidade
acadêmica, além dos docentes, tendo em vista a relevância da temática.
Os colegiados e centros realizaram tais estudos durante todo o primeiro
semestre e a Prograd coordenou a constituição de um grupo de trabalho a fim
de organizar fóruns locais em cada um dos cinco campus da Unioeste para
acolher demandas e encaminhamentos da comunidade acadêmica. Esses fóruns
ocorreram entre os meses de maio de junho de 2014. As contribuições provenientes destes fóruns, sistematizadas pelo grupo de trabalho foram compiladas
e serviram de subsídio para nova minuta de resolução, a qual foi apreciada por
um Fórum Geral, que contou com a participação de representantes de todos
os campus, antes de ser remetida ao CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão, para ser aprovada.
Os fóruns locais orientaram seu debate acerca da Resolução 287/2008 –
CEPE – Diretrizes para o Ensino de Graduação na Unioeste, a partir de oito
eixos, a saber: 1. Modalidade de oferta (possibilidade de oferta de cursos de
graduação na modalidade de Educação à Distância); 2. Semestralização da
oferta das disciplinas, com manutenção do regime anual; 3. Concepções de
ensino de graduação; 4. Nomenclatura do Projeto Político Pedagógico; 5.
Avaliação da aprendizagem; 6. Tutoria; 7. Carga horária e funcionamento
dos cursos; 8. Vestibular seriado. Outros aspectos acabaram por ser discutidos
nesses fóruns, entretanto não integraram a minuta das diretrizes de graduação,
tratando-se da mobilidade acadêmica, renovação de ingresso e matrícula. O coletivo do Grupo de Trabalho entendeu que estes aspectos deveriam ser tratados
em regulamentações específicas, o que ocorreu até o final do ano de 2015.
Os Fóruns constituíram-se em espaço democráticos e plurais de debate.
Toda a comunidade acadêmica foi convidada a participar, por meio de ampla
divulgação feita em cada campus. As contribuições de todos os fóruns locais
foram compiladas pelo Grupo de Trabalho. Observou-se que em relação a dois
aspectos não houve consenso: a modalidade de oferta e a nomenclatura dos
Projetos Político Pedagógicos. Estes foram remetidos a debate a apreciação
no Fórum Geral. Além destes pontos, a deliberação sobre a oferta semestralizadas das disciplinas dos cursos de graduação também foi remetida ao Fórum
Geral, embora houvesse consenso, devido ao seu impacto na organização da
instituição. Ainda, coube ao Fórum Geral aprovar a integralidade do texto
que foi encaminhado ao CEPE para aprovação.
Esse processo resultou em uma nova diretriz para os cursos de graduação
da Unioeste. Esta nova resolução – Res. 138/2014-CEPE, permite a oferta de
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20% dos cursos em Educação à Distância, além da oferta integral à distância
em casos específicos, a oferta da integralidade das disciplinas de um curso de
forma semestral, respeitando-se a deliberação do colegiado do curso e desde
que a oferta nesse modelo esteja assegurada no Projeto Político Pedagógico dos
cursos. Também se referendou que nomenclatura dos projetos de cursos sigam
sendo “Projeto político pedagógico” ao invés de “Projeto Pedagógico de Curso”,
por entender que a manutenção do termo “político” demarca uma compreensão
de educação, entendida como um ato político isento de neutralidade.
As novas diretrizes causaram impacto direto no percurso dos acadêmicos nos cursos, sobretudo no que se refere a mobilidade, a possibilidade de
oferta de percentual dos cursos à distância. Estes aspectos foram considerados
importantes para garantir a permanência dos estudantes por meio da inserção
de novas ferramentas que permitem o acompanhamento dos cursos de graduação, assim como facilitam a participação dos acadêmicos na enriquecedora
experiência de mobilidade nacional e internacional. Este aspecto era particularmente comprometido pela oferta anual de disciplinas, uma vez que a
oferta de disciplinas em instituições internacionais ocorre de forma semestral.
A comunidade acadêmica entendeu a atualização das Diretrizes do Ensino de Graduação como a construção efetiva de uma política para o ensino
de graduação que privilegie a permanência, o fluxo e a conclusão dos cursos.
O avanço nessa construção se deu pela atualização de outras resoluções,
diretamente impactadas pela Resolução 138/2014-CEPE. Este foi um novo,
longo e importante passo para ajustar as resoluções ao atendimento de demandas latentes da comunidade acadêmica. Um conjunto de dez resoluções
foi atualizado, são elas: Turnos de oferta de cursos de graduação, horário
de funcionamento, duração da aula e efetivo trabalho acadêmico; Projeto
Político-Pedagógico; realização de Matrícula; Educação à Distância; oferta
de Disciplinas; Avaliação da Aprendizagem, Revisão de Avaliação e Segunda
Chamada de Avaliação; Atividades Acadêmicas Complementares; Aproveitamento de Estudos; Sistema Acadêmico e de Planos de Ensino.
Outras decorrências foram se apresentando, no processo de revisão das
Diretrizes, como fundamentais, como por exemplo, a inserção de novos professores admitidos em concursos nos processos de ensino, sobretudo aqueles
sem experiência docente, o permanente debate pedagógico no interior dos
cursos, a discussão sobre a avaliação do processo de ensino nos cursos de
graduação, entre outros. A Prograd, que já havia, em 2012, nomeado um Assessor Pedagógico para compor a equipe da Pró-Reitoria, que se consolidou
como uma importante instância para o debate acerca da política de ensino e
outros encaminhamentos, teve seu direcionamento, a partir de 2014 para as
questões pedagógicas, referentes aos processos de ensino e aprendizagem.
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Assessoria pedagógica na PROGRAD
Em 2012 a Universidade, por meio da Resolução nº 116/2012- COU
criou o cargo de Assessor Especial da Direção de Campus com funções de
assessoria pedagógica. Entre as atribuições deste cargo destaca-se:
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A constituição da estrutura de cargos nas universidades estaduais do
Paraná exige uma alteração na legislação e uma proposta encontra-se aguardando deliberação na Assembleia Legislativa do Paraná. Assim, a alternativa
encontrada foi a nomeação por meio de cargo comissionado de um servidor
docente para – de forma provisória e um tanto precária assumir a tarefa desafiadora de pensar a assessoria pedagógica numa universidade multicampi com
o volume de cursos da Unioeste. Nos campus houve a criação dos cargos pelo
Conselho Superior, também aguardando a revisão da lei. E, embora os cargos
sejam ocupados nos Campus, havendo efetivamente um Assessor Especial,
o desempenho da característica pedagógica ainda revela dilemas, havendo
inclusive, uma precariedade na forma de ocupação do cargo, muitas vezes
por profissionais distantes do efetivo debate pedagógico, o que o coloca em
situação de fragilidade diante das opções políticas da gestão superior.
Para enfrentar as questões relacionadas ao ensino apontadas pelos Campus, a pró-reitoria solicitou nomeação em cargo comissionado de um assessor
pedagógico para a Prograd. Esta função foi desempenhada por, dois professores
entre 2012 e 201628, no ano de 2017, este cargo foi suprimido devido a cortes em
cargos em comissão na Instituição, permanecendo os assessores nos Campus.
O planejamento das ações dessa assessoria, no âmbito na Prograd,
deu-se colada às ações demandadas pela revisão da política de ensino, a
princípio ocupou-se de acompanhar as conversas iniciais no campus, depois
28

Edson Silva 2012-2013; Vanice Schossler Sbardelotto, 2014-2015.
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I – Assessorar a Direção Geral de campus nas atividades pedagógicas que
envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão e outras, de acordo com as
determinações superiores e da Direção Geral do Campus;
II – Assessorar a Direção Geral de campus nas relações entre as coordenações de curso, Centros e a Direção Geral do Campus, referentes a
encaminhamentos que envolvam o aspecto pedagógico dos processos
e de substituições outras, considerado as relações deste trabalho sob os
aspectos da docência e técnico-administrativos;
[...]
IV – Assessorar a Direção Geral de campus quando da promoção de atividades pedagógicas voltadas aos cursos de graduação, pós-graduação e
Centros (UNIOESTE, 2012, p. 1 e 2).

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
e relfexões entre movimentos internacionais

189

em coordenar o Fórum que resultou na revisão das Diretrizes, na participação
no debate acerca da revisão do ingresso e por último, na atenção às questões
pedagógicas ligadas ao fazer docente.
As ações e planejamento em relação a essa Assessoria na Prograd:
AVANÇOS 2012 -2014

r

DIFICULDADES
2012 - 2014
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METAS
2012 -2014

uto

DOCENTES

- Consolidação Do diálogo
com os Assessores dos campi;
- Parceria na construção do
Fórum das Diretrizes de Ensino de Graduação (locais e
geral)
- Intensificar uma política de
atendimento pedagógico aos
docentes;

ra

2014-2015

- Recepção dos novos docentes (32º CP);
-Acompanhamento dos docentes do 31º E 32º CP nos
campi – por demanda
- Programa de Formação Docente e Assistência
Pedagógica
- Oficinas com docentes dos
primeiros anos de todos os
cursos – construídas em interlocução com os centros com
objetivo de atacar a evasão
inicial – objetiva refletir sobre
a compreensão acerca do
calouro enquanto egresso do
Ensino Médio e os desafios de
se construir universitário. A oficina aponta as ações docentes
e indica construção de agenda
formativa para o colegiado;
- Acompanhamento pedagógico a professores, colegiados
e centros por demanda;
- Criação da Assessoria pedagógica da Prograd;
- Recepção aos professores
contratados em concursos
públicos;
- Acompanhamento pedagógico a professores, colegiados
e centros por demanda.

a re

- Abertura do diálogo
sobre a formação continuada dos docentes
da Educação superior
junto aos Centros e
Colegiados;
- Dificuldade de compreensão da proposta
de intervenção da Assessoria Pedagógica da
PROGRAD;
- Desarticulação na atuação dos Assessores Pedagógicos dos Campus;
- Pouca visibilidade da
Assessoria Pedagógica
da Prograd junto aos Colegiados e docentes.
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a. Assessoria
Pedagógica
dos Campi

b. Assessoria
Pedagógica
ao docente

METAS 2015
- 2018

Desenvolver
ações de recepção
aos docentes ingressantes na instituição via concurso
público ou teste seletivo simplificado;
Desenvolver
ações assessoria
aos Colegiados e
Centros, em colaboração com os Assessores Pedagógicos dos Campus;
- Desenvolver, em
colaboração com
os
Assessores
Pedagógicos dos
campus,
ações
de formação continuada dos docentes, atendendo
a demandas dos
próprios docentes,
dos Centros e da
Prograd.
- Acompanhar dos
docentes ingressantes, no sentido
de dirimir dúvidas
quanto à sua atuação docente.

Fonte: Dados Prograd, sistematização Liliam Faria Porto Borges e Vanice Schossler Sbardelotto.
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a)
b)
c)

Formação continuada
Participação na reelaboração das regulamentações de ensino de
graduação da Unioeste;
Assessoramento pedagógico individual à professores;
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No início dos anos de 2013 e 2014, a equipe da Prograd em parceria com
a Proex, Proppg e Proplan, realizaram Encontros Pedagógicos com Docentes
ingressantes por concurso público, de todos os campus. Nesses encontros foi
exposto aos docentes ingressantes, o conjunto de regulamentações internas
das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mesmo com limites de tempo
e material, esta foi uma atividade bem avaliada pelos docentes ingressantes
que afirmaram, em formulário de avaliação, que a atividade se constituiu
em importante momento para conhecer de forma geral, o funcionamento da
instituição. Essa ação começava a delinear a ação da Assessoria Pedagógica
da Prograd em parceria com os demais Campus.
Também no ano de 2013, finalizando em agosto de 2014, o Assessor
Pedagógico foi importante articulador dos Fóruns para construção da política
de ensino da Unioeste, que resultou na Resolução 138/2014-CEPE, Diretrizes
para o Ensino de Graduação na Unioeste.
Ao findar essa tarefa de revisão da Diretriz de Ensino de Graduação, houve
a troca do Assessor Pedagógico da Prograd e uma terceira etapa foi iniciada:
a do atendimento de demandas mais imediatas e próximas dos docentes. Com
isso, elegeu-se iniciar um diálogo com os docentes que ministravam disciplinas nos primeiros anos do curso de graduação, por entender que diversos
problemas relacionados ao fluxo dos estudantes nos cursos de graduação se
iniciam tão logo eles adentram ao espaço da Universidade, completamente
diverso das experiências estudantis da Educação Básica. Sem minorar as
dificuldades em anos posteriores, optou-se por este público.
A metodologia para realização deste trabalho contou com um primeiro
momento de planejamento de como o trabalho seria desenvolvido, contando
com a participação da equipe da Prograd, posteriormente esse planejamento
foi apresentado aos assessores pedagógicos dos campi e por fim, apresentado
aos Diretores de Centros e coordenadores dos cursos de graduação. Após todos
os ajustes, esses encontros, chamados de “Oficinas Pedagógicas” passaram a
ser desenvolvidas. Estas oficinas foram ministradas no ano de 2015, ainda que
não tenha sido este o único foco de atividades da Assessoria Pedagógica da
Prograd, conforme segue no registro do Relatório da Assessoria Pedagógica
da Prograd em 2015,
Atividades desenvolvidas:
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Apoio, interlocução e suporte à Pró-reitora, à Diretoria da Prograd
(Diretoria de Assuntos Acadêmicos, Diretoria de Ensino e Vestibular), Colegiados e Centros dos Campus da Unioeste;

Detalhamento das atividades:

r

Formação continuada: “Oficina: O ingresso no Ensino Superior”
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A formação se desenvolveu por meio de 14 encontros nos Centros dos
cinco campus, envolvendo 141 professores que atuam nos primeiros anos
dos cursos de graduação dos Centros de Ciências Humanas, Ciências Sociais
Aplicadas dos Campus de Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Cascavel, Ciências da Saúde, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Médicas e Farmacêuticas, Ciências Exatas e Tecnologias, De Educação Comunicação e Artes,
De Engenharia e Ciências Exatas, De Educação, Letras e Saúde, De Ciências
Agrárias, De Ciências Humanas, educação e Letras, De Ciências Humanas e
Sociais, De Engenharia e Ciências Exatas.
Nestes encontros a discussão com os docentes dos primeiros anos,
coordenadores de cursos e Diretores de Centros versou sobre o processo
de início do curso de graduação, grande desafio para os docentes e para os
recém-ingressados. Essa escolha de público e temática justificou-se pelo
elevado índice de reprovação e abandono dos jovens logo no início do curso,
constatados por meio do sistema de registro acadêmico, situação com diversas
hipóteses e que são reconhecidas e enfrentadas – ou negadas, em muitos casos,
apenas pelos docentes dos primeiros anos, pois os alguns desses estudantes
não prosseguem nos cursos.
As causas mais aventadas são relacionadas aos estudantes, como baixo
acúmulo de conhecimentos prévios, falta de maturidade na escolha do curso,
dificuldades financeiras. O que se propôs nesses encontros foi um debate com
os docentes sobre essa realidade. Quem é o estudante que ingressa? Como
se formou estudante? Quantos jovens de 18 à 24 anos podem, efetivamente,
cursar uma graduação pública e gratuita? Nesse caminho, foram apresentados
dados estatísticos que evidenciam o baixo percentual de jovens que concluem
o ensino médio, a necessidade destes jovens de trabalharem enquanto estudam,
entre outros aspectos que influenciam diretamente na formação do egresso do
ensino médio. Considerando que este é o ingressante da educação superior,
faz-se necessário admitir as dificuldades acumuladas por ele ao longo do seu
processo formativo, tanto no que se refere ao domínio efetivo de conteúdo,
quanto ao processo de estudo e aprendizagem desse jovem decorrente no
formato da educação básica, distante dos “ideais” de estudante autônomo
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que se espera na educação superior. A síntese desses encontros foi de que
esta é uma situação complexa para os jovens e para a instituição, mas de que
é preciso encontrar os meios para formar o acadêmico que se espera, através
de um processo de ensino que considere a transição da educação básica para a
educação superior como uma importante etapa de formação, que pode ocorrer
logo no início dos cursos.
Estes encontros não possibilitaram o esgotamento desse debate, mas
constituíram-se em importantes momentos de problematização, debate e
diálogos sobre o processo de ensino na educação superior. Ensejou inúmeros
outros encontros que foram realizados no nível dos colegiados e resultaram, em
alguns casos, em revisão de projetos políticos pedagógicos, em estratégias coletivas combinadas para enfrentar, no âmbito da instituição, essa problemática.
Restou evidente também que as condições concretas dos estudantes impõem,
muitas vezes, duras barreiras para o prosseguimento do curso de graduação.
Após essa etapa de encontro com docentes por Centro de lotação, iniciou-se na Prograd, por meio da Assessoria Pedagógica, o planejamento do I
Encontro de docentes da Unioeste. Este encontro foi realizado no início do
ano de 2015 e teve participação de docentes de todos os campus da Unioeste.
O Professor Doutor Ricardo Ramos Fragelli, da UnB, convidado para a conferencia trazia um debate emblemático – as estratégias docentes para a garantia
do aprendizado dos estudantes, discutiu com os docentes da Unioeste sobre
formas metodológicas de ensino nos cursos de graduação. Apresentou a metodologia – “Trezentos” – que vem desenvolvendo nos cursos de engenharia
daquela universidade e que tem resultado no aumento de aprovação dos estudantes, em disciplinas tidas como complexas, como a de Cálculo. Além dessa,
houveram outras duas mesas temáticas, sobre avaliação na educação superior
e sucesso e permanências dos jovens na educação superior. Além dessas ações
que visavam discutir os aspectos pedagógicos com os docentes, a Assessoria
Pedagógica na Prograd teve um papel importante no assessoramento pedagógico individual à professores, por meio de atendimento e encaminhamentos
de denúncia da ouvidoria, assessoria à Pró-reitora, à Diretoria da Prograd
(Diretoria de Assuntos Acadêmicos, Diretoria de Ensino e Diretoria do Concurso Vestibular), Colegiados e Centros dos Campus da Unioeste, por meio
de participação em reunião de colegiado do curso de Letras e Enfermagem,
participação em reunião do conselho pedagógico do Vestibular, participação
em Fóruns, encontros e Seminários representando a Prograd.
Ainda, durante os anos de 2014 e 2015, a Assessoria Pedagógica estabeleceu vínculos com a Diretoria de Ensino da UFFS – Laranjeiras do Sul
e Unila. Esses debates conjuntos permitiram perceber que a necessidade de
assessoramento pedagógico na Educação Superior ultrapassa necessidade
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Conclusão

Ao longo de pouco de mais de quatro anos de articulação na Prograd da Unioeste foi possível avançar em aspectos importantes para o
ingresso e permanência dos setores populares nesta Universidade. Os
avanços podem ser considerados de forma mais significativa na alteração
do Vestibular, que passou a ser classificatório e não mais eliminatório; na
adesão ao SISU, na reformulação das Diretrizes de Ensino de Graduação;
nos encontros e formação dos docentes; na implantação de um sistema de
gestão acadêmico que permite aos discentes o acompanhamento on line
da sua vida acadêmica e permite também, por parte da coordenação dos
cursos e da gestão superior, o acompanhamento de permanência e evasão
dos estudantes – possibilitando o acesso a um inúmero leque de informações e dados. Com isso é possível que se desenvolvam ações na medida
em que se percebam problemas no processo formativo do estudante. Com
os recursos do PNAEST foi possível implantar no ano de 2017os, tão esperados, restaurantes universitários e toda decorrência de ampliação das
condições da permanência que isso representa.
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locais, se colocando com uma possibilidade para as universidades debaterem
e avançarem na qualificação do processo de ensino e aprendizagem nos cursos
de graduação.
A avaliação deste percurso indica que a necessidade constante de atualização das políticas de ensino deve responder ao necessário ajuste da forma
organizativa da Universidade em reposta a demandas sociais e sobretudo, na
democratização do aceso e do cumprimento de sua função social e sua missão
como instituição pública, multicampi, é produzir, sistematizar e socializar
o conhecimento, contribuindo com o desenvolvimento humano, científico,
tecnológico e regional, comprometendo-se com a justiça, a democracia, a cidadania e a responsabilidade social, conforme seu Projeto Político Institucional.
Não obstante a flagrante necessidade de institucionalização da Assessoria
Pedagógica, no âmbito da Instituição, como espaço de debate das questões
pedagógicas que envolvem, para além das questões burocráticas, o fazer nos
cursos de graduação, esse espaço não se consolidou na estrutura universitária.
Era, desde 2012, mantido a partir de “cargo em comissão”. Este cargo que
possibilitava a manutenção de um docente nessa função da Prograd, foi extinto
no final do ano 2016, devido a cortes orçamentários. Ainda existem assessores
especiais nos campi, mantidos a partir da Resolução nº 116/2012- COU, sem,
no entanto, haver uma ação sistemática no âmbito da Unioeste que unifique
e dê coesão para essas ações.
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A despeito das flagrantes necessidades de políticas de assistência estudantil, de apoio ao docente e ao discente, que ainda persistem na Unioeste,
o avanço, ainda que modesto, impactou no ingresso, que chega ao índice de
97% de ocupação das vagas, na ampliação da ocupação democrática dessas
vagas, na atenção a questões referentes ao ensinar e ao aprender, como o
coração da vida universitária.
A atenção aos setores populares com vistas ao seu ingresso e permanência
são aspectos que requisitam ações permanentes da comunidade acadêmicas,
para o enfrentamento da exclusão, seja ela por meios curriculares, de acúmulo
de conhecimentos ou por meio de carência socioeconômicas.
Perseguir uma sociedade mais justa passa, necessariamente, pela formação superior de seus cidadãos em condições cada vez mais igualitárias, o
que exige o fortalecimento de políticas sociais, de políticas educacionais e
da perspectiva da equidade na formulação dessas políticas.
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POLÍTICA DE IMPLANTAÇÃO DAS COTAS
INDÍGENAS E SITUAÇÃO ATUAL DA
AÇÃO AFIRMATIVA NA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

uto

Paulo Humberto Porto Borges
Juliana Poltronieri

a re

ra

O presente trabalho tem como objetivo analisar a política pública que
determina as cotas indígenas nas universidades estaduais do estado do Paraná
e, em especial na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).
Neste sentido, na tentativa de debater e compreender esta política,
inicialmente, abordaremos os conceitos de igualdade, equidade e política
pública para possibilitar uma melhor definição de ação afirmativa. Em
seguida, abordaremos brevemente o surgimento destas políticas na perspectiva do movimento indígena e de que forma esta demanda chega ao
estado do Paraná.
Posteriormente, analisaremos os dados referentes à UNIOESTE, em
relação à presença indígena na universidade, a partir da análise documental
dos relatórios dos vestibulares indígenas e do histórico dos acadêmicos na
referida instituição, assim como as implicações desta política afirmativa, e
os seus resultados em termos de não terminalidade, permanência e formação.
Destacamos que no decorrer de nossa pesquisa, faremos uso do conceito de
“não terminalidade”, que difere-se de “evasão”, pois evasão trata daqueles,
que por um motivo ou outro, simplesmente, abandonam a universidade para
não mais voltar aos bancos acadêmicos. Por outro lado, a não terminalidade
são aqueles que trancam temporariamente a matrícula, podendo ou não terminar o curso. Este último conceito é mais confiável para fins de análise e já
traz dentro si a própria evasão.
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Introdução

Conceito de equidade ou igualdade?
Antes de nos determos especificamente no conceito de ação afirmativa, é importante especificarmos melhor o conceito de política pública.
Primeiramente, é necessário esclarecer que o Estado foi criado para
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[...] as políticas públicas emanadas do Estado anunciam-se nessa correlação
de forças, e nesse confronto abrem-se as possibilidades para implementar
sua face social, em um equilíbrio instável de compromissos, empenhos e
responsabilidades (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2002, p. 8).
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Assim sendo, as políticas públicas são construídas a partir destes quesitos
e destas variáveis, sem do sempre fruto da dinâmica de classes e resultado
possibilidade de mobilização dos setores populares e seus órgãos representativos como partidos, sindicatos e movimentos sociais. As variações das
políticas públicas assim como sua amplitude e alcance serão determinadas
por este diapasão da luta social. Neste caso, a depender das tensões e das
lutas políticas o estado poderá ser mais ou menos sensível as demandas e
reivindicações de classe.
Por conseguinte, as ações afirmativas se caracterizam como sendo uma
forma de política pública, ou seja, o Estado, na tentativa de regular estas tensões
de classe que estão constantemente em oposição. Entretanto, é fundamental
a clareza de que entendamos que dialeticamente, os avanços de direitos da
classe trabalhadora, não são apenas “concessões” deliberadas do capital, mas
também, acumulo de conquistas e lutas desta mesma classe. É necessário
compreender a política pública, a partir deste cenário, pois ela é resultado,
não apenas de “concessão”, mas também, de avanço da classe trabalhadora.
E as políticas afirmativas, sejam elas quais forem, não fogem a esta regra.
Na visão de Britto (2011), as ações afirmativas se direcionam a determinados grupos discriminados socialmente. Estas têm por objetivo criar
mais oportunidades e colocá-los em situação de igualdade para que possam
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assegurar uma liberdade regulada, no sentido de controlar as contradições existentes no seio da sociedade, que se revelam nos interesses
antagônicos de classes. Entretanto, este controle nunca se dá de forma
imparcial, neutra ou equilibrada, pois o Estado sempre pertence à uma
determinada classe, neste caso a classe hegemônica. No Modo de Produção Capitalista não é diferente, e o Estado, por pertencer à burguesia,
regula na perspectiva de classe as relações contraditórias e antagônicas
entre os detentores dos meios de produção e o proletariado (detentor
somente de sua força de trabalho).
Nesta lógica de Estado e de perspectiva de classe, as políticas
públicas se caracterizam como sendo um conjunto de atividades, que
de certa forma, são atribuídas ao estado moderno capitalista, ou que
derivam dele mesmo.
Reafirmando o escrito acima, conforme Shiroma, Moraes e Evangelista, (2002),
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competir com outras pessoas. Contudo, é necessário destacar que as ações
afirmativas estão mais envolvidas com o conceito de equidade, ou seja,
usar de imparcialidade para reconhecer o direito de cada um. Portanto, é
necessário adaptar a regra para um determinado caso específico, oferecendo
um tratamento diferenciando, conforme a necessidade que cada indivíduo
apresenta. É por este fato, que as ações afirmativas também são conhecidas
como discriminação positiva. Deste modo, são ações que visam por meio
de um tratamento desigual, encontrar maneiras para que os sujeitos possam
ter acesso ao direito que lhes foi historicamente negado. Definitivamente,
o termo “equidade” não está de acordo com o termo “igualdade”, pois
conforme o termo, igualdade é dar um tratamento igualitário para todos, é
tratar uniformemente.
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Em relação ao estado do Paraná, já se observava certa procura ao ensino
superior na década de 90 por parte dos jovens Kaingang e Guarani, no entanto,
tratava-se de estudantes indígenas, que concluíam o ensino médio em escolas
públicas ou em cursos de formação de jovens e adultos, e que tentavam cursar
o ensino superior em instituições privadas de ensino. Deste modo, conforme
Amaral (2011) destaca, o acesso dos povos indígenas ao ensino superior
ocorria somente desta forma, até quando foi instituído o vestibular dos povos
indígenas do Paraná, por meio da Lei Estadual nº13.134 no dia 19 de abril de
200. Entretanto, para a elaboração do projeto de lei não se realizou consulta
alguma às lideranças de comunidades indígenas, e, mesmo assim, a lei foi
sancionada pelo então governador Jaime Lerner, filiado ao Partido da Frente
Liberal (PFL).
Se tratando da Lei Estadual que institui os vestibulares específicos para
indígenas no Estado paranaense, a Lei Estadual nº 13.134 de 19 de abril de
2001, apresenta o seguinte:
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Surgimento do movimento indígena no estado do Paraná e das
cotas indígenas

Art.1º. Em todos os processos de seleção para ingresso como aluno em
curso superior ou nos chamados vestibulares, cada universidade instituída
ou criada pelo Estado do Paraná deverá reservar 3 (três) vagas para serem
disputadas exclusivamente entre os índios integrantes das sociedades
indígenas paranaenses. [...] Art. 2º. Compete a Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em conjunto com as Universidades
envolvidas, editar as regras para o preenchimento das vagas, determinação
dos cursos, seleção dos candidatos e estabelecer as demais disposições no
cumprimento do disposto no antigo anterior (BELO, 2008, p. 4).

200

Análise das cotas indígenas na Unioeste
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Primeiramente, é importante ressaltar que a pesquisa sobre a UNIOESTE
ocorreu por meio do estudo documental dos relatórios dos vestibulares específicos, ocorridos no Paraná, desde o ano de 2002 até o ano de 2015. Procuramos, deste modo, identificar quantos alunos optaram por cursos ofertados
pela UNIOESTE, bem como, quais são os cursos escolhidos e quais as etnias
que concorrem.
Em vista disso, é necessário destacar que a UNIOESTE29 já sediou dois
vestibulares. O III vestibular específico, ocorrido no ano de 2003, e o IX
vestibular indígena, que ocorreu no ano de 2009, sendo que, a referida instituição organizou e também planejou a XVI edição do Vestibular dos povos
indígenas do Paraná.
Por conseguinte, é necessário ressaltar que até o ano de 2005, a lei
vigente era a nº 13134/2001, estabelecendo assim a oferta de três vagas por
universidade estadual, sendo que em 2004, a Universidade Federal do Paraná
(UFPR), começou a participar do processo seletivo para o ingresso de estudantes indígenas disponibilizando 10 vagas para os alunos. Entretanto, desde
2006, a lei vigente passou a ser a nº 14995/2006, instituindo assim a reserva
de 06 vagas por instituição estadual.
29

Esta pesquisa se iniciou antes da conclusão do XVI Vestibular Indígena do Paraná, devido a esse motivo o
referido vestibular específico não foi estudado neste trabalho, ainda que tenhamos acompanhado de perto
sua execução.
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Segundo Amaral (2011), no dia 15 de abril de 2004, realizou-se uma reunião na sede da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em que se discutiu a
possibilidade da Secretaria de Estado e Educação do Paraná (SEED) instituir
um curso de magistério voltado para a formação de professores indígenas.
Partindo deste ponto, os docentes da UFPR apresentaram a ideia de implantar algumas vagas para alunos indígenas em seu processo seletivo, sendo
que, dia 24 de setembro de 2004, foi assinado um convênio de nº 502/2004,
formalizando a integração da referida instituição de ensino nos vestibulares
indígenas paranaense, disponibilizando vagas não somente para candidatos
residentes Paraná.
Também, no ano de 2006, conforme Belo (2008) destaca, institui-se uma
Lei Estadual, destacando o aumento dos números de vagas nas universidades
para os alunos indígenas, sendo que, com esta determinada lei, nº 14.995,
de 9 de janeiro de 2006, asseguram-se seis vagas como cotas indígenas em
todos os vestibulares de instituições de ensino superior do estado do Paraná.
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Visando agora os dados obtidos com os relatórios dos vestibulares específicos do Paraná, em relação ao I Vestibular Indígena ocorrido no ano de
2002, sediado pela UNICENTRO no município de Guarapuava, o referido
concurso obteve 51 inscrições, porém apenas 49 candidatos realizaram o
processo seletivo. Sendo assim, destes 49 candidatos, 01 escolheu a Universidade Estadual do Oeste do Paraná como primeira opção, 07 candidatos
escolheram a instituição de ensino como segunda opção, e 04 candidatos
como terceira opção de instituição. Deste modo, de acordo com o Gráfico
01, o número de candidatos que optaram pela UNIOESTE como instituição
de ensino na primeira, segunda e terceira opção totalizam um número de 12
candidatos inscritos.
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Gráfico 01 – Total de candidatos inscritos em primeira, segunda
e terceira opção na UNIOESTE no I vestibular específico30

Fonte: Gráfico construído pela autora (2016).

são

Em relação aos cursos escolhidos, como mostra o Gráfico 02, dos 12
candidatos, 01 aluno se inscreveu para o curso de fisioterapia, 01 candidato
para o curso de administração, 02 candidatos para o curso de medicina, 04
candidatos para o curso de pedagogia, sendo que os outros04 candidatos
optaram pelo curso de enfermagem.

30

Gráfico baseado em informações disponíveis no relatório do I Vestibular Específico – Pró reitoria de Graduação (UNIOESTE, 2002).
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Fonte: Gráfico construído pela autora (2016).
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Entretanto, destes 12 candidatos, havia apenas vagas para três. Deste
modo, foram classificados os três com melhor pontuação. Portanto, em primeiro lugar, classificou-se um candidato do curso de pedagogia; em segundo
lugar, o do curso de fisioterapia; e, em terceiro lugar um (a) do curso de
pedagogia. Porém, este último (a) classificado (a) desistiu da vaga três dias
depois da matricula, alegando que tinha três filhos e que o marido desejava
que esta estivesse com os mesmos. Diante da situação, a vaga foi estendida a
um candidato do curso de enfermagem, que também desistiu do curso antes
mesmo de terminar o primeiro semestre, alegando que estava passando por
dificuldades financeiras. Quanto ao primeiro candidato, um acadêmico do
curso de pedagogia, desistiu por não conseguir acompanhar o curso devido
ao acúmulo de faltas, e, quanto ao acadêmico do curso de fisioterapia, o
mesmo não faltava às aulas, porém considerou as disciplinas muitos difíceis
e desistiu do curso.
Em relação à etnia dos referidos acadêmicos, os quatro indígenas
pertenciam a etnia Kaingang e conforme apresenta o Gráfico 03, dois deles
residiam na Terra indígena de Rio das cobras, e os outros dois na área indígena
de Mangueirinha.

31

Gráfico baseado em informações disponíveis no relatório do I Vestibular Específico - Pró reitoria de Graduação (UNIOESTE, 2002).
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Gráfico 02 – Porcentagem dos cursos da UNIOESTE escolhidos pelos candidatos31
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Fonte: Gráfico construído pela autora (2016).
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É importante destacar que ao ingressarem na UNIOESTE, os calouros
indígenas receberam explicações sobre o calendário acadêmico, a questão
da avaliação e da rotina de aulas. Também, foi apresentado o espaço físico
da universidade, entretanto, a universidade não dispõe de moradia para
os estudantes, mas realiza uma mobilização, juntamente, à igreja católica
para que famílias possam acolher estes estudantes durante os primeiros
meses de aula. Depois desse período inicial de adaptação e reconhecimento
da cidade do campus em que estuda, o acadêmico deveria procurar uma
moradia própria, os quais, na maioria das vezes, acabam dividindo aluguel
com outros colegas.
Se tratando do II vestibular específico, ocorrido na Universidade Estadual de Londrina, o referido processo seletivo contou com 63 inscrições
homologadas, sendo que, destes 63 candidatos, 09 optaram por cursos
da UNIOESTE.
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Gráfico 03 – Percentual da área indígena dos
candidatos classificados na UNIOESTE32

32

Gráfico baseado em informações disponíveis no relatório do I Vestibular Específico - Pró reitoria de Graduação (UNIOESTE, 2002).
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Fonte: Gráfico construído pela autora (2016).
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Em relação aos cursos escolhidos, destes 09 candidatos que optaram
pela UNIOESTE como primeira opção de instituição, 01 escolheu o curso de
Direito no período matutino, 02 escolheram Enfermagem em período integral, 01 escolheu Farmácia em período integral, outro Geografia em período
noturno, 02 escolheram Educação Física em período matutino e os outros 02
escolheram Informática em período integral.
Se tratando do campus do curso escolhido, os dois candidatos do curso
de enfermagem, o candidato ao curso de farmácia e os dois candidatos ao
curso de informática escolheram o campus de Cascavel, o candidato que optou
pelo curso de Direito escolheu o campus de Francisco Beltrão, o candidato
que escolheu o curso de Geografia optou pelo campus de Marechal Candido
Rondon e, por fim, os dois, que optaram pelo curso de Educação Física, escolheram o campus situado na extensão de Santa Helena.
Entretanto desses 09 candidatos, apenas 03 se classificaram, sendo este o
limite de vagas, destes 03 classificados, o primeiro optou por cursar informática, porém desistiu do curso, pois não conseguia acompanhar as disciplinas
que tinham como base os conhecimentos de matemática, acumulou também
muitas faltas, pois, quando visitava sua comunidade indígena, ficava vários
dias longe da universidade. O segundo classificado optou pelo curso de enfermagem, porém também não concluiu o curso, desistindo no final do segundo
33

Gráfico baseado em informações disponíveis no relatório do II Vestibular Específico - Pró reitoria de Graduação (UNIOESTE, 2003).
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Gráfico 04 – Percentual de candidatos (as) inscritos
em primeira opção na UNIOESTE33
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Gráfico 05 – inscritos (as) na UNIOESTE em 1º, 2º e 3º opção34
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ano, devido a dificuldades financeiras. A terceira classificada optou por cursar
informática, porém não concluiu o curso, desistindo no segundo ano, devido
a dificuldades com o ensino de matemática e ter ficado gestante de um colega
de república, que também é indígena, sendo que os três acadêmicos estudavam
no campus de Cascavel, e pertenciam a etnia Kaingang, dos quais, dois deles,
moravam na área indígena de Mangueirinha e um deles em Rio das Cobras.
Segundo o histórico dos acadêmicos indígenas, vendo a dificuldade que
os acadêmicos indígenas acabam enfrentando com disciplinas que abordavam
conteúdos matemáticos, foi organizado um projeto pela UNIOESTE, que visava abordar o ensino de matemática básica para os acadêmicos ingressantes
aos cursos de graduação, o qual foi coordenado pela professora Clecimara
da Silva Medeiros, com o intuito de fornecer alguns conceitos matemáticos
aos alunos.
De acordo com o relatório do III vestibular específico, ocorrido na Unioeste, no campus de Cascavel, este teve 50 inscrições homologadas, sendo
que destas 50 inscrições, 11 candidatos no total escolheram a Unioeste como
primeira, segunda e terceira opção de Universidade.

Fonte: Gráfico construído pela autora (2016).

Conquanto, dessas 11 inscrições, 05 candidatos (as) optaram pela UNIOESTE como primeira opção, com cursos de Odontologia, Medicina e Direito,
isto é, 10% dos 50 candidatos (as). Já em segunda opção, quatro candidatos
34

Gráfico baseado em informações disponíveis no relatório do III Vestibular Específico - Pró reitoria de Graduação (UNIOESTE, 2004).
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(as) optaram pela Universidade, com cursos de Administração, Enfermagem,
Ciência da Computação e Serviço Social, deste modo, 08% dos 50 candidatos.
E, por fim, em terceira opção duas pessoas optaram pela instituição de ensino,
ou seja, 04% dos 50 candidatos, concorrendo ambos pelo curso de Medicina.
Em se tratando dos candidatos classificados (as) no limite de vagas,
no caso três, o primeiro classificado cursava direito no campus de Francisco Beltrão, era pertencente à etnia guarani, advindo da terra indígena
de Rio das cobras, entretanto, de acordo com os familiares, o acadêmico
se envolveu com álcool e foi assassinado em abril 2004. A segunda classificada cursava medicina no campus de Cascavel, e segundo o relatório
era mestiça Xogleng, advinda da terra indígena de Rio das Cobras, porém
não conseguiu acompanhar o curso por dificuldades com as disciplinas
e por acúmulo de faltas, entretanto o fato que levou a desistência foi a
saúde do esposo. O terceiro acadêmico classificado cursava odontologia
no campus de Cascavel, pertencente à etnia Kaingang e advindo da terra
indígena Rio das Cobras, desistiu em abril do ano de 2005, por causa de
seu casamento, deste modo, um quarto classificado ocupou uma das vagas
ociosas, sendo assim, este quarto acadêmico era pertencente a etnia Kaingang e oriundo da área indígena de Mangueirinha, cursou durante dois
meses odontologia no campus de cascavel, mas desistiu, pois considerou
as disciplinas difíceis, mesmo participando de monitorias, e também pela
dificuldade em adquirir os materiais necessários para as aulas práticas.
O IV Vestibular indígena do Paraná ocorreu em Maringá, contando
com 120 inscrições homologadas, das quais, 16 candidatos (as) no total
optaram pela UNIOESTE, incluindo a 1º, 2º e 3º opção, o que resulta em
13,33% dos candidatos. Embora apenas 02 candidatos (as) optassem pela
Universidade como 1º opção, ou seja, 1,66% dos candidatos (as), cinco
candidatos (as) como 2º opção, ou seja, 4,16% dos candidatos (as), e, por
fim, nove candidatos (as) como 3º opção de instituição de ensino, totalizando assim 7,5% dos candidatos (as).
Com relação aos cursos escolhidos pelos 16 candidatos (as), como
mostra o gráfico cinco, três deles (as) escolheram enfermagem, dois candidatos (as) optaram por Medicina, outros dois por Direito, dois candidatos
escolheram o curso de Pedagogia, outros dois o curso de Informática,
um candidato optou por Matemática, outro por Ciências Econômicas,
um candidato escolheu o curso de Educação Física e o outro (a) o curso
de Farmácia.

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
e relfexões entre movimentos internacionais

207

Fonte: Gráfico construído pela autora (2016).

a re

ra

Com relação aos campus escolhidos, 11 candidatos (as) optaram por
cursos ofertados no campus de Cascavel, sendo os cursos de Medicina, Matemática, Odontologia, Enfermagem, Informática, Ciências Econômicas e
Farmácia, três candidatos (as) optaram por cursos ofertados pelo campus de
Foz do Iguaçu: Direito e Enfermagem, um candidato (a) optou por Pedagogia
em Francisco Beltrão e um candidato optou por Educação Física em Marechal
Cândido Rondon.
Em se tratando dos candidatos classificados no limite de vagas, os três
pertenciam a etnia Kaingang e residiam na terra indígena de Rio das Cobras em
Nova Laranjeiras. O primeiro classificado optou pelo curso de Medicina, no
campus de Cascavel, entretanto desistiu do curso, pela segunda vez, em maio
de 2005, devido a uma oportunidade de emprego na escola da sua comunidade
e, também, por motivo de conflitos entre as lideranças indígenas. O segundo
classificado optou pelo curso de Matemática, também oferecido pelo campus
de Cascavel, porém desistiu do curso em maio de 2005, devido a dificuldade
de deslocamento de sua área indígena até o município de Cascavel, pois era
professor na escola da comunidade e, também, por motivos de conflitos entre
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Gráfico 06 – Cursos escolhidos pelos candidatos (as) da UNIOESTE35

35

Gráfico baseado em informações disponíveis no relatório do IV Vestibular Específico - Pró reitoria de Graduação (UNIOESTE, 2005).
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as lideranças. O terceiro candidato optou por cursar Odontologia, também no
campus de Cascavel, entretanto desistiu do curso no final de 2006, devido a
uma série de repetências em disciplinas do ano anterior.
De acordo com o relatório do V Vestibular Indígena do Paraná, ocorrido
em Ponta Grossa, este contou com 136 inscrições homologadas, sendo que 12
inscrições, incluindo como primeira, segunda e terceira opção optaram pela
Unioeste, como instituição de ensino, totalizando assim 8,82% dos candidatos
inscritos no referido concurso. Entretanto, destes 12 candidatos (as), apenas
dois optaram pela universidade como primeira opção, ou seja, 1,47% dos candidatos inscritos, seis candidatos optaram como segunda opção, deste modo,
4,41% dos candidatos, e quatro candidatos optaram pela universidade como
terceira opção de instituição, sendo assim, 2,94% dos candidatos inscritos.
Destes 12 candidatos (as) inscritos, quatro não se classificaram no processo
seletivo, assim sendo, considera-se que houve aprovação de 66,66% dos 12
candidatos (as), entretanto, havia apenas seis vagas disponíveis.
Em relação aos classificados, a primeira candidata pertencente a etnia
Guarani e residente na terra indígena Rio das Cobras concluiu o curso de
Medicina em dezembro de 2013, o segundo classificado, pertencente a etnia
Kaingang e residente na terra indígena Rio das Cobras, optou pelo curso de
Enfermagem, porém desistiu do curso em agosto de 2006 por não se identificar
com a área da saúde, pois o curso havia sido escolhido pelo pai. O terceiro
(a) candidato pertencente à etnia Kaingang da área indígena de Barão de
Antonina, matriculou-se em enfermagem, porém desistiu da vaga por causa
da família, assim sendo, sua vaga foi ocupada por outro candidato, também
Kaingang residente em São Gerônimo da Serra, este cursou durante dois anos
o curso de pedagogia, porém desistiu do curso, pois como se mudou para a
terra indígena de Rio das Cobras, acumulou muitas faltas. O quarto candidato
era Kaingang, residente na terra indígena de Rio das Cobras, estava cursando
pedagogia porém desistiu do curso sem apresentar motivo. O quinto candidato era Guarani da área indígena de Laranjinha, optou por cursar Medicina,
entretanto pediu transferência para a UEL. O sexto candidato era Kaingang e
optou por cursar Pedagogia, porém frequentou o curso poucos dias e desistiu.
Com relação ao VI vestibular indígena, o mesmo contou com 164 inscrições homologadas, sendo que destas 12 candidatos (as) optaram pela UNIOESTE como primeira opção de instituição, oito candidatos (as) optaram pela
universidade como segunda opção e, como terceira opção, dois candidatos
(as), somando assim 22 candidatos (as) ao total, ou seja, conforme apresenta
o Gráfico 06, 13,41 % dos candidatos (as) inscritos, dos quais 7,31% optaram
pela instituição de ensino em primeira opção, 4,87% como segunda e 1,21%
dos candidatos (as) como terceira opção.
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Gráfico 07 – Total de candidatos (as) inscritos na UNIOESTE36

a re

ra

Em relação aos classificados (as) no limite de vagas, o primeiro classificado pertence à etnia Kaingang, reside em Nova Laranjeiras, optou pelo
curso de administração, porém mudou de curso e acabou trancando-o, pois
foi aprovado no vestibular específico e assumiu uma vaga no curso de Administração da UFPR. O segundo classificado é pertencente a etnia Kaingang,
residente na terra indígena Rio das Cobras, optou pelo curso de Pedagogia.
Entretanto, cursou um ano deste e trancou o curso no ano de 2008. O terceiro
classificado é mestiço Kaingang, residente na terra indígena Rio das cobras,
optou pelo curso de ciências sociais, efetuou a matricula, porém mudou de
curso, frequentando o mesmo no ano de 2007 e 2008, mas acabou reprovando
por faltas em 2009. O quarto classificado no vestibular especifico é pertencente a etnia Kaingang, advindo da área indígena de Ivaí, optou pelo curso
de Medicina, porém desistiu do curso em março de 2007, sendo sua primeira
experiência fora da sua comunidade, tendo assim dificuldades na adaptação
ao novo meio e com as disciplinas do curso escolhido. O quinto classificado
pertence a etnia Kaingang, e reside na terra indígena de Rio das Cobras, optou
pelo curso de Ciências Econômicas, entretanto, desistiu em março de 2007,
pois exerce uma atividade de liderança em sua terra indígena e, também, era
vereador no município de Nova Laranjeiras. Assim, não conseguia frequentar
regularmente as disciplinas do curso. E por fim, o sexto classificado é mestiço
carijó, residindo em Cascavel, optou pelo curso de Medicina, porém desistiu
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Fonte: Gráfico construído pela autora (2016).

36

Gráfico baseado em informações disponíveis no relatório do VI Vestibular Específico - Pró reitoria de Graduação (UNIOESTE, 2007).
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um ano depois, ou seja, em 2008, por motivos de conflito com a família,
dificuldade de interação com os colegas e com as disciplinas do curso. Neste
vestibular, houve ainda a ocupação da vaga do quarto candidato, que havia
desistido do curso de Administração, sendo que, este sétimo candidato não
conseguiu acompanhar o curso devido ao fato de ter começado as aulas atrasado
dos demais. Este era Kaingang e residente na terra indígena Rio das Cobras.
O VII vestibular específico, contou com 212 inscrições homologadas,
das quais, duas pessoas optaram pela UNIOESTE como primeira opção de
universidade, ou seja, 0,94% dos candidatos (as), cinco pessoas optaram pela
instituição como segunda opção, deste modo, 2,35% dos inscritos e dez pessoas optaram pela UNIOESTE como terceira opção, sendo assim 4,71% dos
candidatos, totalizando assim 17 candidatos (as) como mostra o Gráfico 08.

Fonte: gráfico construído pela autora (2016).

são

Com relação aos 17 candidatos (as) inscritos, 12 deles se classificaram,
sendo que, dois escolheram a UNIOESTE como primeira opção, outros
dois optaram como segunda opção e oito candidatos (as) optaram como
terceira opção.
Desses seis candidatos (as) chamados, apenas quatro deles realizaram a
matrícula, sendo realizadas cinco chamadas para ocupação das vagas. Sendo
assim, destes quatro classificados (as), dois deles pertenciam a etnia Kaingang, residentes na área indígena de Mangueirinha, e os outros dois à etnia
37

Gráfico baseado em informações disponíveis no relatório do VII Vestibular Específico - Pró reitoria de
Graduação (UNIOESTE, 2008).
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Gráfico 8 – Total de candidatos (as) inscritos na UNIOESTE37
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Gráfico 9 – Porcentagem dos candidatos (as) que optaram pela UNIOESTE38
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guarani, residentes na área indígena do Ocoy. Estes dois candidatos optaram
pelo curso de Pedagogia em Foz do Iguaçu, porém desistiram pela dificuldade
com transporte, sendo que, as passagens eram custeadas pelos próprios acadêmicos, os outros dois candidatos (as) Kaingang, optaram pelo campus de
Francisco Beltrão, porém um escolheu o curso de Pedagogia, frequentando-o
um ano e, depois desistiu, pelo fato de ficar longe da família. Outro candidato
escolheu o curso de administração, porém segundo familiares se envolveu
com o uso álcool e foi levado novamente à aldeia em agosto de 2008, sendo
que, em setembro do mesmo ano faleceu vítima de atropelamento.
Em relação ao VIII Vestibular específico, de acordo com o relatório, o
mesmo teve 203 inscrições homologadas, sendo que destas, nove candidatos
(as) optaram pela Unioeste como primeira opção de instituição, ou seja, 4,43
% dos candidatos (as), sete candidatos (as) optaram pela instituição de ensino
como segunda opção, totalizando 3,44 % das inscrições e 06 candidatos (as)
optaram pela Unioeste em terceira opção, ou seja, 2,95 % dos candidatos inscritos. Deste modo, como apresenta o Gráfico 09, um total de 22 candidatos (as).

são

Fonte: Gráfico construído pela autora (2016).

Destes 22 candidatos (as), que optaram pela UNIOESTE como primeira,
segunda e terceira opção, 18 se classificaram, ou seja, 81,81% dos candidatos (as),
entretanto, havia apenas 06 vagas, deste modo, o primeiro classificado pertencia
à etnia Kaingang e residia na terra indígena de Rio das Cobras, o mesmo cursou
38

Gráfico baseado em informações disponíveis no relatório do VIII vestibular indígena - Pró reitoria de Graduação (UNIOESTE, 2009).
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Gráfico 10 – Percentual de alunos (as) que optaram
pela UNIOESTE incluindo 1º, 2º e 3º opção39

Fonte: Gráfico construído pela autora (2016).

39

Gráfico baseado em informações disponíveis no relatório do IX Vestibular Específico - Pró reitoria de Graduação (UNIOESTE, 2010).
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apenas uma semana de aula do curso de Administração e desistiu, pois o horário
da saída de seu trabalho era incompatível com o horário do transporte para se
locomover até a universidade. O segundo classificado também pertencia à etnia
Kaingang e residia na Terra indígena de Rio das Cobras, este optou pelo curso
de Pedagogia, porém desistiu na primeira semana de aula, devido ao mesmo
motivo do primeiro candidato. A terceira candidata também optou pelo curso
de Pedagogia, pertencia à etnia Kaingang e residia na terra indígena Rio das
Cobras. Frequentou o curso no ano de 2009, sendo aprovado nas disciplinas
do primeiro ano, porém desistiu em maio do ano seguinte, pois havia assumido
aulas para ministrar na sua comunidade. O quarto candidato também pertencia
à etnia Kaingang e morava na terra indígena de Rio das Cobras, também optou
pelo curso de Pedagogia, porém mudou de curso e pediu transferência para a
Unicentro em 2010. O quinto e o sexto candidato também eram Kaingang e
residiam em Rio das Cobras. Ambos estavam cursando Pedagogia. Um deles
se formou em 2013, e o outro desistiu do curso.
Sobre o IX vestibular específico, o mesmo contou com 241 inscrições
homologadas, das quais 20 inscrições optavam pela Unioeste como primeira
opção, ou seja, 8,29 % dos candidatos (as), 13 candidatos (as) optaram pela
instituição como segunda opção, portanto 5,39 % dos inscritos e, por fim,
optaram como terceira opção 07 candidatos (as), deste modo, 2,90 % dos
candidatos (as), totalizando assim, como o Gráfico 10 apresenta, um número
de 40 alunos (as) inscritos na universidade.
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Quando se trata dos classificados (as), dos 40 candidatos (as) oito não
se classificaram, dos que se classificaram, 08 realizaram matrícula. O primeiro classificado é pertencente à etnia guarani e reside na terra indígena de
Ocoy, optou pelo curso de Pedagogia em Foz do Iguaçu, entretanto, apenas
efetuou a matrícula, mas não cursou por dificuldades com o transporte da
sua comunidade para a cidade do curso. O segundo classificado é da mesma
comunidade do primeiro. Optou pelo curso de Administração, mas desistiu
pelos mesmos motivos. O terceiro candidato também é guarani, porém reside
em Guaíra, optou pelo curso de Medicina, entretanto não cursou, pois não
teria condições de ficar longe da família e não poderia trazer a família para a
cidade do curso. O quarto classificado era Kaingang, residente na terra indígena de Rio das Cobras e desistiu do curso de administração no começo do
primeiro ano. O quinto classificado é pertencente à etnia Kaingang, residente
em Mangueirinha, optou pelo curso de Medicina, porém desistiu. O sexto
classificado é Kaingang, reside na terra indígena de Rio das Cobras, optou
pelo curso de Pedagogia, porém desistiu do curso no início do primeiro ano.
O sétimo classificado reside em rio das cobras, é Kaingang, optou pelo curso
de Pedagogia, mas desistiu do curso no início do primeiro ano letivo, pois
conseguiu um emprego. O oitavo candidato também é Kaingang e reside na
terra indígena de Rio das Cobras, matriculou-se no curso de Pedagogia, mas
desistiu no início do ano letivo, pois, devido às faltas, não conseguiu acompanhar as disciplinas.
O X vestibular específico contou com 269 inscrições homologadas,
das quais 25 candidatos (as) escolheram a Unioeste como primeira opção de
universidade, ou seja, 9,29% dos candidatos (as) inscritos, somando com os
outros 19 que escolheram a instituição de ensino como segunda e terceira opção
resultando, portanto, em 44 candidatos (as) que optaram pela universidade.
Entretanto, destes 44 candidatos (as), apenas 28 se classificaram.
Destes 28 classificados, apenas seis conseguiram vaga. O primeiro
classificado pertence a etnia Kaingang e reside na terra indígena de Rio das
Cobras, optou pelo curso de Pedagogia no campus de Cascavel, entretanto
desistiu do curso. O segundo classificado, também pertence a etnia Kaingang
e residente na terra indígena de Rio das Cobras, optou pelo curso de Medicina
no campus de Cascavel, porém desistiu no primeiro ano do curso, pois não era
o que desejava. O terceiro classificado no limite de vagas é kaingang e reside
em Mangueirinha, optou pelo curso de Ciência da Computação no campus de
Cascavel, porém desistiu do curso, devido à sua separação conjugal. O quarto
classificado é Kaingang e reside em Rio das Cobras, optou pelo curso de Direito no campus de Foz do Iguaçu, porém desistiu do curso no segundo ano.
O quinto candidato era de Guaíra e pertencia a etnia guarani, porém desistiu
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do curso de Medicina. A sexta classificada é Kaingang e reside na Terra Indígena de Rio das cobras, optou pelo curso de Pedagogia em Cascavel, porém
desistiu no primeiro ano por motivos de dificuldade com transporte.
Quanto ao XI vestibular específico, este contou com 329 inscrições
homologadas, das quais, 26 constavam à Unioeste como primeira opção de
universidade, conforme mostra o gráfico a seguir:

a re

Fonte: Gráfico construído pela autora (2016).
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Se tratando dos classificados (as) no limite de vagas, o primeiro classificado dos seis é mestiço Guarani, reside na terra indígena de Rio das Cobras,
optou pelo curso de Ciências Sociais em Toledo e está cursando. A segunda
classificada é Kaingang, residente na terra indígena de Vitorino, optou pelo
curso de Pedagogia no campus de Francisco Beltrão e estava cursando o segundo ano, quando fez o vestibular para a Unicentro. A terceira classificada é
pertencente à etnia Kaingang e residente na área indígena de Mangueirinha,
ela se matriculou no curso de Direito em Francisco Beltrão, porém desistiu
no segundo ano de curso. A quarta classificada é Kaingang e residente em
Mangueirinha, estava cursando Fisioterapia no campus de Cascavel, porém
desistiu no primeiro ano do curso, devido à separação conjugal. A quinta
classificada é Kaingang e reside na terra indígena de Rio das Cobras, estava
cursando o primeiro ano do curso de Fisioterapia no campus de Cascavel,
quando desistiu do curso. O sexto candidato é Kaingang e residente na terra
40

Gráfico baseado em informações disponíveis no relatório do XI Vestibular Específico - Pró reitoria de Graduação (UNIOESTE, 2012).
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Gráfico 11 – Porcentagem da inscrição em 1º opção40
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indígena de Rio das Cobras, ele optou pelo curso de Pedagogia, porém desistiu
no primeiro ano do curso.
O XII vestibular específico contou com 321 inscrições homologadas,
das quais 31 inscrições se destinavam à Unioeste como primeira opção de
instituição, conforme os dados do gráfico a seguir:

ra

Fonte: Gráfico construído pela autora (2016).
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Quando se trata dos classificados (as), o primeiro dos seis classificados é
Kaingang e residente terra indígena de Rio das Cobras, matriculou-se em Ciência da Computação no campus de Cascavel, porém desistiu do curso ainda
no primeiro ano. O segundo classificado é pertencente à etnia Terena, residente
em Clevelândia, optou pelo curso de Medicina em Cascavel, porém teve a
matrícula cancelada, pois era de outro estado e já tinha graduação. Entretanto,
retornou no ano de 2014, com mandado de segurança. O terceiro classificado é
pertencente à etnia Kaingang e reside na terra indígena de Rio das Cobras, optou
pelo curso de Pedagogia em Cascavel, porém desistiu, por causa de frequência.
O quarto candidato é Guarani da terra indígena de Ocoy, optou pelo curso de
Direito em Foz do Iguaçu, porém no terceiro, em decorrência de um acidente
automobilístico veio lamentavelmente a falecer. A quinta classificada também
é Guarani e residente na terra indígena do Ocoy, e esta cursando Letras em Foz
do Iguaçu. O sexto classificado é Kaingang da terra indígena de Rio das Cobras,
optou pelo curso de Ciências Biológicas, porém desistiu no primeiro ano.
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Gráfico 11 – Inscrições pela UNIOESTE como primeira opção41

41

Gráfico baseado em informações disponíveis no relatório do XII Vestibular Específico - Pró reitoria de
Graduação (UNIOESTE, 2013).
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O XIII vestibular indígena contou com 415 inscrições homologadas, sendo
que destas 97, destinavam-se à Unioeste como primeira opção de universidade.
A respeito dos candidatos (as) classificados no limite de vagas, a primeira
classificada é Kaingang da área indígena de Mato Branco em Chopinzinho,
optou pelo curso de Direito em Francisco Beltrão e está cursando o segundo
ano do curso. A segunda candidata é Guarani da área indígena do Ocoy, porém
desistiu do curso de Administração em Foz do Iguaçu. O terceiro classificado
é Kaingang da terra indígena de Mangueirinha, optou pelo curso de Medicina
no campus de Cascavel, encontra-se matriculado no primeiro ano com algumas
pendências. A quarta classificada é Kaingang e residente em Rio das Cobras,
optou pelo curso de Letras Português-Espanhol no campus de Cascavel e está
cursando o segundo ano. O quinto candidato também é kaingang, da terra
indígena de Rio das Cobras, optou pelo curso de Enfermagem em Cascavel,
mas desistiu no primeiro ano. O sexto candidato é guarani da terra indígena
do Ocoy, matriculou–se em Direito, mas trancou o curso e retornou, em 2016,
no curso de Letras em Foz do Iguaçu. Por fim, o sétimo acadêmico transferiu
o curso de Ciências Biológicas para outra instituição.
O XIV vestibular indígena contou com 498 inscrições homologadas,
destas, 68 optavam pela Unioeste como primeira opção de universidade,
ou seja, 13,65 % das inscrições, 30 candidatos (as) optaram como segunda
opção, deste modo, 6,02 % dos candidatos (as), e 21 como terceira opção,
sendo assim, 4,21% das inscrições.
Destas 119 inscrições em primeira, segunda e terceira opção, 41 candidatos
(as) se classificaram. Em relação aos classificados (as) no limite de vagas, o primeiro classificado é Guarani da área indígena do Ocoy, está cursando Pedagogia
no campus de Foz do Iguaçu. O segundo classificado também é Guarani, da área
indígena do Ocoy, este também optou por cursar Pedagogia em Foz do Iguaçu,
mas desistiu do curso. O terceiro classificado é guarani e reside em Diamante do
Oeste. Ele desistiu do curso de Ciências Biológicas. O quarto classificado é Guarani
da terra indígena do Ocoy, está cursando Pedagogia em Foz do Iguaçu. A quinta
candidata é guarani e reside em São Miguel. Optou pelo curso de Pedagogia em
Foz do Iguaçu e está cursando. O sexto classificado é kaingang da terra indígena
de Rio das Cobras, optou por Medicina em Cascavel, mas desistiu do curso.
Em relação ao XV Vestibular Indígena, este teve 494 inscrições homologadas, destas, 69 candidatos (as) optaram pela Unioeste como primeira instituição
de ensino, sendo que, destes, 47 se classificaram, 30 optaram pela universidade
como segunda opção, dos quais 17 se classificaram, e, como terceira opção,
11 candidatos (as) escolheram a Unioeste, porém apenas oito se classificaram.
Dos classificados (as), os que fizeram matrícula, foram os classificados
(as) em 2º, 4º, 5º, 6º, 9º e 10º lugar. Deste modo, a classificada em 2º lugar era

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
e relfexões entre movimentos internacionais

217

ra

a re

Tabela 01 – Etnias dos acadêmicos (as)42

Etnia

Número de acadêmicos

Kaingang
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Kaingang da terra indígena de Mangueirinha, está cursando Pedagogia em Francisco Beltrão. A quarta classificada é kaingang, residente na terra indígena de
Rio das Cobras, está cursando Administração no campus de Cascavel. O quinto
classificado é Guarani e reside em Guaíra. Está cursando Geografia no campus
de Marechal Cândido Rondon. O sexto candidato é Kaingang, da terra indígena
de Rio das Cobras, está cursando Odontologia no campus de cascavel. A nona
classificada é Guarani da área indígena de Ocoy, e está cursando Pedagogia em
Foz do Iguaçu. Por último, o décimo classificado também é Guarani da região
do Ocoy e está cursando Pedagogia em Foz do Iguaçu.
Portanto, por meio dos dados obtidos dos relatórios dos vestibulares indígenas e do histórico dos acadêmicos, a Unioeste, nestes 16 anos, que adota o
sistema de cotas indígenas, possui um total de 84 acadêmicos (as) que ingressaram
em cursos da Universidade, incluindo os 05 campi (Cascavel, Foz do Iguaçu,
Toledo, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão). Destes 84 acadêmicos
(as) que efetivaram matricula na UNIOESTE, 27 eram do sexo feminino e 57
do sexo masculino. Em relação à etnia dos acadêmicos (as), conforme a tabela
abaixo, mais de 60% são Kaingang, ou seja, um número elevado, quando relacionado às outras etnias. Uma hipótese é o fato dos povos Kaingang terem
relação mais intensa com a sociedade não índia e obviamente mais acesso às
escolas de ensino médio em suas áreas indígenas, já os Guarani, apesar do
estreito contato, possuem uma lógica cultural de características mais fechadas.

54 acadêmicos

64.2 %

23 acadêmicos

27.3 %

par

Guarani

Mestiço Guarani

Porcentagem

02 acadêmicos

2.3 %

01 acadêmico

1.1 %

Mestiço Xogleng

01 acadêmico

1.1 %

Mestiço Carijó

01 acadêmico

1.1 %

Terena

01 acadêmico

1.1 %

01 acadêmico

1.1 %

são

Mestiço Kaingang

Desconhecida

Fonte: Tabela construída pela autora (2016).

Com relação à área indígena dos acadêmicos (as) como mostra a Tabela
02, há uma grande quantidade de acadêmicos (as) advindos da Terra Indígena
42

Tabela baseada em informações disponíveis no histórico dos acadêmicos indígenas - Pró reitoria de Graduação (UNIOESTE, 2016).
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de Rio das Cobras. Uma hipótese é a facilidade de acesso à universidade,
principalmente ao campus de Cascavel.
Tabela 02 – Área indígena dos acadêmicos (as)43
Número de acadêmicos

Porcentagem

Rio das cobras

42 acadêmicos

50 %

13 acadêmicos

15.4 %

Barão de Antonina

01 acadêmico

São Gerônimo da Serra

01 acadêmico

Laranjinha
Apucaraninha
Manoel Ribas/ Ivai
Área urbana de Cascavel

Vitorino
Clevelândia
Chopinzinho
Diamante do Oeste

1.1 %

1.1 %

01 acadêmico

1.1 %

01 acadêmico

1.1 %

01 acadêmico

1.1 %

02 acadêmicos

2.3 %

03 acadêmicos

3.5 %

01 acadêmico

1.1 %

01 acadêmico

1.1 %

01 acadêmico

1.1 %

01 acadêmico

1.1 %

a re

Área urbana de Guaíra

1.1 %

01 acadêmico

ra

Área urbana de Nova Laranjeiras

16.6 %
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Fonte: Tabela construída pela autora (2016).
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Destes 84 acadêmicos (as) indígenas, 59 desistiram do curso, seis acadêmicos transferiram o curso para outras instituições de ensino, dois acabaram
falecendo, durante o período de curso, 15 estão estudando no atual momento e
apenas dois acadêmicos (as) concluíram os cursos, sendo a primeira do curso
de Medicina no ano de 2013, e o outro se formou em Pedagogia no ano de
2014, ambos estudavam seus respectivos cursos no campus da UNIOESTE
de Cascavel, conforme o gráfico a seguir:

43

Tabela baseada em informações disponíveis no histórico dos acadêmicos indígenas - Pró reitoria de Graduação (UNIOESTE, 2016).
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Fonte: Gráfico construído pela autora (2016).
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Desses 59 acadêmicos (as), que se encontram em estado de não terminalidade, 24 acadêmicos (as) não apresentaram o motivo da desistência. Com
relação aos acadêmicos (as), que apresentaram motivo para a desistência, dentre
eles estão os motivos familiares, que se referem às questões conjugais e falta da
família. Muitos desistiram devido à dificuldade com as disciplinas dos cursos,
pois não conseguiam acompanhar os demais alunos, outro motivo apresentado é
a dificuldade de locomoção da área indígena até a instituição de ensino. Outros
desistiram, porque começaram a exercer alguma atividade remunerada, ou já
tinham alguma atividade e não conseguiram estudar e trabalhar. Poucos desistiram
devido à questão financeira, ou por não se identificar com o curso, e, por fim,
dois acadêmicos acabaram se envolvendo segundo familiares com o consumo
de álcool, que segue sendo um grande problema não só para as comunidades
indígenas como para boa parte da sociedade brasileira mais miserabilizada.
Estes dados somente reforçam a vulnerabilidade destes grupos – tanto
econômica como sociocultural, indicando a necessidade das universidades
fortalecerem políticas específicas não apenas de entrada destes indígenas,
mas também de permanência no ensino superior.
Quanto aos cursos escolhidos pelos acadêmicos (as), conforme apresenta
a Tabela abaixo, há uma grande procura por cursos de Licenciatura e cursos
da área da saúde.
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Gráfico 12 – Porcentagem dos acadêmicos (as) que se desistiram ou
trancaram, transferiram o curso, estão cursando e formados44

44

Tabela baseada em informações disponíveis no histórico dos acadêmicos indígenas - Pró reitoria de Graduação (UNIOESTE, 2016).
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Tabela 03 – Cursos escolhidos pelos acadêmicos45
Número de Acadêmicos

Porcentagem

Pedagogia

30 acadêmicos

35,71 %

13 acadêmicos

15,47 %

09 acadêmicos

10,71 %

Direito

05 acadêmicos

5,95 %

05 acadêmicos

5,95 %

04 acadêmicos

4,76 %

04 acadêmicos

4,76 %

03 acadêmicos

3,57 %

03 acadêmicos

3,57 %

03 acadêmicos

3,57 %

02 acadêmicos

2,38 %

Fisioterapia
Letras
Ciências Biológicas
Ciências Sociais
Geografia
Ciências Econômicas
Matemática

01 acadêmico

1,19 %

01 acadêmico

1,19 %

01 acadêmico

1,19 %

Fonte: Tabela construída pela autora (2016).
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Considerações finais
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E por fim, destes 15 acadêmicos (as) que estão cursando, juntamente com
os dois (as) que se formaram, chega-se à conclusão de que a maioria deles,
ou melhor, 58% são Guarani, e a maior parte deles da terra indígena do Ocoy.

são

par

Ao compreender as cotas indígenas como ações afirmativas que visam
amenizar a situação de desvantagem que historicamente esse grupo específico
vem enfrentando, o presente artigo realizou uma análise dos resultados dos
vestibulares específicos, que ocorrem desde o ano de 2001, com a aprovação da
Lei Estadual nº 13.134 de 19 de abril, instituindo assim, três vagas destinadas
às cotas indígenas por universidade estadual do Paraná. Com a aprovação da
Lei nº 14.995 de 09 de janeiro de 2006, o número de vagas aumentou para
seis por instituição de ensino. Deste modo, a ênfase deste trabalho foi discutir
sobre a implantação dessas ações afirmativas na Unioeste, bem como, seus
respectivos resultados.
Em relação ao surgimento das ações afirmativas na Unioeste, esta política
pública foi implantada no ano de 2001, sendo que, até o momento, analisando
45

Tabela baseada em informações disponíveis no histórico dos acadêmicos indígenas - - Pró reitoria de
Graduação (UNIOESTE, 2016).
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os quinze vestibulares que ocorreram, chegamos ao resultado que 84 acadêmicos (as) realizaram matrículas na instituição de ensino, porém, houve um
grande número de não – terminalidade, ou seja, 59 desses 84 acadêmicos por
motivos como dificuldade de se acostumar com uma cultura diferente, medo
de sofrer preconceito (que infelizmente segue presente na sociedade, assim
como na universidade), distanciamento da família e a dificuldade com o transporte ou locomoção da comunidade indígena até a universidade, desistiram de
seus respectivos cursos, vale lembrar que a UNIOESTE não possui nenhuma
politica estudantil de moradia. E ainda que existem monitorias em relação
a alguns cursos, é fato que não tem conseguido garantir a permanência dos
alunos assim como o aproveitamento pleno das disciplinas.
Nossa pesquisa apontou que o índice de não terminalidade entre os indígenas chega a preocupantes 70,23% muito acima da média (que já é alta) da
UNIOESTE e seus demais alunos regulares que é de 33%. Isto é, mais que
o dobro da média padrão.
Em relação ao número de mulheres, que realizaram matricula, é notável
que a quantidade é mínima, ao se comparar com o número de homens. Isso
pode talvez ser explicado pelo fato de a mulher assumir um papel importante
na família, principalmente como mãe e como principal guardiã da tradição
na criação de seus filhos e filhas, lógica que nas culturas indígenas Guarani
e Kaingang segue sendo preservada.
Em se tratando de área indígena, podemos afirmar que em relação aos
acadêmicos Kaingang, a grande maioria reside na terra indígena de Rio das
Cobras no município de Nova Laranjeiras, e ao se tratar de acadêmicos Guarani, a maior parte deles, residem na comunidade indígena do Ocoy, situada
em São Miguel do Iguaçu. Uma hipótese sobre o fato de essas duas áreas
indígenas prevalecerem, é a questão da facilidade de acesso a Unioeste, pois
são comunidades indígenas localizadas em cidades vizinhas aos campi da
referida instituição. Outra hipótese é a facilidade destas comunidades terem
acesso ao ensino médio e em termos também de deslocamento, pois na terra
indígena de Rio das Cobras existem escolas de ensino médio assim como na
comunidade de Ocoy.
Entretanto, destes 84 acadêmicos (as), a etnia que prevalece é a Kaingang,
sendo que, cerca de 64 % dos candidatos, pertencem à referida etnia, enquanto
apenas 27% pertencem à etnia Guarani. Contudo, analisando o resultado
dos últimos vestibulares e a questão da permanência nos estudos, os dados
apresentam que os Guarani estão ocupando mais vagas que os Kaingang, e
permanecendo nas vagas ocupadas, sendo que, a primeira acadêmica formada
pela Universidade em Medicina é Guarani, e o segundo e último é Kaingang
e se formou em Pedagogia.
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Em relação aos cursos escolhidos se destacam as áreas das principais
políticas públicas nacionais: saúde e educação. E não por acaso, pois nas terras indígenas são exatamente estas duas áreas que oferecem as principais e as
vezes únicas ocupações remuneradas da comunidade, além é claro do prestígio
e importância que possuem os professores e agentes de saúde (sejam médicos
ou enfermeiros) nas diversas aldeias do Brasil e do Paraná. Estas são funções
que podem ser exercidas nas comunidades de origem, isto é, uma forma de
voltarem para a comunidade e de não se afastarem de suas raízes. Funções que
em alguns casos até prescindem de concurso, necessitando apenas da anuência
da comunidade e as vezes da FUNAI. Estas opções não se explicam apenas pelo
compromisso político de colaborar com a luta indígena, mas, antes, provavelmente são objetos de desejo de diversos jovens Guarani e Kaingang por serem
ocupações públicas e assalariadas comumente presentes nas aldeias indígenas.
Ao contrário das carreiras relacionadas a advocacia, agronomia e antropologia,
por exemplo, que também são fundamentais para a luta dos povos indígenas,
mas que são preteridas pela maioria dos estudantes indígenas.
Enfim, não há nenhuma dúvida que, apesar das dificuldades e percalços
apontados por esta pesquisa, esta política de cotas é vitoriosa e necessita ser
mantida e ampliada. Entretanto, é preciso rediscutir a questão da alarmante
não terminalidade na Unioeste e nas universidades do Paraná. Estamos minimamente garantindo o acesso ao conhecimento científico a grupos e minorias
historicamente alijados deste, porém não estamos garantindo sua permanência
e conclusão. E esta questão tem urgência em ser respondida satisfatoriamente
por parte da Universidade sob risco destas comunidades seguirem historicamente alijadas do ensino superior público e gratuito.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DA UNIOESTE: vinte anos de atuação na
busca da democratização do ensino superior às
pessoas com deficiência/necessidades especiais

uto
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O processo de inclusão na sociedade brasileira foi configurado nos aportes
teóricos do neoliberalismo a partir de 1990, embora no período que o antecede
existem estudos que demonstram o movimento de profissionais e de pessoas com
deficiência e proposições de políticas públicas que vinham sendo pensadas no
sentido de integrar a pessoa com deficiência nos diversos espaços da sociedade,
inclusive na educação. Seu diferencial centra-se na garantia de direitos civis,
educacionais, culturais e em relação a adaptações arquitetônicas e, atrelada a
estes direitos, uma mudança teórica sobre a concepção de pessoa com deficiência.
Dentre as declarações internacionais e legislações nacionais, destaca-se a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL,
2011), que possui valor de emenda constitucional. Esse documento, que teve
o protagonismo do Brasil em sua elaboração e do qual o país é signatário,
definiu que as ações direcionadas às pessoas com deficiência devem visar
ao desenvolvimento de suas potencialidades e assegurar sua participação na
definição de uma agenda voltada à manutenção da garantia de seus direitos e
à formulação de políticas públicas voltadas para esse segmento social.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência representa
um avanço considerável em termos de regulamentações legais para o movimento das pessoas com deficiência e para os profissionais que atuam na área,
pois apresenta princípios e diretrizes quanto aos atendimentos na educação,
na acessibilidade, na comunicação, na saúde e em outros serviços, os quais
estão expressos no documento. No capítulo da educação está expresso que
os Estados Partes devem assegurar educação inclusiva em todos os níveis de
ensino, com os seguintes objetivos:
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O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade
e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos,
pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana; b) O máximo
desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas
e intelectuais; c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em
uma sociedade livre (BRASIL, 2011, p. 49).
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No que tange à educação superior, o documento representa um avanço,
pois a Constituição Federal de 1988 reportava-se apenas à educação básica e
às escolas especiais. Desse modo, ter garantido em um documento com valor
constitucional, o direito ao ensino superior, traz às pessoas com deficiência e
profissionais que atuam nesse nível de ensino, respaldo legal para estabelecer
regulamentos e diretrizes de atendimento educacional especializado.
Destaca-se também a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que “institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência) e, a Lei 18419 – 7 de janeiro de 2015, que “Estabelece o
Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná”, as quais vão ao
encontro do promulgado por essa Convenção. Ambas vão se reportar a questões correlacionadas ao atendimento educacional das pessoas com deficiência
no ensino superior.
Em que pese essas normatizações apresentarem um avanço no processo
democrático para a garantia de direitos sociais, civis, educacionais e outros,
a Unioeste já vem desenvolvendo ações para atender as necessidades educacionais dos alunos com deficiência/ necessidades especiais desde 1996.
A Educação Especial na Unioeste é realizada pelo Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais, denominado
Programa de Educação Especial – PEE, tendo seu início em julho de 1997
oficializado com a Resolução nº 323/1997 – CEPE, de 21 de agosto de 1997.
O PEE, que se configura como um programa permanente de extensão
universitária possui um colegiado do qual faz parte a Comunidade Externa,
com membros representantes de Associações de Pessoas com Deficiência e dos
serviços de Educação Especial da rede municipal e estadual de ensino, uma
vez que uma característica do PEE e que o diferencia de outros programas de
acessibilidade ao ensino superior, é a articulação com os movimentos sociais
da área, com a Educação Básica e com a formação continuada de professores.
Dentre seus objetivos, encontra-se primeiramente o provimento de condições
de acesso e permanência das pessoas com deficiência/necessidades especiais
ao ensino superior, no sentido de ampliação das políticas que visam à democratização desse direito.
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Se deben promover la diversidad cultural y la interculturalidad em condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es sólo incluir a
indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas
em las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a
éstas para que sean más pertinentes con la diversidad cultural. Es necesario
incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de
valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas,
planes y programas del sector (CRES, 2009, p. 94).
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Nesse sentido, o PEE da Unioeste tem realizado ações permanentes como,
por exemplo, a atuação de profissionais como Tradutores Intérpretes de Libras,
a adaptação dos textos científicos, o apoio pedagógico com Técnicos para leitura e transcrição de aulas, reuniões com docentes dos Colegiados de Cursos,
a promoção de eventos científicos, a assessoria técnica a familiares de alunos
da Educação Básica sobre questões relativas a diferentes atendimentos a seus
filhos e a contribuição nos processos de formação continuada de professores.
A equipe do PEE desde 2012 vinha realizando projetos para criação de
um curso de Letras/Libras licenciatura e Bacharelado na modalidade presencial ou semipresencial, em virtude das demandas postas para a Unioeste,
a rede municipal e a região. Em 2016 surgiu a oportunidade de a Unioeste
participar de um edital para financiar a oferta do Letras/Libras Licenciatura e
Bacharelado para iniciar em 2017 e, dessa forma, o PEE fez as contribuições
necessárias ao Núcleo de Educação a Distância da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná – NEADUNI, para que este pudesse participar do referido
edital. Com a consolidação do credenciamento da Unioeste para ofertar cursos
na modalidade de Educação a Distância, a universidade está implantando e
implementando este curso. Assim, o PEE atuou diretamente na elaboração
das propostas dos Projetos Político Pedagógicos e a organização estrutural
desses cursos juntamente com o NEADUNI.
A equipe do PEE compreende que a universidade, sendo pública e gratuita,
representa um espaço de democratização de conhecimento já que é formadora
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Essa responsabilidade em assegurar que setores populares como o das
pessoas com deficiência/necessidades especiais tenham acesso ao ensino
superior, está manifesta na oferta de serviços que concretizam condições de
acessibilidade ao conhecimento científico de acordo com os currículos dos
cursos de graduação e de pós-graduação.
No sentido de refletir sobre ações necessárias para que o Ensino Superior
se aproxime da prática da inclusão, em junho de 2008, em Cartagena de Índias (Colômbia), foi realizada a Conferência Regional de Educação Superior
(CRES) cuja Declaração Final afirma que
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Figura 1 – Alguns materiais didáticos-pedagógicos utilizados no AEE

Fonte: PEE, 2017, campus de Cascavel.
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de profissionais que virão a atuar na sociedade para atender as demandas
sociais. É nesse sentido que busca contribuir com a concretização dos cursos
que vão formar docentes de Libras (A Licenciatura) e do profissional tradutor
e intérprete de Libras (o Bacharelado).
Destaca-se que o PEE está presente nos cinco campi da Unioeste, com a
organização, a oferta dos serviços e os profissionais de acordo com as necessidades que se apresentam. Ainda, ações de regulamentação interna do Programa,
promoção de acessibilidade nos espaços universitários e a disseminação dos
estudos através de publicação de livros (UNIOESTE, 2002; 2016; PEE, 2006;
2008; 2013; 2014; 2015), constituem atividades que envolvem toda a equipe
de trabalho e o Colegiado do PEE.
Os campi de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão possuem um espaço específico para as ações do PEE. São salas disponíveis para
essa finalidade, onde se busca atender às demandas dos alunos com deficiência e necessidades educacionais especiais, através da produção de material
adaptado para acadêmicos cegos ou com visão reduzida, lupa eletrônica,
softwares/leitor de tela, impressora Braille, dentre outros materiais didáticos-pedagógicos, conforme demonstrado na figura 1, acesso à internet, tradutor
intérprete de Libras, entre outros. O campus de Marechal Cândido Rondon
não possui alunos com deficiência neste momento. Todos os campi possuem
uma supervisão local responsável pelo setor.

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
e relfexões entre movimentos internacionais
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A relação com as pessoas com deficiência, a oferta e a organização de
serviços citados aos acadêmicos com deficiência, bem como a avaliação
dessas ações, desafiaram os membros do Programa ao estudo e à pesquisa,
o que resultou no conhecimento e aprofundamento da Psicologia HistóricoCultural, mais especificamente na obra “Fundamentos de Defectologia”, de
autoria de Lev S. Vigotski, que se encontra no tomo cinco “Obras Completas”
(VIGOTSKI, 1997), que reúne artigos do autor sobre a Educação Especial.
Os fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural em relação aos processos de aprendizagem e de desenvolvimento superam a visão biológica
tradicional. Particularmente em relação à deficiência, ocorre uma mudança
completa de concepção que conduz a práticas sociais e pedagógicas anteriormente não concebidas, isto porque o enfoque místico e biológico enfatizava a
incapacidade como característica das pessoas com deficiência, sendo fatalista
e determinista em relação ao futuro dessas pessoas.
É importante destacar que, a respeito das concepções históricas da
deficiência e das formas de tratamento dispensado às pessoas com deficiência,
muitos pesquisadores apresentam estudos aprofundados, os quais possibilitam a
compreensão da invisibilidade de tais pessoas na sociedade atual, assim como a
formação do conceito de sua incapacidade (BARROCO, 2007; BIANCHETTI,
1998; CARVALHO, 2003, 2009; SILVA; 1986; SILVEIRA BUENO, 1993).
Realizar seu trabalho fundamentado numa concepção vigotskiana da
deficiência, tem significado aos membros do PEE a necessidade de aprimorar
seus procedimentos embasados numa educação realmente inclusiva, particularmente em relação às suas crenças a respeito da identidade, da autonomia e
das possibilidades de aprendizagem dos acadêmicos com deficiência.
Esta reflexão sobre a prática motiva os membros do PEE à produção de
artigos científicos, à promoção de grupos de estudo e Seminários e à participação em Congressos da área divulgando os estudos e realizando interlocução
com Programas de outras Universidades, assim como a pesquisa de seus
membros em sua formação em nível de Mestrado e Doutorado.

são

Breve Histórico do PEE

Em 1997 elaborou-se um projeto que pretendia implantar um Programa
Institucional que articulasse diversas ações ligadas à Educação Especial na
UNIOESTE, a partir de indicativos de documentos decorrentes de encontros
nacionais46 e internacionais, bem como da Portaria n° 1793/94-MEC (BRA46

Participação no “Grupo de Estudo sobre Educação Especial das IES do Paraná”, formado no I Fórum de
Educação Especial das Universidades da Região Sul, em junho de 1997, em Porto Alegre/RS.
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SIL, 1994) e do Aviso Circular n° 277/94 (BRASIL, 1994), da Secretaria de
Educação Especial do MEC.
Assim, a partir de estudos para fundamentação teórica e por meio de
setores da universidade responsáveis pelos encaminhamentos de planejar
e executar, na época foram propostas diversas ações, como a Instalação de
um Fórum Permanente de Educação Especial no município de Cascavel em
parceria com as organizações de pessoas com deficiência, Instituições de
Educação Especial, órgãos públicos e privados ligados à área; Elaboração e
execução de projetos em parceria com as ONGs, Núcleos Estaduais de Educação, Secretarias Municipais de Educação e de Ação Social e outros órgãos;
Implementação do apoio operacional para a permanência de acadêmicos com
deficiência/necessidades especiais na UNIOESTE; Regulamentação dos procedimentos para ingresso de pessoas com deficiência/necessidades especiais
na UNIOESTE, por meio do Concurso Vestibular, contemplando a aplicação
das provas e sua correção; Adequações em cada Campus que possibilitassem o
acesso e a locomoção de pessoas com deficiência nos diversos prédios; Reserva
de locais para estacionamento às pessoas com deficiência física, próximos à
entrada dos prédios; Acesso de carro a espaço coberto para embarque e desembarque em dias de chuva, proposta que ainda não se concretizou quanto
à cobertura do estacionamento; Uso de árvores aromáticas, estrategicamente
colocadas, que possam ser utilizadas como referência para cegos, ainda não
concretizada; Instalação de cercas em locais perigosos, etc.; Promoção de
estudos sobre a acessibilidade dos prédios da UNIOESTE, conforme as normas NBR 9050 da ABNT; Inclusão da disciplina “Aspectos Ético-Político-Educacionais da Normalização e Integração da Pessoa com Necessidades
Especiais” conforme consta na portaria nº 1793/94, sendo que, na Unioeste,
essa disciplina foi denominada como “Fundamentos da Educação Especial”;
Inclusão de conteúdos referentes aos Aspectos Ético-Político-Educacionais da
Normalização e Integração da Pessoa com Necessidades Especiais proposta
ainda não concretizada; Coleta de informações via Internet; Intercâmbio
com Universidades que desenvolvem projetos de informática para pessoas
com deficiência/necessidades especiais, com vistas ao desenvolvimento de
programas locais, em parceria com Instituições de educação e reabilitação de
pessoas com deficiência que desenvolvem projetos na área; Inclusão de vagas
para pessoas com deficiência em Estágios remunerados, mediante convênios
com Instituições de Educação Especial ou Agência de Integração; Ampliação
do acervo impresso no sistema Braille e formação de fitoteca e ampliação
do acervo de livros do PEE em todas as áreas de deficiência/necessidades
especiais, inclusive livros da área da surdez.

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
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Em 2006, a equipe do PEE deliberou por realizar uma avaliação sobre a
acessibilidade na Unioeste. Foi realizada uma solicitação ao Conselho Universitário por meio do Conselheiro Jomar Vieira Rocha, representante na Associação de Professores do Estado do Paraná (APP Sindicato) e membro do PEE,
que pediu ao COU para deliberar sobre a constituição de uma comissão para
fazer o levantamento das condições de acessibilidade na Unioeste. Mediante
aprovação do COU, o PEE em reunião elaborou uma proposta, sugerindo a
composição da comissão, a qual foi encaminhada ao Reitor por meio da CR
20315/2007, de 07 de fevereiro/2007. Por meio da Portaria 965/2007, de 10
de abril de 2007, o Reitor constituiu a comissão. Esse trabalho deu origem
ao “PROJETO INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (SILVA; SILVA, 2015), o qual captou
recursos financeiros públicos para implementação do projeto.
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná vem atuando em procedimentos de atendimento às pessoas com deficiência desde 1996, primeiramente
com a organização de banca especial para uma candidata com baixa visão ao
curso de Pedagogia e, após sua aprovação no vestibular com apoio às suas
necessidades específicas como aluna.
Em 1997, outro aluno, cego, ingressou exigindo maior estrutura para
ter asseguradas suas necessidades educacionais específicas. A partir dessa
situação, o Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais (PEE) foi institucionalizado por meio da Resolução
323/1997, tendo como propositora e coordenadora, de ambos os casos, uma
professora da área da Educação Especial. A partir de 2002, alunos surdos
iniciaram suas trajetórias acadêmicas trazendo novos desafios aos professores
e técnicos da universidade. Assim, por mais de uma década a UNIOESTE
atendeu apenas alunos cegos e surdos contratando tradutores intérpretes de
Libras e desenvolvendo o aprimoramento do processo de digitalização dos
textos científicos e oferta de softwares e outras tecnologias para a área da
deficiência visual. Desde então, o ingresso de pessoas com deficiência na
Universidade é uma constante.
Nos últimos dois anos, alunos com outras características estão adentrando
o ensino superior. Hoje a universidade tem matriculado alunos com deficiência
em vários cursos, com distintas limitações físicas, sensoriais, de mobilidade
e com transtornos funcionais específicos como a dislexia. Essa diversidade
acarreta uma variedade de formas de se realizar o atendimento educacional
especializado (AEE), impondo à equipe do PEE a necessidade de constantes
estudos e pesquisas, bem como, também, a necessidade de constituir, na
universidade, regulamentos que definam os procedimentos referentes a cada
forma de AEE a ser efetivado.
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Ao tratar sobre educação, necessariamente se deve levar em conta os
elementos professor, aluno e as condições materiais necessárias para promover o processo ensino-aprendizagem. Essa perspectiva de compreensão pode
ser aplicada tanto à educação regular, como à educação especial. Entretanto,
alguns aspectos a serem considerados na educação especial, são fundamentais para minimizar os efeitos daninhos da visão com o foco nas limitações,
onde se valoriza o defeito ou a consequência do defeito e, para maximizar o
trabalho educativo com foco nas potencialidades preservadas na pessoa com
deficiência ou necessidades educacionais especiais. Nesse contexto, tornou-se
necessário buscar suporte teórico na psicologia histórico-cultural no sentido de
ampliar as possibilidades de ensino/aprendizagem dos envolvidos no processo
educacional: professor e aluno.
Vigotski (1997) aborda as regularidades psicológicas como elementos do desenvolvimento humano, seja em se tratando de pessoas com deficiência ou não, demonstrando que esse processo de desenvolvimento é
comum a todas as pessoas. As regularidades psicológicas do desenvolvimento são constituídas pelas unidades: Natural – Social; Desenvolvimento
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Como exemplo dessas diferentes formas de AEE a desafiar a equipe da
Educação Especial do PEE, relata-se a necessidade de se contratar profissionais
para realizar o trabalho de Técnico de Assuntos Universitários/Transcritor-Ledor e de apoio pedagógico a alunos com diferentes deficiências/necessidades especiais, como: aluno surdo com paralisia cerebral e baixa visão;
aluno com tetraplegia; com tetraparesia em consequência de acidente vascular
cerebral; com paralisia cerebral com acentuada limitação motora; aluno com
dislexia com acentuado comprometimento na leitura e interpretação de textos
(IACONO et al, 2014).
Denominado pela universidade como Técnico de Assuntos Universitários/
Transcritor-Ledor quando da descrição técnica de sua função ainda no edital
de contratação, o trabalho desse profissional é, inicialmente, o de transcrever
e ler, tanto os textos disponibilizados pelos professores, como as atividades
do aluno. No entanto, apesar de ser o mesmo profissional, com a mesma
descrição técnica da função atendendo a todos os alunos da universidade no
AEE, sua atuação é diferente a cada aluno, face às necessidades específicas de
cada um e do curso em que está matriculado. A fundamentação legal e a oferta
do Técnico de Assuntos Universitários/ Transcritor-Ledor como apoio pedagógico, foi ratificada por parecer jurídico da instituição (UNIOESTE, 2014).

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
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O desenvolvimento humano ocorre do natural para o social, ou seja,
a criança nasce na condição de ser natural para, gradativamente,
se tornar um ser social. Para tanto, o processo ocorre primeiro no
âmbito social (interpsíquico) para ser apropriado no plano individual
(intrapsíquico). Isso significa dizer que a formação das funções
superiores da atividade psíquica realiza-se no processo de desenvolvimento social da criança, no processo de sua inter-relação e de sua
colaboração com o meio social circundante. Cada função psíquica
superior se manifesta no processo de desenvolvimento da conduta
duas vezes; primeiramente como uma função da conduta coletiva,
como uma forma de colaboração ou de interação, como um meio de
adaptação social, quer dizer, como uma categoria inter-psicológica
e, a seguir, pela segunda vez, como um modo da conduta individual
da criança, como um meio de adaptação pessoal, como um processo
interno da conduta, ou seja, como uma categoria intra-psicológica.
Quanto à unidade do ensino e do desenvolvimento, entende-se que a atividade de ensino ativa o desenvolvimento, ou seja, Vigotski (1997) afirma
que a aprendizagem se constitui como condição imprescindível para o desenvolvimento de características humanas e que esse processo ocorre pela
mediação (linguagem, signos e instrumentos), favorecendo, assim, a
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e aprendizagem; Intelecto e Afeto; Zonal de Desenvolvimento Proximal47
e Nível de Desenvolvimento Real48 (BARROCO, 2007). Além disso, Vigotski
(1997) aborda três questões ao tratar sobre concepção de pessoa com deficiência: a) Concepção de deficiência classificada em deficiência primária (o
próprio defeito) e deficiência secundária (vista como consequência social do
defeito); b) Processo de compensação e supercompensação social do defeito
e, c) A educação da pessoa com deficiência.
A prática pedagógica do professor deve estar pautada numa concepção
teórica que dê sustentação ao trabalho pedagógico realizado, quer seja ele
desenvolvido nas anos iniciais, no ensino médio ou no ensino superior. Portanto, a concepção é fundamental ao professor no processo educacional. Para
fins didáticos, com relação às regularidades psicológicas como elementos do
desenvolvimento humano, ressalta-se que elas são constituídas a partir do
nascimento e, portanto, fazem parte da “unidade pessoa” e do meio social do
seu entorno. A seguir, descrevem-se as unidades relacionadas às regularidades
psicológicas apontadas por Vigotski (1997).

Martins (2013) utiliza o termo “zona de desenvolvimento iminente”.
Martins (2013) utiliza o termo “domínio real”.
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[...] aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que de outra forma, seriam
impossíveis de acontecer. Assim o aprendizado é um aspecto necessário e
universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas (VIGOTSKI, 1997, p. 47).

a re

ra

par

são

4)

A unidade de desenvolvimento (real e próximo). O nível de desenvolvimento efetivo, real é aquele em que a criança é capaz de realizar suas
atividades sem auxílio, tendo autonomia e condições reais para fazê-las sozinha. Já a zona de desenvolvimento proximal é aquela em que
a criança precisa do auxílio de pessoas ou companheiros com mais conhecimento ou experiência para realizar as suas atividades. Nesse contexto,
o nível de desenvolvimento potencial se transformará, após interações com outras pessoas, em nível de conhecimento real. Em
face a essa compreensão é que Vigotski destaca que o bom ensino
é aquele que trabalha além do nível de conhecimento real, fazendo
com que a criança avance no seu processo de aprendizagem.
A unidade do intelecto e do afeto. A configuração das emoções sofre
mudanças à medida em que o conhecimento conceitual e os processos cognitivos da criança se desenvolvem, sendo que, à medida que
se organizam os processos cognitivos, desenvolve-se, também, a
capacidade de “regular” os impulsos e as emoções mais primitivas
por meio da atividade representativa. Assim, o desenvolvimento
do pensamento conceitual possibilita a auto/inter-regulação, tanto
dos modos de ser, de pensar e de agir, como também de sentir e de
expressar esse sentir. Dessa forma, entende-se que esse processo
de autointerregulação é fruto das próprias práticas construídas
historicamente de regulação das emoções. Além disso, na relação
entre intelecto e afeto, pode-se dizer que cada ideia contém uma
atitude afetiva transmutada com relação ao fragmento de realidade
à qual se refere. Portanto, são relações determinadas pelos enlaces/
vínculos que são estabelecidos na atividade do sujeito, por meio de
mediações, sendo, por isso, relativas.
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Para esse autor há uma correlação entre determinado nível de desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem.
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Concepção de deficiência (primária e secundária). A deficiência
primária aqui tratada por Vigotski é o próprio defeito. O autor afirma
que a deficiência primária ou defeito é manifestado de forma objetiva
e concreta na pessoa, podendo, a) influir significativamente no seu
desenvolvimento cognitivo ou de personalidade; b) ser identificada
e diagnosticada por alterações de características físicas, sensoriais
ou cognitivas; c) ser constituída pelas deficiências visual (cegueira
ou baixa visão), pela auditiva, pela deficiência intelectual ou ainda
física/motora. Já a deficiência secundária se manifesta no âmbito
das relações sociais que são estabelecidas no decorrer da história
de vida da pessoa com deficiência primária ou com defeito. Para
Vigotski (1997), a deficiência secundária é compreendida como uma
consequência social da deficiência primária ou defeito.
Processo de compensação/supercompensação da deficiência. Vigotski
(1997) expõe sua compreensão, explorando o conteúdo das ideias
de W. Stern, de A. Adler e de T. Lipps. W. Stern, segundo Vigotski
(1997), parte da ideia de que os aspectos que estabelecem a deficiência ou a debilidade tornam-se, para o indivíduo, o elemento básico
que irá desencadear o processo de surgimento de energia psíquica e
manifestação de capacidades para vencer a limitação imposta pela
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Ao tratar da pessoa com deficiência, Vigotski (1997) afirma que qualquer
defeito deve ser analisado do ponto de vista de sua relação com o sistema
nervoso central e com o aparato psíquico da criança e que na atividade do
sistema nervoso, três aparatos diferentes cumprem distintas funções, a saber:
a) o aparato receptor (relacionado com os órgãos dos sentidos), b) o aparato
de resposta ou de trabalho (relacionado com os órgãos de trabalho do corpo,
com os músculos e com as glândulas), c) e o sistema nervoso central. Também
afirma que a deficiência de cada um dos três aparatos influi de uma maneira
diferente no desenvolvimento da personalidade da criança e em sua educação. A exposição das regularidades do desenvolvimento humano demonstra
que Vigotski parte da ideia de que a condicionalidade social é fundamental,
é imprescindível para o estabelecimento de propriedades especificamente
humanas da psiquê. Nesse sentido, Vigotski afirma que a influência social e,
em particular, a pedagógica, constitui uma fonte inesgotável para formação
dos processos psíquicos superiores, tanto na criança normal, como naquela
com deficiência.
Para melhor compreensão dessa ideia, Vigotski (1997) apresenta a concepção de pessoa com deficiência, descrita nos fundamentos de defectologia,
conforme exposto, a seguir:
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deficiência. Já Adler, de acordo com Vigotski (1997), afirma que o
sentimento de inferioridade que surge no indivíduo pela existência
do defeito e que é manifestado pela percepção da valoração da posição do próprio sujeito no meio social, é que se converte em força
motriz para o desenvolvimento da personalidade. Ratificando essa
ideia, Adler expressa que

uto

[...] da mesma maneira que a vida de qualquer organismo está dirigida
pela exigência biológica da adaptação, a vida da personalidade está dirigida pelas exigências de seu ser social. Não estamos em condições de
pensar, sentir, querer, e atuar sem que diante de nós haja algum objetivo
(VIGOTSKI, 1997, p. 30).

ra

[...] o defeito não é somente uma pobreza psíquica, senão também uma
fonte de riqueza, não é somente uma debilidade, senão também uma fonte
de força’. Tal afirmação coloca a deficiência sob a ótica dialética, na qual
se constituem dois momentos acerca do desenvolvimento psicológico: o
caráter dialético do defeito e a base social da psicologia da personalidade
(VIGOTSKI, 1997, p. 32).
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Ainda tratando do processo de compensação e supercompensação, T.
Lipps, teoricamente, estabeleceu a lei geral da atividade psíquica, sendo
denominada à época como “lei do dique ou da contenção”. Esse autor afirma
que a presença da deficiência produz o acúmulo de energia psíquica capaz de
criar caminhos alternativos para vencer a contenção causada pela deficiência.
Assim, a compensação ou supercompensação social da deficiência aparece
como resultado da contraposição entre deficiência orgânica primária (defeito)
e as tendências psicológicas, as quais são dirigidas para a superação da consequência social do defeito (deficiência secundária). Segundo Vigotski (1997)
é nesta perspectiva psicológica que se encontram os polos denominados de
“alfa e ômega da educação social das crianças com defeito” (VIGOTSKI,
1997, p. 33).
Nesse aspecto, Vigotski (1997) destaca que se pudesse ser estabelecida
uma linha defeito-compensação, poderia observar que a compensação/supercompensação estaria em um dos pontos de um dos extremos dessa linha.
O outro ponto, na outra extremidade, corresponderia ao fracasso da compensação, caracterizado pela luta defensiva do sujeito que, derivado da sua débil
exposição social, acaba sendo levado a condicionar como escudo a própria
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deficiência. Pode-se imaginar que entre os pontos extremos da linha defeito-compensação existem vários pontos possíveis em termos de resultados de
compensação/supercompensação social da deficiência.
Segundo Bidarra et al. (2006), essas possibilidades de reações são extremamente importantes para a pessoa com deficiência, porque são elas que vão
mostrar para o indivíduo as suas potencialidades relacionadas à compensação
ou supercompensação. Os possíveis resultados alcançados podem ser: o êxito, a
superação ou o fracasso. O êxito se caracteriza pela valorização das potencialidades e o fracasso se caracteriza pela valorização do defeito, tendo como resultado
a minimização de suas potencialidades. Esses resultados (êxito ou fracasso)
estão sujeitos a condicionalidades sociais e culturais, produzindo influências
significativas no desenvolvimento cognitivo e social da pessoa com deficiência.
Educação da pessoa com deficiência. Em relação ao processo educacional, tanto para a criança com deficiência ou não, Vigotski
(1997) assinala duas zonas de desenvolvimento: o real e o próximo,
já abordados nas regularidades de desenvolvimento.
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Para esse autor, o processo de ensino-aprendizagem na escola deve ter
como parâmetro o nível de desenvolvimento real da criança. Entretanto, enfatiza
que o papel da escola é dirigir sua atuação para as etapas de desenvolvimento
ainda não incorporadas pelos alunos, que estão na zona de desenvolvimento
próximo. Além disso, afirma que o princípio do desenvolvimento cognitivo
e da personalidade é o mesmo, quer seja ela uma criança com deficiência ou
não, pois “não existe diferença no enfoque educativo da criança com defeito
e da criança normal, nem na organização psicológica de sua personalidade”
(VIGOTSKI, 1997, p. 45). Em função dessa compreensão, torna-se conveniente
destacar aqui o quão é importante a efetividade do acesso à rede regular de
ensino das pessoas com deficiência, bem como uma profunda reestruturação
das práticas pedagógicas realizadas nas escolas dessa rede, objetivando o pleno
desenvolvimento do potencial cognitivo e de personalidade desse alunado.
Convém lembrar que Vigotski (1997) assinala que seria ingênuo pensar
que todas as pessoas com deficiência estariam determinadas a concretizar o
processo de compensação ou supercompensação social do defeito, pois são
vários condicionantes que podem interferir no processo e, consequentemente,
no resultado. Diante disso, questões que podem influenciar nos resultados
do processo compensatório são: o alcance ou intensidade da deficiência; os
recursos, em termos de potencial próprio de cada sujeito com deficiência;
a natureza da interação com o entorno social mais próximo da pessoa com
deficiência; sua socialização cultural ou interação social.
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Este autor cita, ainda, como esfera central da compensação: a elevação do
desenvolvimento cultural, do desenvolvimento das funções psíquicas superiores,
da esfera da comunicação, a intensificação das relações coletivas sociolaborais.
Nessa perspectiva de compreensão os recursos de informática devem ser
vistos como instrumentos que podem potencializar as possibilidades de acesso
da pessoa na educação, no trabalho e no lazer. No contexto atual, assim como
os demais setores da sociedade, a educação deve se utilizar dos recursos computacionais disponíveis para promover a inclusão da pessoa com deficiência
em todos os níveis de ensino, desde a Educação Infantil até o nível superior.
O processo de interação, segundo Vigotski (1997), ocorre num ambiente
social, histórico e cultural e é mediado pela linguagem, pelos signos e pelos
instrumentos. Mesmo que Vigotski não tenha abordado o uso de tecnologias
no processo de ensino, pode-se pensar que no momento atual é possível fazer
esta reflexão e também usar os recursos computacionais para promover o
processo de inclusão e desenvolver o AEE. Nesse sentido, torna-se necessário compreender que a atividade humana é o motor propulsor para criar as
condições de existência do homem, sendo o elemento acionador de todo o
processo de interação homem-homem e homem-natureza. Esse sistema de
relações sociais, históricas e culturais irão desencadear o desenvolvimento
e o uso da linguagem, a formação e a compreensão dos signos e a atividade
de planejamento e desenvolvimento de instrumentos, os quais certamente
objetivam atender a uma necessidade social do próprio homem.
Nesse processo de interação, o homem compreende a sua relação com
o mundo e internaliza os conceitos e os conhecimentos historicamente produzidos. As tecnologias produzidas na área de informática, destacando-se o
computador e o software educacional, vistos no modelo histórico-cultural de
Vigotski, podem ser caracterizados como instrumentos mediadores na relação
ensino-aprendizagem para pessoas com deficiência. Entretanto, para que esses
instrumentos possam ser usados na Educação Especial devem ser desenvolvidos de forma a atender as especificidades de seus potenciais usuários em
quaisquer áreas da deficiência.
Certamente esses recursos desenvolvidos ou adaptados às necessidades
da pessoa com deficiência permitirão ampliar as possibilidades de acesso e
de acompanhamento de conteúdos sistematizados, utilizados basicamente nas
atividades relacionadas à educação formal. Nesse aspecto, os recursos tecnológicos como computador e software entre outros, terão uma importante função
social como instrumentos, que associados a uma prática docente competente
tecnicamente, e comprometida com a educação, poderá promover a inclusão
educacional e social das pessoas com deficiência.
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A educação de pessoas com deficiência deve ser compreendida e necessariamente atendida tanto nos aspectos relacionados aos critérios de acessibilidade
(redução de barreiras arquitetônicas, espaços físicos adequados, materiais
pedagógicos adaptados e recursos tecnológicos disponíveis para atender as
suas necessidades especiais), objetivando contribuir com o seu desenvolvimento cognitivo. Também é necessário fomentar discussões com professores
e alunos nas escolas buscando romper barreiras atitudinais, criando, assim,
um ambiente pautado na consciência e respeito pela diversidade existente não
somente na escola, mas em toda a sociedade.
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Os procedimentos adotados para a definição do atendimento educacional especializado aos acadêmicos com deficiência/necessidades especiais
desencadeiam-se a partir do conhecimento das necessidades dos alunos com
deficiência/ necessidades educacionais especiais. Inicialmente, a equipe do
PEE toma conhecimento sobre o ingresso desses alunos na UNIOESTE, o
que ocorre por meio de levantamento que se faz da seguinte forma: verificação nas listas de candidatos aprovados, daqueles que participaram da Banca
Especial do Concurso Vestibular; verificação junto à secretaria acadêmica
de candidatos com deficiência/necessidades educacionais especiais que ingressaram por meio do ENEM/SiSU49, PROVOU50, PROVARE51, ex-ofício
e, ainda, por meio de comunicação dos colegiados sobre candidatos com
deficiência/necessidades educacionais especiais e que não foram informados
pela Secretaria Acadêmica.
O primeiro passo a ser dado após o conhecimento do número de alunos
que ingressou na UNIOESTE e em quais cursos estão matriculados, consiste em que a equipe do PEE de cada campus realiza contato com o aluno,
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Procedimentos Metodológicos para o Atendimento
Educacional Especializado

50

51

ENEM/SiSU - SiSU - O Sistema de Seleção Unificada é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), pelo qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Disponível em: <http://sisu.mec.gov.br/
tire-suas-duvidas#conhecendo>.
PROVOU - Programa de Ocupação das Vagas Ociosas da Unioeste. É um processo seletivo que permite a
transferência de acadêmicos de cursos de graduação seja no âmbito da Unioeste, para troca de turno e campus
de funcionamento de curso, seja para permitir a transferência de acadêmicos de outras instituições de ensino
superior. Além disso, propicia ao portador de diploma de graduação o ingresso em outro curso de graduação ou,
ainda, a matrícula em disciplinas isoladas. Disponível em: <http://www5.unioeste.br/portalunioeste/>.
PROVARE - O Provare é o Processo Seletivo das Vagas Remanescentes da Unioeste. Essa é uma seleção
que acontece depois do SiSU e do Vestibular, condicionada à existência de vagas não preenchidas, quando
não houver candidatos classificados para convocação, tanto do SiSU quanto do Vestibular. Disponível em:
<http://www5.unioeste.br/portalunioeste/>.
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estabelecendo um diálogo no sentido de verificar suas necessidades pedagógicas
a serem atendidas durante a sua permanência até a terminalidade nos cursos
superiores da UNIOESTE, na graduação e na pós-graduação.
A partir do levantamento das necessidades do aluno, verifica-se a estrutura
que, em termos de logística, o PEE consegue realizar com relação ao AEE
para esse aluno. Se a logística existente no PEE não é suficiente ou adequada
para a realização do AEE, a equipe faz discussões e encaminhamentos para
as Direções dos campi, Pró-Reitorias de Graduação e de Recursos Humanos
e, em último caso, reporta-se ao Reitor.
Na estrutura logística do PEE, tem-se linha braile, softwares específicos (ledores de tela – Jaws, NVDA, de conversão de textos de pdf para
doc e txt), teclados virtuais – mousekey, ETM; dosvox, microfênix, tablet
com emulador de mouse ocular (PCEye Go Tobii), Boardmaker, Editor de
pranchas livre, máquinas braille, regletes e punção, digitalização de textos
utilizados em aula. Quanto aos recursos humanos são disponibilizados
Tradutores Intérpretes de Libras, Técnicos de Assuntos Universitários/
Transcritores-Ledores e bolsistas de monitoria acadêmica. Na função de
transcritor-ledor, utiliza-se de prancha de comunicação (linha/coluna) com
retorno ocular para aluno tetraparético e afásico.
Em alguns casos, ações pertinentes ao AEE exigem a mediação da
equipe do PEE com os colegiados, buscando estabelecer novos procedimentos
que visam a garantir o atendimento por meio de ampliação de tempo para
realização de provas; gravação de aulas; registro fotográfico das anotações
do professor no quadro de giz e em telas de projeção; programação dos horários de atendimento didático com o professor da disciplina e, no caso de
atendimento individualizado, com apoio pedagógico do transcritor-ledor. Os
acadêmicos e os docentes surdos contam com o acompanhamento de profissionais Tradutores Intérpretes de Libras nas aulas e em outras atividades,
como palestras e eventos.
Cabe destacar que nas Universidades Estaduais do Paraná há a função
Tradutor Intérprete de Libras no cargo de Agente Universitário; todavia não
houve a criação das vagas para ocorrer a efetivação da função, por concurso
público. A criação dessas vagas e a realização de Concurso Público é uma
reivindicação do movimento de pessoas surdas e das próprias universidades
junto à Secretaria da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (SETI). Nesse sentido, representantes das IES retomaram a organização do Fórum de Educação
Especial das Instituições de Ensino Superior do Estado, buscando fortalecer
as ações conjuntas das Universidades, com articulação para melhorias no
processo de inclusão no Ensino Superior.
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Quanto à adaptação dos textos científicos aos acadêmicos cegos ou com
visão reduzida, o processo é realizado pelos Estagiários do PEE e pelos Bolsistas de Extensão. O processo inicia-se com o encaminhamento dos textos
pelos Docentes, que são digitalizados com o uso de software ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition; em seguida, faz-se a correção ortográfica,
pois nem todas as palavras ficam corretas no escaneamento, seguindo-se os
procedimentos específicos de paginação, notas de rodapé e formatação para a
adequada leitura pelos softwares ledores de tela que são utilizados; os textos
prontos com as normas da ABNT são enviados por e-mail aos acadêmicos.
O apoio pedagógico com Técnicos para leitura e transcrição de aulas
é disponibilizado aos acadêmicos que apresentam necessidades específicas,
como no caso de dislexia, tetraplegia e tetraparesia, sendo que nesses dois
últimos casos há comprometimento dos membros superiores e afasia. Há,
ainda, apoio pedagógico para os acadêmicos que apresentam outras situações
de dificuldades no processo de aprendizagem. O Técnico Transcritor/Ledor
acompanha o acadêmico nas aulas e nos horários de apoio didático prestado
pelo seu professor, assim como, também, em horários de estudo (IACONO
et al., 2015; 2016).
Em alguns casos, ações pertinentes ao AEE exigem a mediação da equipe
do PEE com os colegiados, buscando estabelecer novos procedimentos que
visam a garantir o atendimento por meio de ampliação de tempo para realização de provas; gravação de aulas; registro fotográfico das anotações do
professor no quadro de giz e em telas de projeção; programação dos horários
de atendimento didático com o professor da disciplina e, no caso de atendimento individualizado, com apoio pedagógico do transcritor-ledor.
A presença de acadêmicos com deficiência na sala de aula, requer um
olhar diferenciado do docente com base em conhecimentos que nem sempre
ele possui. Para atender a essa especificidade, o PEE realiza reuniões com os
docentes dos Colegiados de Cursos, expondo as formas de atendimento às
necessidades especiais dos acadêmicos, as adaptações curriculares necessárias,
a dilação do tempo de provas, abrindo um canal de diálogo que se estende
pelo período do Curso.

Considerações Finais

Segundo Vigotski (1997) a educação é o principal meio de reduzir e
minimizar as consequências sociais do defeito. Nesse sentido, o processo
educacional da pessoa com deficiência deve criar todas as possibilidades para
que ela possa desenvolver-se cognitiva e socialmente. Assim, a personalidade
de qualquer indivíduo está dirigida pelas exigências de seu papel frente à
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sociedade, destacando-se a importância das relações sociais como sendo os
elementos fundamentais para o desenvolvimento de qualquer pessoa, quer
seja ela uma pessoa com deficiência ou não.
De acordo com levantamento de documentos dos concursos vestibulares
e de matriculas efetivas no período de 1996 a 2017, o PEE atendeu 94 alunos
com deficiência/necessidades especiais promovendo o acesso à universidade,
inicialmente por meio das bancas especiais no concurso vestibular e o atendimento especializado a esses alunos na graduação e pós-graduação, em todos
os campi da universidade. Entre os alunos atendidos no período apresentado,
foram identificados os seguintes tipos de deficiência: visão reduzida, cegueira,
surdez e deficiência física.
A seguir são apresentados os gráficos do total de acadêmicos por nível
de ensino e por tipo de deficiência/necessidades especiais.

são

Fonte: Documentos de concursos vestibulares e de matrículas de 1996-2017.

Os dados expressos no gráfico 1 demonstram que no período de 1996 a
2017, no total dos campi, foram atendidos pelo PEE em nível de graduação
(63); na especialização (13); mestrado (15) e doutorado (3). Destaca-se que
alguns acadêmicos fizeram graduação, especialização, mestrado e doutorado
na Unioeste e outros apenas a especialização, ou o mestrado, ou o doutorado.
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Gráfico 1 – Acadêmicos por nível de ensino

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
e relfexões entre movimentos internacionais

243

Fonte: Documentos concursos vestibulares e matriculas de 1996-2017.
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Os dados expressos no gráfico 2 demonstram que no período de 1996
a 2017, no total dos campi foram atendidos por deficiência/necessidades
especiais: visão reduzida (13); cegueira (14); surdez (12); deficiência física
(9); transtornos das funções executivas (5); TEA (1); deficiência múltipla
(4). Ressalta-se que, se considerarmos o índice de pessoas com deficiência
estabelecido pela OMS que é em torno de 10% da população para os países
em desenvolvimento, os dados apresentados no gráfico demonstram que há
uma demanda reprimida expressiva de não incluídos no ensino superior.
Quanto aos resultados para a democratização do acesso ao ensino superior nesses 20 anos de existência do PEE, pode-se ressaltar que já existem
resultados significativos, visto que um aluno do Curso de Ciência da Computação que apresenta múltipla deficiência (deficiência auditiva, baixa visão
e mobilidade parcial em membros superiores e inferiores) no primeiro ano
do curso matriculou-se em todas as disciplinas recebendo atendimento de
Tradutor Intérprete de Libras. No entanto, reprovou em todas as 8 (oito) disciplinas. No ano seguinte, após estudos e discussões com a equipe do PEE,
com o coordenador do Curso e com o aluno, os encaminhamentos indicaram
a matrícula em apenas 4 (quatro) disciplinas e a oferta de apoio pedagógico
do Técnico de Assuntos Universitários/Transcritor-Ledor em sala de aula,
apoio pedagógico individualizado em contraturno e apoio didático com os
professores das disciplinas, mantendo-se o atendimento de Tradutor Intérprete
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Gráfico 2 – Tipo de deficiência/necessidades especiais
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de Libras. Ao final do ano letivo, houve como resultado a aprovação em 3
(três) disciplinas das quatros em que estava matriculado.
No curso de Ciências Econômicas, no primeiro ano o aluno com tetraplegia
com movimentos espásticos com dificuldade na fala e mobilidade reduzida
de membros superiores, somente recebeu atendimento para realização das
provas em horário diferenciado e com tempo adicional, sendo aprovado em
todas as disciplinas. No segundo ano, em função das dificuldades encontradas,
o aluno solicitou o apoio pedagógico do Técnico de Assuntos Universitários/
Transcritor-Ledor em sala de aula em uma disciplina, mantendo o atendimento
anterior, tendo sido aprovado em todas as disciplinas. No terceiro ano, após
reunião com a professora de uma das disciplinas, a equipe do PEE, a mãe e
o aluno, houve o encaminhamento para ampliação do atendimento pelo Técnico de Assuntos Universitários/Transcritor-Ledor em sala de aula em outras
disciplinas, mais o apoio pedagógico do Transcritor-Ledor individualizado
no contraturno e, também, o atendimento de monitoria.
No curso de Pedagogia o aluno com tetraplegia com movimentos espásticos e mobilidade reduzida de membros superiores, recebe atendimento
para realização das provas em horário diferenciado e com tempo adicional.
No curso de Medicina o caso de uma aluna com tetraparesia e afásica,
sem nenhuma mobilidade em membros superiores e inferiores, caracterizada
como deficiência adquirida devido a Acidente Vascular Cerebral ocorrido no
final do 3° ano do curso chegou até o PEE após ter sido encaminhada junto
à Pró- Reitoria de Graduação (PROGRAD) e ao Colegiado de Medicina, a
solicitação para o retorno da aluna à sala de aula. O PEE orientou a PROGRAD
quanto aos direitos da aluna de frequentar as aulas e receber AEE; realizou
reunião com a família, a aluna, a coordenação do Centro de
Reabilitação Física da UNIOESTE e orientou a PROGRAD sobre a
necessidade de aquisição do tablet com emulador de mouse ocular (PCEye
Go Tobii) e de apoio pedagógico do Técnico de Assuntos Universitários/
Transcritor-Ledor em sala de aula, com uso de prancha de comunicação (linha/
coluna) com retorno ocular. Na prancha de comunicação está distribuído todo
o alfabeto da língua portuguesa em cinco linhas organizadas em cinco colunas,
sendo que cada linha contém cinco letras do alfabeto, exceto a segunda linha,
que contém seis letras distribuídas entre as colunas (linha/coluna). Essa aluna
cursou duas disciplinas semestrais em 2015, com aprovação em ambas; em
2016 com alteração do Projeto Político Pedagógico do curso de Medicina,
houve a necessidade de reenquadramento da aluna no 3° ano, em que cursa
sete disciplinas com práticas ambulatoriais e aulas teóricas.
No curso de Serviço Social ingressou pelo SISU o aluno com paralisia cerebral tetraparética, sem mobilidade nos membros inferiores e com mobilidade
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reduzida nos membros superiores e com dificuldade na fala e baixa visão. Na
sala de aula o aluno conta com uma maca para repouso, em intervalo a cada
duas horas, com permanência de trinta minutos devido a luxação de quadril e
encurtamento de fêmur. O AEE é ofertado a esse aluno com apoio do Técnico
de Assuntos Universitários/Transcritor-Ledor em sala de aula, digitalização
de texto e gravação de texto em voz.
Outros alunos ingressam na universidade, mas nem todos necessitam de
apoio pedagógico individualizado; no entanto, no decorrer do tempo tem se
apresentado a necessidade desse atendimento, frente à complexidade que os
cursos de graduação vão apresentando.
Ressalta-se, ainda, que além de acompanhar os alunos em sala de aula, em
alguns casos, o Técnico de Assuntos Universitários/Transcritor-Ledor realiza
a mediação entre os demais alunos da sala de aula e os docentes. Junto aos
docentes orienta sobre as adaptações curriculares necessárias nas avaliações,
nas apresentações de seminários, nas aulas práticas, auxilia na organização dos
materiais para estudo em casa, sempre visando à maior autonomia do aluno.
Os estudos que vêm sendo desenvolvidos e a experiência acumulada no
atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência/necessidades especiais na UNIOESTE vêm demonstrando que o ingresso de alunos
com especificidades mais complexas tem demandado da equipe do PEE e da
universidade, ações no sentido de buscar e a ampliar as atividades de AEE
para possibilitar a apropriação do conhecimento científico nas diferentes áreas
do conhecimento, necessárias tanto à humanização do sujeito, quanto à sua
formação profissional.
Ressalta-se, finalmente, que em torno de 95% dos alunos com deficiência/
necessidades especiais que ingressaram na UNIOESTE e que utilizaram os
serviços do PEE, concluíram os seus cursos de graduação com aproveitamento
acima da média que lhes possibilitou o ingresso no mercado de trabalho, reiterando, assim, a importância do AEE e do apoio ao acadêmico de forma geral,
desde seu ingresso, durante a sua permanência e até o término do seu curso.
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O presente estudo tem como objetivo apresentar o atendimento educacional desenvolvido à pessoa com deficiência, na Universidade Estadual do
Oeste do Paraná – UNIOESTE, com foco voltado ao Campus de Foz do Iguaçu.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
(2010), cerca de 45.606.048 brasileiros possuem alguma deficiência. Na
cidade de Foz do Iguaçu, são 45.900, com deficiência visual; 11.646, com
deficiência auditiva; 16.306, com deficiência física e/ou motora; e 4.135, com
deficiência intelectual (IPARDES, 2017). Os números, portanto, são elevados,
e a Universidade precisa estar preparada para atender às especificidades dessa
demanda que, cada vez mais, está chegando ao ensino superior. Entendemos,
desta forma, que a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno com deficiência é um desafio aos profissionais da educação em todos os níveis de ensino.
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná52 surgiu pela integração das
quatro faculdades municipais isoladas de ensino não gratuito, localizadas nas
cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido
Rondon e Toledo. Depois de seguidos atos regionais pleiteando a transformação
das faculdades isoladas em universidade multicampi, a instituição ampliou
seu campo de atuação, com cerca de 15 mil alunos matriculados, em mais
de 30 cursos de graduação, contando também com cursos de especialização,
mestrado e doutorado.
Segundo dados da pró-reitoria de planejamento da UNIOESTE (2015), no
último dia útil do mês de março de 2015, esta Instituição de Ensino Superior
(IES) apresentava um quadro funcional com 1287 docentes (destes, 220 contratados temporariamente), sendo 30 graduados, 128 especialistas, 455 mestres,
617 doutores e 57 pós-doutores. No Índice Geral de Cursos (IGC) de 2015,
a UNIOESTE está entre as melhores instituições do Brasil, sendo a terceira
colocada no ranking de sete universidades do Estado do Paraná (INEP, 2017).
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As informações referentes à UNIOESTE encontram-se disponíveis em: <www.unioeste.br>. PROPLAN-Avaliação Institucional e Estatística: resumo de dados, 2013.
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A partir do ingresso do primeiro aluno com deficiência na UNIOESTE
em 1997, o Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais – PEE foi sendo estruturado, com o intuito de que as
necessidades educacionais desses alunos fossem supridas. Esses atendimentos
envolvem o concurso vestibular, a graduação e a pós-graduação.
O PEE caracteriza-se como um programa de extensão, institucionalizado
por meio da Resolução nº 323/97 – Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão,
com o primeiro grupo de trabalho instituído no Campus de Cascavel. À medida que o Programa era estruturado, expandiu-se para os demais Campus,
conforme demonstrado na Figura 1.

são

Legenda: (a) Cascavel, (b) Toledo, (c) Foz do Iguaçu e (d) Francisco Beltrão.
Fonte: GOES, E. P., 2015.

Destacamos que o Campus de Marechal Cândido Rondon não apresenta
espaço estruturado para o atendimento de alunos com deficiência. As salas do
PEE em Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Toledo são organizadas
com a produção de material adaptado, disponibilização de lupa eletrônica, softwares/leitor de tela, impressora Braille, acesso à Internet, dentre outros materiais.
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Figura 1 – Espaço específico para as ações do PEE nos Câmpus da UNIOESTE
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O Campus de Foz do Iguaçu localiza-se na região de tríplice fronteira,
entre Argentina, Brasil e Paraguai. De acordo com Leonardi (2007), a fronteira
entre a Argentina e o Brasil possui uma linha de extensão de 1.263 km; e a
fronteira entre o Paraguai e o Brasil, 1.339 km.
A cidade de Foz do Iguaçu (BR) e Ciudad del Este (PY) são separadas
pelo Rio Paraná e ligadas pela Ponte da Amizade. Puerto Iguazú (AR) e Foz
do Iguaçu (BR) são separadas pelo Rio Iguaçu e ligadas pela Ponte Tancredo
Neves, originalmente denominada Ponte da Fraternidade, espaço este que
apresenta grande mobilidade de pessoas de diferentes nacionalidades e se
destaca pelas desigualdades sociais. Desta perspectiva, Cardin (2013, p. 156)
explica que:
[...] a multiplicidade étnica derivada das migrações, as flutuações do mercado de trabalho, os diferentes ciclos econômicos da cidade e as oportunidades fomentadas pelas fronteiras não vem garantindo números positivos
referentes ao desenvolvimento social e econômico. Pelo contrário, a cidade
é marcada por desigualdades, por concentração de renda, por processos de
empobrecimento das condições de habitação e por altos índices de criminalidade. Observa-se, por exemplo, que Foz do Iguaçu possui as maiores
taxas de homicídios no Estado do Paraná e se destaca nacionalmente pelos
índices relacionados aos números de homicídios juvenis.
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A seguir, serão abordadas as atividades desenvolvidas pelo PEE na
UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu. Primeiramente, apresentaremos um
breve histórico da organização deste programa no Campus, destacando o
trabalho do profissional Ledor/Transcritor e dos Tradutores e Intérpretes de
Libras (TILS) que atuam com acadêmicos/as e a docente surda nesta instituição. Finalizamos com a exposição das principais atividades realizadas pela
equipe que compõe o PEE e com o registro de algumas perspectivas para a
ampliação do Programa a nível local.

Esta realidade também precisa ser compreendida, pois as instituições
escolares devem trabalhar com a diversidade que a região em destaque contempla. Por apresentar a Hidroelétrica Binacional de Itaipu, Foz do Iguaçu
atraiu moradores de diversas regiões do Brasil e de países vizinhos, tornando-se
referência nacional e internacional em engenharias.
Assim, os cursos dessa área foram fortemente estruturados dentro do
Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), no sentido de potencializar a característica dos cursos de Engenharia Elétrica, Mecânica e Ciências da Computação.
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A Resolução nº 319/2005-CEPE está sendo reformulada, contando com a participação da autora
deste trabalho.
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O Campus Foz do Iguaçu divide-se em três Centros: Centro de Educação,
Letras e Saúde (CELS), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e o
Centro de Engenharias e Ciências Exatas (CECE).
Pessoas de diversas etnias estudam no Campus Foz do Iguaçu, que
disponibiliza, a cada ano, a abertura de 488 vagas, distribuídas nos cursos
de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito,
Enfermagem, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Hotelaria, Letras,
Matemática, Pedagogia e Turismo.
A missão da UNIOESTE, como instituição pública multicampi, “é produzir,
sistematizar e socializar o conhecimento, contribuindo com o desenvolvimento
humano, científico, tecnológico e regional, comprometendo-se com a justiça,
a democracia, a cidadania e a responsabilidade social” (UNIOESTE, 2017,
consulta on-line). O objetivo é ser reconhecida como universidade pública
de referência na produção e na socialização do conhecimento, comprometida
com a formação de profissionais para atuar com base em princípios éticos,
para o exercício da cidadania.
Nesse sentido, o Art. 4º da Resolução nº 07/99 – Conselho Universitário (COU) expressa, dentre outras finalidades da instituição, “[...] manter o
corpo docente qualificado e infraestrutura necessários ao desenvolvimento do
ensino, da pesquisa e da extensão universitária”. Ainda, conforme o Art. 1º, a
UNIOESTE vincula-se à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior – SETI, nos termos das Leis Estaduais nº 9.896, de 8 de janeiro de
1992 e nº 11.066, de 1º de fevereiro de 1995.
O ensino, a pesquisa e a extensão são desenvolvidos pelos Centros e
acompanhados pela administração superior, seguindo-se termos regimentais e
atos normativos dos conselhos superiores, também abrange cursos de graduação, de pós-graduação, de extensão, entre outros. Para atender aos objetivos
que envolvem essa complexidade, a instituição conta com o apoio do PEE
que, ao longo desses anos, vem desenvolvendo atividades em conjunto com
as associações de pessoas com deficiência e com as instituições das redes
municipal e estadual de ensino.
O PEE iniciou-se no Campus de Cascavel, institucionalizado por meio
da Resolução nº 323/97 – Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nos anos
seguintes, o PEE estendeu-se aos outros Campus da UNIOESTE. De acordo
com o Art. 3º da resolução nº319/2005-CEPE53, o PEE tem como princípios norteadores:
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I - universalização do acesso à educação; II - articulação entre outros
setores da Universidade e entidades de e para pessoas com deficiência;
III - contribuição na construção de um novo paradigma compreendendo
a pessoa com necessidades especiais como sujeitos sociais.

a re

ra

Intérpretes para usuários de Língua Brasileira de Sinais (Libras); ledor
e materiais com caracteres ampliados; exercícios com material gráfico;
computadores com Programa Dosvox; professores para cada uma das áreas
específicas; equipamentos adaptados e orientações a todos os membros
da comunidade universitária sobre a melhor forma de se relacionar com
os candidatos com deficiência no decorrer do concurso (ROSSETTO,
2009, p. 124).
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Entre os alunos atendidos até o momento pelo programa, foram identificados os seguintes tipos de deficiência: pessoas com visão reduzida, cegos,
pessoas com surdez e pessoas com deficiência física e múltipla deficiência.
Outras necessidades educacionais especiais também foram marcadas como
dislexia, acidente vascular cerebral etc.
A atuação do PEE envolve as bancas especiais no concurso vestibular e
demais concursos públicos, o apoio à permanência dos acadêmicos com deficiência por meio da elaboração de projetos de extensão e eventos, integrando
a UNIOESTE às demais universidades paranaenses.
Com referência aos candidatos inscritos no concurso vestibular com
necessidades especiais, Rossetto (2009) esclarece que o PEE se encarrega de
avaliar a necessidade de banca especial, assegurando condições adequadas
aos candidatos com necessidades educacionais especiais, com metodologias
e recursos pedagógicos específicos, conforme as especificidades de cada um
dos candidatos, oferecendo-se a estes os seguintes recursos:

são

Os aprovados no concurso vestibular devem indicar ao PEE as necessidades que apresentam, para que as medidas adequadas à permanência dos
mesmos nos cursos escolhidos sejam tomadas. O Programa viabiliza “momentos de reflexões e discussões entre a coordenação do setor, professores,
alunos e coordenadores dos colegiados dos cursos que possuem acadêmicos
com deficiência”, a fim de ocorrer a apropriação do conhecimento por parte
desses alunos e favorecer a permanência até a conclusão do curso (ROSSETTO, 2009, p. 124).
A Resolução nº 319/2005-CEPE prevê também, no Art. 3º, a participação
do PEE no apoio à formação continuada de professores para atuar com alunos
com deficiência, em todos os níveis do ensino.
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Com relação ao financiamento e manutenção do PEE, a Universidade
Estadual do Oeste do Paraná é responsável pela estrutura necessária e pelo
suporte para garantir o funcionamento do Programa de Extensão, conforme
previsto no Capítulo VI, Art. 15, da Resolução nº 319/2005 - CEPE. Ressalta-se
que todas as ações desenvolvidas para o atendimento à comunidade acadêmica
(servidores, alunos) no âmbito da UNIOESTE estão na responsabilidade do
PEE, o que representa um grande desafio.
A primeira matrícula de pessoa com deficiência física no Câmpus de
Foz do Iguaçu ocorreu em 2005, com o ingresso de uma acadêmica no curso
de Enfermagem, no entanto somente em 2008 teve início a implantação do
PEE neste Câmpus, com a subcoordenação da Agente Universitária Lilian
Sanches Camargo.
Desde esse momento, outras pessoas interessadas e docentes que estudavam a temática foram sendo convidados para compor a equipe. Iniciou-se
o processo de busca, junto à direção de Câmpus, por espaço adequado, equipamentos e outros recursos para este atendimento.
A partir de 2009, várias pessoas assumiram a subcoordenação: a Profa.
Dra. Andreia Nakamura Bondezan; a Profa. Esp. Andréa Carolina Bernal
Mazacotte; e, atualmente, a Profa. Dra. Eliane Pinto de Góes.
Convém ressaltar que, por ser um Programa de extensão, não há remuneração aos docentes participantes, apenas sendo permitida a destinação de
carga horária no Plano Individual de Atividade Docente. Desta forma, o trabalho fica fragmentado e, por vezes, de difícil execução, pois não é possível
dedicação exclusiva ao PEE.
O PEE Campus de Foz atendeu, no ano de 2017, três acadêmicos, sendo
um que apresenta paralisia cerebral e dois surdos. Para o acompanhamento dos
acadêmicos que buscam auxílio no PEE, os profissionais, Ledor/Transcritor
e o Tradutor Intérprete de Libras são fundamentais.
Com o ingresso do acadêmico com paralisia cerebral, o PEE, desde 2014,
conta com um Técnico em Assuntos Universitários que atua como Ledor/
Transcritor. Para além do acompanhamento diário nas aulas deste aluno e no
auxílio para estudos e trabalhos, este profissional é responsável por auxiliar
a comunidade acadêmica que necessita de atendimento especializado, tanto
em sala de aula, quanto em banca especial para vestibular etc.
Segundo o dicionário Michaelis (2017), Ledor é “adj + sm (lat lectore),
que, ou o que lê; que, ou o que tem o hábito de ler; leitor”. No cenário educacional, ledor é o profissional que lê para cegos e para pessoas com deficiência
visual, garantindo aos mesmos, por meio da própria voz, a possibilidade da
leitura de diferentes textos em sala de aula, concursos, vestibulares, entre outros.
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A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência destaca o Ledor
como assistência humana, forma de assegurar a igualdade de oportunidades
a todos que necessitam de atendimento:
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Nesse sentido, o Ledor fornece serviço especializado de leitura da prova
para pessoas com deficiência visual, deficiência intelectual, autismo, déficit
de atenção, dislexia, entre outros.
Destacamos, assim, a importância do Ledor, não somente em sala de aula
ou em provas de concursos, mas também no atendimento direto à pessoa com
deficiência visual que possa vir à Universidade, garantindo a ela acessibilidade nos cursos, eventos e atividades afins que acontecem na Universidade.
Já, o Transcritor fornece serviço especializado de preenchimento de
provas objetivas e discursivas para pessoas impossibilitadas de escrever ou
de preencher o cartão-resposta, bem como atua junto à pessoa com deficiência
física dentro dos setores públicos para transcrever. Este profissional atende
também a pessoas com deficiência física, deficiência intelectual, autismo,
déficit de atenção, dislexia e outras necessidades.
Na UNIOESTE, o Transcritor auxilia o acadêmico que possui deficiência
física e está matriculado no curso de Administração noturno. Como não há
concurso específico para este cargo nesta instituição, desde o ingresso do acadêmico na instituição, ele já foi atendido por três transcritoras: Rosana Maria
da Rosa, Claudineia Aparecida Machado de Oliveira e, atualmente, Renata
de Almeida, profissionais que possuem formação em curso superior, sendo as
duas últimas com Licenciatura e Pós-Graduação na área de Educação e que
prestavam auxílio como Ledor e transcritor, além de fornecer o suporte na
realização de tarefas e estudos, atuando com apoio integral em sala de aula.
Desse modo, entendemos a relevância na formação da Transcritora voltada
à área da Educação, pois o acompanhamento pedagógico é mais satisfatório,
trazendo excelentes resultados para o discente que é atendido pelo Programa.
A atuação do Transcritor auxilia no processo de aprendizagem dos acadêmicos, desde a organização das anotações para estudo, como no momento
das transcrições dos trabalhos, avaliações, sendo fundamental para que estas
pessoas, historicamente excluídas, possam ter acesso ao ensino superior. As palavras de Caiado; Campos; Vilaronga (2011, p. 169) corroboram essa reflexão:
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Art. 38. Oferecer formas de assistência humana ou animal e serviços de
mediadores, incluindo guias, ledores e intérpretes profissionais da língua
de sinais, para facilitar o acesso aos edifícios e outras instalações abertas
ao público ou de uso público (BRASIL, 2009, p. 38).
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Exatamente porque as camadas populares e os alunos historicamente
excluídos da escola conquistaram o direito à matrícula é que temos que
avançar na reflexão sobre os objetivos e a organização do trabalho pedagógico para que, além do acesso, haja permanência e apropriação do
conhecimento em suas múltiplas e diversas dimensões.

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

são

par

E
ver dit
o

a re

ra

uto

C
visã R
od V
oa

r

Assim, considerando o exposto, vale a pena enfatizar, novamente, a
importância do papel do Ledor/Transcritor e as possibilidades que o desempenho desta função traz aos acadêmicos e à comunidade universitária que
necessitam de assistência, agindo em prol da permanência desses alunos no
curso superior, auxiliando e facilitando nas necessidades cotidianas. Neste
sentido, faz-se necessário, nos processos seletivos, um profissional que esteja
diretamente ligado à área educacional, bem como a valorização e a formação
destes profissionais.
Para o atendimento ao surdo na UNIOESTE, sejam eles professores
ou acadêmicos, foi essencial a contratação do Tradutor Intérprete de Libras.
O Tradutor Intérprete de Língua de Sinais – TILS, conforme a lei 12.319/10, é
o profissional com comprovada competência para realizar interpretação entre
o português e a língua de sinais, de maneira simultânea ou consecutiva em
diversos contextos sociais, por exemplo: cerimônias religiosas, atendimentos jurídicos, interpretação em contextos midiáticos, palestras, conferências,
congressos, cursos diversos, em empresas e, finalmente, no contexto educacional, cada qual com responsabilidades diferentes e saberes específicos para
a atuação especializada.
No contexto da educação, o intérprete de Libras recebe a denominação
“intérprete educacional”. Trata-se do profissional que realiza a mediação
linguística entre ouvintes e surdos no contexto da educação, envolvendo
professores, agentes educacionais dos diversos setores e discentes, em diferentes níveis educacionais – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio
e no ensino Superior, na graduação e na pós-graduação lato e stricto sensu.
No ensino superior, a principal atividade desempenhada pelo intérprete
é a interpretação simultânea em sala de aula. Em outras palavras, o trabalho
consiste em ouvir o que o docente está proferindo e realizar a transposição
do conteúdo para a língua de sinais. Processo semelhante acontece quando
o surdo elabora um enunciado em língua de sinais, e o intérprete verbaliza o
conteúdo para o português.
Percebemos, nos últimos anos, avanços no processo de profissionalização
do intérprete e nas concepções educacionais; um exemplo é a Lei Brasileira
de Inclusão – LBI - 13.146/15, que reconhece a complexidade da função do
intérprete, ao estabelecer que a atuação em nível de graduação e pós-graduação
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deve ser realizada por profissional com graduação e habilitação, prioritariamente, em tradução e interpretação de Libras.
A atuação do intérprete educacional vai além da tradução mecânica (sinal
a sinal); trata-se de uma atividade complexa que envolve o aparato intelectual
e físico de modo simultâneo, exigindo atenção plena no momento presente,
a fim de transmitir, de modo coerente, o conteúdo da língua-fonte54 para a
língua-alvo. Este profissional é responsável pela mediação linguística em quatro
situações: a primeira atividade consiste em interpretar simultaneamente as falas
do docente em português para a língua de sinais, de modo que o surdo compreenda o que está sendo dito; a segunda consiste na interpretação simultânea
do que o surdo está sinalizando para o português oral, a fim de que o docente
e os demais colegas compreendam a informação enunciada; a terceira, em
mediar diálogos entre os pares (colegas) e os demais agentes educacionais e
gestores; e a quarta, traduzir textos ou enunciados de questões para a Libras,
ou vice-versa, quando o surdo não tem o domínio do português escrito.
É importante salientar que todo o conteúdo enunciado, seja ele verbalizado
pelo ouvinte ou sinalizado pelo surdo, passa pelo intérprete. Para que isso
aconteça, sem interferência que altere o conteúdo, exigem-se do profissional
três competências basilares para atuação: a fluência em língua de sinais,
competência linguística e o conhecimento específico.
Fluência em Língua de Sinais, nesse contexto, significa “pensar em Libras”, em outras palavras, ter para si mesmo que o português sinalizado55 não
é Libras e que esta possui uma estrutura gramatical específica. É necessário
esclarecer, também, que o sujeito ouvinte, com fluência em língua de sinais em
contexto de diálogo, não está automaticamente preparado para a interpretação;
disso, decorre a segunda competência: a competência linguística que se trata
da capacidade de se expressar em língua de sinais, respeitando-se os cinco
parâmetros linguísticos: configuração de mão, expressão facial e corporal,
orientação da palma da mão, ponto de articulação e movimento.
A terceira competência linguística corresponde ao conhecimento específico e refere-se à capacidade de expressar-se na linguagem contextual,
por exemplo: em uma situação em que o docente discursa no português oral
a respeito de uma fórmula algébrica, o intérprete deve conhecer a estrutura
matemática correspondente para representá-la em língua de sinais.
54

55

Língua-fonte é o termo que se atribui à língua utilizada pelo primeiro falante, enquanto a língua-alvo é a
língua para qual está sendo interpretado o conteúdo. Por exemplo, se o professor ouvinte enuncia alguma
frase, precisando ser interpretado para língua de sinais, o português é a língua-fonte e a língua de sinais a
língua-alvo e vice-versa.
O termo “português sinalizado” refere-se à situação em que, equivocadamente, no processo de interpretação, sinaliza-se seguindo a estrutura gramatical do português: sinal por sinal. Destaca-se o fato de que
essa ação compromete a compreensão dos enunciados em LS.
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Para além das competências, é preciso considerar o fato de a Libras ser
uma língua jovem e, por isso, inexistirem alguns sinais específicos. Nestes
casos, devem-se encontrar alternativas como a criação de novos sinais. Apesar
de serem recente no Brasil, os glossários de língua de sinais são alternativas
que auxiliam na socialização dos novos sinais e dos já existentes.
Finalmente, infere-se que o intérprete de Libras, juntamente com o surdo
devem ocupar o centro das discussões sobre o ensino nas esferas científicas e
acadêmicas. A inserção desses sujeitos no contexto da sala regular, demanda
por parte da escola a ação de repensar globalmente o processo de ensino, pois,
para além da diferença linguística, recursos e métodos didáticos específicos
se fazem necessários.
No ano de 2017, na UNIOESTE, são atendidas, pelo programa, duas
surdas. A primeira, servidora efetiva da universidade do Câmpus de Foz do
Iguaçu, também é estudante do Programa de Pós-graduação stricto sensu
em Ensino (PPGEn) – Nível Mestrado. A segunda é professora celetista no
Câmpus de Cascavel e também estudante do mesmo programa de mestrado.
Os intérpretes contratados, também pelo regime celetista, possuem formação
superior e pós-graduação lato sensu, sendo que um deles está cursando disciplina do mestrado como aluno especial; e o outro é aluno regular do programa.
Em 2016, a professora de Cascavel ingressou como estudante regular no
programa de mestrado, em Foz do Iguaçu, precisando dos serviços de tradução
e interpretação. A necessidade de intérpretes justifica-se pelo fato de nenhuma
das disciplinas serem ministradas em língua de sinais, mas em português. Na
época, tanto os intérpretes quanto à discente surda não tinham contato com
a literatura científica em nível de mestrado. Além da densidade dos textos e
dos diálogos predominantemente abstratos a serem interpretados, a ausência
de sinais específicos foi a maior dificuldade encontrada.
Para solucionar o problema, consultamos diversos glossários de língua
de sinais em busca de termos já existentes. Após diligente procura, alguns
sinais não foram encontrados. Para a criação desses novos termos, montamos
um grupo de trabalho, envolvendo os intérpretes, uma docente com doutorado
(na época coordenadora do programa) e a estudante surda. Inicialmente, com
ajuda da professora, foram pesquisados os significados dos termos, sinais
que exprimem as ideias da frase e a utilização das configurações de mão dos
sinais próximos. Como exemplo, reproduzimos, na Figura 2, a representação
do sinal intervencionismo no contexto de pesquisa:
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Figura 2 – Sinal de Intervencionismo
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Para a criação desse sinal, partimos da definição: “pesquisa que propõe ou
influencia mudança de estado”. Como o sinal “influência” e “mudar/mudança”
já existiam, utilizou-se, na mão esquerda, a configuração de mão correspondente
ao sinal influenciar e, na mão direita, a configuração de mão correspondente
ao sinal de mudar/mudança, acompanhado do movimento circular.
Ao todo, em 2016, foram registrados 140 sinais, conforme seguem:
24 novos sinais e 116 que já existiam, filmados e utilizados para estudo e
interpretação de sala de aula. Os sinais criados ainda não foram hospedados
em nenhuma plataforma on-line, pois a universidade não dispõe de espaço
para este fim.
Esse trabalho que agregou intérpretes, surdo e docentes pode ser qualificado como eficaz, porque forneceu subsídios linguísticos, acompanhado de
significados que auxiliaram no processo de interpretação, determinantes para
a compreensão do conteúdo abstrato.
Percebemos, de maneira mais pontual, a eficiência dessa atividade,
quando a estudante surda apresentava os trabalhos finais das disciplinas, utilizando os sinais criados e os já existentes, alcançando, com o uso da língua
de sinais, o mesmo nível de abstração que os ouvintes que usavam os sinais
correspondentes aos termos do português oral. Outra situação beneficiada foi
o processo de interpretação da língua de sinais para o português oral, realizada
pelos intérpretes que dispunham do vocabulário necessário e correspondente
ao nível de abstração exigido.
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Figura 3 – Imagem do curso de Libras ofertado aos
Policiais Militares lotados em Foz do Iguaçu

Fonte: Arquivo pessoal dos autores.
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Outra demanda que chegou até o PEE foi a necessidade de formação
de pessoas da cidade, de diferentes instâncias, para o atendimento à pessoa
surda. Considerando a situação exposta, o PEE, em 2016, pleiteou duas ações
pontuais, na tentativa de diminuir os efeitos negativos da ausência de intérpretes de língua de sinais na cidade: a primeira atividade realizada tratou-se
do curso básico de Libras para policiais militares, lotados no município, o
qual iniciou com uma turma de 30 policiais; a segunda atividade realizada
foi o curso de Libras para a comunidade, que iniciou com 30 participantes.
A Polícia Militar como força de segurança pública atua onde existem
demandas sociais de segurança, seja de caráter preventivo ou ostensivo. Foz,
com seu perfil turístico e atende diariamente a milhares de turistas, dentre
eles, sujeitos surdos que eventualmente podem necessitar de atendimento por
parte da polícia. Esta realidade torna urgente a necessidade de os agentes de
segurança pública receber capacitação para o desenvolvimento de habilidades
linguísticas sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, para o atendimento
de eventuais demandas envolvendo o indivíduo surdo.
O curso de Libras para os policiais, teve por objetivo oferecer breve
capacitação teórica sobre surdez, LIBRAS, história, identidade e cultura
surda. O principal objetivo atingido foi a oferta o Curso Prático de LIBRAS,
favorecendo a comunicação por meio desta língua, adaptado à realidade do
cotidiano policial.
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Figura 4 – Imagem do Curso de Libras no contexto religioso
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A segunda atividade foi realizada no contexto religioso, já que a religião
é elemento que compõe a cultura da maioria dos povos em todos os tempos.
O direito à manifestação religiosa é previsto no texto Constitucional
brasileiro, cabendo ao Estado ações que garantam o livre exercício de todas
as religiões, embora o Estado não tenha nenhuma religião oficial estabelecida. No entanto, sabemos que a população surda ainda não é amplamente
alcançada pela mensagem religiosa, em razão da barreira linguístico-comunicativa e pela carência de instrutores e intérpretes da Língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS.
O curso de LIBRAS, na modalidade de extensão, favoreceu a inclusão
social do surdo oferecendo possibilidades de redução dessas barreiras entre
surdos e ouvintes em sua prática religiosa. Neste sentido, o curso também
oferece subsídios linguísticos para a interação com este meio específico e
contempla aspectos como a cultura e a cosmovisão dos surdos como grupo
étnico-linguístico. Objetivamos, assim, promover formação inicial sobre LIBRAS; história, cultura e identidade surda; e Processo tradutório da Libra para
o Português e vice-versa ao público interessado em melhorar a comunicação
e o relacionamento com Surdos no ambiente familiar e religioso.

Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

Percebemos, durante e ao final da realização das atividades, um feedback
bastante positivo do público-alvo nos quesitos aceitação da língua, interesse na
continuidade da atividade e aprendizado. Ressaltamos, portanto, a importância

262

ra

As atividades o PEE envolvem, além do atendimento ao acadêmico com
deficiência, o trabalho com formação de professores, palestras, cursos de extensão para a comunidade, entre outros cuja perspectiva consiste em socializar
as experiências e também as dificuldades encontradas em nosso Campus.
No intuito de evidenciar as atividades do PEE e respectivos resultados,
apresentamos, a seguir, alguns trabalhos realizados a partir de diferentes cursos
e eventos de extensão desenvolvidos com a comunidade externa, atendendo
ao que está previsto no Art. 3º, da Resolução nº 319/2005-CEPE, conforme
Quadro 1.

2014
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016

87

Educação do Surdo: formação de professores
especialistas e profissionais intérpretes de Libras

69

I Encontro de Educação Especial: Educação Especial
na Educação Básica – desafios e possibilidades

203

Atendimento Educacional Especializado:
pessoa com deficiência intelectual

30

Curso de Libras na Unioeste

06

Curso de Libras PTI

23

Curso básico de Libras – CEBRAC

12

Curso Ensino Aprendizagem da Língua Portuguesa
na Modalidade Escrita (L2) para surdos

15

CINELIBRAS – Cinema Surdo Educativo

30

Fundamentos Teóricos e Práticos da
Língua de Sinais Brasileira – IASD

21

par

2014

Número de
participantes

Intervenção Pedagógica com metodologias
diferenciadas nas Salas de Recursos Multifuncionais
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Quadro 1 – Cursos e Eventos de extensão (2014-2016)

continua...
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dessas atividades para a divulgação dos conhecimentos produzidos na universidade, na forma de atividade de extensão.
A aproximação da língua de sinais, que ocorreu durante os cursos, contou com surdos no processo de elaboração das atividades e no momento das
aulas. Este fato foi também bastante relevante, pois desafiava os cursistas a
estabelecer contato linguístico direto com os sujeitos surdos. No entanto, estas
atividades não puderam ter continuidade no ano de 2017, pois a carga horária
que os TILS possuem no contrato temporário é insuficiente.
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continuação

Ano

Título

Número de
participantes

2016

Fundamentos Teóricos e Práticos da
Língua de Sinais Brasileira – PM

20

2016

Setembro Surdo

50

Total

566
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Com estas atividades, em apenas dois anos, a equipe conseguiu participar
da formação de 566 pessoas, por meio de um trabalho que permitiu mobilizações no sentido de pensar e discutir a educação das pessoas com deficiência,
altas habilidades e/ou transtorno global de desenvolvimento.
Também realizamos algumas atividades a fim de compartilhar experiências com outras Instituições de ensino superior (IES). No dia 21 de outubro
de 2013, participamos de um encontro, juntamente com uma equipe da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) e da Faculdade Estadual
de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá (FAFIPAR), para discutir sobre
a falta de tradutor/intérprete de Libras concursado; problema comum entre as
IES paranaenses naquele momento e que se encontra sem solução até agora.
A não existência do cargo de TILS nas universidades estaduais do Paraná
acarreta contratos temporários por meio de teste seletivo. Esta dinâmica traz
muitas perdas aos acadêmicos e professores surdos. Pela instabilidade na
contratação, os TILS procuram empregos mais estáveis e, por vezes, os alunos
e professores surdos ficam sem o acompanhamento que é direito assegurado,
sendo prejudicados no processo de aprendizagem e também no desenvolvimento das aulas. Outro fator de destaque é que a cada troca de profissionais,
o trabalho recomeça, sendo necessária a aprendizagem dos sinais construídos,
as discussões sobre o PEE e funções de cada membro, dentre outros aspectos.
O encontro entre os representantes de cada Universidade resultou em
propostas posteriormente apresentadas ao secretário da SETI com o objetivo
de explicar a situação, encaminhamento de ofício ao Conselho Estadual da
Educação (CEE), solicitando avaliação da acessibilidade nas IES e contato
com os Sindicatos e Associações para ciência da questão. O grupo presente
ressaltou que “a inclusão na educação superior não pode ser amarrada ao número de vagas de concursos e orçamento”. A figura abaixo ilustra o trabalho
envolvendo as IES Estaduais do Paraná (Figura 5).
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Fonte: Informações dos autores.
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Fonte: GOES, E. P., 2014.
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Nesse encontro, também foram apresentadas sugestões para o I Congresso
Nacional de Educação dos Surdos: Conquistas e Desafios, agendado para abril
de 2014, na UNICENTRO, e para o XI Seminário de Educação Especial, na
UNIOESTE, no mesmo ano, com o tema: “A concepção da pessoa com deficiência e a prática pedagógica na perspectiva histórico cultural do professor
no ensino regular”.
Por meio de reuniões, seminários, cursos, palestras e encontros promovidos pelo PEE do Campus de Foz do Iguaçu para melhor entrosamento
e reflexões sobre questões vivenciadas no dia a dia, originou-se um grupo
de pesquisa sobre as diversidades na Tríplice Fronteira (Brasil, Paraguai e
Argentina), que proporcionou a aproximação com a Universidade Federal
da Integração Latino-Americana (Unila), a qual, naquele momento, estava
implantando o Núcleo de Acessibilidade. Assim, por meio de parceria entre
a UNIOESTE e a Unila, organizamos ciclos de debates em Foz do Iguaçu,
para reflexões sobre a “inclusão no Ensino Superior”.
O primeiro debate foi organizado no Cineteatro do Barrageiro da Itaipu
Binacional, com a explanação sobre o tema realizada pelas professoras Andreia
Nakamura Bondezan e Andreia Carolina Bernal Mazacotte.
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Figura 5 – Encontro entre as IES públicas paranaense em Guarapuava
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Figura 6 – Debate no Cineteatro da Itaipu Binacional

Legenda: (a) Professora Andreia Nakamura Bondezan, (b)
Professora Andreia Carolina Bernal Mazacotte

Também tivemos a participação de um aluno da UNIOESTE, com deficiência (paralisia cerebral), que falou sobre as dificuldades enfrentadas por
ele diariamente.
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Figura 7 – Participação de um aluno da UNIOESTE,
com deficiência (paralisia cerebral)
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Fonte: GOES, E. P., 2014.

Fonte: GOES, E. P., 2014.

As atividades formativas continuaram com a participação dos membros
do PEE em Palestras no ano de 2014.
Com o objetivo de discutir questões referentes às demandas dos serviços
de atendimento educacional especializado no Ensino Superior, o PEE Foz
participou de um encontro na Universidade Estadual de Londrina (UEL),
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Fonte: GOES, E. P., 2014.
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Além da UEL e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), também participaram da reunião representante da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)
e Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR).
No encontro, foram debatidas ações sobre a contratação de intérprete
de Libras para as IEES, a criação de cargos de apoio ao serviço de Educação
Especial nas Universidades, além da elaboração da proposta de modelo de
serviço estadual de atendimento educacional especializado comum a todas
as Universidades.
Também ficou estabelecida a necessidade de reivindicação de um serviço de apoio da Secretaria da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (SETI)
aos Programas, núcleos e demais serviços ligados à Educação Especial das
IEES do Paraná.
Outro resultado da reunião entre representantes das IES foi a retomada
da organização do Fórum Estadual de Educação Especial das Instituições
de Ensino Superior do Estado cuja ideia corresponde a fortalecer as ações
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Figura 8 – Encontro entre as IES pública paranaense na UEL
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no dia 19 de setembro de 2014, juntamente com 19 representantes de cinco
Instituições Estaduais de Ensino Superior do Estado do Paraná. A reunião foi
realizada na Sala 103 do Centro de Ciências Humanas (CCH), como parte das
atividades do IV Seminário sobre Inclusão no Ensino Superior, organizado
pelo Núcleo de Acessibilidade (NAC) da UEL.
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conjuntas das Universidades, no sentido de articular melhorias para a Educação Especial, de maneira que as propostas não podem estar isoladas, longe
das reais necessidades das instituições, por isso precisam ser elaboradas em
sintonia, inclusive entre a área interdisciplinar e transdisciplinar, sendo que
toda a comunidade acadêmica deve participar desse processo, por meio de
um plano de ações articuladas e de um planejamento educacional instituído
inclusive no orçamento das IES.
A inclusão na educação superior é desafiadora, e precisamos de avanços
sociais, políticos, culturais e educacionais em busca da efetivação dos direitos
das pessoas com deficiência. Essa realidade foi evidenciada na Tese intitulada
“Inclusão de estudantes com deficiência na Universidade Estadual do Oeste
do Paraná – UNIOESTE”, defendida no Programa de Pós-Graduação em
Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro – UERJ, no ano de 2015, pela Prof. Eliane P. de Góes, integrante
do PEE – Foz.

Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

Essa pesquisa pode também mostrar como o PEE tem atuado no processo
de ensino aprendizagem dos alunos que apresentam necessidades educacionais
especiais na UNIOESTE.
Para além das atividades realizadas no interior da UNIOESTE, a representatividade do Programa em nível local, na comunidade de Foz do Iguaçu,
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Quadro 2 – Publicações PEE/Foz do Iguaçu 2014-2016
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está em diversos setores, em especial na participação atuante no Conselho
Dos Direitos da Pessoa com Deficiência, desde 2010.
Cabe destacar, ainda, as produções científicas cujo objetivo visa aprofundar as discussões em torno da temática da educação especial. No Quadro
2, podemos ver os trabalhos publicados entre 2014-2016.

EVENTO/REVISTA

AUTORES

TíTULO

Trabalho
completo

III Seminário
Nacional de
Educação Especial
e XIV Seminário
Capixaba de
Educação Inclusiva

BONDEZAN, A.
N.; GOULART,
A. M. P. L.

Sala de Recursos
Multifuncionais: barreiras
e perspectivas ao
atendimento ao aluno
com deficiência

2014

Artigo

Revista Muitas Vozes

BONDEZAN, A.
N.; KASTELIC,
E. S. D.;
ROCHA, V. N.

Identidades dos
processos educacionais
especializados na aldeia
de Santa Rosa do Oco’y.

2014

Trabalho
completo

X Congresso Lucso
Brasileiro da História
da Educação

Políticas de acesso
no ensino superior:
revisando as práticas
inclusivas para atender
a diversidade

2014

O processo de inclusão
educacional da pessoa
com deficiência:
Um caminho sendo
construído.

2014

O processo de inclusão
educacional da pessoa
com deficiência no
ensino superior brasileiro
e a precarização do
trabalho docente.

2015
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X Congresso Lucso
Brasileiro da História
da Educação

GOES, E. P

GOES, E. P

par

Trabalho
completo

ANO

Trabalho
completo

III Seminário
Nacional Red
ESTRADO

Artigo

Revista Pleiade

SILVA, L.;
BONDEZAN,
A. N.

Educação da pessoa
com altas/habilidades na
cidade de Foz do Iguaçu.

2015

Artigo

Revista Pleiade

OLIVEIRA,
C. A.
M.; BONDEZAN,
A. N.

Ataxia cerebelar:
desafios e possibilidades
na escola inclusiva

2015
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continua...
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continuação
EVENTO/REVISTA

AUTORES

TíTULO

ANO

Trabalho
completo

XIII Semana
Acadêmica e X
Jornada de Estudos
Pedagógicos do
Curso de Pedagogia
do Campus de
Foz do Iguaçu

KAISER, L.
M.; BONDEZAN,
A. N.

Neoliberalismo e
educação: a inclusão
escolar em discussão.

2015

XXIII Seminário
Nacional da Rede
Universitas

GOES, E. P.;
MANCEBO, D.

Políticas de acesso
para as pessoas com
deficiência no ensino
superior: desafios das
experiências brasileiras.

2016

X SEPECELS
– Seminário de
Ensino, Pesquisa e
Extensão do Centro
de Educação,
letras e Saúde

SILVA.D. F.;
LOPES, A. A.;
MAZACOTTE,
A. C. B.;
MACHADO,
M. S;
OLIVEIRA, M.
F.; OLIVEIRA,
C. A. M.

O ensino-aprendizagem
da língua portuguesa
na modalidade escrita
(L2) para surdos

2016

X SEPECELS
– Seminário de
Ensino, Pesquisa e
Extensão do Centro
de Educação,
Letras e Saúde

SILVA.D. F.;
LOPES, A. A.;
MAZACOTTE,
A. C. B.;
MACHADO,
M. S;
OLIVEIRA, M.
F.; OLIVEIRA,
C. A. M.;
ANDRE, T. C.;
WAGNER, K.

Glossário de língua
brasileira de sinais
aplicada a pesquisa na
Pós-graduação PPGEn

2016

BONDEZAN, A.
N.; GOES, E. P.

A educação inclusiva
na Tríplice Fronteira
entre Brasil, Paraguai
e Argentina.

2016

GOES, E. P.;
BONDEZAN,
A. N.

Desvendando a
inclusão dos alunos
com deficiência na
Universidade estadual
do Oeste do Paraná
–UNIOESTE.

2016

Trabalho
completo

par

VII Congresso
Nacional de
Educação Especial

VII Congresso
Nacional de
Educação Especial
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Fonte: Informações cedidas pelos autores.

Foram 14 trabalhos publicados e apresentados nos dois anos indicados,
com parcerias com professores de diferentes instituições de ensino superior,
dentre elas, UNIOESTE, UEM e UERJ, e também com professores do Núcleo
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As estratégias para o desenvolvimento inclusivo do sistema de ensino,
em qualquer modalidade, desde a educação básica, até o ensino superior, é
condição fundamental para atender à coletividade, de maneira que o grupo
PEE de Foz do Iguaçu tem se empenhado para a realização de um trabalho
que envolva acadêmicos, docentes, técnicos, enfim, toda a comunidade universitária e também a comunidade externa.
Dentre as atividades realizadas, destacamos a participação na banca especial do vestibular, o atendimento ao acadêmico com deficiência, as orientações
e produções científicas e também a formação continuada de professores.
O trabalho dos profissionais Ledor/Transcritor e Tradutor Intérprete de
Libras é fundamental para acadêmicos e docentes, no entanto ainda é preciso
que estas funções sejam criadas nas IES do Estado do Paraná. A luta por este
direito tem sido realizada pelas pessoas com deficiência, pelos membros do
PEE e de outras IES.
As perspectivas são muitas, e acreditamos que mudanças podem ser
efetivadas para que pessoas com deficiência tenham acesso aos cursos da
UNIOESTE e permaneçam no Ensino Superior com suas especificidades
atendidas, no entanto ainda há barreiras neste processo como a necessidade de
contratação de profissionais para os cargos específicos, via concurso; investimentos para a aquisição de materiais; e pessoal e profissionais que possam
ter dedicação plena no PEE. Para isso, é preciso lutar e instaurar-se políticas
públicas mais claras, com o cumprimento das leis vigentes em nosso país.
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Regional de Educação e com acadêmicos orientados na Iniciação Científica
e no Trabalho de Conclusão de Curso.
Essas parcerias possibilitam a construção de novos conhecimentos em
busca de uma educação que tenha como objetivo a aprendizagem de todos
os alunos.
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FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO
CAMPO: interface entre a Universidade
Estadual do Oeste do Paraná e os
Movimentos Sociais Populares do Campo
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Cecília Maria Ghedini
Fernando José Martins
João Carlos de Campos
Liliam Faria Porto Borges
Valter de Jesus Leite
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Não seria difícil traçar um panorama definindo o caráter desigual, excludente e elitista do ensino superior. Poderia fazê-lo estatisticamente, com
dados em relação ao acesso da população a esse nível de ensino, que se agravariam ao cruzá-los com as condições sociais dos estudantes que frequentam
o ensino superior. Se destacarmos o caráter qualitativo desse panorama, que
Chauí (1999) define como operacional, dada a sua submissão aos ditames do
capital, será preciso reconhecer que
Essa universidade não forma e não cria pensamento, despoja a linguagem
de sentido, densidade e mistério, destrói a curiosidade e a admiração que
levam à descoberta do novo, anula toda pretensão de transformação histórica como ação consciente dos seres humanos em condições materialmente
determinadas (CHAUÍ, 1999, p. 5).
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Os sujeitos do Campo e o ensino superior56
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Tais características, embora situadas na realidade brasileira, podem ser
ampliadas para outros contextos, como aponta Trindade (1999), numa coletânea
Este artigo se compôs com base em textos já publicados em diferentes fontes, basicamente três textos:
1) Texto publicado na Revista Educação, Sociedade & Culturas, nº 36, 2012 (p. 103-119): “A Pedagogia da
Terra: os Sujeitos do Campo e do Ensino Superior” de autoria do professor Fernando José Martins; 2) Texto
parte do Livro: Educação do Campo no Estado do Paraná: um Registro das Lutas, Conquistas e Desafios
(1998-2012), (p. 63 a 91): “Educação do Campo no Estado do Paraná: Ações, sujeitos, Lugares e Disputas
Tecendo a Experiência da Articulação Paranaense – 1998-2012”, de autoria das professoras Cecília Maria
Ghedini e Solange Todero Von Onçay; 3) Texto resultado de uma intervenção na Mesa Redonda: “A Política
de Ensino Superior nos governos Lula (2003/2010)” em Toledo, 29 de julho de 2011: “Ensino Superior e
Educação do Campo: A Experiência da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste/Pr”, de
autoria da professora Liliam Faria Porto Borges, na época, coordenadora do curso de Licenciatura em
Educação do Campo da UNIOESTE.
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Com o termo Movimentos Sociais Populares do Campo – MSPsdoC compreendemos a atuação de determinados movimentos sociais classistas – neste caso, os dos povos trabalhadores do campo – que se
configuram no confronto direto com o capital, rompendo desta forma com uma postura Pós-Moderna,
que ao utilizar-se do termo “novos movimentos sociais” deixa de lado a centralidade da luta de classes, e
desvincula a luta destes movimentos sociais da perspectiva de um projeto de sociedade contraposto ao da
sociedade capitalista” (VERDÉRIO, 2013, p. 09).
Ver dados comprobatórios nos censos da Educação Superior do Brasil, disponíveis em: <http://portal.inep.
gov.br/web/censo-da-educacao-superior>.
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que reúne experiências de outros países, inclusive europeus. Refira-se ainda,
neste contexo, o controverso processo de Bolonha, processo esse que, mesmo
que para muitos se manifeste como um avanço nas políticas de ensino superior,
para analistas críticos fortalece as características acima descritas, promovendo
o caráter “operacional” da universidade contemporânea.
Contudo, na outra esfera do processo elitizante do ensino superior estão as
camadas populares. Nestas, desprovidas historicamente do acesso aos direitos
de cidadania, encontram-se sujeitos sociais que se organizam em movimentos
que, de entre as suas demandas, procuram ter o acesso a tais direitos, promovendo assim um processo de democratização. É justamente o caso dos cursos
superiores dos Movimentos Sociais Populares do Campo (MSPsdoC)57, que
partem de demandas específicas (formação de professores e profissionais para
sua ação), acabam por contribuir para demandas mais amplas de cunho social
e, de maneira geral, com o processo de inclusão dos desprovidos de direito à
educação plena, assim como um processo de democratização.
A acepção a ser destacada é a “base social” da democratização do ensino, estendido aqui para o ensino superior. No caso brasileiro, por exemplo,
a maior concentração dessa expansão encontra-se na rede privada de ensino,
controlada e ao serviço do mercado. As instituições que fornecem tal “produto” (ensino superior) são aquelas que apresentam resultados inferiores nos
índices estatais de avaliação58.
Na perspectiva de um ensino superior que inclua e democratize encontram-se as ações coletivas dos sujeitos sociais que, “apesar” do papel do
Estado (pois as ações estatais hegemônicas estão a favor do capital e contra
os sujeitos que se organizam em movimentos sociais), se articulam em torno
de ações que inserem, contraditoriamente, demandas dos sujeitos políticos
coletivos no aparelho estatal, verificando-se, no caso do ensino superior no
Brasil, experiências coletivas de acesso ao ensino superior por sujeitos do
campo que, a partir de demandas específicas e de acordo com as situações de
exclusão presentes em sua realidade social, constroem processos formativos,
adentrando em tradicionais espaços universitários.
Mesmo dissertando sobre uma experiência em particular como os cursos
dos MSPsdoC, não se propõe a dissociação entre a perspectiva de sistema
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de ensino superior e a ideia de universidade. Os apontamentos de Almeida e
Antônio (2008) são emblemáticos tanto para mostrar a ideia de universidade
vinculada à ideia destes cursos específicos dos camponeses excluídos, quanto
para evidenciar a característica de unidade entre experiência local e sistema.
Isso porque os autores versam sobre uma experiência local. Nesse sentido,
afirmam que

a re

ra

A questão destes cursos superiores é parte da educação do campo, processos produzidos coletivamente pelos sujeitos do campo, condizentes com
as suas especificidades e com a sua perspectiva contra-hegemônica de campo,
agricultura, educação e sociedade. No Brasil, o ensino superior tem uma marca
histórica elitista – as camadas populares são minorias e exceção.
A partir de 1998 iniciam-se as parcerias formais entre as universidades
brasileiras e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, tendo
como órgão de fomento estatal o Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária (PRONERA)59, ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Note-se que não se trata do Ministério da Educação. O programa envolve
dezenas de universidades em parcerias com movimentos sociais, números que
serão destacados para dar visibilidade e demonstrar a abrangência à dimensão
dessa ação, o que se traduz numa experiência democratizante e inclusiva no
ensino superior brasileiro 60. Os dados aqui expostos evidenciam dois momentos políticos no Brasil. O período inicial da experiência, entre 1998-2002,
é marcado por um intenso conflito, uma vez que o Estado Nacional e a sua
política de Estado-Mínimo se contrapunham a iniciativas populares como a
que está em análise. É interessante observar essa contradição, pois é justamente
no momento de maior intensidade no combate aos movimentos sociais, e de
59
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Sua concretização contém explicitamente a idéia de uma universidade
pública que expressa uma abertura de relações com os movimentos sociais
e com uma ação preferencial por membros da sociedade que, de alguma
forma, vivem na condição de exclusão ao acesso de direitos sociais e à
cidadania plena – a população do campo (p. 22).

Gestado a partir do I Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária – I ENERA
realizado em Brasília, em 1997, considerado a mola propulsora da luta social pro educação do campo
de caráter clássica no Brasil. Sendo efetivado a criação do Pronera em 16 de abril de 1998 por meio da
pressão e de pautas dos trabalhadores e trabalhadoras de diversos movimentos sociais do campo. Objetiva
desenvolver projetos de educação do campo na perspectiva classista e voltados para o desenvolvimento
das áreas de Reforma Agrária, propiciou acesso e conclusão do ensino superior a 2.715 jovens e adultos
entre 1998-2011 (II PNERA, 2015).
Para isto serão utilizadas algumas fontes “oficiais” que, neste caso, não se restringem aos documentos
estatais, mas estendem-se também aos documentos produzidos pelos movimentos sociais. Neste caso,
a análise das primeiras experiências considera um caderno produzido pelo MST (CALDART, 2002) como
referência central uiliznado-se também de dados fornecidos pela coordenação do Pronera.
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Curso

Número de vagas

Movimento social62

Geografia e Desenvolvimento
Territorial

55

FETRAF

Pedagogia

1087

MST

Agronomia

Letras
Agronomia

62

FETAG

110

FETRAECE/MST

100

FETAG/CETA

180

MST

120

MST

par

continua...

O primeiro curso de Pedagogia da Terra do Brasil foi realizado em parceria com a Universidade Regional
do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), visando a formação acadêmica de professores
que atuavam em escolas e processos educativos do MST. Em 2002, em parceria com a Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), decorreu o primeiro curso com a Via Campesina, composição
constituída por vários movimentos ligados à realidade camponesa. O curso foi realizado nas instalações do
ITERRA – Instituto de Educação Josué de Castro, ligado ao MST, agora, este movimento passou a ser um
dos parceiros, agregando à Pedagogia da Terra uma série de outros movimentos sociais, o que imprimiu
um caráter mais classista à ação.
O documento, que é datado de 2009, possui a terminologia «movimento parceiro», que na realidade é
a instituição social interlocutora oriunda da sociedade civil, além do já denominado MST. Os nomes correspondentes às siglas são: FETRAF – Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar; FETAGRI
(diferenciação estadual) e FETAG – Federação dos Trabalhadores na Agricultura; FETRAECE – Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do Ceará; CETA – Movimento Estadual de Trabalhadores Assentados,
Acampados e Quilombolas da Bahia; CPT – Comissão Pastoral da Terra; FETARN – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte; FETAPE – Federação dos Trabalhadores na Agricultura
do Pernambuco; FETAEMG – Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais; e FETAEG –
Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Goiás. As federações de agricultores dos diversos estados
estão ligadas à Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG).
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escassez de políticas públicas ao conjunto da população que se avança para
uma iniciativa de política pública popular 61.
É possível analisar alguns dados quantitativos disponibilizados pelos
órgãos competentes, sobre cursos que se desenvolveram em parcerias que
abrangem várias áreas de conhecimento, com os seguintes cursos superiores:
Geografia e Desenvolvimento Territorial, Agronomia, Letras, Normal Superior,
História, Ciências Agrárias, Medicina Veterinária, Educação e Artes, Direito,
Ciências Sociais, Tecnologia em Gestão. Não estão aqui contabilizados os
cursos interdisciplinares de licenciatura para formação de professores e as
pós-graduações latu-sensu, principalmente em educação do campo. A tabela
abaixo, embora possa conter algumas lacunas, por não se tratar de uma publicação oficial, um documento interno de controle da instituição responsável,
oferece uma visualização um pouco mais pormenorizada acerca da atividade
do Pronera, estes cursos.62
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Curso

Número de vagas

Movimento social62

Ciências Agrárias

60

MST

Pedagogia

50

CPT

130

MST

Pedagogia

180

FETARN

Educação e Artes

50

MST
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Medicina Veterinária

60

Direito

48

MST/FETAEG

FETAPE

Licenciatura em Educação do Campo

200

FETAGRI/MST

Ciências Sociais

60

FETAGRI/MST/CPT

Pedagogia

60

MST/FETAEMG

Formação de Educadores

180

FETAEMG

Agroecologia

80

MST

Especialização em
Educação do Campo

210

Via Campesina

Gestão de Organizações
Sociais e Cooperativas

60

MST

uto

Pedagogia

Fonte: MARTINS, 2011

a re

ra

Utilizando-se este recorte temporal entre 2003 e 2007, percebe-se que
estes cursos realizaram parcerias com 29 universidades brasileiras de todas
as regiões do país. Nesse período existiam, no âmbito do Curso de Pedagogia
para Educadores do Campo, 3.469 vagas no ensino superior em parcerias com
universidades majoritariamente públicas, através do Ministério da Educação
através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
(MEC/SECADI), que lançava o edital. Segue-se a criação de um novo programa: Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação
do Campo (Procampo), pelo qual realizam-se os cursos de licenciatura de formação interdisciplinar de professores para escolas do campo, diferenciando-se
da postura acadêmica dos tradicionais cursos de formação de professores.
Os cursos superiores dos MSPsdoC para o ensino superior brasileiro
contribuíram para a inclusão e democratização em dois aspectos: no que diz
respeito à forma, ou seja, o aumento de vagas para camadas populares, geralmente excluídas dessa modalidade de ensino (como sujeitos sociais organizados,
os movimentos sociais adentram nesse estranho universo do ensino superior),
e no que diz respeito ao conteúdo, uma vez que, com as suas experiências
singulares, contribuem significativamente para indícios de outras formas de
organização do ensino superior. Das demandas significativas que estes sujeitos camponeses apresentam ao sistema universitário pode-se destacar que é a
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população que direciona a oferta universitária e não o contrário, que é a regra
na organização do sistema de ensino superior brasileiro. Contrariando a lógica
em que a universidade apresenta as opções aos candidatos, a experiência dos
Cursos Superiores dos MSP’sdoC subverte isso ao indicar quais são as suas
demandas, ou seja, indicando quais são os cursos que deverão ser oferecidos.
O próprio processo seletivo destaca-se nestas experiências por ser uma
ferramenta metodológica essencial: cada concorrente ao curso é vinculado a
um movimento social do campo, comprovado pelo documento de apresentação
emitido pela organização da qual é originário. O processo seletivo também se
assenta na experiência de vida que conduziu o estudante para o curso que é
expresso pelo memorial circunstanciado do candidato que integra o processo de
seleção no qual são relatadas as experiências que o habilitam a ocupar aquela
vaga. Deste modo, o acesso e a formação pessoal do sujeito aproximam-se
da função social que ele exerce, superando a perspectiva de mercado de trabalho. Os sujeitos que ocupam uma vaga universitária, ao contrário do que
dita o ideário hegemônico, não são uma tábua rasa. Tal percepção promove a
reflexão da função social do ensino superior. Nos tempos em que se propaga
a função da universidade frente ao trabalho e à qualificação, a tendência é que
a juventude universitária se adapte às necessidades do mercado. No caso dos
Cursos Superiores dos MSPsdoC, essa lógica também é invertida.
A organização interna dos cursos de Pedagogia da Terra é distinta da
matriz organizacional do sistema de ensino superior, uma vez que a sua estrutura é congruente com as necessidades dos sujeitos que a constituem (e
organizam), contribuindo para a formação de uma estrutura que dê resposta
às suas necessidades. Consequentemente, os “tempos educativos” não se
assemelham à regra geral do sistema de ensino superior brasileiro, que por sua
vez é semelhante à estrutura de organização mundial, na qual, para além das
pesquisas e atividades extrauniversitárias, se ministram aulas. Com a utilização
da chamada pedagogia da alternância e a estrutura de internato montada para
a realização destes cursos, é possível a realização de variadas atividades que
constituem “tempos educativos” plurais. Mediante essas considerações há
dois conceitos que necessitam ser evidenciados: os tempos educativos e a
metodologia da alternância.
O sistema de tempos educativos compreende a totalidade dos tempos
de formação humana que são vivenciados durante a totalidade do período do
curso superior. Contudo, antes de expor os tempos particulares, é interessante
explicitar uma organização metodológica que permite vários momentos específicos: a alternância. A pedagogia da alternância, com registros apontando
para a sua origem francesa (RIBEIRO, 2008), é anterior ao processo destes
cursos. É um sistema organizacional que prevê momentos distintos de formação,
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que também pretendem articular teoria e prática63 na práxis camponesa e,
neste caso, ocorre a concentração de atividades em alguns períodos do ano,
intensificados de atividades curriculares que são denominados de Tempo
Universidade, o qual congrega as atividades voltadas aos componentes da
grade curricular e outros tempos educativos. É importante salientar que essa
simples organização diferenciada permite que muitos trabalhadores do campo
anteriormente afastados do processo de estudo e formação por vários motivos (trabalho, distância, condições de subsistência) tenham acesso ao ensino
superior e possam manter-se nele, uma vez que esta alternância permite que
ele dê conta de atividades que sua vida familiar e comunitária lhe exige.
O caso particular dos cursos superiores dos MSPsdoC no Brasil associa
essa alternância a um longo período de convivência comunitária dos estudantes, uma vez que as distâncias geográficas e a própria intervenção pedagógica
diretiva proporcionam essa convivência. Essa intervenção em favor de uma
vivência coletiva, integral, não é circunstancial ou movida pela racionalidade
econômica; insere-se numa perspectiva teórica que se pode localizar na obra
de Gramsci: “De fato, a escola unitária deveria ser organizada como escola em
tempo integral, com vida coletiva diurna e noturna, liberta das atuais formas
de disciplina hipócrita e mecânica, e o estudo deveria ser feito coletivamente
[...]” (GRAMSCI, 2006, p. 38).
Na outra face da alternância encontram-se as atividades que são desenvolvidas além desses períodos concentrados, que se designam “tempo-comunidade”. O Sistema de Alternância dos MSPsdoC no Ensino Superior,
pode ser compreendido como: “espaços educativos da escola/universidade e
do campo são duas particularidades de uma mesma totalidade que envolve o
ensino, a pesquisa e as práticas, em todas as áreas do conhecimento e da vida
social” (SANTOS, 2012, p. 632).
Uma vez que todos os estudantes são oriundos de movimentos sociais ou
instituições ligadas ao universo rural, são inseridos componentes educativos a
partir dos tempos de ensino e pesquisa para serem desenvolvidos nas instituições de origem dos educandos. À medida que o curso se vai desenvolvendo,
as atividades do tempo-comunidade vão-se complexificando até adquirirem a
forma de pesquisa ou prática de ensino, assistida diretamente pela instituição
de ensino responsável pela formação.
Contudo, a prática, o processo e o fazer não são as únicas referências destes
cursos, também existe clareza no que diz respeito à aquisição do conhecimento
científico e sua elaboração. O princípio da pesquisa presente em qualquer
63

É pertinente assinalar que este debate é distinto dos casos de profissionalização alternada realizados tanto
no Brasil, em menor escala, como noutros países. Apesar de o mecanismo metodológico ser o mesmo, de
forma substancial, principalmente em relação aos objetivos sociais, são experiências distintas.
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processo formativo, o rigor da análise e a obrigatoriedade da produção científica para os educandos são aspectos que visam materializar tal preocupação.
Enquanto no ensino superior no Brasil, principalmente nos cursos de formação
de professores, os elementos institucionais de construção de conhecimento,
como a produção de ensaios teóricos ou monográficos, não são regra, nestes
são. O elemento curricular comum a todos os cursos que se construíram sob os
princípios aqui expostos, sejam de formação de professores ou de outras áreas de
conhecimento, é a preocupação com a pesquisa. É exigido um produto científico
como componente curricular do curso e as condições de apoio institucional para
a realização do mesmo, materializado em disciplinas e seminários de pesquisa
distribuídos na totalidade dos anos de formação.
Uma análise determinista e maniqueísta diria que uma vez acentuado o
caráter científico, como enunciado acima, o caráter popular e o princípio educativo do movimento social e das relações sociais mais amplas se esvaziaria.
Contudo, o princípio da práxis, central para a estruturação desta experiência
de ensino superior, não permite tal tendenciosidade. Ele procura uma completa
integração entre formação científica, humana e social. Este princípio alicerça-se na formação omnilateral, ou seja, o “desenvolvimento total, completo,
multilateral em todos os sentidos das faculdades” (MANACORDA, 1991,
p. 78-79). Um elemento que procura evidenciar tal princípio é o processo de
vínculo orgânico entre os educandos, os seus movimentos sociais de origem
e a própria instituição família. Um elemento comum em todas as experiências
dessa natureza é a presença da ciranda infantil, um espaço no qual os filhos
dos educandos permanecem junto dos seus pais e mães durante o processo de
formação, num ambiente igualmente educativo, mantido materialmente por
sujeitos vinculados às organizações sociais a que os estudantes pertencem.
Esse gesto, diferente das unidades educativas presentes nas universidades,
garante o vínculo afetivo e humano da convivência entre pais e filhos, fomenta o compromisso entre educando e instituição de origem, destacando-se
enquanto diferencial na experiência da Pedagogia da Terra.
No âmbito geral e ao evidenciar o problema da democratização e da inclusão
no ensino superior, há mais apontamentos a serem efetuados. Esta experiência
aponta para a necessidade da existência de uma práxis, no sistema do ensino
superior brasileiro, que concilie os interesses das classes sociais com o processo de formação, tão elitizado no Brasil. Ou seja, uma ocupação dos espaços
públicos, incluindo o sistema universitário brasileiro, pois, sob o comando do
capitalismo, as ações estatais respondem, em primeira instância, às necessidades de reprodução do capital, e só depois às necessidades sociais. Os avanços
dos movimentos sociais em direitos e políticas públicas, quando efetivamente
democráticos, dão-se pela organização popular e não por concessão estatal.
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No debate, temos destacado o significado histórico desse processo de
ocupação da universidade pelo movimento social. Os sujeitos de ambos
têm-se educado reciprocamente e contribuído na projeção/construção de
políticas públicas que permitam avançar na democratização do acesso
do povo à educação e a uma educação voltada aos seus interesses sociais
(CALDART, 2002, p. 82-83).
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Esta experiência evidencia que não há democratização real sob o capitalismo advinda do próprio sistema, mesmo as conquistas no interior do Estado
são feitas através da luta social. Não se trata de propor que o processo de democratização do ensino superior se faça somente pelos movimentos sociais,
não se quer universalizar esta experiência particular. Contudo, acena-se para
o processo de inclusão e democratização efetiva, concreta, para além das
concessões oferecidas pelo sistema social capitalista. Outra face da afirmação
reside no caráter educativo do próprio processo. As experiências democráticas,
como esta em análise, a democratização das unidades educativas, a inclusão
dos sujeitos alijados historicamente, sejam elas do ensino superior ou de outras
unidades educacionais, são elementos dialéticos de perspectiva democrática.
“Em outras palavras, a democratização da escola não é puro epifenômeno,
resultado mecânico de transformação da sociedade global, mas fator também
de mudança” (FREIRE, 2000, p. 114). Com base nesta afirmação de Paulo
Freire, um teórico fundamental para os cursos dos MSPsdoC, evidencia-se
que as práticas contra-hegemônicas, no próprio sistema educacional, na contracorrente dos ventos oficiais, são antídotos para o imobilismo social, que é
um forte instrumento da ideologia neoliberal, capaz de envolver os sujeitos
sociais mesmo nas esferas “superiores” do ensino, na espera da democracia
dos sistemas, para só assim democratizar suas realidades locais.
Estes cursos inserem-se numa estrutura estatal, fazem-se somente pela
ação dos sujeitos sociais organizados e essa experiência evidencia empiricamente a possibilidade concreta da existência de outros caminhos para o ensino
superior brasileiro, viáveis, mesmo nos ambientes sociais menos acessíveis,
como é o caso da universidade. Pode-se tomar aqui a crítica ao programa
de Gotha, quando Marx destacava: “Isso de “educação popular a cargo do
Estado” é completamente inadmissível” (MARX, 1978, p. 79). Esse pode ser
um elemento que impele os movimentos sociais a pressionarem o Estado para
a realização destes cursos e, nisso, cabe o restante da observação marxiana:
Uma coisa é determinar por meio de uma lei geral, os recursos para as
escolas públicas, as condições de capacitação do pessoal docente, as matérias de ensino etc., e velar pelo cumprimento destas prescrições legais
mediante inspetores do Estado [...] e outra coisa completamente diferente
é designar o Estado como educador do povo! (MARX, 1978, p. 89).
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Este é um dos maiores desafios da democratização do ensino superior,
da educação sistematizada e das instituições onde se praticam as políticas
públicas sociais e têm respondido a uma necessidade da realidade do campo
brasileiro... pode-se dizer que são sementes!
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Os cursos superiores e a educação do campo no Paraná
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No ano 1998 realiza-se um encontro de preparação à I Conferência Nacional de
Educação do Campo (I CNEC) no qual se reúnem aproximadamente quinze organizações
envolvidas com a luta pelo e no campo seja de natureza sindical, pastoral, comunitária e
educacional, organizações e movimentos sociais. No ano 2000, organiza-se a I CNEC,
uma marca histórica, firmada pela criação da Articulação Paranaense de Educação do
Campo e promulgação da Carta de Porto Barreiro, a qual vai direcionar ações a partir
da necessidade de políticas públicas de educação dos camponeses no estado. A carta vai
destacar uma ação para a “criação do Curso de Pedagogia da Terra no estado do Paraná”
pois no estado do Rio Grande do Sul este curso superior havia iniciado no ano de 1998.

Em 2002, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica em Escolas
do Campo (Res. CEB/01/2002), respaldando-se no artigo 67 da LDB, dentre
vários apontamentos, reiteram que se desenvolverão políticas de formação
64

Realizado em Brasília foi promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em uma
parceria entre a Universidade de Brasília (UnB), o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Juventude
(Unicef), a Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura (Unesco) e a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB).
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O Paraná é um estado com grande número de camponeses, conforme
estudos de Veiga (2002): dos 352 municípios que estão fora das aglomerações
urbanas, 302 possuem população total com até 20 mil habitantes (86,8%) e
345 apresentam densidade demográfica inferior a 80 hab/Km2 (98%), estes
dados vão traduzir-se em grande número de estudantes, distribuídos em 1538
escolas do campo, são 2, sejam das redes municipais ou estadual (SILVA, et
al, 2017; SEED, 2008).
Decorrente do I Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (I Enera), realizado em 1997, no qual se visibiliza um grande
número de camponeses excluídos do direito a educação, que vai levar a se
pensar em uma educação pública “dos” camponeses “a partir do mundo do
campo”, ou seja, como traduzem Kolling, Néry e Molina (1999), que leve
em conta o contexto em termos de cultura específica, quanto à maneira de
conceber o tempo, o espaço, o meio ambiente e quanto ao modo de viver, de
organizar família e trabalho64, o estado do Paraná assume a tarefa de ocupar-se
dos camponeses excluídos deste direito, compromisso do qual decorre também
a inclusão no ensino superior.
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inicial e continuada a fim de habilitar todos os professores leigos. Uma ênfase que legitima o que se vinha fazendo, já neste período, em processos de
formação de professores nos movimentos sociais, encontra-se no artigo 13:
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A luta por uma educação do campo no estado do Paraná desenvolve-se neste
contexto e, nela também universidades como a Unioeste, em diálogo com os
MSPsdoC, constituiu uma abertura política e empenhou-se em graduar sujeitos
do campo excluídos das condições materiais de frequentar um curso superior.
Sustentando-se nas referências históricas dos MSPsdoC, numa concepção de
respeito à cultura e à lógica do campo, insere-se e marca a luta por uma educação do campo neste estado e no país. Ao longo do período de 2004 a 2017 são
quatro turmas de cursos de graduação, sendo três turmas de Pedagogia para
Educadores do Campo e uma turma de Licenciatura em Educação do Campo e
uma turma do curso de Especialização em Educação do Campo.
No ano de 2001, no estado do Paraná, se iniciam as negociações para
realizar o Curso de Pedagogia para Educadores do Campo, buscando-se uma
instituição de Ensino Superior a fim realizar convênio com o Pronera. O primeiro passo se deu junto à Universidade Federal do Paraná (UFPR), parceria
que não foi viabilizada, em 2002 se dá uma negociação com a Universidade
Estadual de Maringá (UEM), relação que também não avançou; passou-se
então a negociar com a Unioeste. Cria-se um grupo de trabalho para constituição do curso composto por representantes do setor de educação do MST,
da CPT, da Assesoar, da Comissão Regional dos Atingidos por Barragens do
Rio Iguaçu (CRABI) e professores dos vários campi da Unioeste. O campus
de Francisco Beltrão manifestou interesse na realização do curso e esse grupo
de trabalho assume a tarefa de elaboração do projeto político-pedagógico do
curso, concretizando-se uma parceria no ano de 2003.
No ano de 2004, inicia-se o curso no campus de Francisco Beltrão, com
critérios definidos para seleção que seguiam uma demanda específica: a) Estudantes envolvidos com os MSP’sdoC; b) Professores e professoras que atuam
em escolas do campo; c) Sujeitos vindos de projetos de EJA; d) Ser agricultor
e/ou residir em assentamentos ou acampamentos; e) Ter carta de recomendação
do seu Movimento para realizar a inscrição (uma forma de cada movimento
comprometer-se com o acompanhamento dos que indicava) (UNIOESTE, 2004).
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Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que orientam a
Educação Básica no país, observarão, [...] - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, dos jovens e dos adultos
do campo [...] - propostas pedagógicas que valorizem, na organização do
ensino, a diversidade cultural e os processos de interação e transformação
do campo [...] (BRASIL, 2002).
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[...] formar [...] educadores com competência técnica e compromisso
político para atuar na docência dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental –
educação da infância e de jovens e adultos – em Assentamentos de Reforma
Agrária, nas comunidades de resistência e outros espaços de atuação dos
Movimentos Sociais do campo, com habilidades e competências para: a)
Desenvolver projetos educativos em comunidades do campo; b) Planejar
o ensino e desenvolver atividades de apoio aos educandos; c) Conceber
e efetivar propostas pedagógicas apropriadas aos sujeitos e ao contexto
(UNIOESTE, 2004, p. 13).
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Ainda conforme o PPP do curso, o tempo estipulado para integralização do
curso foi de quatro anos, com carga horária total de 2800 horas, das quais, 200
horas foram destinadas a Atividades Acadêmicas Complementares. Além das
disciplinas obrigatórias, cada educando teve que cumprir 220 horas de componentes curriculares de Formação Independente. O grau obtido pelos educandos
que concluíram o curso foi o de Licenciado em Pedagogia (UNIOESTE, 2004).
DESENHO CURRICULAR DO CURSO Área

/Matéria

1. FORMAÇÃO GERAL
1.1 – Sociologia

Disciplinas

1.1.1 – Sociologia Rural

C/H
60

1.1.2 – Sociologia da Educação

60

1.1.3 – Movimentos Sociais e o Campo

60

1.1.4 – A questão agrária e o capitalismo

60
continua...
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Conforme seu Projeto Político Pedagógico (UNIOESTE, 2004), o Curso
de Pedagogia para Educadores do Campo da Unioeste, campus de Francisco
Beltrão teve funcionamento em turno integral, desenvolvido no período de
férias da universidade (janeiro, fevereiro e julho), tendo como objetivos: a)
Fortalecer a formação teórico-prática do Educador do Campo para os Anos
Iniciais do Ensino Fundamental; b) Vincular a formação do Educador do
campo à dinâmica sociohistórica das populações do campo; c) Desenvolver
um trabalho de reflexão e ação sobre o espaço organizacional do campo e
da escola do campo; d) Garantir aos profissionais da educação do campo um
nível de formação pedagógica interdisciplinar, buscando superar a fragmentação dos conhecimentos no âmbito da educação; e) Integrar momentos de
formação teórico-práticos na formação do pedagogo do campo durante todo
o curso, valorizando os eixos do ensino, pesquisa e extensão. (UNIOESTE,
2004, p. 13).
A partir de tais objetivos, o perfil dos egressos tem como meta formar profissionais da educação para atuação no âmbito da educação do campo, ou seja,

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
e relfexões entre movimentos internacionais

285

continuação
DESENHO CURRICULAR DO CURSO Área
/Matéria

Disciplinas

C/H

1.2 – Filosofia da Educação

1.2.1 – Filosofia da Educação

60

1.3 – História da Educação

1.3.1 – História da Educação I

60

1.3.2 – História da Educação II

60
1.4.1– Linguagens: produção e recepção

100

1.5 – Psicologia da Educação

1.5.1 – Psicologia da Educação

90

1.6 – Didática

1.6.1 – Fundamentos da Didática

90

1.7 – Pesquisa

1.7.1 – Pesquisa I

60

1.7.2 – Pesquisa II
1.8 – Currículo

1.8.1 – Teorias do Currículo

1.9 – Política Educacional

1.9.1 – Política Educ. Brasileira

Sub Total

90
80
120
1050

2.1 – Educação Popular

2.1.1 – Educação Popular

100

2.2 – Alfabetização

2.2.1 – Alfabetização

100

2.2.2 – Alfabetização de Jovens e Adultos

100

2.3 – Literatura

2.3.1 – Literatura Infantil

60

2.4 – Gestão Escolar

2.4.1 – Organização do Trabalho Pedagógico
e Gestão Escolar

90

2.5.1 – Trabalho e Educação

80

2.6.2 – Teoria e Prática dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental II

100

ra

2.5 – Trabalho e Educação

100

2.6.4 – Teoria e Prática da EJA

100

a re

2.6.3 – Teoria e Prática dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental III
2.7 – Estágio Supervisionado

E
ver dit
o
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1.4 – Língua Portuguesa

2.7.1 – Estágio Supervisionado I

100
100

2.7.3 – Estágio Supervisionado III

100

par

2.7.2 – Estágio Supervisionado II

2.7.4 – Estágio Supervisionado IV

100

Sub Total

1330

3. FORMAÇÃO INDEPENDENTE

são

3.1 – Independente

3.1.1 – Construção Social da Infância e Ed.
Infantil.

3.1.2 – Educação e Saúde

100
60

3.1.3 – Educação Ambiental

60

Sub Total

220

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES

200

TOTAL

2800
Fonte: UNIOESTE, 2004.
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Além disso, são os eixos curriculares que possibilitam que a experiência
dos estudantes e seus professores seja potencializada pela relação entre teoria
e prática, pois trazem para dentro dos debates e estudos as vivências com suas
contradições permitindo interações e avanços na reflexão.
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Desse modo vai se constituindo uma apropriação formativa no nível
profissional que os prepara para o trabalho docente assim como, ao serem
incluídos nessa formação, vai se consolidando a perspectiva de lutar por uma
educação que garanta o direito negado no processo histórico que cada um
traz consigo
Seguindo as referências dos MSPsdoC protagonizados pelo MST, manteve-se o sistema de alternância na lógica dos MSPsdoC, pois busca criar
articulações entre o Tempo/Espaço Universidade-Curso e Tempo/Espaço
Comunidade-Escola do Campo pois, desse modo se criam maiores condições
para a relação com a prática social fortalecendo a preparação específica “para o
trabalho pedagógico com as famílias e ou grupos sociais de origem dos estudantes, para liderança de equipes e para a implementação (técnica e organizativa)
de projetos de desenvolvimento comunitário sustentável” (UNIOESTE, 2008,
p. 15). Isso também porque a maior parte dos participantes destes cursos já
exerce sua profissão sem a formação necessária ou têm alguma vinculação
com atividades educativas nas comunidades, assentamentos ou acampamentos.
Esta forma de organizar o curso de graduação, por etapas presenciais num
sistema de alternância entre Tempo/Espaço Universidade-Curso e Tempo/
Espaço Comunidade-Escola do Campo, permite maior garantia de inclusão
destes sujeitos no espaço acadêmicos dos cursos superiores, possibilitando
não apenas o acesso, mas também a permanência em tais cursos.
Neste processo, os MSPsdoC têm desenvolvido uma forma salutar de
vinculação orgânica dos estudantes com sua luta e organização, na qual o
coletivo de educandos se materializa na constituição de uma coordenação
colegiada e, ambos os segmentos têm sua representação na composição do
Coletivo Político Pedagógico (CPP), instrumento este que tem permitido a
inserção efetiva dos MSPsdoC na gestão do curso e, além disso, durante o ano
letivo reúne-se com a coordenação do curso, fazendo o acompanhamento dos
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O desenho curricular permitiu uma relação de reciprocidade entre os diferentes componentes curriculares, que foi sendo firmada no transcorrer
das etapas. [...] as disciplinas estão relacionadas entre si por meio de eixos
temáticos: Educação, Infância, Jovens e Adultos; Práticas Educativas e
Pesquisa; Sociedade, Educação e Conhecimento (que) [...] representam
a dinâmica curricular e fazem emergir temas vinculados às práticas dos
educandos (RELATÓRIO, 2006, p. 04).
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estudantes e do curso, auxiliando em questões que vão surgindo no decorrer da
etapa, assim como elaborando as principais atividades do Tempo Universidade
e do Tempo Comunidade. O CPP foi constituído na relação entre Movimento
Social e Unioeste e
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ra

Outra dimensão importante é a coordenação da turma, pois dialoga com a
coletividade e com o CPP, tendo uma forte organicidade através dos Núcleos de
Base (NBs) que organizam os estudantes. A Coordenação da Turma tem como
tarefas principais: garantir a realização do programa de atividades da etapa,
coordenar o tempo aula, garantir o funcionamento das equipes de trabalho,
fazer o acompanhamento pedagógico dos educandos (UNIOESTE, 2004).
Com o objetivo de garantir a inclusão destes educadores/camponeses é
a organizada a Ciranda Infantil, uma criação da organização do MST, com a
função de atender as crianças que precisam acompanhar as mães/alunas que
não têm onde deixá-las, um espaço onde ficam no período de aulas. Organiza-se uma equipe que planeja atividades produzidas pela equipe da própria
turma juntamente com os educadores infantis responsáveis pela ciranda, de
forma que o coletivo da turma participe na responsabilidade com os processos
formativos das crianças durante as etapas.
É importante ressaltar que esta relação institucional sempre foi tensa,
principalmente as negociações administrativo-burocráticas que implicaram
em muitos debates com diversas instâncias da Unioeste, contudo, destacam-se
alguns educadores que assumiram o curso nos vários momentos e embates
vividos. Antes da conclusão da primeira turma, por avaliação dos MSP’sdoC,
professores, discentes e pela própria demanda social, iniciou-se a luta por
uma segunda turma. Em 2005, a partir da demanda dos MSP’sdoC, agora
articulados à Via Campesina, a Unioeste se propôs a apresentar um novo
projeto ao Pronera, para implementação de uma segunda turma de Pedagogia
para Educadores do Campo com um novo convênio entre a universidade e o
INCRA/PRONERA.
Ocasião que os educandos indicados por suas organizações para prestar
o vestibular, ocuparam o campus da Unioeste em Francisco Beltrão, e ficaram
acampados entre novembro e dezembro de 2006 lutando pela sua realização.
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tem se figurado como espaço de reflexão, debate e acompanhamento a todos
os elementos que compõem o curso, desde a formação dos educandos, a
organização das turmas, a gestão dos processos formativos, a relação com
as instâncias da Universidade e com as instâncias dos Movimentos Sociais.
Esse espaço coletivo conta com a participação efetiva de militantes dos
Movimentos Sociais indicados para tal tarefa (CAMPOS; VERDÉRIO,
2014, p. 6).
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[...] a necessidade [...] “Do total de funções docentes no país, atuando na
modalidade regular do ensino fundamental e médio, o meio rural detém
16,7%, ou seja, 311.025 profissionais em exercício, dos quais 57,1 % não
têm formação superior” (OLIVEIRA et all, 2001, p. 66). Essa constata-
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O vestibular foi realizado apenas em dezembro de 2006, contudo seu
resultado só foi homologado e publicado em março de 2009, após a assinatura
do convênio que foi publicado no dia 31 de dezembro de 2008 e o efetivo
depósito da verba referente à primeira etapa do curso. Em função desse tempo
entre o vestibular e o início do curso, houve a necessidade de um segundo
vestibular para o mês de abril e, somente em maio se iniciou a segunda turma
do curso de Pedagogia para Educadores do Campo. Assim como na primeira,
teve a duração de quatro anos executados em dez etapas, passando a realizar-se no campus de Cascavel, e não mais em Francisco Beltrão. Em 2013, se
realizou a seleção para constituição da terceira turma deste mesmo curso que
em setembro de 2017 realizará sua colação de grau e ato festivo de formatura.
É importante destacar que no ano de 2007, quando se completavam dez
anos de Pronera, em âmbito nacional haviam sido realizados 21 cursos de
Pedagogia para Educadores do Campo e desenhava-se a possibilidade de,
na continuidade desse percurso, outros tipos de cursos serem organizados.
Evidenciava-se, contudo, o limite de permanecer, durante dez anos, apenas
como um “Programa de Apoio”, quando as necessidades apontavam para se
tornar uma política assumida pelo Estado, pois numa década o trabalho de
formação de professores do campo incluíra muitos profissionais e ampliara a
percepção da importância deste processo para garantir o direito à educação dos
camponeses, diante da precariedade da política de formação de professores em
todo o país. “O Pronera mostrou na prática que é possível pensar a formação
dos professores do campo de outro jeito que não seja a educação a distância,
e que não sejam certas alternativas de barateamento da formação que se tem
multiplicado em nosso país. [...] (CALDART, 2007, p. 11).
Em 2004, na II Conferência Nacional de Educação do Campo (II CNEC)
se define, como uma das dimensões a “valorização e formação específicas
de professores e professores do campo, por meio de uma política pública
permanente” (BRASIL, 2007, p. 23).
A baixa qualificação dos professores que atuam no campo é um dado
alarmante e poucas iniciativas tem dado conta de ocupar-se em compreender
os desafios que cercam a impossibilidade do acesso destes professores em
exercício e sem a titulação necessária, tarefa esta que passa a ser parte da uta
pela garantia do direito à educação iniciada pelos MSP’sdoC, especialmente
a partir da década de 1990. Estes dados reafirmam
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ção é feita ano após ano e tem exigido um posicionamento das famílias
camponesas, organizadas nos MSP’sdoC, que veem afetada a educação
de seus filhos (CAMPOS; VERDÉRIO, 2014, p. 6).
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As definições tomadas na II CNEC, ancorada na experiência anterior de
formação de professores no ensino superior, dá sustentação para a criação de
mais um Programa: o PROCAMPO65, que financiará novos cursos. A Articulação Nacional de Educação do Campo, a partir da II CNEC, efetivamente,
passa a pensar na reformulação do curso de Pedagogia para Educadores do
Campo, na perspectiva de criar um novo curso que formasse um profissional
para a educação básica, incluindo a preparação para a docência. Em 2005,
uma equipe específica, constituída no (Ministério da Educação/Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (MEC/SECADI), inicia
um trabalho para a construção da proposta da qual se organizam, então, os
Cursos de Licenciatura em Educação do Campo.
A partir de 2006, algumas universidades são convidadas a realizar projetos-piloto66. Estes cursos são financiados pelo PROCAMPO, alguns com
funcionamento regular outros por meio de editais. Esses cursos desenvolvem
a formação para a docência por área do conhecimento, ancorada num projeto
de transformação da forma escolar atual (CALDART, 2010), constituindo-se
desde a especificidade da educação do campo. Contudo, esses professores estão
sendo preparados para uma escola que ainda também deverá ser constituída,
uma vez que, por exemplo, a formação por área de conhecimento poderá
encontrar dificuldades de ser reconhecida nas formas legais de contratação
destes professores por parte dos sistemas públicos, bem como de organizar o
trabalho docente por área, nas escolas.
No estado do Paraná, a Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC)
passa a ser compreendida como uma luta necessária para atender professores
das áreas e disciplinas específicas, tendo a finalidade de graduar educadores
para docência multidisciplinar em um currículo organizado em áreas do conhecimento. Essa proposta de curso surge da necessidade de responder à falta
de professores graduados nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino

O PROCAMPO - Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo,
lançado em editais anuais desde 2008, para instituições públicas de ensino superior de todo o país, é
um programa de apoio à implementação destes cursos, especificamente para a formação de professores
para a docência nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio nas escolas rurais. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12395&Itemid=677>. Acesso
em: 20 set. 2017.
Universidade de Brasília, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Sergipe e Universidade Federal da Bahia.
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Médio nas escolas do campo e possibilitar uma formação que considere as
especificidades da educação do campo.
Contudo, exigiu a mobilização dos Movimentos Sociais, particularmente
do MST, em levar a proposta para as universidades tanto federais, como estaduais buscando criar maiores oportunidades de inclusão dos professores não
titulados no espaço acadêmico através da educação do campo. Em abril de
2008 a SECADI lança o primeiro edital depois dos projetos piloto em curso
desde 2006.
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A Unioeste, como já desenvolvia os Cursos de Pedagogia para Educadores do Campo, também é procurada para atender este edital. Foram várias
reuniões com diversas esferas da Unioeste, sensíveis à implantação da LEdoC com representantes da Reitoria, da Extensão, da Graduação, do setor de
convênios, juntamente com representantes do MST, especialmente do setor
de educação. Neste âmbito passam a ocorrer um debate sobre quais áreas do
conhecimento poderiam ser implantadas, definindo-se as ênfases em Ciências
Agrárias, Ciências da Natureza e da Matemática. A produção do PPP toma
com base o processo já vivenciado com o curso de Pedagogia para Educadores do Campo, assim como o PPP do projeto piloto do curso de LEdoC
da Universidade de Brasília (UnB), realizado em parceria com o Instituto
Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária (ITERRA), e projeto
piloto do curso de LEdoC da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Após
este momento foi aprovado nas instâncias internas: Colegiado de Pedagogia
– campus de Cascavel (CECA), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CEPE) e no Conselho Universitário (COU).
Como a Unioeste é uma instituição estadual houve a necessidade de ser
implementado de adequação para o financiamento (convênio) se tornando
mais difícil o repasse do dinheiro, não acontecendo o mesmo com as
federais, cujo financiamento se dava direto entre o MEC e as IES. Outro
complicador era a exigência de ser curso regular: “Este presente Edital visa
convocar as Instituições Públicas de Educação Superior para a apresentação
de projetos de cursos regulares de Licenciatura em Educação do Campo

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC, por intermédio da Secretária
de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – Secad, convoca
as Instituições Pública de Educação Superior – IES públicas para apresentarem projetos de Licenciatura em Educação do Campo para a formação
de professores da educação básica nas escolas situadas nas áreas rurais,
considerando às diretrizes político-pedagógicas publicadas nesse edital,
formuladas em consonância à Resolução CNE/ CEB N° 1 , de 3/4/2002
(BRASIL, MEC/SECAD, 2008).
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[...].” (BRASIL SECADI, 2008 p. 1). Para tanto o reitor condicionou a
implantação do curso na Unioeste como possibilidade de ser uma experiência pedagógica e não um curso regular (CÔCO; BORGES, 2013, p. 3).
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Esse processo iniciado em 2008 perpassa o ano de 2009 quando chegam
os recursos, porém o curso só inicia em 2010. Conforme Campos e Verdério
(2014), antes do processo seletivo pelo qual os estudantes deveriam passar na
Universidade, os MSPsdoC realizam uma etapa preparatória, um momento
de formação realizado pelos Movimentos Sociais, já que o projeto do curso
na Universidade não prevê tal fase do processo. Constituiu-se em uma prática
autônoma dos MSPsdoC, fundada na experiência desenvolvida pelo MST,
que, antes de encaminhar seus militantes aos cursos formais, promove uma
formação básica aos participantes. Este processo tem se revelado potencial
e estratégico, pois é nele que, muitas vezes, eles se dão conta de que o curso
é uma conquista dos Movimentos Sociais e não apenas o mérito pessoal de
cada participante.
Neste caso, foi realizada na Escola José Gomes da Silva, vinculada organicamente ao MST e localizada em São Miguel do Iguaçu, Paraná. Além
de conhecer a proposta do curso e de vivenciar elementos da dinâmica político-organizativa, os estudantes tiveram a oportunidade de realizar estudos
dos conteúdos básicos de conhecimento geral para a prova do vestibular. Esse
processo se dá pois, muitos dos inscritos haviam deixado de estudar há algum
tempo. Deu-se maior ênfase à elaboração escrita, pois a defasagem resultante
da educação básica é grande neste aspecto da aprendizagem. Além disso trabalharam-se conteúdos de formação política, como a história de luta pela terra,
a teoria da organização política, entre outros. Neste processo, também, cada
educando inscrito no curso que traz uma carta de recomendação elaborada
por sua comunidade de origem ou Movimento Social, já exigida no edital de
abertura do vestibular, reforçando assim a pertença a um coletivo que luta pelo
direito à educação superior através do ingresso deste coletivo na universidade.
O vestibular realizou-se como modalidade de especial ofertando 60 vagas,
destas 30 em Ciências Agrárias e 30 em Ciência da Natureza e Matemática na
mesma turma. Os estudantes, além do Paraná vinham de estados como Espírito
Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
filiados a diferentes MSPsdoC como o MST, a Pastoral da Juventude Rural
(PJR), o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), o Movimento das
Mulheres Camponesas (MMC), o Movimento dos Pequenos Agricultores, o
Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST) e o Movimento Nacional
de Luta pela Moradia (MNLM).
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Subsidiado pelo Programa de Apoio a Projetos Extracurriculares: investindo em novos talentos da rede de
educação pública para inclusão social e desenvolvimento da cultura científica / Programa Novos Talentos
– Edital nº 55/2012.
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Este curso também segue a organização metodológica dos MSPsdoC,
que se desenvolve pelo sistema de alternância, com etapas em torno de 45
dias e oito horas aula diárias de segunda a sábado. Os professores do curso
são em sua maioria da própria Universidade, que, respaldada pela Secretaria
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), efetiva a contratação de
professores para atender à demanda gerada pelos cursos em educação do campo
realizados na Universidade. Também ministram aulas no curso professores
convidados, que se vinculam aos MSPsdoC ou a outras IES.
É preciso reconhecer que alguns descompassos muitas vezes, comprometem
o que se espera alcançar em termos do projeto de inclusão ou dos horizontes
do próprios Movimento Sociais seja pelos limites da forma deste curso novo
ou mesmo pelo processo formativo idealizado por cada sujeito participante e
relação às condições reais do processo de formação se processa. Destaca-se
dentre várias questões, o processo de ensino-aprendizagem dos componentes
curriculares: a relação entre os professores e estudantes e em relação ao
método de ensino e à execução dos processos avaliativos e, principalmente
a questão de que, por vezes, a formação por área do conhecimento tem sido
muito limitada pela própria formação do corpo docente que atua no curso, ou
pelo acúmulo do trabalho que impede a compreensão da proposta do curso e
de trabalhar a especificidade na formação sem perder de vista a totalidade do
processo, dificultando uma ação mais coletiva dos professores em relação à
turma e seu processo de formação.
É plausível integrar esta análise a construção dos espaços de formação
continuada dos egressos dos Cursos de Pedagogia para Educadores do
Campo e da Licenciatura em Educação, tendo em vista a atuação e inserção
profissional destes sujeitos nas escolas de suas comunidades. Deste modo,
desde as reivindicações do setor de Educação do MST Paraná, junto a Unioeste
constitui-se uma série de ações voltadas para continuidade da formação
acadêmica, política e pedagógica dos egressos dos cursos supracitados e
educadores oriundos do campo.
Entre as ações podemos citar o apoio à alfabetização nos anos iniciais
nas Escolas Itinerantes do Paraná, viabilizado pelo Programa Universidade
Sem Fronteiras Edital nº 01/2013, o qual desenvolveu nos anos de 2013 e
2014 a formação de aproximadamente 120 educadores do campo que atuam
nos anos iniciais das Escolas Itinerantes. Assim como o o Projeto Interface
entre a formação continuada de educadores e a Educação Básica do Campo
das Escolas Itinerantes do Paraná67, que entre os anos de 2013 e 2014 de-
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senvolveu seis encontros de formação na universidade com o objetivo de
intencionalizar a formação inicial dos educadores que atuam nos anos finais
do ensino fundamental e médio, tendo como parâmetro a educação básica e,
combinado, a intervenção qualificada na realidade escolar.
Por último, citamos o Curso de Especialização em Educação do Campo
já mencionado anteriormente, que foi realizado nos anos de janeiro de 2014 à
janeiro de 2016, igualmente, reivindicada pelo MST, com objetivo de especializar educadores e educadoras de áreas de reforma agrária, na especificidade
da educação do campo, alicerçados em uma perspectiva teórico-metodológica
atrelada à emancipação humana (PPP, 2013). Para isso a Especialização em
Educação do Campo foi composta por 392 horas/aulas de disciplinas teóricas e 80 h de trabalho de campo (práticas), com uma carga horária total de
472 horas, sendo organizada por três eixos: I) Fundamentos da Educação do
Campo – com 168h; II) Trabalho Pedagógico na Escola do Campo – com 160h
e o III) Prática de Pesquisa na Educação do Campo – com 144h (PPP, 2013).
Destaca-se no processo de pesquisa do curso de especialização o vínculo
orgânico dos objetos pesquisados com os desafios para avançar pedagogicamente no trabalho educativo, resultando em trabalhos monográficos que analisam diferentes dimensões da escola, como: A relação da educação do campo
com a Agroecologia; O papel do pedagogo; A relação escola e comunidade;
A auto-organização do estudantes; Cultura Camponesa; Organização Política da
Escola e os núcleos setoriais; Formação continuada dos educadores; Trabalho
Socialmente Necessário; Ensino da música; O Planejamento por complexos
de estudo; Inventário da realidade; O trabalho como princípio educativo,
Nessa relação Unioeste e Movimentos Sociais tem-se pautado pesquisas de graduação, pós-graduação e temas de debate no meio acadêmico, de
fato os é reconhecível que os Movimentos Sociais tiveram inserção como
por exemplo, foram realizadas três Jornadas de Agroecologia, Encontros de
Educadores da Reforma Agrária e projetos de extensão inseridos na realidade
e nos desafios do campo.
O conjunto destas iniciativas evidencia a necessidade de efetivas políticas
públicas de educação do campo voltada ao fortalecimento do campo como
território de vida em todas as suas dimensões: econômicas, sociais, ambientais,
políticas, culturais e éticas. Logo, cabe ressaltar o fundamental papel exercido
pela Unioeste na interface, especialmente com o Pronera, de promover a
formação política, científica, teórica e pedagógica de educadores do campo,
intrinsecamente comprometida com práticas escolares e na elevação do acesso
ao conhecimento das diversas dimensões que integram a educação do campo,
seja no âmbito filosófico, epistemológico, histórico, político e técnico.
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A Universidade de Passo Fundo surge na década de 1960, da união
entre dois movimentos pelo ensino superior que ocorriam na região de
Passo Fundo: a Sociedade Pró-Universidade de Passo Fundo (SPU), criada
em 1950, e do Consórcio Universitário Católico (CUC), fundado em 1956.
A integração entre o SPU e o CUC deu origem à Fundação Universidade
de Passo Fundo (FUPF), no ano de 1967. Após a criação da FUPF surge
a UPF, no ano de 1968.
A Universidade de Passo Fundo surge com a missão de “produzir e
difundir conhecimentos que promovam a melhoria da qualidade de vida
e formar cidadãos competentes, com postura crítica, ética e humanista,
preparados para atuarem como agentes de transformação” (http://www.upf.
br/a-universidade/missao-visao-e-valores), pautada em valores que incluem
os conceitos de justiça e cidadania, pilares de qualquer processo inclusivo.
Em sua estrutura administrativa apresenta, além da Reitoria, quatro
vice-reitorias responsáveis pela gestão da instituição: a Vice-Reitoria da
Graduação; a Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; a Vice-Reitoria
de Extensão e Assuntos Comunitários e a Vice-Reitoria Administrativa.
Vinculados a essa estrutura administrativa estão localizados dois
setores que acompanham movimentos de inclusão no Ensino Superior: o
SAES e o SAE.
Junto a Vice-Reitoria de Graduação, funciona o Setor de Atenção
ao Estudante – SAES, um espaço de “acolhimento, escuta e mediação
aos alunos, com o propósito de tornar acessíveis os recursos e espaços da
Universidade de Passo Fundo. Por meio de serviços oferecidos, seguindo
a política do ensino superior – que é acesso, acessibilidade e permanência
– busca contribuir para sua efetivação, favorecendo a inclusão e a autonomia. O Saes divide seu atendimento em quatro modalidades: psicopedagógico, psicológico, psiquiátrico e tecnologia assistiva” (http://www.upf.
br/a-universidade/vice-reitoria-de-graduacao/estrutura-organizacional/
setor-de-atencao-ao-estudante-saes).
Outro setor que tangencia a inclusão está vinculado a Vice-Reitoria
de Extensão e Assuntos Comunitários, trata-se do Setor de Assistência
Estudantil, que tem por incumbência “estabelecer e executar a política de
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atendimento ao estudante da Universidade direcionada às necessidades de
moradia, alimentação e transporte, bem como articular às demais vice-reitorias outras demandas necessárias à assistência aos educandos” (Disponível
em: <http://www.upf.br/a-universidade/vice-reitoria-de-extensao-e-assuntos-comunitarios/estrutura-organizacional/divisao-de-assuntos-comunitarios/
setorassistencia-estudantil>.).
Além desse setor, a Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
também investe em dois projetos que estimulam e favorecem a inclusão
no Ensino Superior: o Projeto Aluno Apoiador, que propõe a atuação de
alunos no apoio a estudantes com dificuldades de aprendizagem e/ou com
deficiências; e o projeto Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva, que objetiva fomentar e pesquisar tecnologias assistivas que favoreçam a inclusão.

OBJETIVOS

ENVOLVIDOS

CRONOGRAMA
E AVANÇOS

Aulas de
Cidadania

Trata-se de um projeto de aulas populares e gratuitas, que
auxiliem alunos egressos de
escolas públicas e que vivem
em bairros periféricos com alto
índice de vulnerabilidade social, a ingressar em uma IES.
Pauta-se pela lógica da inclusão de grupos sociais populares no Ensino Superior,
mobilizando-os, apresentando
opções de cursos e formas
de ingresso, bem como preparando-os para a realização
de provas de Vestibular e para
o ENEM.

UPF, através de
ações articuladas
de pesquisa e
extensão / CMP –
Centro Municipal
de Professores
(sindicato dos professores do município de Passo
Fundo).
Coordenador da
ação: Prof. Dr. Ivan
Penteado Dourado

Já discutimos o projeto no
âmbito do sindicato (que
será responsável por mobilizar os professores para
ministrarem as aulas em
bairros e associações de
moradores). Também discutimos a ação com representantes da Câmara de Vereadores e da Associação
de Bairros. Faremos uma
semana de aulas-piloto em
outubro, na antevéspera do
ENEM

Levantar indicadores qualitativos e construir categorias de
análise para mapear como tem
ocorrido a inclusão no ensino
superior na América Latina

UPF, através do
auxílio e interlocução com os demais partícipes do
grupo de pesquisa
interinstitucional
Coordenadora da
ação: prof. Ms, Rosenei Cella (aluna
do PPGEdu/UPF)

Organizamos o questionário
em anexo e estamos levantando nomes e endereços
dos possíveis participantes.
Previsão de que tenhamos
deflagrado as entrevistas
até o final de setembro, com
solicitação de retorno até o
final de outubro.

Mapeamento
da inclusão
no Ensino
Superior
na América
Latina
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Questionário a ser aplicado a professores do Ensino Superior da
América Latina

5)
6)

r

Categorias prévias (a partir das quais desenvolveremos a ‘leitura’
das questões)
Movimentos de formação docente;
Instituições de formação docente;
Relações (diretas ou indiretas) entre formação / inclusão;
Dimensões das ações de inclusão (se estatais, institucionais ou da
experiência pessoal do docente).
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3)
4)

Como se dá a formação inicial da profissão docente?
Quais são as legislações que orientam a formação docente em
seu país?
Há investimentos na formação em trabalho? Como ocorre?
Quais são as políticas do país com relação à formação inicial da
profissão docente e formação em trabalho?
A formação inicial da profissão docente prepara para o trabalho com
a inclusão?Em que dimensões?
Há algum tipo de preparação específica para a docência no Ensino Superior?
Quais são as experiências exitosas de formação docente do vosso país?
Pode citar alguns exemplos de ações de inclusão no Ensino Superior?
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A presente obra apresenta um conjunto de reflexões teórico-práticas descritas em forma de relato de experiência relativas à gestão e criação de dois
projetos de extensão no interior de uma universidade comunitária, destacando
os desafios e soluções encontradas frente às novas exigências da inclusão e
permanência de estudantes no espaço universitário brasileiro.
Em grande medida, o presente texto situa uma conjuntura de mudanças
externas ocorridas nos últimos vinte anos na educação superior brasileira
que refletem modificações internas na gestão universitária. Entre estas modificações, destacamos um conjunto de opções políticas no tipo de abertura
do mercado de ensino superior brasileiro e a emergência de novos programas
educacionais, que resultaram em um modelo de expansão e democratização
do ingresso no ensino superior.
Se antes deste período o acesso a um curso superior era apenas para
alguns poucos estudantes oriundos das classes mais abastadas, revelando um
passado histórico definido por Boaventura de Sousa Santos (2007 p. 33) de
“projeto nacional de universidade elitista68”. Ainda longe do que se deseja,
mas muito mais rápido e visível do que se acreditava há duas décadas, vivemos no Brasil um processo real e gradativo de democratização do acesso ao
ensino superior para outras fatias sociais, até então excluídas hegemonicamente destes espaços. Cabe lembrar que nos últimos dois anos, assistimos ao
golpe democrático no contexto brasileiro, que coloca em cheque todo esse
processo, ao congelar investimentos na educação e reduzir drasticamente os
investimentos na Educação Superior brasileira.
A escolha política relacionada à forma com que esta democratização foi
realizada na última década pode e deve ser problematizada. O estímulo Estatal
para a criação e ampliação de um mercado privado de faculdades, vendedoras
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Um tipo de formação necessária para a constituição de uma elite técnica capaz de ocupar as funções burocráticas estatais, que acompanhava a manutenção de uma mesma elite política e econômica já existente.
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Segundo Boaventura de Sousa Santos, esse processo de privatização e mercantilização ocorreram de
forma global, não apenas com a educação, mas também com saúde e a previdência, “induzida pelo modelo
de desenvolvimento econômico conhecido por neoliberalismo ou globalização neoliberal que, a partir da
década de 1980, se impôs internacionalmente” (SANTOS, 2007, p. 9).
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de serviços educacionais, inseriu o Brasil no movimento conhecido globalmente
como movimento de mercantilização da educação69 (SANTOS, 2007). Para
que este processo tivesse início no Brasil, a educação precisou ser entendida
legalmente como um tipo de serviço educacional. Entre as medidas governamentais adotadas, destacamos um modelo de continuidade de uma opção pela
“democratização via mercado”, materializada principalmente em um modelo
de financiamento público de estudantes através de bolsas e financiamentos
em instituições privadas de ensino. É possível, com base nas discussões de
Boaventura de Sousa Santos (2007), chamar essa opção nacional inserida
dentro de um modelo de democratização e popularização de acesso ao ensino
superior, de modelo educativo de cunho neoliberal.
O breve panorama que pretendemos resgatar deste fenômeno de democratização via mercado, indicará um conjunto de dados que materializam
precisamente as características e os desdobramentos destes na realidade
universitária nacional. Entre eles, emerge um elemento valorativo inscrito
na essência do mercado e a sua inversão do sentido original da educação.
Segundo a Constituição Federal de 1988, na qual o Artigo 205 define: “A
educação, direito e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho” (BRASIL, 1988).
O caminho político e econômico adotado nas últimas décadas, fez com
que o ingresso na universidade seja considerado, no caso brasileiro, primeiramente uma mercadoria, um tipo de produto educacional ou mesmo um
privilégio, antes mesmo de ser entendido como um direito. Segundo Santos
(2007, p. 16-17): “A eliminação da gratuidade do ensino universitário e a
substituição das bolsas de estudos por empréstimos foram os instrumentos
da transformação de estudantes de cidadãos em consumidores”.
Neste contexto de democratização pela via da mercantilização da educação
superior brasileira, propomos na presente obra, inicialmente problematizar a
conjuntura vivida pelo Ensino Superior Brasileiro, dialogando com Boaventura de Sousa Santos. Como principal referência, utilizo o texto intitulado A
universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória
da universidade (2007) escrito originalmente em 2004 para o Calendário
Oficial de Debates sobre a Reforma Universitária do Ministério da Educação
do Brasil. Esta obra debate precisamente os desafios inscritos na construção
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uma universidade que considera o saber pelo prisma do direito do cidadão,
faz o que pode para refrear a despersonalização e valoriza a democratização,
reflete uma sociedade em que os valores democráticos da cidadania são
imperativo ético e político da vida universitária (BERNHEIM; CHAUÍ,
2008, p. 18).
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Ao final, apresentamos as duas experiências de gestão de projetos de
extensão, apresentando práticas e reflexões muito ricas, com capacidade de
fazer frente aos desafios anteriormente discutidos. Relato o projeto intitulado
Colega Apoiador e Aulas de Apoio realizadas nos últimos anos na Universidade de Passo Fundo. Juntamente com os desafios da criação e gestão de
uma curso pré-vestibular popular e comunitário, idealizado por professores
da universidade, construídos dentro de uma ideal de extensão universitária.
Defendemos a tese geral de que o ambiente democrático em que se
gesta práticas inovadoras constitui base fundamental para a consolidação
destes, ou, em outras palavras, sustentando que foi em meio a um ambiente
universitário democrático e comunitário, que possibilitou transformações e
criações de novos projetos de extensão e ensino, capacitando-os a assumir o
compromisso de garantir a inclusão e a permanência de um novo perfil social
de aluno no espaço universitário.
Em grande medida, o objetivo do presente capítulo será de identificar potenciais emergentes no contexto comunitário vivido pela Universidade de Passo
Fundo, focando em projetos de ensino e extensão, carregados de emancipação
pedagógica crítica e intelectual. Para tal, proponho um diálogo com Paulo
Freire, em sua obra Extensão ou Comunicação (1983), com grande potencial
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de outro modelo de educação e de universidade em consonância com os desafios mundiais de fortalecimento de uma identidade pública e democrática
de ensino superior.
O desafio aqui será portanto, resgatar alguns elementos teóricos capazes
de problematizar os desafios enfrentados na construção de uma nova identidade do ensino superior brasileiro. Nesta busca, gostaria de apresentar alguns
caminhos e experiências que emergem nas práticas de construção e responsabilização das universidades comunitárias brasileiras. Essa experiência será
também provocada intelectualmente com a obra de Marilena Chauí e Carlos
Bernheim intitulada Desafios da universidade na sociedade do conhecimento:
cinco anos depois da conferência mundial sobre educação superior (2008),
que será discutida no próximo item, como pano-de-fundo para discutir estes
desafios em diálogo com a realidade de uma universidade comunitária. Resgatando precisamente o que Bernheim e Chauí (2008, p. 18) identificam como:
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Ensino Superior Brasileiro, mudanças nacionais e a emergência
de novos desafios
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O Brasil, assim como outros tantos países, tem em grande parte de sua
história, um “tradicional elitismo social da universidade pública” (SANTOS,
2007, p. 52). Período iniciado em 1930 com a criação da primeira universidade70. Muito diferente de outros países71 da América Latina, que tiveram sua
história universitária ainda em período colonial.
Até pouco tempo, a regra era que o filho de pobre, negro e indígena,
mesmo se estes fossem filhos da classe-que-vive-do-trabalho, para utilizar a
definição de Ricardo Antunes (2013), estariam todos hegemonicamente excluídos das universidades públicas. Porém, esse processo de exclusão foi, ao
longo das últimas décadas, gradativamente modificado. Podemos localizar um
recorte histórico específico, relacionado ao inicio da expansão das instituições
de educação superior no Brasil e sua mais recente democratização do acesso.
Na década de sessenta, por exemplo, tínhamos 1% de estudantes de 18 à 24
anos cursando uma universidade, número que teve algum crescimento até
70
71

Apesar de já existirem escolas superiores no Brasil antes desta data, estas pertenciam a outro modelo formativo, que somente em 1930 surge a primeira universidade com características acadêmcias e científicas.
Tal como ocorreu no Chile e Argentina, por exemplo.

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

uto

C
visã R
od V
oa

r

teórico de refletir sobre os potenciais emancipatórios e novos desdobramentos
pedagógicos que experiências extensionistas são capazes de consolidar.
O leitor poderá acompanhar nos dois capítulos finais, em especial, o
elemento que mais emerge das avaliações dos estudantes apoiados, ou seja,
sob o risco de adiantar parte das conclusões, é possível identificar o quanto
de juventude e humanização transbordam nas ações extensionistas, com capacidade de romper barreiras e hierarquias acadêmicas tradicionais. Projetos
onde colegas auxiliam e apoiam outros colegas na construção de trajetórias
acadêmicas exitosas e prazerosas na formação superior, merecem maior destaque e reflexão teórica específicas.
Objetivamos refletir aqui sobre práticas cotidianas que surgem por meio
de inspirações teóricas e utópicas na busca por problematizar na presente obra
a seguinte questão: Qual a importância de espaços universitários democráticos
na construção de novas práticas inclusivas e que lutam pela permanência
de alunos de fatias sociais menos privilegiadas? E outras palavras, como
experiências de extensão e ensino teoricamente discutidas, auxiliam na potencialização e materialização gradativa de uma nova identidade comunitária
frente aos desafios vividos pelas universidades comunitárias brasileiras?
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196772 chegando próximo de 2% dos jovens de 17 à 24 anos que cursavam
o Ensino Superior no Brasil (Realidade, 1967). Este número era formado
hegemonicamente por filhos das classes dominantes, do sexo masculino e
etnicamente brancos.
Somente durante os oito anos de governo de Fernando Henrique Cardoso
– PSDB73 (1995-2002), tivemos um crescimento na oferta de vagas no ensino
superior brasileiro. Através do estímulo à criação de instituições de natureza
privada de ensino superior brasileiro, o processo de transformação da educação
superior passou a ser entendida como um setor de prestação de serviços educacionais, dando origem a uma gama de faculdades e centros de ensino de cunho
empresarial. Estratégia essa tida na época como a mais pertinente e de rápida
reversão dos nossos baixos índices de vagas oferecidas no ensino superior.
Tivemos, portanto, uma gestão pública que optou pela abertura econômica
deste setor, ao invés de optar, por exemplo, pela ampliação de investimentos
estatais na educação superior de natureza pública. Esta escolha permitiu a
criação de um mercado de ensino superior brasileiro, ampliando o número
de instituições de ensino superior e assim, um aumento acelerado na oferta
de vagas. Segundo Jessé Souza (2012, p. 48), este período foi marcado pelo:
“sucateamento das universidades públicas no governo “antipatrimonialista”
de FHC e o consequente favorecimento da expansão do lucro privado na
educação [...] mostram o resultado prático deste tipo de ideologia”.
Este processo não ocorre de forma isolada no contexto brasileiro, segundo
Boaventura de Sousa Santos (2007), este mesmo processo ocorre de forma
muito semelhante em um número expressivo de países. Um ponto muito interessante no caso brasileiro neste período (1995-2002) é que independente
da classe social das famílias, em algum momento da vida escolar dos seus
filhos, a maioria esmagadora das pessoas acabariam consumindo o serviço
educacional privado. A educação básica se converteu em mercadoria com
diferenças estratégicas de classe. Pagar ou não por uma educação básica ou
superior consiste numa atitude complexa e multifacetada.
Na procura por um ensino diferenciado, as famílias de classes médias ou
altas74, por exemplo, tendem a buscar estrategicamente modelos de ensino escoNeste ano, cerca de quinze milhões de jovens estavam com idade entre 15 e 25 anos, quase dois terços da
população brasileira tinha idade inferior a 25 anos.
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
Dentro de um entendimento de classe social mais alargado que a concepção tradicional de classe, tal como
definiu Karl Marx. Em nosso caso, quando falamos de classe média e classe alta, estas estariam numa
concepção mais alargada de classe social, na qual além do salário, estariam como categorias de definição,
as atitudes, os conhecimentos culturais e escolares acumulados, os comportamentos emocionais, numa
concepção de inspiração bourdiana, que se encontra materializada na obra de Jessé Souza, intitulada Os
Batalhadores Brasileiros (2012, p. 33-40).
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no entanto, o desafio do acesso equitativo não pode ser resolvido aumentando meramente a matrícula no nível superior, pois as causas fundamentais da desigualdade residem, na verdade, nos níveis precedentes da

75

Não apenas pela qualidade do ensino, mas também por uma série de desvantagens sociais, tais como ter
que trabalhar desde cedo, precariedade no ambiente doméstico para o estudo ou falta de reconhecimento
ou estímulo familiar para leitura, e tantas outras desvantagens.
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lar específicos que desejam consumir. O que apontaria para uma possibilidade
maior de manutenção dos capitais culturais e sociais específicos oferecidos
pela escola, tal como define Pierre Bourdieu (1997). O que ocorre então é que
existe uma diferença do público consumidor destes “produtos educacionais”.
As famílias de classe média e média alta, falam em “investimento” quando
optam por pagar a educação básica dos seus filhos em escolas particulares.
Para estas famílias, pagar “uma boa escola” significa garantir uma economia
futura no ingresso destes nas melhores universidades públicas do país, seleção
da rede de amigos dos filhos e os contatos futuros decorrentes. As famílias por
possuírem recursos, investem em diferenciais que possam garantir retornos e
garantias de manutenção de privilégios de classe.
Já para os mais pobres e pela nova classe média, também chamada por Jessé
Souza de batalhadores brasileiros (2010), pela total falta de recursos financeiros
e impossibilidades materiais de projetar o futuro da mesma forma que as classes
mais elevadas, seus filhos acabam consequentemente estudando em escolas
públicas. Devido a todos os problemas e precariedades existentes na educação
pública brasileira, se estes jovens desejarem futuramente ingressar em um curso
superior terão, em grande medida, que cursar nas universidades particulares, já
que levam enormes desvantagens ao competir com os filhos das classes privilegiadas75. Estes terão consequentemente que pagar pela sua formação, e em grande
medida, trabalhar no turno inverso para pagar pelos custos envolvidos no consumo
da educação superior (mensalidades, passagens, alimentação, livros, cópias, etc).
Este quadro permaneceu durante décadas assim justificado por inúmeras explicações socialmente compartilhadas e naturalizadoras. Entre elas se
destacam as justificativas que escondem a realidade da desigualdade, por
discursos mitológicos e simplificadores. Uma das estratégias dominantes
que Jessé Souza (2012) caracteriza como uma das características marcantes
da modernidade periférica brasileira materializada no discurso do “mérito
individual” ou meritocracia. Segundo ele, esse processo, “assegura, portanto,
a “justiça” e a legitimidade do privilégio moderno é o fato de que ele seja
percebido como conquista e esforço individual” (2012, p. 43). Além desses
discursos legitimadores da desigualdade, temos um esforço que vai além da
mera ampliação das vagas oferecidas, que,
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educação. Hoje, a educação superior ainda é privilégio de um segmento
muito pequeno da população jovem, especialmente das classes alta, média e média-inferior da sociedade latino-americana (na América Latina é
de 18% a taxa média de matrícula entre os jovens com idade apropriada
para ingressar no ensino superior) (BERNHEIM; CHAUÍ, 2008, p. 28).

a re

ra

76
77
78

são

par

E
ver dit
o

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

uto

C
visã R
od V
oa

r

Somente no ano de 2004, durante o primeiro mandato de Luis Inácio Lula da
Silva – PT76 tivemos a criação do programa Universidade para Todos (PROUNI),
na qual foram propostos critérios etnico-raciais e socioeconômicos para o ingresso
com bolsa em universidades privadas no Brasil. Esse foi o primeiro programa
nacional de inclusão das minorias de poder, até então praticamente excluídas do
ensino superior brasileiro. As discussões e primeiras experiências do sistema de
cotas sociais e raciais já haviam começado em algumas universidades públicas
brasileiras, mas esta discussão era ainda localizada.
Neste mesmo período (2003- 2010) tivemos também a criação de novas
políticas de incentivo no ingresso no ensino superior, que além do FIES, foram
implementados novos programas, tais como: ProUni77, ENEM78, REUNE e o
SISU. Sem falar nos programas criados e geridos pelas próprias universidades,
normalmente materializados pela concessão de bolsas de estudos, financiamento
e ampliação de bolsas e recursos para projetos de ensino, pesquisa e extensão.
Se realizarmos uma comparação com o número de matrículas que tínhamos no ano de 1991 no ensino superior brasileiro, encontramos aproximadamente 1.565.056 milhão. Esse número cresceu chegando a 4.880.381
milhões no ano de 2006 (INEP, 2009), logo após implementadas as primeiras
políticas anteriormente indicadas. E no ano de 2014 chegamos a um total de
7.305.977 milhões de estudantes matriculados no Ensino Superior (INEP,
2014). O aumento vertiginoso de alunos no ensino superior, porém, precisa ser
contextualizado dentro de um projeto de continuidade das políticas adotadas
ao longo dos últimos vinte anos no Brasil, onde os programas criados foram
construídos dentro de um cenário de “mercado universitário” hegemonicamente privado e em forte expansão.
Dos mais de sete milhões de matrículas no ensino superior, aproximadamente cinco milhões de alunos estão matriculados em instituições privadas
e apenas dois milhões em instituições públicas (INEP, 2014). Esse processo,
Partido dos Trabalhadores (PT).
O ProUni – Programa Universidade para Todos é um programa do Ministério da Educação, criado no ano
de 2004. Este programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação
superior, para cursos de graduação e sequenciais de formação específica.
O ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, objetiva realizar exames unificados para acompanhar a
realidade e a qualidade do Ensino Médio do Brasil. O ENEM também integra o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação onde as instituições
públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem.
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juntamente com a priorização do fortalecimento de mercado, é definido por
Chauí e Bernheim (2008, p. 7-8) de deterioração e desmantelamento das
universidade públicas:
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Ao mesmo tempo, apesar deste crescimento, o Brasil ainda apresenta índices
muito abaixo da média mundial de jovens no ensino superior. Se compararmos
com o acesso etário de jovens de 18 até 24 anos, o Brasil possui apenas 19%
de jovens matriculados no Ensino Superior (PNAD, 2009), se compararmos
aos demais países, dos EUA e Coreia do Sul, apontam, respectivamente 45% e
69% de jovens que frequentam o ensino superior (NCES, 2010).
De forma objetiva, com esse expressivo processo de inclusão de alunos
no ensino superior ocorrida principalmente na última década, uma verdadeira
modificação do perfil dos alunos ingressantes emerge neste quadro. Se no
passado o acesso ao ensino superior era restrito, que acompanhava uma lógica
formativa reservada a uma parcela muito pequena de jovens privilegiados,
uma espécie de titulo de distinção educacional, consolidou uma concepção de
aluno universitário específico. Em grande medida, estes alunos possuíam um
maior acesso a bens culturais como o cinema, teatro, viagens, livros, etc, detinham uma maior possibilidade de aquisição de bens de consumo, tecnologias
e principalmente, constituíam um perfil elitizado de estudante. Esse processo
consolidava um tipo de estudante que tinha possibilidade e o privilégio de
se dedicar exclusivamente aos estudos, onde a realidade do trabalho só seria
enfrentada após o término da sua graduação ou mesmo da pós-graduação.
Como todas as políticas de acesso ao ensino superior brasileiro anteriormente apresentadas, este perfil de aluno mudou. Segundo a pesquisa do Perfil
Socioecômico e Cultural dos Alunos de Graduação das Universidades Federais
Brasileiras (ANDIFES, 2011), o perfil dos estudantes ingressantes, apesar de
ainda ser formado por uma maioria de estudantes oriundos das classes A79
e B, encontramos o ingresso de 43,7% de estudantes originários das classes
C, D e E. Ou seja, no período da pesquisa referenciada, quase metade dos
estudantes que ingressaram em universidades públicas recebiam uma renda
79

Neste estudo, a divisão por classes sociais, estabeleceu o seguinte critério de renda familiar média: A1 (R$
11.480,00); A2 (R$ 8.295,00); B1 (R$ 4.754,00); B2 (R$ 2.656,00); C1 (R$ 1.459); C2 (R$ 962,00) D (R$
680,00) e E (R$ 415,00). E Somado a isso um conjunto de tabelas com pontos, relacionados a posse de
bens de consumo e tecnologias e nível de instrução da família, (Ver. ANFDIFES, 2001 p. 19-21).
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Outro claro sinal da irrelevância é a deterioração e o desmantelamento
das universidades públicas, cada vez mais tratadas pelo Estado como ônus
(daí o avanço da privatização, da terceirização e da massificação) e fator
de perturbação da ordem econômica (donde advém a crescente desmoralização do trabalho universitário público).
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como a relação entre universidade e sociedade não se limita às aparências,
não podemos considerar a universidade como entidade independente que
devesse encontrar mecanismos ou instrumentos para se relacionar com a
sociedade. Pelo contrário, a universidade é uma instituição social e, como
tal, expressa de determinada maneira a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo.
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média familiar, segundo a ABEP, de aproximadamente (R$ 1.459,00). Do total
de alunos ingressantes, quase metade é oriundo da escola pública (44,8%),
com pais que em sua maioria, concluíram apenas o ensino médio (68% mães
e 60% pais) (ANFDIFES, 2011). Este novo perfil de aluno ingressante leva
para dentro da universidade a realidade massiva do jovem estudante brasileiro,
ou seja, a primeira geração a cursar uma universidade, trabalha de dia para
ajudar a família e pagar por sua formação em universidades ou faculdades
privadas acumulando com as contas da casa, estuda como pode e quando pode,
luta diariamente para sobreviver e conseguir finalizar os estudos no período
pretendido, sem ficar com uma dívida impagável ao final da sua graduação.
Este novo quadro de ingresso e consequente democratização do acesso
ao ensino superior, revela desafios que as instituições passam a discutir e criar
novas alternativas de enfrentamento. Com um ingresso massivo de alunos de
diferentes origens sociais, que realizaram sua escolarização no ensino público,
advindo de realidades culturais, sociais e econômicas muito diversas do perfil
elitizado anterior, emerge um dos mais latentes desafios da educação superior,
ou seja: Como garantir a permanência destes alunos em um modelo até então
elitizado de universidade? Como expresso no título do presente trabalho, a
universidade brasileira está cada vez mais se pintando com as cores do povo,
tendo seu ingresso gradativamente formado por diferentes fatias sociais, trazendo para o interior da universidade alunos mais representativos da população
brasileira. Segundo Bernheim e Chauí, 2008 p. 18),

são

Em outras palavras, os problemas reais do país estão agora não mais
apenas sendo discutidos e pesquisados, mas também vivenciados pela primeira vez no interior do espaço acadêmico. Precisamos identificar agora quais
desses desafios possuem maior urgência e, ao mesmo tempo, respeitar as
possibilidades institucionais dentro dos diferentes modelos de universidade.

As universidades comunitárias frente à nova conjuntura brasileira
O passado recente vivido pela universidade brasileira tende a ser romantizado e mitificado como “era de ouro” por alguns. Falam do passado como
se antes do recente período de democratização os alunos eram estudiosos e
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mais dedicados, em comparação com os alunos de hoje que pouco estudam
ou se interessam pela sua própria formação. Buscando desmistificar esse
processo, o que precisa ser identificado na realidade são as consequências
que um processo histórico longo de exclusão e de elitização do acesso ao
ensino superior resulta na mentalidade dos professores de ensino superior e
que precisa agora ser revisto, já que foi dentro deste modelo e mentalidade
que as universidades brasileiras se estruturaram. É necessário refletir de forma
crítica sobre esse passado recente, que segundo responsabiliza Jessé Souza
(2007, p. 53) “a universidade não só participou da exclusão social das raças
e etnias ditas inferiores, como teorizou a sua inferioridade”.
No passado intelectual brasileiro, tivemos pensadores extremamente
importantes para a construção de teorias sociológicas sobre a identidade
brasileira, tais como Nina Rodrigues, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de
Holanda. Mas esses mesmos pensadores, consolidaram identidades mitológicas
baseadas no que posteriormente ficou conhecido como “racismo científico”
(SOUZA, 2015), sustentando as distinções raciais do povo brasileiro, como
ingredientes principais do seu atraso ou dependência. Essas teorias raciológicas contribuíram para a manutenção da desigualdade brasileira, sustentando
academicamente os mitos raciais e as consequentes inferiorizações de etnias
e de povos inteiros, sem jamais tocar nos mecanismos sociais de exclusão
e manutenção das injustiças sociais. Eram elites brancas teorizando sua
superioridade, buscando teorias e pensadores que legitimassem a realidade
desigual, convertido gradativamente em senso comum justificador do abismo
social brasileiro.
Hoje, o contexto brasileiro é outro. A universidade brasileira não vive
mais essa postura intelectual quase que completamente monolítica, apesar
de ter muitos resquícios e bases derivadas dessas questões ainda coexistindo
em seu interior. A recente conquista de maior democratização do acesso ao
ensino superior, precisou ser pensada e gestionada pelas próprias universidades, através da criação de novas práticas capazes de incluir essas novas fatias
sociais de alunos. Existem diferentes caminhos trilhados por diferentes universidades neste sentido (ALVES, 2010; ROCHA, 2009; PACHECO, 2010).
Um dos caminhos encontrados, se estabeleceu pela opção do fortalecimento
do tripé universitário, ou seja, pelo ensino, a pesquisa e a extensão, que será
apresentado de forma ilustrativa na sequencia da discussão.
Neste contexto que aponta um conjunto de novos desafios internos,
existe também uma conjuntura externa das universidades, chamada de mercado educacional, já minimamente apontado na introdução. Porém, existem
dificuldades resultantes destas lógicas que merecem ser melhor esclarecidas.
Em meio a um movimento de maior procura e ao estimulo do mercado em
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vender “o sonho de cursar o ensino superior”, uma das políticas públicas
adotadas, foi a de oferecer linhas de financiamento público com juros abaixo
dos praticados pelo mercado. Esse processo resultou numa transferência direta
de recursos públicos para a iniciativa privada, que se por um lado permitiu o
ingresso massivo de alunos na universidade, por outro, definiu que ao invés de
fortalecer o ensino público e direcionar esses investimentos para construção,
melhoria e ampliação das universidades públicas, canalizou esses recursos
para instituições e empresas privadas.
O resultado desta política foi, nos últimos 15 anos, a criação de um
grande número de instituições de ensino privadas em locais que até então
não existiam. Essa descentralização da oferta de cursos em locais até então
impensáveis, cidades e bairros de portes menores e ou periféricos, foi gradativamente realizada causando diversas modificações. Segundo afirmam
Bertolin e Dalmolin (2014), se em 1994 tínhamos 633 instituições privadas
e credenciadas no Brasil, no ano de 2006 chegamos a superar os dois milhões
de instituições. Este quadro revela os desafios que as universidades públicas,
mas principalmente as comunitárias, encontraram na manutenção de sua
identidade. E é sobre essa última que pretendemos focar a última parte desta
discussão mais conjuntural.
O processo de modificação do “mercado universitário” deu-se em linhas
gerais, com a emergência de uma maioria de faculdades e de cursos à distância
(EAD) com preços muito abaixo dos praticados pelo mercado convencional e
o oferecimento de cursos de curta duração, baixo custo e de baixa qualidade,
afetaram significativamente as demais instituições de ensino não públicas
já consolidadas historicamente no cenário brasileiro. Mais especificamente,
ao longo da história das universidades comunitárias, um tipo específico de
universidade, que se encontra exatamente entre as universidades públicas e
as universidades privadas, foi a que mais sentiu essas mudanças.
As universidades comunitárias conviveram ao longo da história com um
cenário de convívio com as universidades públicas e com um mercado privado
pouco competitivo formado por uma quase inexistente concorrência local.
A partir dos anos de 1990 esse quadro é modificado, e se analisarmos mais especificamente cada uma das universidades comunitárias brasileiras, teríamos a
verdadeira dimensão das transformações e dificuldades que cada uma enfrentou
e ainda enfrenta nessas duas últimas décadas (Ver. SCHIMIDT, 2009).
Pretendo agora analisar o caso específico da Universidade de Passo Fundo
(UPF). Ao invés de focar nas dificuldades enfrentadas ao longo de toda a sua
história (Ver. GUARESCHI, 2001; LONGHI; BOTH, 2009) oferecemos um
breve histórico da mesma, objetivando com isso a publicização de práticas que
só poderiam emergir no interior de espaços de ensino de finalidade pública,
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Universidade de Passo Fundo, uma histórica de luta pela
identidade comunitária de ensino
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E esses números permanecem dentro desta média até o ano de 2016, com pequenas variações.

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

são

par

E
ver dit
o

a re

ra

uto

Segundo Longhi e Both (2009), que retomam o contexto histórico da
criação da Universidade de Passo fundo, a origem desta universidade emerge do
protagonismo de atores comunitários oriundos da sociedade civil organizada.
Nos anos de 1950 a comunidade local identificou um conjunto de anseios e
demandas locais evidenciando a importância da criação de uma universidade
na cidade de Passo Fundo, dando origem assim a Sociedade Pró-Universidade
(SPU). Esta sociedade formada por atores confessionais, pais e estudantes
concluintes das escolas de ensino médio da região, após sucessivas luta e
reuniões, resultou na criação do Consórcio Universitário Católico (CUC),
onde em 1956 foi criado o primeiro curso superior em Direito da região.
Poucos meses depois, surgiram também cursos voltados à área de Filosofia e
de formação de professores. Somente em 1968 com a assinatura do decreto
presidencial, surgia a Universidade de Passo Fundo.
Esse esforço coletivo e comunitário da própria sociedade civil organizada iniciou uma história de mais de 48 anos de compromisso com a oferta
de ensino superior nos moldes comunitários. Seu crescimento ao longo do
tempo revela principalmente o compromisso na ampliação da oferta de vagas
e de cursos, contribuindo consequentemente com o crescimento do índice de
estudantes com curso superior na região e no país. No ano de criação a UPF
possuía aproximadamente 2 mil alunos, passando em 1975 a contar com
mais de 5 mil, no ano de 2008 a universidade registrou quase 2080 mil alunos
matriculados (LONGHI, 2008).
Porém, com as reformas realizadas a partir da década de 1990, um novo
conjunto de dificuldades no modelo de gestão nos moldes comunitários
emergiram. Com a criação massiva de instituições de ensino superior de
natureza privada, que eram até então praticamente inexistentes na região, a
Universidade de Passo Fundo passou a sofrer uma crescente pressão externa,
principalmente no ingresso de novas lógicas empresariais e mercadológicas
na gestão da educação superior.
Neste novo contexto, os alunos passam a ser disputados na cidade e na
região, onde em muitos cursos se luta pela permanência de números mínimos
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de matrículas, reduzindo sua capacidade de seleção dos alunos para seu ingresso. Passa a existir uma nova pressão por números mínimos de matrículas
em todos os cursos oferecidos, consequentemente se perde a capacidade de
atrair hegemonicamente alunos idealizados e elitizados nos processos seletivos,
juntamente com o crescimento da pressão institucional frente aos novos critérios de eficácia e de responsabilidade social colocados pelo Estado brasileiro.
Segundo afirmam Longhi e Both (2009, p. 287), no caso específico da UPF,
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Tivemos na cidade de Passo Fundo e região o crescimento do número
de instituições de ensino chamadas de “rede”, ou de sistema de filiais, oferecendo cursos de baixo custo e de alto retorno financeiro, com um investindo
massivo em Educação à Distância (EAD). Porém, diferente de uma faculdade
privada onde existem acionistas externos, participação nos lucros e uma ordem
empresarial de gestão, uma universidade comunitária possui como modelo
gerencial de instituição pública não estatal, onde a gestão é participativa e
democrática, realizada pelos próprios professores. Segundo afirma Araújo
(2010, p. 177-178),
as instituições comunitárias são, portanto, desvinculadas administrativamente do poder público, atendem a uma parcela de demandas públicas
importantes para o desenvolvimento social e possuem características próprias, tal como uma administração democrática – eis que a administração é
realizada mediante a participação social dos interessados e da comunidade
[...] um patrimônio público que é gerido pela instituição formada pela
própria comunidade.
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nos últimos anos intensificou-se a instalação de diversas empresas educacionais presenciais e de educação à distância, advindas de outras regiões,
bem como da presença de instituições públicas que até bem pouco tempo
inexistiam nessa área geográfica. Isso lhe retira inúmeros alunos, tornando
suas vagas ociosas, esvaziando muitos de seus projetos.

são

Dentro deste modelo comunitário de universidade, se estabelece um
ambiente que apesar das pressões do mercado e da enorme luta pelo equilíbrio financeiro mínimo, mantém heroicamente a forma de gestão realizada
coletivamente na forma de colegiados, onde os próprios professores são
também os gestores da universidade. Reitor, vice-reitores e coordenações são
escolhidas na forma de eleição, vigorando o princípio democrático na escolha
dos representantes que irão gerir a própria universidade.
Diferente das faculdades e instituições de natureza privada, gerida por
empresários e acionistas, a universidade comunitária é resultado da gestão
de quem vive no dia a dia a experiência da formação humana da próxima
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O Setor de Atenção ao Estudante (SAES) existe a mais de 20 anos na
Universidade de Passo Fundo. Possui ao longo da sua história o compromisso
de atender às necessidades da comunidade acadêmica, principalmente no que
diz respeito à busca pela garantia de acesso, acessibilidade e permanência
dos estudantes no ensino superior. No ano de 2010, o setor passou por uma
profunda reformulação. Se antes, ele aguardava o recebimento das demandas
apresentadas para posteriormente resolve-las, com uma mudança de postura
administrativa, o setor passou a realizar periodicamente aproximações com
diretores de cursos e de unidades, coordenadores, professores, colaboradores,
alunos e familiares, realizando um tipo de acolhimento muito específico dentro
de uma concepção de modelo comunitário.
Desde então, equipe que o integra o SAES, passou a pensar de forma
autônoma e coletiva a criação e realização de projetos que atendam demandas mais recorrentes, tornando-se um setor cada vez mais estratégico para a
instituição. Antes que as demandas sejam apresentadas pela comunidade acadêmica, a equipe olha para o fluxo passado e propõe projetos que estruturem o
setor para o acolhimento destas dentro de um fluxo preestabelecido. Propondo
projetos próprios teoricamente fundamentados, passa a se responsabilizar pelo
desafio de pensar soluções para a própria universidade.
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geração de intelectuais e profissionais. Gestores que vivem cotidianamente
a responsabilidade humana envolvida no ato de educar, conseguem discutir
com base em critérios muito mais amplos e profundos que a lógica do mercado privado é capaz de realizar. Os recursos são geridos e investidos dentro
da própria universidade, contribuindo para a ampliação e melhoria global do
ambiente acadêmico.
Com a possibilidade de maior problematização crítica e espaços para
discussões internas sobre os significados envolvidos numa identidade comunitária, apresento os os componentes existentes no interior de uma experiência
realizada em um setor estratégico chamado SAES – Setor de Atenção aos
Estudantes, através da gestão de um dos projetos de extensão oferecidos pelo
setor, chamado Projeto Colega Apoiador, articulado ao projeto Aulas de Apoio.
Posteriormente, o foco será em relatar os desafios existentes na criação e
consolidação de um curso pré-vestibular popular, idealizado por professores
da instituição, e todo o movimento interno necessário para a realização de
tal projeto.
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O SAES é constituído por uma equipe multiprofissional, composta
de psicólogos, psicopedagogos, psiquiatra, tradutores/intérpretes de libras,
especialistas em acessibilidade e em tecnologia assistiva e sociólogo, onde
convivem professores, funcionários, técnicos especializados, além de auxiliares para a mobilidade e adaptação de materiais, alunos bolsistas e uma
secretária. Grande parte dos projetos existentes, são geridos por professores
da instituição e parte destes, por profissionais qualificados fixados dentro de
projetos e ações especificas.
O setor conta hoje com um conjunto de serviços totalmente gratuitos, que
em grande medida, objetivam garantir a inclusão, acessibilidade e a permanência dos alunos. Entre eles, destacamos: Tecnologia Assistiva; Atendimento
e Acompanhamento Psicopedagógico e Psicológico; Projeto de Orientação
Profissional/Educacional na Trajetória Acadêmica; Projeto Rodas de Conversa;
Programa Grupos de Estudo e Projeto Colega Apoiador e um conjunto de
Projetos de inclusão e assistência educacional especializada para o atendimento de alunos com deficiência, seguindo normativas legalmente definidas
(BRASIL, 1999). Este último, é um tipo de serviço muito representativo dos
demais, pois começa no acompanhamento que vai desde a primeira vez em
que um estudante com qualquer tipo de deficiência ingressa na universidade,
acompanhado por profissionais durante toda a sua formação, graduação e
pós-graduação, até a sua formatura.
Dentro desse amplo conjunto de atividades e projetos realizados pelo
SAES, gostaria neste primeiro volume da obra que compartilha experiências
e projetos do setor, compartilhar a experiência de coordenação realizada no
interior de projeto de extensão, chamado: Projeto Colega Apoiador81, durante
o período de 2014-2017. Gostaria de, em linhas gerais, explicar os objetivos
envolvidos neste projeto e, posteriormente, apresentar um maior detalhamento
das modificações realizadas, teorizando essa experiência, tornando pública
as conquistas e desafios vividos em seu interior.
Existem inúmeras pesquisas que apontam que o ingresso no Ensino
Superior constitui um grande desafio para os estudantes. Principalmente o
primeiro ano de graduação, que demonstra o alto nível de necessidade de apoio
da própria instituição (PIRES; ALMEIDA; FERREIRA, 2000; COCHRANE,
1991; PASCARELLA, 1985; FERREIRA; ALMEIDA; SOARES, 2001).
Para muitos especialistas, esse processo correponderia a exata passagem da
adolescência, vivida em parte considerável do período escolar, para a idade
adulta, realizada no interior da universidade. Se o processo em si, passagem
81

Este projeto está vinculado a outro projeto sem vínculo institucional direto com a extensão, chamado Aulas
de Apoio.
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O Projeto Colega Apoiador (PCA) como projeto de extensão, está vinculado ao projeto do SAES chamado Aulas de Apoio (AP), para fins de escrita
será aqui chamada[o de Colega Apoiador. Este último, constitui um projeto
de ensino e extensão, responsável por atender demandas específicas de alunos que se encontram em dificuldade de acompanhar o conteúdo de qualquer
disciplina oferecida no interior dos cursos oferecidos pela universidade. Para
tanto, a equipe que integra a gestão do projeto, seleciona alunos e professores,
com perfis que atendam a um conjunto de demandas específicas.
Primeiramente temos o compromisso em atender alunos que enfrentam
dificuldades em acompanhar diversas disciplinas específicas. Com base
nesse número de apoios demandados no semestre anterior, estimamos a demanda futura e montamos uma tipo de organograma, onde são distribuídos
os Professores Apoiadores, que atuam como coordenadores de área e os seus
respectivos Alunos Apoiadores, compondo as equipes de apoio divididos por
área do conhecimento.
Os estudantes que atuarão como colegas apoiadores são selecionados
por meio de edital de bolsas de extensão (PróExt). O Aluno selecionado para
ser um Colega Apoiador tem como papel principal, auxiliar outros estudantes
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da adolescência para a idade adulta, já constitui um grande desafio para os
sujeitos, quando combinada com os desafios da vida acadêmica, transforma
essa experiência em um desafio que provoca a própria universidade a se organizar de forma cada vez mais sensível ao processo humano envolvido nas
múltiplas dimensões que a compreendem (CARDOSO, 2004).
Retomamos então a proposta de Boaventura (2007) e de Bernheim e
Chauí (2008), problematizando a contribuição dos três pilares fundamentais
do ensino universitário, ou seja, Ensino, Pesquisa e Extensão, para pensar
uma experiência extensionista desenvolvida na Universidade de Passo Fundo,
pretendo ressaltar que a gestão deste projeto possui características democráticas
e comunitárias já presentes em muitos outros setores da própria universidade.
Ou seja, muitos desses elementos que serão descritos, já existiam no setor e
no espaço universitário comunitário, mas foram, talvez, mais radicalizados
nesta experiência extensionista denominada Projeto Colega Apoiador.
O resgate de uma identidade comunitária que emerge diretamente no
convívio com práticas que contenham potenciais emancipatórios é um dos
ingredientes mais ricos contidos nas experiências de gestão de projetos no
interior da Universidade de Passo Fundo, e é exatamente uma destas ricas
experiências que será aqui apresentadas.
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que apresentam alguma dificuldade em uma ou mais disciplinas específicas
do seu curso. O objetivo deste apoio não se restringe a ação de ministrar aulas
de “reforço” convencionais, mas sim, proporcionar e compartilhar dicas de
estudos, formas de organização do tempo e principalmente no compartilhamento de estratégias de superação das dificuldades encontradas na disciplina
e nos conteúdos a que o aluno identifique necessidade de apoio. Formando
assim grupos de estudos, que são formalmente chamados de Aulas de Apoio,
executados pelos Colegas Apoiadores.
Diferente de uma aula tradicional, o Colega Apoiador está capacitado a
auxiliar nas dificuldades enfrentadas por outros colegas de universidade, já que
estes primeiros já cursaram aquela disciplina e obtiveram aprovação e, por isso,
podem sempre que necessário, dialogar com os professores responsáveis pela
disciplina e com o Professor Apoiador da área. Esse contato entre estudantes
e professores apoiadores, com os professores que ministram as disciplinas
regulares, serve tanto para sanar qualquer dificuldade relativa aos conteúdos
ou mesmo sobre as didáticas e as formas de avaliação utilizadas. Em alguns
casos, já estão sendo criadas e ou compartilhadas listas de exercícios, que são
trazidas para os grupos como desafios intelectuais.
O Colega Apoiador torna-se um multiplicador das suas experiências
exitosas anteriores, encontrando na dificuldade dos colegas, a oportunidade
de fixar, ampliar e aprofundar seus conhecimentos. Esse ponto merece maior
destaque e será retomado nos próximos capítulo com o diálogo com as reflexões de Paulo Freire.
O Colega Apoiador recebe capacitações por meio de mini-cursos, palestras
e formações para se preparar tal atendimento. Além disso, o estudante que
integra a equipe do Colega Apoiador, pode auxiliar no apoio, acessibilidade
e locomoção dos estudantes com qualquer tipo de deficiência no interior da
universidade. Existindo uma trajetória formativa complementar a formação
acadêmica tradicional. Em nenhuma circunstância o Colega Apoiador é colocado frente a um desafio na qual não esteja seguro ou preparado. Assim,
dentro de um mesmo projeto, os alunos vivenciam experiências de inclusão,
permanência e extensão, além de experiências de ensino com alto nível de
formação humana e educativa dentro de um mesmo projeto. Os grupos de
estudos coordenados normalmente por um ou dois Colegas Apoiadores,
acompanha o grupo que solicitou o apoio até o final de cada semestre, ou,
até quando o grupo de estudantes demandar ou sentir necessidade do apoio.
A equipe gestora do Projeto Colega Apoiador, possui uma sala localizada no SAES, onde contamos com uma equipe formada por três estudantes
apoiadores, uma psicopedagoga e um professor coordenador, que oferecem o
serviço de acolhimento das demandas de apoio, organização e reserva de salas
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de aula, disponibilizando professores e/ou alunos apoiadores, além de avaliar
e receber sugestões de cada uma das atividades realizadas, digitalizando esse
material e arquivando-o. Qualquer aluno devidamente matriculado na UPF,
que enfrente alguma dificuldade com o conteúdo, com a didática do professor
ou com o nível de conhecimento exigido em qualquer disciplina do seu curso,
pode solicitar atendimento junto ao SAES. Assim, conforme nosso slogan da
campanha interna: Por que estudar sozinho, se você pode contar conosco?
Reflete o compromisso do setor e do projeto de ensino e extensão com as
demandas desta nova conjuntura universitária, já apresentados minimamente
na introdução e no capítulo primeiro. Cabe ressaltar que os serviços oferecidos pelo SAES são totalmente gratuitos, ou seja, os apoios e acolhimentos
realizados não geram custos adicionais aos alunos, garantindo a permanência
como um princípio e um direito estudantil fundamental.
Como resultado deste projeto, contamos hoje com um espaço reconhecido
de protagonismo estudantil nos grupos de estudos e apoios, recebendo uma
ajuda de custo aos envolvidos na referia bolsa de extensão nas modalidades
de 8, 12 e 20 horas semanais. O projeto Colega Apoiador conta desde então
com a possibilidade de oferecer bolsa-auxílio oferecidas pela própria universidade, na modalidade Bolsa Extensão Aluno-Apoiador, na modalidade Aluno
Apoiador bolsista (AAB). Este estudante bolsista em uma jornada semanal
média de 8 horas, sendo que 4 horas são destinadas para o atendimento dos
grupos de estudos e de outras 4 horas dedicadas ao planejamento e avaliação
das ações de apoio realizadas pelos alunos e preenchimento de formulários.
Ao final de cada ano, os alunos entregam um relatório de autoavaliação dos
apoios e recebem sua certificação.
Se até 2015 os professores ainda atendiam alguns grupos de alunos com
dificuldade, a partir do segundo semestre do ano de 2016, a função destes
professores foi de acompanhamento, gestão, auxílio na seleção e formação dos
Colegas Apoiadores. Os professores passaram a ocupar o posto de coordenadores de área dos grupos de apoio, onde ficaram responsáveis pela criação de
um ambiente propício para formar esses Colegas Apoiadores, propor novas
atividades e ampliar conjuntamente as conquistas para o projeto.
Este processo de abrir espaço para o protagonismo dos estudantes no
projeto, não apenas reduziu os custos operacionais envolvidos, mas permitiu
a abertura para novas experiências formativas. Entre as distintas conquistas
deste conjunto de reformulações que foram resumidamente apresentadas, se
destaca o movimento de superação da dependência da figura do professor nos
processos de construção de conhecimento, e consequentemente na geração de
autonomia dos alunos frente ao desafio de um tipo de formação que aponta
para o despertar da autonomia intelectual no interior do espaço acadêmico.
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O principal ponto que gostaríamos de resgatar agora na conclusão,
é o compromisso público e comunitário, de inclusão de grupos sociais e
seus saberes no protagonismo de uma nova identidade de universidade comunitária que a UPF se inscreve. Assim, é fundamental a constituição de
uma relação entre a importância de ambientes universitários mais abertos
a possibilidade de construção de alternativas às mudanças educacionais e a
identificação da sua capacidade de pautar uma nova identidade para ensino
superior de interesse público brasileiro. Em consonância com esses elementos, a importância do compartilhamento de experiências que exemplificam
caminhos concretos de superação dos desafios que emergem no interior de
um modelo de universidade comunitária.
As universidades comunitárias estão hoje, apesar de suas dificuldades
financeiras e pressões externas de mercado, com a possibilidade de disputar
com universidades públicas, editais e projetos de fomento em pesquisa e extensão, o que fortalece seu sentido público. Além disso, existe um contexto
que permite reinventar suas práticas na gestão, ensino, pesquisa e extensão.
É na construção de ações pautadas pelo resgate dos valores comunitários
que originaram estas universidades comunitárias, combinados com valores
democráticos e emancipatórios que, sem dúvida, temos uma das principais
bandeiras de luta por uma identidade comunitária.

são

par

E
ver dit
o

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

uto

C
visã R
od V
oa

r

Colocar como protagonistas no apoio e acolhimento os próprios alunos da
instituição, constitui um ponto muito especial em relação ao papel do ensino
e da extensão, que será aprofundado nos próximos capítulos.
Outro aspecto ainda emergente na Universidade de Passo Fundo, e que em
parte recebe um processo de pressão interna por parte de alunos e colegas, é o
processo de problematização do atual perfil desejado de professor universitário.
O Setor de Atenção ao Professor (SAP) ampliou nos últimos anos o número de
oficinas e cursos de formação oferecidos para o público docente, auxiliando-os
a se responsabilizar pelas atuais transformações do perfil do aluno e da própria
universidade. Esse, talvez seja um ponto, que mereça ser problematizado.
Assim, pensar sobre novas formas e possibilidades de enfrentar a atual
conjuntura universitária, mais precisamente os desafios para o ingresso, inclusão e permanência, significa reconhecer a necessidade de articular novas
ações que apontem para outros modelos de educação superior neste país. Para
isso, nada melhor que as experiências formativas, educativas e pedagógicas
inseridas dentro de desafios reais vividos pelas universidades comunitárias,
sejam publicizados, compartilhados e replicados.
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Introducción

Justificación
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En 2015 la Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), la Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), ambas de Brasil y la Universidad
Nacional de Misiones (UNaM) de Argentina se comprometieron a trabajar en
forma conjunta, en el marco del Programa de Desenvolvimento Acadêmico
Abdias Nascimento. Edital SECADI/CAPES Nº 02/2014.
Una de la acciones previstas en esa convocatoria (edital) es el desarrollo
de una investigación conjunta sobre la Inclusión de indígenas, afrodescendientes, personas portadoras de discapacidad, inmigrantes y de los sectores
populares en la universidad
Una vez desarrollados los primeros intercambios, surgió la posibilidad de
incorporar a este proyecto a la Universidade de Passo Fundo (UPF) de Brasil
y el interés de una universidad portuguesa (Universidade de Lisboa), a lo cual
se sumó la posibilidad de incorporar una universidad española.
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Se puede afirmar que existe una tendencia mundial a lograr que las universidades sean capaces de incluir a estudiantes de nuevos sectores sociales,
su permanencia/egreso del sistema y calidad de su formación.
Un ejemplo de ello, para América Latina, es lo establecido en la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES)
celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) del 4 al 6 de junio de 2008:
Se deben promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es sólo incluir a
indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas
en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a
éstas para que sean más pertinentes con la diversidad cultural. Es necesario
incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de
valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas,
planes y programas del sector.
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Sin embargo, este loable propósito puede verse obstaculizado por dos
factores, tal como afirma Chiroleu (2016, p. 143):

a re

a una formación universitaria de calidad.
a disponer de condiciones para la permanencia en el sistema universitario.
a contar con medios que aseguren el egreso, en tiempos razonables.

E
ver dit
o

•
•
•

ra

En esta dirección, el presente proyecto tiende a producir conocimientos acerca de cómo las universidades participantes (a modo de estudios de
caso) desarrollan políticas y programas de acción afirmativa y tendientes a
la inclusión de estudiantes indígenas, afrodescendientes, personas portadoras
de discapacidad, inmigrantes y de los sectores populares en la universidad,
grupos generalmente excluidos de la Educación Superior.
Un primer punto de partida, será entonces indagar acerca de cómo las
instituciones públicas de Educación Superior (IES) están contribuyendo no
solamente a la democratización de acceso al nivel universitario, sino además:

par

Proyectos

são

A los fines de la participación de la Universidad Nacional de Misiones
(Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales) en el proyecto internacional
se conformó un equipo integrado por investigadores y becarios, y se presentó a
la Secretaría de Investigación y Postgrado el Proyecto: Inclusión de indígenas,
personas portadoras de discapacidad, inmigrantes y de los sectores populares
en la universidad (PIUNI) Código 16H484, que fue evaluado y aprobado.
Dicho proyecto establece lo siguiente:
Planteo y relevancia del problema

Se puede afirmar que existe una tendencia mundial a lograr que las
universidades sean capaces de incluir a estudiantes de sectores sociales, que
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El desarrollo de políticas inclusivas en la educación superior supone
el desafío de superar la doble contradicción que les da origen: por una
parte, su implantación en el contexto de sociedades en las que -paradójicamente- se exacerba la exclusión y la fragmentación social, y por la otra,
su localización en un ámbito tradicionalmente refractario a las tendencias
igualitaristas, como es el del tercer nivel educativo, especialmente en el
subsector universitario. En este sentido, la primacía de valores como la
excelencia y el mérito, componentes indisociables de la educación superior,
se asocia contemporáneamente con lógicas excluyentes.
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de Educación Superior (CRES) celebrada en Cartagena de Indias (Colombia)
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Se deben promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es sólo incluir a
indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas
en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a
éstas para que sean más pertinentes con la diversidad cultural. Es necesario
incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de
valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas,
planes y programas del sector.
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El desarrollo de políticas inclusivas en la educación superior supone
el desafío de superar la doble contradicción que les da origen: por una
parte, su implantación en el contexto de sociedades en las que -paradójicamente- se exacerba la exclusión y la fragmentación social, y por la otra,
su localización en un ámbito tradicionalmente refractario a las tendencias
igualitaristas, como es el del tercer nivel educativo, especialmente en el
subsector universitario. En este sentido, la primacía de valores como la
excelencia y el mérito, componentes indisociables de la educación superior,
se asocia contemporáneamente con lógicas excluyentes.

En esta dirección, el presente proyecto tiende a producir conocimientos
acerca de cómo las universidades participantes (a modo de estudios de caso
independientes) desarrollan políticas y programas de acción afirmativa y
tendientes a la inclusión de estudiantes indígenas, afrodescendientes, personas portadoras de discapacidad, inmigrantes y de los sectores populares en
la universidad, grupos generalmente excluidos de la Educación Superior.82
Un primer punto de partida, será entonces indagar acerca de cómo las
instituciones públicas de Educación Superior (IES) están contribuyendo no
solamente a la democratización de acceso al nivel universitario, sino además:
•
•
•

82
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Sin embargo, tal como afirma Chiroleu (2016, p. 143):

a una formación universitaria de calidad.
a disponer de condiciones para la permanencia en el sistema universitario.
a contar con medios que aseguren el egreso, en tiempos razonables.

Cada universidad participante, según su realidad, trabajará con aquellos grupos (indígenas, afrodescendientes, etc.) que correspondan a su contexto. En nuestro caso, no trabajaremos con afrodescendientes.
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De este modo, se espera contribuir a la generación y desarrollo de nuevas
políticas afirmativas y/o al mejoramiento de las ya existentes.

Objetivos generales e impacto
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Indagar sobre las políticas, programas y prácticas institucionales
de las universidades participantes en este estudio, en relación con
la inclusión de estudiantes indígenas, afrodescendientes, personas
portadoras de discapacidad, inmigrantes y de los sectores populares
en dichas IES.

Impacto

Contribuir a la generación y desarrollo de nuevas políticas afirmativas
y/o al mejoramiento de las ya existentes.

Objetivos específicos e hipótesis de trabajo

•
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•

Relevar y describir políticas públicas y programas que promuevan
la inclusión de estudiantes indígenas, afrodescendientes, personas
portadoras de discapacidad, inmigrantes y de los sectores populares
en las universidades participantes en este estudio.
Describir y analizar las concepciones sobre la inclusión de los sujetos
ya definidos, que tienen diversos integrantes de la comunidad universitaria (autoridades, profesores, estudiantes y personal de apoyo).
Identificar, describir y analizar las perspectivas de los estudiantes de
las poblaciones seleccionadas acerca de sus experiencias de inclusión.
Indagar sobre las propuestas de los profesores respecto a la enseñanza, los obstáculos y elementos facilitadores, en relación con
la inclusión de los sujetos ya mencionados.

E
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Objetivos específicos

En cuanto a las hipótesis de trabajo, cabe señalarse que al tratarse de
un estudio cuali-cuantitativo seguiremos una lógica inductiva y el criterio
sugerido por Gallart, cuando afirma: “Lo que importa en este caso es que el
interrogante original sea lo suficientemente específico y sus términos unívocos
para poder indicar un camino provisorio Gallart en Forni, 1992, p. 115). Y por
tanto, no plantearemos hipótesis.
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Antecedentes del proyecto
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La UNESCO define a la educación inclusiva del siguiente modo “es una
aproximación de desarrollo a partir de la búsqueda de atender las necesidades
de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con especial énfasis en
aquellos que son vulnerables a la marginalización y la exclusión.” (UNESCO,
2006, p. s/n).
Cabe señalar que atento a la diversidad de las problemáticas por estudiar,
se ha constituido un equipo de investigación que contemple entre sus integrantes, a investigadores/as que tengan cierta trayectoria en el abordaje de las
diferentes poblaciones objeto de la investigación. A continuación señalamos
las aportaciones de los investigadores/as:

En relación con temas generales de la investigación

a re

•

ra

•

Vain, P. (2010. “La formación docente universitaria en Argentina
en el Panel: Educação e formação docente na atualidade: desafios,
tendências e aspectos legais.” Conferencia en el Simpósio Binacional
sobre Formação Docente. Universidade de Ijuí (Brasil). Santa Rosa.
Vain, P. (2010). Evaluación, enseñanza y aprendizaje en la universidad. Prácticas y desafíos. Conferencia en el XXIIIº Foro de
Investigación Estudiantil. Universidad del Valle de México (Campus
Lomas Verdes).
Vain, P. (2011). “La escuela ¿un lugar para lo diferente? Conferencia
en el IIIº Seminario Latinoamericano “Debates y perspectivas en
torno a la discapacidad en América latina.” Red Interuniversitaria
Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos y Universidad Nacional de Entre Ríos. Paraná.
Vain, P. (2011). “Desescolarizar la universidad: De la pedagogía de
la cadena de montaje a la formación de profesionales reflexivos”
en Mainero, N. [Compiladora]. Ensayos e investigaciones sobre
la problemática universitaria. Nueva Editorial Universitaria de la
UNSL. San Luis. 159-185.
Vain, P. (2013). “La escuela ¿un lugar para lo diferente? en Angelino,
M. y Almeida, M. [Compiladoras]. Debates y perspectivas en torno
a la discapacidad en América Latina. La Plata: Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos
Humanos. 195-200.
Vain, P. (2013). “Inclusão Educacional. Mitos ou realidades? Rumo
a uma pedagogia das diferenças.” Conferencia en el 14ª Seminário
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En relación con los sectores populares

são

El equipo de trabajo inició sus reflexiones, a partir de las contribuciones
de unas de sus integrantes, que participó del seminario “Políticas públicas
en Educación Superior en Argentina y Latinoamérica” dictado por la Dra.
Estela Miranda, en nuestra Facultad. La propuesta específica de esta temática
se sostiene en base a algunas lecturas trabajadas en este espacio formativo.
Por otra parte, dos de los integrante del equipo trabajan actualmente en el
proyecto de investigación de la denominado “Las representaciones sociales de
la Asignación Universal por Hijo acerca de los agentes educativos, las familias
y el contexto socio cultural”, en donde se está relevando información de una
zona periférica de la Ciudad de Posadas y también datos de la zona rural, Se
aclara que los lugares de trabajo son barrios populares o áreas de vulnerabilidad social, en donde muchos de las familias asisten a estudios superiores.
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Latino-americano de Educação e Cultura Escola Democrática e Popular: Compromisso com as aprendizagens Prefeitura Municipal de
Alegrete. Secretaria de Educação e Cultura. Alegrete (Brasil - RS).
Vain, P. (2014). “Políticas y prácticas de enseñanza en la Educación
Superior. Una mirada desde el currículum y desde la formación profesional” en Spasiuk, G. y Balmaceda, N. [Compiladoras]. Políticas
y prácticas de enseñanza y aprendizaje en Trabajo Social. Posadas.
Editorial Universitaria. 31-40.
Dormond, N.; Fernández Lucius, A.; Vidales, H. (2016). “El oficio del alumno en la Universidad: Aproximaciones al estudio del
estudiante universitario.” Ponencia presentada en las I° Jornadas
de Jóvenes Investigadores. Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la UNaM. Posadas.
Vain, P. (2016). ”Perspectiva socio-histórica de las prácticas de evaluación de los aprendizajes en la universidad.” Revista Trayectorias
Universitarias. Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Vain, P. (2017). “A educação pública em tempos de restauração
conservadora na Argentina.” Conferencia en el III Seminário Internacional de Educação do Campo. Universidad Federal de la Frontera
Sur. Erechim (Brasil).
Vain, P. (2017). ”Inclusão na universidade: Novas realidades, velhos
problemas. Desafios do ensino e de desenvolvimento currículo.”
Conferencia en el Programa de Formación Docente Contínua. Universidad Federal de la Frontera Sur. Erechim (Brasil).
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Villarreal, A. y Vain, P. (En prensa). “La Historia de la Seguridad social
en la Argentina hasta la Asignación Universal por hijo (AUH) y las
protecciones del Estado de Bienestar”. Revista de Centro de Investigaciones Sociohistóricas (CISH). Universidad Nacional de la Plata
Villarreal, A., San José, G. Cuenca, F. y Piedrecini, L. (2014). “Informe de situación sobre la niñez, la adolescencia y la juventud en
la Provincia de Misiones.” UNICEF Argentina y el Observatorio
de Políticas Sociales de la Provincia de Misiones. Volumen I. Recuperado en: https://www.unicef.org/argentina/spanish/ MONITOREO_Publicacion_Adolescentes_Misiones_2014.pdf.
Villarreal, A. Vain, P. y De Haro, J. (2016). “Las representaciones
sociales acerca de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de los
agentes educativos y la familia en contexto socio cultural.” Ponencia
presentada en el III° Congreso Internacional de Educación. Universidad Nacional de la Pampa. General Pico, La Pampa.
Villarreal, A. (2016). “Las representaciones sociales acerca de la
Asignación Universal por Hijo (AUH) de los agentes educativos
y la familia en contexto socio cultural.” Ponencia presentada en el
X° Congreso Internacional y XIII° Nacional: Educación Inclusiva
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También la presencia y trabajo, por parte de varios de los integrantes,
en diferentes organizaciones sociales centradas en el trabajo de intervención
comunitaria y de colaboración académica.
Dado que en Argentina el acceso a la Educación Superior es libre y
gratuito, se considera como punto esencial de análisis las trayectorias de los
estudiantes de los sectores populares en el sistema educativo, en cuanto a las
garantías para la permanencia y egreso de los mismos.
Los perfiles del equipo encargado presentan disciplinas idóneas para el
trabajo con clases populares; educación, psicología, demografía, antropología
y políticas sociales. Uno de sus miembros d perteneció al equipo técnico de
UNICEF Argentina y al Observatorio de Políticas Sociales, la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Misiones, disponiendo de indicadores concretos,
sobre la asistencia escolar por grupo de edad, población y nivel de enseñanza
en la Provincia de Misiones de los años 2001-2014.
Actualmente, se recurrirá a las fuentes de datos biométricos y familiares,
como datos de diferentes oficinas de la Universidad, para delimitar nuestro
objeto de estudio: los estudiantes pertenecientes a las clases populares. Esta
tarea estará a cargo de una de las integrantes del equipo, doctorada en Demografía. Entre los trabajos de integrantes del equipo relacionados con la
temática, podemos citar:
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En relación con los estudiantes en situación transfronteriza
La educación superior en áreas transfronterizas es un tema vacante en esta
región, razón por la cual solo una de las integrantes del equipo ha trabajado
la temática. La doctora Mariana Oeyen registra estas producciones:
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un Horizonte de Posibilidades. Escuela Normal de Especialización
Humberto Ramos Lozano. Monterrey. México.
Villarreal, A. (2016). “Las representaciones sociales acerca de la
Asignación Universal por Hijo (AUH) de los agentes educativos y
la familia en contexto socio cultural.” Ponencia presentada en VI
Jornadas sobre Etnografía y Procesos Educativos. Programa de Antropología Social: Centro de Investigaciones sociales (CONICET).
Red de investigación etnográfica con niños y niñas. Instituto de
Investigaciones económicas y sociales. Buenos Aires.
Villarreal, A. (2016). “Las representaciones sociales acerca de la
Asignación Universal por Hijo (AUH) de los agentes educativos
y la familia en contexto socio cultural.” Coordinador de Mesa de
Trabajo en la II Bienal Iberoamericana de Infancias y Juventudes.
Transformaciones Democráticas, Justicia Social y Procesos de Paz.
Red Iberoamericana de Posgrados en Infancia y Juventud (REDINJU)
CLACSO. Manizales. Colombia.
Villarreal, A. (2016). “Las transformaciones en la Unidad Doméstica-Familia a través de la política social de la Asignación Universal
por Hijo; Miradas desde el campo de la Salud y de la Educación.”
Ponencia presentada en el V Congreso Internacional de Psicología
y Educación. Psychology Investigation (PI). Bogotá, Colombia.
Villarreal, A. (2016). “Las representaciones sociales acerca de la
Asignación Universal por Hijo (AUH) de los agentes educativos y
la familia en contexto socio cultural.” Ponencia presentada en XIV
Jornada de Investigación Educativa y el V Congreso Internacional
de Educación. Centro de Investigaciones Educativas (CIES) y Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.
Villarreal, A. (2016). “Las representaciones sociales acerca de la
Asignación Universal por Hijo (AUH) de los agentes educativos
y la familia en contexto socio cultural.” Ponencia publicada en IX
Encuentro Internacional de Estudiantes de Psicología. Universidad
de la Habana. Habana, Cuba.
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En relación con los pueblos indígenas
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Los integrantes del equipo que se dedicarán al estudio de este tema son dos
becarios doctorales de CONICET Arón Milkar Bañay y Yamila Irupé Nuñez.
Arón Bañay Integra dos grupos de investigación. Uno de ellos, el Programa ESIAL “Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes
en América Latina” (CIEA-UNTREF) está fuertemente ligado a la temática a
indagar. Acredita su tesina Licenciatura en Antropología Social “Educación
Intercultural Bilingüe, el desafío en una comunidad Mbya Guaraní” (Inédita).
Directora: Rita María Laura Allica; Co-directora: Yamila Irupé Nuñez. Mencionamos a continuación sus trabajos más relevantes.
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Oeyen, M. (2011) “Mobilidade no espaço fronteiriço: o caso da
fronteira Paraguai- Brasi.” (Tesis de Maestría). CEDEPLAR- Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte.
Oeyen, M., Siqueira, J., Fazito, D. (2013). ”Mobilités et frontières:
une étude spatiale pour l’Amazonie légale brésilienne à partir du recensement démographique de 2010” BUZAN-Korea, 2013. - IUSSP
International Population Conference. Sesión de Posters,
Siqueira, J., Fazito, D., Da Silva; A., Oeyen, M. (2013). “Mobilites
et frontieres: une etude spatiale pour I’Amazonie legale bresilienne
a partir du recensement demographique de 2010. Demoscope Aemosckom Wekly: Maks Press. 2013 vol. n° 27.
Oeyen, M. y Fazito, D. (2017). Movilidad en espacios de frontera:
el caso de la frontera Paraguay-Brasil,” Unbral Fronteiras. Acceso:
Junio 6, 2017. http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base/items/show/ 9579.
Oeyen, M. (2016) Mobilidade populacional em áreas de frontera
internacional: A configuaracao dos espacos de vida na frontera
Paraguai Brasil (Tesis de Doctorado). CEDEPLAR- CEDEPLARUniversidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte.
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Bañay, A. (2015). “Educación Intercultural Bilingüe, el desafío en una
comunidad Mbya-Guaraní. La Rivada, Vol. 3, nº4. (julio 2015) (40:55)
Bañay, A. (2016). “Los Mbya-Guaraní en la Educación Superior.
Ser y permanecer en la Universidad”. Ponencia presentada en I°
Jornadas de Jóvenes Investigadores. Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la UNaM. 30 de noviembre. 1 y 2 de diciembre
de 2016. Posadas, Misiones.
Allica, R. y Bañay, A. (2016). “Entre la Comunidad y la Escuela,
el Nivel Inicial como pasaje. Saberes y modos de enseñanza en el
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Yamila Irupé Nuñez por su lado, acredita su tesina de Licenciatura en
Antropología Social “Educación superior en contextos de interculturalidad: el
caso de los estudiantes guaraníes en la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la UNaM” defendida en 2012 (Inédita) y su tesis tesis de Maestría en Antropología Social “Abriendo camino. Estudiantes mbya-guaraní en
Instituciones de Educación Superior de la Provincia de Misiones (Argentina)”
defendida en 2017 (Inédita) en el Programa de Postgrado en Antropología
Social (PPAS) de la UNaM. Actualmente se encuentra elaborando la tesis
de Doctorado en Antropología Social mediante un estudio comparativo del
ingreso de estudiantes mbya-guaraní al sistema educativo superior en Argentina y Brasil, también en el PPAS. Se ha desempeñado como Co-directora de
tesina de Licenciatura en Trabajo Social de Adriana Melisa Gomez Galeano
de la FHyCS-UNaM “Modelos pedagógicos para la educación intercultural.
El caso de la Escuela Intercultural Bilingüe Katupyry Poty 1408 (San Ignacio, Misiones. Argentina)”, Directora: Ana María Gorosito Kramer. Y de la
tesina de Licenciatura en Antropología Social de Arón Milkar Bañay “Educación Intercultural Bilingüe, el desafío en una comunidad Mbya Guaraní”
(Inédita), Directora: Rita María Laura Allica. Entre sus ponencias y publicaciones destacan:
Nuñez, Y. y Millán, G. (2011) “El problema de la diversidad étnica en
el sistema educativo universitario en Misiones.” Ponencia presentada
en el X Congreso Argentino de Antropología Social: “La antropología
interpelada. Nuevas configuraciones político-culturales en América
Latina”. Desde 29 Noviembre al 02 Diciembre, Buenos Aires.
Nuñez, Y. (2011) “Educación en contextos de interculturalidad”.
Conferencia desarrollada para la cátedra de Antropología Cultural
de la Carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad de la
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marco de la educación intercultural bilingüe.” Ponencia presentada
en Segundo Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI Avances, perspectivas y retos-CIPIAL
2016. Santa Rosa (La Pampa) 20 a 24 de septiembre de 2016.
Bañay, A. (2017). “Experiencias de Educación Superior y Pueblos
Indígenas en América Latina: reflexiones a partir de los casos de
Argentina y Brasil que tal vez podrían servir de referencia para el
Paraguay.” Resumen aceptado y a presentar en: I Congreso Paraguayo
de Ciencias Sociales. Centros CLACSO Paraguay. “Las Ciencias
Sociales ante los retos de la Justicia Social”. 11 al 13 de Julio de
2017, Asunción, Paraguay.
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Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Cuenca del Plata.
Sede Central, Corrientes, 14 de septiembre.
Nuñez, Y. (2013) “Educación superior en contextos de interculturalidad”. Ponencia presentada en las Jornadas sobre Conflictos y
Problemáticas Sociales. Los días 2, 3 y 4 de Mayo. Universidad
Nacional del Nordeste, Resistencia – Chaco.
Nuñez, Y. (2013) “Educación superior e interculturalidad en Misiones. Argentina”. Textos & Debates, Nº.21: 59-74.
Nuñez, Y. (2014) “Educación superior en contextos de interculturalidad”. En: Revista Espacio Nueva Serie, Nº 8 Estudios de
Geopolítica, Pp. 119-134, ISSN: 1669-8517, UNPA Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, Río Gallegos.
Nuñez, Y. y Arce, H. (2015) “Programa Intercultural de Inclusión
de Estudiantes Guaraníes de Misiones en la Educación Superior”.
Ponencia presentada en las segundas jornadas internacionales sobre
conflictos y problemáticas sociales y cuartas jornadas interdisciplinarias sobre conflictos y problemáticas sociales en la región del
gran chaco, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Los días
24, 25 y 26 de Junio – Resistencia, Chaco.
Nuñez, Y. y Arce, H. (2016) “Jaguata pavẽ Ñembo´eapy (Caminemos todos por la Educación)”. Ponencia presentada en el coloquio
internacional y taller: Educación superior y pueblos indígenas y afro
descendientes en América Latina. Logros, problemas y desafíos de
las políticas y prácticas de democratización, interculturalización e
inclusión. Del 2 al 4 de Agosto, Universidad Tres de Febrero, Bs. As.
Nuñez, Y. y Millán G. (2017) “Tenemos derecho de estar ahí, de ser
mujer y también mburuvicha. Liderazgo femenino en dos comunidades mbya-guaraní de Misiones, Argentina”. En: Oviedo, Norma
y Cossi, Carla [Coordinadoras]: Historia de mujeres y mujeres en
la historia regional. ISBN: 978-987-42-4983-8. Pp: 101-108, total
de pág: 135. Editorial Universitaria, UNAM.
Nuñez, Y. y González A. y González M. (2016) “Jaguata pavẽ
Ñembo´eapy (Caminemos todos por la Educación)”. En: Daniel
Mato [Coordinador]: Educación Superior y Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes en América Latina. Políticas y prácticas de inclusión, democratización e interculturalización. Pp. 83-95.
Nuñez, Y. (2017) “Estudiantes mbya-guaraní en Instituciones de
Educación Superior de la Provincia de Misiones (Argentina). Presentación realizada en el Simposio nº 1: “Aproximaciones etnográficas en el estudio de experiencias de Educación Superior y Pueblos
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Indígenas en América Latina: los casos de Argentina, Brasil, Ecuador y México” en el marco de la XII Reunión de Antropología del
Mercosur / RAM. Posadas, Misiones, diciembre.
Nuñez, Y. (2018) “Estudiantes guaraníes, interculturalidad y educación
superior en Misiones, Argentina”. Aceptado para publicación en: Revista
Italiana del Departamento de Ciencias de la Educación y Psicología.
Comparative Cultural Studies - European and Latin American Perspectives, nº.4/2017: Interculturalid(es) y racismo(s): aproximaciones
críticas y distintas gramáticas de gestión de la diversidad. ISSN 25319884 (on-line). Editoras: Anastasia Bermúdez (US-Dep. de Antropología Social-España); Cecilia Gallero (Instituto de Estudios Sociales y
Humanos-CONICET Universidad Nacional de Misiones – Argentina)
y Antonia Olmos Alcaraz (UGR-Dep. Antropología Social-Instituto de
Migraciones-España). Universidad de Florencia.
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Cabe destacar que por razones operativas y de financiamiento, para
abordar esta temática se presentó a la Convocatoria de financiamiento para
Proyectos de Investigación de Jóvenes Investigadores: el Proyecto: Inclusión
de estudiantes portadores de discapacidad en la universidad (PIEDU) que
fue también evaluado y aprobado. (Código 16H509-PI). Los antecedentes
de dicho proyecto son:
Desde 2003 viene funcionando la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos (CIDyDDHH), cuyo objetivo consiste en generar
un espacio político para la elaboración de estrategias que permitan el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad
y contribuir a la transformación de universidades públicas en universidades
accesibles. Numerosas instituciones de educación superior y diferentes equipos
han iniciado investigaciones sumándose a la iniciativa.
Los integrantes de este equipo en particular, se encuentran formando
parte de espacios de reflexión y análisis de la problemática. Los avances de los
trabajos que hemos mencionado como antecedentes, dejan en evidencia que
la universidad se presenta desde los discursos y planteos normativos como un
espacio inclusivo para los estudiantes con discapacidad, pero la falta de recursos
en cuanto a accesibilidad y formación, condicionan las prácticas cotidianas:
específicamente, la dimensión ética (Skliar y Perez, 2014) de las mismas.
En el marco de su beca del CEDIT (Comité Ejecutivo de Desarrollo e
Innovación Tecnológica) Romina Hillebrand (2016) viene desarrollando una
investigación en la que se propone describir y analizar las experiencias de
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estudiantes universitarios con discapacidad de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales (FHyCS). Específicamente le interesa relevar los aspectos
o dimensiones que los estudiantes configuran como relevantes en sus vivencias cotidianas actuales, en relación a experiencias pasadas y a posibilidades
futuras, sobre todo en relación a su paso por la universidad. Mediante la
construcción de historias de vida apunta a hacer visibles las interrelaciones
entre la experiencia vivida y el contexto histórico y social en las que estas
tienen lugar, y es que “este enfoque posibilitaría aprehender la dialéctica
entre lo singular y lo universal en el estudio concreto de una vida específica,
comprendiendo en qué medida el individuo es producto de una historia en
la que intenta convertirse en sujeto”. (Correa, 1999 en Roberti, 2012). Las
producciones del equipo, en este tema, son:
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Schewe, L., Berón, S., Ayala, M. y Oliveira, M. (2010). “El Medio:
Escuela, Comunidad y Palabra en Movimiento. La radio comunitaria
como medio de acción colectiva entre vecinos y escuela.” XIX Jornadas de la Red Universitaria de Educación Especial. Universidad
Nacional de San Martín. Buenos Aires.
Nelli, L., De la Reta, M., Garayo, L., Gómez, B., Schewe, L. y
otros. (2011). “La Formación en Educación Especial en la UNaM:
Conceptualizaciones y Paradigmas.” XX Jornadas Nacionales de
la Red Universitaria de Educación Especial. Universidad Nacional
de Río Cuarto. Río Cuarto.
Vain, P.; Silva, F.; Eichler, E.y Dormond, N. (2011). “Marco teórico de la Educación Especial XX Jornadas Nacionales de la Red
Universitaria de Educación Especial. Universidad Nacional de Río
Cuarto. Río Cuarto.
Schewe, L. (2011). “La Educación Especial desde una perspectiva
socio-comunitaria. Una experiencia sobre la relocalización en la
escuela especial N° 45.” Revista RUEDES: Vol.1 (2). 133-138.
Vain, P. (2011). “La escuela ¿un lugar para lo diferente?” Conferencia en el IIIº Simposio Internacional sobre Patologización de la
infancia. Problemas e intervenciones en la clínica y en las aulas.
Fundación Sociedades Complejas. Buenos Aires.
Vain, P. y Nudelman, S. (2011). “Concepciones acerca de la discapacidad de los niños y jóvenes de las escuelas de Misiones.” Ponencia
en el Encuentro Latinoamericano de investigadores en discapacidad.
Universidad Nacional de Entre Ríos. Paraná.
Vain, P. Silva, F. Eichler, E. y Dormond, N. (2011). “La Educación
Especial como campo científico.” Ponencia en las XXº Jornadas de
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Cátedras y Carreras Universitarias de Educación Especial. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto.
Dormond, N. y Cribb, C. (2012). “Educación Especial-Educación
Común: Un relevamiento de los procesos de inclusión.” Comunicación presentada en las III Jornadas Nacionales y I Latinoamericanas
de Investigadores/As en Formación en Educación. Universidad de
Buenos Aires. Buenos Aires.
Dormond, N. y Cribb, C. (2013). “Educación Especial-Educación
Común: Un relevamiento de los procesos de inclusión.” Comunicación presentada en VII Jornada de Iniciación en la investigación
y en la Innovación. CEDIT (Comité Ejecutivo de Desarrollo e
Innovación Tecnológica). Posadas.
Vain, P. (2013). “El mito de la escuela inclusiva. ¿Puede ser la escuela
un lugar para lo diferente?” en Dueñas, G. y Otros [Compiladores].
La patologización de la infancia (III): Problemas e intervenciones
en las aulas. Buenos Aires: Novedades Educativas. 165-174.
Vain, P. (2014). “El mito de la escuela inclusiva.” Panelista en el II
Simposio Internacional del Observatorio de la Discapacidad. Perspectivas y retrospectivas en torno a la Discapacidad y las Ciencias
Sociales. Observatorio de la Discapacidad. Universidad Nacional
de Quilmes. Bernal.
Dormond, N.; Cribb, C. (2014). Relevamiento de Procesos de
Integración Escolar en Escuelas de Posadas. Comunicación presentada en VIII Jornada de Iniciación en la investigación y en la
Innovación. CEDIT (Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
Tecnológica). Posadas.
Schewe, L. (2014). “Las escuelas de educación especial en Misiones,
metas y objetivos.” IV Jornadas Nacionales y II Latinoamericanas
de Investigadores/As en Formación en Educación. Universidad de
Buenos Aires. Buenos Aires.
Vain, P. (2015). “Las denominaciones, etiquetas y/o clasificaciones
como fronteras de exclusión socioeducativa.” Comunicación en
las Jornadas de Investigadores 2015. “Fronteras y liminaridades.
Espacios de diálogo, confrontación y descubrimiento.” Secretaría
de Investigación y Posgrado. Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales. Universidad Nacional de Misiones. Posadas.
Vain, P. Vázquez, M. y Gómez, J. (2015). “Concepciones acerca
de la discapacidad de los jóvenes de las escuelas de Misiones.” Ponencia en las XXIV Jornadas de Cátedras y Carreras de Educación
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Especial de las Universidades Nacionales (RUEDES). Universidad
Nacional de Cuyo. Mendoza.
Vain, P. Nudelman, S. Dormond, N. Oeyen, M. y Vidales, H. (2015).
“Relevamiento de procesos de integración escolar en escuelas de
Posadas.” Ponencia en las XXIV Jornadas de Cátedras y Carreras
de Educación Especial de las Universidades Nacionales (RUEDES).
Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza.
Schewe, L. (2016). “Trayectorias escolares de jóvenes con discapacidad en contextos rurales.” Argentina. Comunicación en las XXV
Jornadas Nacionales de la Red Universitaria de Educación Especial.
Universidad Nacional de Misiones. Posadas, Misiones, Argentina.
Barrozo, N; y Schewe, L. (2016). “Discapacidad y derecho a la educación: aproximaciones acerca de los procesos de escolarización de
jóvenes con discapacidad en escuelas secundarias.” Comunicación en
las VII Jornadas de educación y diversidad sociocultural en contextos
regionales. Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador de Jujuy.
Vain, P. Dormond, N., Oeyen, M., Schewe, L. y otros. (2016). “El
aprendizaje reflexivo y el oficio del alumno en la universidad.” Comunicación en las XXV Jornadas Nacionales de la Red Universitaria
de Educación Especial. Universidad Nacional de Misiones. Posadas.
Schewe, L. (2017). “Discapacidad, Educación Especial y educación
inclusiva, reflexiones necesarias. Revista Internacional de Educación
y Aprendizaje, Vol. 5 (1) 59-64.
Pérez, A., Gallardo, H., Schewe, L. (En prensa)). “Acerca de los
orígenes históricos de las desigualdades educativas en la Argentina:
discapacidad y derecho a la educación hoy.” En: Ocampo, A. [Compilador]. Cuadernos de Educación Inclusiva. Formación de maestros
e investigadores para la Educación Inclusiva. Perspectivas críticas.
Santiago de Chile: 56-70.
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Justificación general de la metodologia de trabajo
Este estudio se realizará triangulando técnicas cuantitativas y cualitativas.
La triangulación, es entendida como la combinación de diferentes técnicas
dentro un mismo tipo de métodos o de métodos entre sí. En nuestro caso, se
piensa en ambos tipos a la vez, ya que pretendemos incluir en el abordaje
metodológico tanto lo cualitativo como lo cuantitativo.
Las técnicas cuantitativas se emplearán en el Estudio demográfico y
en el resto de las temáticas apelaremos a diversas técnicas cualitativas, para
todos los objetivos.

344

Metodología

1

Análisis de documentos.
Estudio demográfico

2

Entrevistas en profundidad.
Grupos focales.

Investigación biográfico-narrativa.
Entrevistas en profundidad.
Grupos focales.

4

Resultados esperados
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Técnicas por objetivos
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4)
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2)

Disponer de datos sobre políticas públicas y programas que promuevan la inclusión.
Contar con estadísticas fiables sobre la población perteneciente a
los grupos de estudiantes indígenas, portadores de discapacidad,
inmigrantes y de los sectores populares en el total de estudiantes
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM.
Aportar a la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos
Humanos (CIDyDDHH) análisis sobre la problemática de las de la inclusión de los estudiantes portadores de discapacidad en la universidad.
Suministrar a las autoridades de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la UNaM elementos teóricos y datos cuali-cuantitativos para la generación y desarrollo de nuevas políticas
afirmativas y/o al mejoramiento de las ya existentes tendientes a
la inclusión de estudiantes indígenas, personas portadoras de discapacidad, inmigrantes y de los sectores populares en la Facultad.

E
ver dit
o

1)

Mecanismos de divulgación y transferencia
Los mecanismos previstos para la divulgación y/o transferencia del
conocimiento generado serán:
a) Difusión en la comunidad científica:
Presentación de ponencias diversos eventos nacionales e internacionales.
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Publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales indexadas y con alto impacto
b) Divulgación
Publicación de artículos en los periódicos locales “El Territorio” y “Primera Edición” en 2017 y 2018.
c) Libro
Se editará un libro con la producción de las 6 universidades participantes
en el proyecto con financiamiento del Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. Edital SECADI/CAPES Nº 02/2014.
d) Actividades de transferencia:
Entrega de los informes a las autoridades de la UNaM, a los fines de
aportar a la generación y desarrollo de nuevas políticas afirmativas y/o al
mejoramiento de las ya existentes, así como también a la creación o fortalecimiento de programas que apunten a concretar dichas políticas.

Objetivos

Técnicas

a re

ra

En términos generales la metodología ya fue expuesta en el ítem JUSTIFICACION GENERAL DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO. A continuación se describirán las técnicas a utilizar para cada objetivo.
Descripción

Para el Análisis de documentos se utilizará el Análisis
de contenido -que como señalan Porta y Silva (2003:
s/n)- nos ofrece la posibilidad de investigar sobre la naturaleza del discurso. Es un procedimiento que permite
analizar y cuantificar los materiales de la comunicación
humana. En general puede analizarse con detalle y
profundidad el contenido de cualquier comunicación:
en código lingüístico oral, icónico, gestual, gestual
signado, etc.”
Una definición de demografía dice: “Es la ciencia que
tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas;
tratando, desde un punto de vista principalmente cuantitativo, su dimensión, su estructura, su evolución y sus
características generales” (Maccio 1985). En este caso
se tratará de trabajar con datos secundarios (Sistema
SIU Guaraní) y/u otros relevamientos. Aunque no se
descarta la implementación de relevamientos pro-pios.
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Metodología y plan de trabajo

1

são

Análisis de
documentos

Estudio
demográfico

continua...
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continuação

Objetivos

Técnicas

Descripción
Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez (1996:
167) definen las entrevistas como “[...] una técnica en
la que una persona (entrevistador) solicita información
de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), para
obtener datos sobre un problema determinado. Presupone, pues, la existencia al menos de dos personas y
la posibilidad de interacción verbal.”
Entendidos como entrevistas grupales, los pensamos
como una técnica que según Krueger (1991: 8) “Se define como una conversación cuidadosamente planea-da,
diseñada para obtener información de un área definida
de interés en un ambiente permisivo, no directivo.”

Investigación
biográficonarrativa.

3

Entrevistas en
profundidad.
Grupos focales

Descripto precedentemente.
Descripto precedentemente.

a re

ra

4

El empleo del método biográfico apunta a escuchar los
relatos, en las voces de los actores. “La razón principal
para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que los seres humanos somos contadores de
historias, organismos que, individual y socialmente,
vivimos historias relatadas. El estudio de la narrativa,
es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo.” (Connely y Clandinin, 1996).

E
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Cronograma de trabajo

Meses

Acuerdos con las
universidades que
participarán en el
proyecto internacional.

Misión de la UNaM
en Erechim (Brasil).
Planificación general del
proyecto internacional.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

são

Actividades

par

Primer año (2017)

Definición del Problema
Constitución del equipo
Elaborar el marco
teórico preliminar

continua...
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Entrevistas en
profundidad.
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continuação
Actividades

Meses

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Elaborar el estado del
arte
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Estudio demográfico y
socioeconómico de la
población estudiantil.

uto

Misión de la UFFS
en Posadas.
Coordinación del
proyecto internacional.
Evaluación de los
avances.

Elaboración del diseño
metodológico detallado

Segundo año (2018)

Actividades

Meses

1

2

a re

ra

Elaboración de un informe sobre
políticas públicas, universitarias y
programas.

Elaboración de una o más ponencias
o artículos para publicar sobre el tema
precedente.

E
ver dit
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Relevamiento y análisis
de documentos.

par

Completar el marco teórico

Desarrollo de entrevistas y grupos
focales con integrantes de la comunidad
universitaria.

são

Sistematizar y analizar los datos de
entrevistas y grupos focales.

I Jornadas Internacionales sobre
políticas y programas de Inclusión en la
universidad. (Posadas).
Desarrollo de las entrevistas para las
historias de vida.
Sistematizar y analizar los datos de
entrevistas de las historias de vida.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Tercer año (2019)
Meses

Actividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Elaborar trabajos para un evento
científico y para publicación en una
revista científica

Sistematizar y analizar los datos de
entrevistas con docentes.

II Jornadas Internacionales sobre
políticas y programas de Inclusión en la
universidad. (Erechim)
Elaborar las conclusiones
Redactar informe final

Elaborar el libro previsto en la
presentación a la CAPES.

são
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Gestionar actividades de Transferencia
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Desarrollo de entrevistas y grupos
focales con docentes.
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Pablo Daniel Vain
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Contextualización

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales pertenece a la Universidad
Nacional de Misiones (UNaM). Esta Universidad está asentada en la Provincia
de Misiones, estado localizado en el extremo nordeste del territorio nacional,
que limita con la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay,
y se vincula con el país a través de la Provincia de Corrientes. Integra la Región
Nordeste Argentino (NEA). Dicha región está constituida por cuatro provincias
las cuales - además de Misiones - son: Corrientes, Chaco y Formosa.
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Mapa 1 – Ubicación geográfica de la Provincia de Misiones
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La Universidad
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La UNaM es una institución de educación superior creada en 1973, que
cuenta en la actualidad con seis facultades, una escuela universitaria y una
escuela de Nivel Medio. En estas unidades académicas se desarrollan carreras
preuniversitarias, de pre-grado, grado y postgrado83. Inicialmente, su área de
influencia fue la Provincia de Misiones, pero ello no significa que actualmente
la misma se limite a este estado provincial. Es mucho más apropiado pensar,
que nuestra Universidad abarca un área que se extiende a las cuatro provincias
que integran la Región NEA, y que se interna en los países vecinos (Brasil y
Paraguay). En esta área de influencia, la UNaM comparte su espacio académico
con cuatro universidades nacionales, universidades privadas, una veintena de
subsedes de universidades privadas con sede central en otras regiones y más
de noventa instituciones de Educación Superior No Universitaria (Institutos
de Formación Docente e Institutos Tecnológicos).
La UNaM posee tres Sedes Regionales situadas en Posadas (capital provincial; 324.756 habitantes), Oberá (101.501 habitantes) y Eldorado (78.221
habitantes); y tres carreras que, dependiendo de alguna de las facultades,
están situadas en las ciudades de Montecarlo (36.745 habitantes), San Pedro
(31.051 habitantes) y Apóstoles (42.249 habitantes).
83

En la Argentina según la Ley de Educación Nacional la Estructura del Sistema Educativo Nacional abarca:
el Nivel Inicial, la Educación Primaria, la Educación Secundaria y la Educación Superior. La enseñanza pre-universitaria es aquella que constituye un requisito para ingresar a la educación superior, e incluye a los
niveles precedentes. Las carreras de pre-grado, grado y post-grado integran el nivel de la Educación Superior..
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La superficie de la Provincia es de 29.801 km² y equivale al 1,07 % de
la totalidad del territorio nacional, cuya superficie es de 2.791.810 km². La
población del estado alcanza actualmente a 1.101.593 habitantes según el
Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, con una densidad de población
de 36,96 habitantes por Km2.
Entre sus actividades económicas principales están: la producción agrícola-forestal y el turismo. En ese sentido la estructura económica provincial
se basa en la puesta en valor de las aptitudes agropecuarias y forestales de su
ecosistema, así como de su aprovechamiento turístico. Es así como Misiones
es la principal productora de Yerba Mate, Té y Tabaco del país, además de
contar con la mayor reserva nacional de bosques implantados con coníferas,
y cubrir más del 50 % de la oferta nacional de pasta celulósica y papel. Sus
atractivos turísticos trascienden las fronteras regionales y nacionales, constituyéndose en referencias para el turismo internacional.
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La Facultad
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Esta Unidad Académica, cuya sede se encuentra en la Ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, es una institución que desarrolla
actividades de enseñanza, investigación y extensión relacionadas con las
ciencias sociales.
La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales posee una oferta
académica constituida por carreras de pregrado, grado y postgrado.84 Al
momento de realizarse el trabajo de campo, esta oferta académica incluía las
siguientes carreras:
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Mapa 2 – Ubicación geográfica de las Regionales Posadas, Oberá y Eldorado
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Cuadro 1 – Carreras de pre-grado de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales, 2017

84

Carreras de Pre-grado
Bibliotecología
continua...

En Argentina, una Carrera es una estructura académico-curricular que organiza la enseñanza alrededor de
un determinado perfil profesional, cuya consecuencia final es el otorgamiento de un título técnico o profesional. En el sistema de Educación Superior argentino, las carreras son de pregrado, grado y post-grado.
Las carreras de pregrado son tecnicaturas que poseen una duración de entre dos y tres años, las carreras
de grado otorgan titulaciones que habilitan para el ejercicio profesional (abogado, ingeniero, médico, profesor, etc.) y las de postgrado integran el nivel cuaternario, suponen la profundización en una disciplina o
problemática y son las especializaciones, maestrías y doctorados.
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Carreras de Pre-grado
Tecnicatura en Comunicación Social
Tecnicatura en Investigación Socio-económica
Tecnicatura en Promoción Socio-cultural

Guía de Turismo
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Tecnicatura en Gestión Universitaria

Fuente: Dirección de Gestión Académica. Elaboración propia.

Cuadro 2 – Carreras de grado de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales, 2017

Licenciatura en Antropología Social
Licenciatura en Bibliotecología

Licenciatura en Comunicación Social

ra

Profesorado en Ciencias Económicas

a re

Profesorado en Educación Especial

E
ver dit
o

Profesorado en Historia con orientación en Ciencias Sociales
Profesorado en Letras

par

Profesorado en Portugués
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Letras

são

Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Turismo

Licenciatura en Gestión Universitaria

Licenciatura en Análisis y Tratamiento de Datos
para la Investigación Socio- Económica

Fuente: Dirección de Gestión Académica. Elaboración propia.
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También integran o han integrado la oferta de carreras de esta unidad
académica, algunas carreras de articulación o complementación curricular:
Cuadro 3 – Carreras de articulación de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales, 2017

C
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Carreras de articulación o complementación curricular

uto

Profesorado en Educación
Licenciatura en Educación

Licenciatura de articulación en Historia
Licenciatura de articulación en Letras
Profesorado en Educación Especial.

Licenciatura en Turismo

Licenciatura en Análisis y Tratamiento de Datos para la Investigación Socio-económica
Fuente: Dirección de Gestión Académica. Elaboración propia.

Metamorfosis

a re

ra

La población estudiantil alcanzó en 2017 a 7.314 estudiantes, los datos
de 2.018 todavía no fueron procesados.

Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su
cama convertido en un monstruoso insecto.
Franz Kafka

par

E
ver dit
o
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Licenciatura en Trabajo Social

são

La universidad se encuentra entre las instituciones más antiguas, que
han logrado permanecer. Se estima su origen alrededor de los Siglos X y
XII. En Occidente, entre las primeras universidades que hacen su aparición,
concebidas como instituciones formadoras al estilo actual, se encuentran las
Universidades de Bologna, París y Oxford (Siglo XII), y las de Salamanca
y Cambridge (Siglo XIII). En América hispana, ya desde el Siglo XVI se
observa la creación de Universidades como la de Santo Domingo, la de San
Pablo (México) y San Marcos (Lima); y en 1622 la Universidad de San Ignacio, que luego se convertirá en Universidad de Córdoba, siendo la primera
universidad argentina.
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Sin embargo, a lo largo de su prolongada historia, estas instituciones se
han transformado, sufriendo diversas mutaciones. La universidad actual se
nos ofrece como una compleja institución. Por ello, preferimos entenderla
como una red de múltiples entrecruzamientos, ubicada en el centro de un
campo tensiones que implican a cuestiones tales como: el conocimiento, la
educación, la ciencia, el arte, la verdad, la política, la ética, el trabajo, la profesión, la enseñanza, la técnica, la teoría, la práctica, etc. Al mismo tiempo, las
universidades se autodefinen mediante múltiples funciones, entre las cuales es
recurrente encontrar: la formación académica y profesional, la investigación
y la extensión o transferencia.
La universidad actual, es en la mayor parte de los casos una universidad
de masas, cuyos servicios educativos trascienden cada vez más los límites
de las élites vernáculas, a los cuales estaban orientadas en períodos históricos anteriores.
La Reforma Universitaria de 1918 ocurrida en Córdoba (Argentina) es
un hito fundamental en los procesos de transformación de las universidades
latinoamericanas, pero fue mucho más que un movimiento estudiantil, por
demandas para el claustro; fue una gesta emancipadora que se extendió por
el mundo y particularmente por América Latina. Este año se cumplen cien
años de su acontecer y al mismo tiempo cincuenta de otro gran movimiento
político-social, protagonizado por estudiantes universitarios, que conmovió
al mundo: el mayo francés de 1968.
El ideario de la Reforma, en los actuales tiempos de restauración conservadora, en nuestro país y buena parte de América Latina, cobra una especial
significación. Sin lugar a dudas, el legado reformista tuvo discontinuas influencias en las instituciones universitarias, habida cuenta de la alternancia de
gobiernos civiles y dictaduras, que caracterizaron al siglo XX; y todavía queda
mucho por hacer. Especialmente cuando las señales que se perciben, en relación con el futuro inmediato de las universidades públicas no son alentadoras.
En este contexto, se hace particularmente relevante repensar la universidad. Pero ¿cómo pensarla al margen de los movimientos sociales y políticos
actuales, en esta segunda década del siglo XXI? ¿Cómo reflexionar sobre ella,
dislocada de los procesos de restauración conservadora que se han impuesto
en muchos países América Latina? Y al mismo tiempo y en un único movimiento, intentar interpelar/nos en relación con la institución universitaria y
su desarrollo.
En virtud de todo esto, elegí un eje que pretendo articulador, entre las
demandas sociales y el quehacer universitario: el problema de la inclusión.
Esto es, pensar la universidad en clave de derechos.
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•

a una formación universitaria de calidad.
a disponer de condiciones para la permanencia en el sistema
universitario.
a contar con medios que aseguren el egreso, en tiempos y condiciones razonables.

ra

•
•
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Desde una perspectiva de derechos, habría que poner la relación inclusión/
exclusión en los términos de igualdad de derecho/de hecho como lo plantea
Southwell, “La igualdad de derecho no encontraba -ni encuentra- su concreción
directa en la igualdad de hecho. Por ello, clásicamente y también la actualidad hay una igualdad civil frente a las leyes, pero existe una desigualdad que
es social.” (Southwell, 2006, p. 50). Esto nos obliga, en el caso argentino, a
pensar que la inclusión no es solo ingreso irrestricto.85
Se atribuye erróneamente al movimiento reformista de 1918 el ingreso
irrestricto, pero más allá de ese error de localización histórica, es importante
destacar que la Argentina es uno de los pocos países del mundo que no cuentan, en las universidades públicas, con sistemas de selección eliminatorios y
cupos para ingresar a la universidad.
No voy a poner en cuestión el derecho de los ciudadanos a la educación
superior, creo que es un derecho consagrado en la constitución (aunque en
forma difusa) y las leyes.
Entonces, un punto de partida, será sugerir que sostener el derecho de
los ciudadanos a la educación superior no es solamente la democratización
de acceso al nivel universitario, sino además el derecho:

são

par

En síntesis, afirmo que: acceso, permanencia, egreso y calidad son condiciones centrales para hablar de democratización e inclusión de los estudiantes
en el sistema universitario. Y que ese derecho, debe ser garantizado a través
del accionar de las instituciones públicas de educación superior.
Sin duda, la Ley de Educación Superior y particularmente la última reforma propuesta por la ex Diputada Adriana Puiggrós tiende a garantizar la
democratización, por vía del derecho a la gratuidad de la enseñanza de grado
y el ingreso irrestricto. Pero gratuidad e ingreso irrestricto serían una falacia,
si las universidades públicas no diseñan estrategias específicas, tendientes
a generar condiciones para el ejercicio de ese derecho; entendiendo que las
políticas públicas, situadas desde la perspectiva del derecho a la educación

85

En la Argentina la admisión a las universidades públicas es irrestricta, esto es: no hay exámenes, cursos
selectivos, ingresa la totalidad de los estudiantes que se inscriben.
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como derecho humano, coloca en nuevos contextos y resignifica, algunos
viejos problemas como:

r

la deserción y el desgranamiento de la matrícula universitaria,
los obstáculos de los estudiantes para avanzar en sus estudios
y/o graduarse.
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Acerca de la inclusión en la universidad. Algunas notas

par
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Todos sabemos que una importante cantidad de documentos y declaraciones de organismos internacionales proclaman el derecho a la educación,
como un derecho humano fundamental. Y también sabemos que un postulado
central de las políticas educativas, a nivel mundial, es la inclusión.
Sin embargo, la realidad nos devuelve diariamente, la imagen de los
múltiples obstáculos y dificultades que muchos sujetos, digamos diferentes, se
encuentran a la hora de acceder y permanecer en uno de los dispositivos privilegiados por nuestra sociedad contemporánea para educar, que es la escuela.
En este trabajo, me interesa subrayar como el tránsito hacia la universidad de masas, estuvo signado por un proceso de escolarización, en el cuál la
universidad adoptó el modelo pedagógico y organizacional del dispositivo
privilegiado en la modernidad, para la educación masiva: la escuela. Modelo
organizado en torno a clases, horarios, exposiciones magistrales, exámenes,
etc. y orientado por el principio de la “racionalidad técnica.” (Schön, 1992)
Y como este proceso de escolarización transformó la enseñanza en la universidad, promoviendo un aprendizaje memorístico y repetitivo, cuyo principal
propósito para el alumno, será acreditar.
En un interesante trabajo, Pérez Lindo (2003, p. s/n) sintetiza los modelos
de universidad que surgen en occidente entre la edad media y la modernidad.

são

La universidad de ‘élite’ británica produjo una ventaja comparativa al
crear una clase dirigente orgánicamente ligada al poder, lo que le dió al
gobierno un alto grado de profesionalidad. [...] En el caso francés la eficacia
del modelo se fundó en la articulación con el Estado tal como Napoleón
lo había previsto (siguiendo por otro lado una tendencia que venía de la
Revolución Francesa que había creado el Instituto Politécnico). La universidad como soporte orgánico de la profesionalización de los funcionarios
públicos hizo posible que el Estado francés alcanzara un alto grado de
eficiencia. [...] En el modelo alemán el Estado, la industria, la universidad
y los centros científicos actuaron de manera convergente produciendo una
sinergia de acumulación de conocimientos y de innovaciones. Con lo cual
Alemania pudo superar rápidamente desde fines del siglo XIX las ventajas
que le llevaban Gran Bretaña y Francia. [...] El modelo norteamericano se
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Estos diferentes modelos universitarios, siempre tuvieron como propósito fundamental formar a las élites dirigentes, con diferentes modalidades.
En el caso argentino fue recién en los primeros gobiernos peronistas que
se concretó la gratuidad de la enseñanza y el ingreso irrestricto, en 1949 y
1953. Es que, mientras las minorías oligárquicas y clericales que gobernaban
las universidades, consideraban a estas instituciones como las formadoras de
las futuras élites gobernantes – en consonancia con los modelos mundiales,
antes mencionados – para un proyecto político conservador, las capas medias
que acceden al primer plano de la escena nacional con el primer gobierno de
Yrigoyen, imaginaban la universidad como estrategias de movilidad social
ascendente, pero para la propia clase media. Y al mismo tiempo, es justo reconocerlo, las mayorías populares (en buena medida analfabetas) lejos estaban
de aspirar a los estudios superiores.86
Este análisis me conduce a enunciar que una universidad orientada a la
formación de la élites, no puede ser “per se” una institución inclusiva.
Echeita (2008, p. 10) nos habla sobre la complejidad que supone abordar
el concepto de inclusión, de este modo:

par

E
ver dit
o
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formó desde sus orígenes como un sistema multirreferencial ligado a las
distintas demandas de las comunidades, de las iglesias, de las empresas,
de los estados y del gobierno federal. El pragmatismo funcionó como un
principio de orientación eficiente porque permitió inventar en cada caso
respuestas adecuadas a cada demanda y porque valorizó al extremo el
uso social del conocimiento en todos los órdenes de la sociedad. De esta
manera la sociedad norteamericana estableció centros para formar las
élites pero también desarrolló el primer sistema de educación superior de
masas; creó instituciones adecuadas para la industria o el agro, pero también
fortaleció la investigación científica; lideró las técnicas de gerenciamiento
pero también se preocupó por las ciencias de la educación.

são

[…] una perspectiva sobre cómo entiendo y a que se está llamado inclusión
educativa, propuesta que tiene en el trabajo de Ainscow, Booth y Dyson,
(2006) su principal referencia. Adentrándonos en su significado lo primero
que ha de señalarse es que hablar de inclusión educativa (como de su antónimo), hace referencia a un concepto y a una práctica poliédrica, esto
es, con muchas facetas o planos, cada uno de los cuales tiene algo de la
esencia de su significado, pero que no lo agota en su totalidad.

Desde una mirada multirreferenciada o poliédrica, al decir de Echeita
(2008) intento analizar la perspectiva de la inclusión en una institución
86

Recordemos que recién en 1884 se promulgó la Ley 1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria;
y que muchos años después la obligatoriedad alcanzó a un amplio sector de la sociedad.

364

compleja y contradictoria como es la universidad. Tal como afirma Chiroleu
(2016, p. 143):

a re

ra

Sin duda, una de las tensiones que se plantean en las universidades
públicas en la actualidad: es la tensión entre inclusión y meritocracia. La
suposición de que los “buenos” rendimientos académicos serían el producto
de “voluntades” individuales y no expresiones de procesos de construcción
colectiva del conocimiento, en los que participan diversos actores sociales (los
sujetos que aprenden, sus compañeros, los docentes, etc.) y se despliegan en
contextos diferentes, conduce a un callejón sin salida Ya que en este sentido,
el mérito sería una disposición individual y el éxito en el sistema de educación
superior, dependería solamente del esfuerzo de los estudiantes; produciéndose
una “selección natural” (en el mejor sentido darwinista). Esto es el mérito
sería la expresión de la “supervivencia del más apto.”

E
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Algunos obstáculos para la inclusión en la universidad pública
en Argentina

•
•
•

são

par

Las ideas que voy a desarrollar a continuación son similares a una reciente publicación (en prensa) de mi autoría, denominada “En búsqueda de
la reforma inconclusa.” (Vain, 2018).
Entonces, un punto de partida, será sugerir que sostener el derecho de
los ciudadanos a la educación superior, no es solamente la democratización
de acceso al nivel universitario, sino además el derecho:
a una formación universitaria de calidad.
a disponer de condiciones para la permanencia en el sistema
universitario.
a contar con medios que aseguren el egreso, en tiempos y condiciones razonables.
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El desarrollo de políticas inclusivas en la educación superior supone
el desafío de superar la doble contradicción que les da origen: por una
parte, su implantación en el contexto de sociedades en las que -paradójicamente- se exacerba la exclusión y la fragmentación social, y por la otra,
su localización en un ámbito tradicionalmente refractario a las tendencias
igualitaristas, como es el del tercer nivel educativo, especialmente en el
subsector universitario. En este sentido, la primacía de valores como la
excelencia y el mérito, componentes indisociables de la educación superior,
se asocia contemporáneamente con lógicas excluyentes.
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[…] el ingreso -afirma Guzmán (2015: 132)- se presenta como una situación
límite en la cual las estrategias de conocimiento producidas previamente no
son instrumentos valiosos para facilitar interacciones flexibles en el marco
del nuevo sistema, ya que éste representa una experiencia educativa altamente
compleja. A esto lo denominamos, siguiendo a Camblong, situación de “umbral” entendiendo por tal a “... un cronotipo de pasaje en el que el sujeto se
encuentra comprometido en un proceso que lo enfrenta al límite de sus posibles
desempeños semióticos habituales, sean prácticas socio-culturales en general,
sean usos lingüísticos, en particular. [...]...todo sistema educativo, incluida
la Universidad, tendrá que atender y resolver situaciones de umbralidad que
relampaguean en los momentos más disímiles e imprevistos. (Camblong, 1977).
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En función de este planteo, me voy a ocupar de algunos problemas que
afectan a la enseñanza y el desarrollo del currículum, obviando el tema de
las condiciones materiales para el quehacer universitario (financiamiento,
plantas docentes, infraestructura, becas, etc.), cuya solución es condición
necesaria pero no suficiente, de cara al arreglo de algunos de los problemas
señalados precedentemente.
Es muy frecuente escuchar, en los pasillos y las cafeterías de las universidades, afirmaciones como estas: “los alumnos vienen cada vez con menos
nivel…” “el problema es la secundaria, que está cada vez peor…” “no saben
leer, ni escribir…” “igual al terminar el primer cuatrimestre queda menos de
la mitad…” “lo que natura non dá, Salamanca non presta…” “la universidad
no es para todos…”La pregunta es: ¿cómo generar condiciones de inclusión
en una universidad, que desde la perspectiva del ingreso y en la mayoría de
sus prácticas, es selectiva, meritocrática y elitista?
En este sentido, quiero plantear que el ingreso a la universidad es una
situación de umbralidad.

Y esta situación compromete, sin pretensión exhaustiva, a los siguientes aspectos:

•

•
•

el pasaje de la adolescencia a la vida adulta (en el caso de los jóvenes estudiantes)…
el pasaje de la calidad de extranjeros a nativos de la cultura académica, como proceso de socialización (institucional y disciplinar)...
el distanciamiento entre el capital cultural (especialmente lingüístico) del alumno y el nivel conceptual y lingüístico de la ciencia…
la exigencia de una cierta ruptura con las matrices escolares…

são

•

366

El pasaje de la adolescencia a la vida adulta no amerita mayores comentarios, habida cuenta de toda la literatura escrita sobre el particular. En
cambio, el pasaje de la calidad de extranjeros a nativos de la cultura académica (institucional y disciplinar) nos invita a pensar que, tal como sostiene
De Garay (2004, p. 10):

são
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En ese proceso de integración, el autor antes citado, considera que se combinan
dos tipos de integración: la institucional y la disciplinar. Siguiendo algunos de los
supuestos antes planteados, puedo señalar que mientras la integración institucional implica el modo en que los nuevos universitarios se apropian de los códigos,
reglas del juego y otros dispositivos de la cultura institucional; la integración
disciplinar se refiere a la socialización de estos en el marco del lenguaje, rituales,
formatos de interacción y otros elementos de la cultura de la comunidad científica
y/o profesional a la cual pertenece la carrera en la cual se insertan
El distanciamiento entre el capital cultural (especialmente lingüístico) del
alumno y el nivel conceptual y lingüístico de la ciencia, es otro de los problemas
a enfrentar. La enseñanza de la ciencia supone la tarea de promover un acercamiento entre las biografías y el nivel lingüístico del alumno -por una parte- y; el
nivel conceptual y lingüístico de la ciencia -por otro-. Esta tarea suele tornarse
aún más compleja, cuando se trata de enseñar conceptos cuya significación es
diversa para diferentes disciplinas o cuando adquieren distinta significación
para escuelas o corrientes que se desarrollan al interior de una misma disciplina.
Un ejemplo de ello puede ser el concepto de Estructura, utilizado en Biología,
Lingüística o Sociología; pero también empleado por la Psicología y el Psicoanálisis de modos diferentes, según las orientaciones teóricas.
La exigencia de una cierta ruptura con las matrices escolares es otro de los
desafíos que se presentan, ante la umbralidad que caracteriza al ingreso. El actual
modelo dominante en la enseñanza universitaria (Vain, 2011), es tributario del
proceso de escolarización sufrido por la universidad moderna. El tránsito hacia
la universidad de masas, estuvo signado por un proceso de escolarización, en el
cuál la universidad adoptó el modelo pedagógico y organizacional del dispositivo
-privilegiado en la modernidad- para la educación masiva: la escuela. Modelo
organizado en torno a clases, horarios, exposiciones magistrales, exámenes,
etc. y orientado por el principio de la “racionalidad técnica.” (Schön, 1992).
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La incorporación de los jóvenes a la vida universitaria supone la paulatina
integración a nuevas identidades sociales, mismas que, a diferencia de lo
que sucede con las identidades estructuradas-estructurantes, como las de
clase, las étnicas, las nacionales o las de género, caracterizadas por límites
sociales de adscripción, conforman identidades transitorias y perecederas...
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La fragmentación del conocimiento.
El distanciamiento entre las percepciones de los estudiantes, acerca
de las profesiones, y la organización de los planes de estudio.
El predominio de una concepción externalista de la evaluación
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La organización de la formación a través de planes de estudio, sin duda
necesaria, ha producido en efecto indeseado: la fragmentación del conocimiento. Mediante este mecanismo se parcelan los saberes en asignaturas, y
se los vuelve a dividir en unidades o módulos, en teóricos y prácticos, etc.
Y esto provoca: que los alumnos estudien cada asignatura como si fuera
una configuración de contenidos autónoma y autosuficiente. También esta
fragmentación, produce muchas veces la falta de articulación entre la teoría
y la práctica.
Uno de los riesgos de la fragmentación, es que promueve un aprendizaje no situado. En la medida en que los espacios curriculares se presentan
como espacios autónomos y aislados, los contenidos que ofrecen son también
cerrados sobre sí mismos y muchas veces, no pueden articularse con otros,
perdiendo la oportunidad de brindar una visión de conjunto.
Por otro lado, los planes están organizados (muchas veces) siguiendo la
lógica de la ciencia, el supuesto subyacente parecería ser el de la existencia
de cierto isomorfismo, entre ese ordenamiento expositivo de la lógica de la
disciplina y la estructura cognitiva del alumno.
Cuando llega a la universidad, “…el estudiante de Ingeniería Química se
ve dirigiendo una fábrica; el que empieza Agronomía se imagina en el campo,
coordinando y asesorando técnicamente un establecimiento agropecuario.”
(Celman, 1994, p. 58). Pero la universidad lo recibe (cuando podría ser de otro
modo) con una serie de materias llamadas – casi siempre – introductorias, que
en muchas oportunidades implican marcos epistemológicos y conceptuales
diversos, y que por lo general son absolutamente teóricas o -cuando menosofertan conocimientos que poco y nada tienen que ver con la imagen que
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En investigaciones recientes venimos intentando elucidar como las
matrices de aprendizaje alentadas en la enseñanza primaria y secundaria,
tendientes a generar aprendizajes mecánicos y memorísticos, obstaculizan
el aprendizaje reflexivo, muchas veces (aunque sería deseable decir “en la
mayoría de la veces”) demandado en la universidad.
El análisis de la permanencia en relación con la fragmentación del
conocimiento y la evaluación como externalidad a los procesos de enseñar
y aprender, me lleva a plantear tres problemas que (a mi criterio) afectan la
permanencia, con integración de saberes:

368
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El curriculum diseñado “por competencias” adopta en muchos casos, este formato.
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los alumnos pueden formarse sobre que implica ser Ingeniero, Agrónomo,
Abogado o Comunicador Social. Esto puede generar otro distanciamiento,
que puede resultar excluyente.
Finalmente, la concepción externalista de la evaluación (entendida como
externa a los procesos de enseñar y aprender), refuerza la construcción del
trabajo académico en términos de trabajo escolarizado y prefigura el oficio del
alumno en torno a la prioridad de producir para acreditar, reforzando de este
modo las relaciones de exterioridad con el conocimiento (Edwards, 1993).
Una expresión de esta concepción externalista es la que deriva de un
modelo de desarrollo curricular tecnológico,87 en el que la actividad inicial
y principal de los docentes consiste en formular objetivos, en términos de
definiciones de conductas a alcanzar que sean evaluables (que en este marco,
significa medibles). Y la evaluación, desde esta perspectiva, consiste en diseñar instrumentos de medición, que releven de un modo “valido y confiable”
el logro de las metas. Y uno de los instrumentos privilegiados para ello son
las llamadas “pruebas objetivas.” La segmentación de los conocimientos, la
pérdida de su carácter relacional y contextual, serán característicos de esta
propuesta de enseñanza.
Y una nota especial amerita el examen, como modalidad privilegiada
de evaluación en la universidad. Como hemos investigado años atrás (Vain,
2004), muchas veces los exámenes son más batallas que disputar, que oportunidades para aprender. Y estas batallas, están fuertemente teñidas de una
meritocracia excluyente.
Otro desafío es afrontar el egreso como imperativo de integración de lo
disperso. Un problema frecuente, mirado desde las estadísticas universitarias,
es la baja tasa de egreso, particularmente en la universidad pública. Y más allá
que el ingreso irrestricto genera una distorsión en el cálculo, tema que excede
esta presentación, es cierto que el cálculo de las relaciones ingreso-egreso y
duración teórica-duración real de las carreras no resulta muy alentador.
Hay muchas y diversas hipótesis sobre esta cuestión. Me atreveré a
presentar una: la fragmentación del conocimiento, que antes desplegué,
genera un cortocircuito cuando, hacia los últimos tramos de las carreras (las
prácticas profesionales supervisadas, las residencias, etc) y/o al enfrentar las
condiciones finales de egreso (tesinas, trabajos finales, etc.) se pretende que
los estudiantes integren todos los “retazos” ofertados a lo largo de la formación y los conviertan en una práctica profesional sólida, reflexiva y situada
o en un producto coherente y sustentable. El imperativo de integración de lo
disperso, se transforma en un fuerte obstáculo para la graduación.
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La construcción de ciudadanía universitaria
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¿Por qué sumar al análisis de la inclusión en la universidad la cuestión
de la ciudadanía? Porque entiendo que la inclusión no es una condición inerte
en las universidades, ni tampoco la consecuencia de discursos “políticamente
correctos.” No habrá inclusión sin participación política en las instituciones.
En su memorable conferencia pronunciada en la Universidad de Cambridge, el economista Alfred Marshall (1949) sostenía que el progreso de la
ciudadanía debe pensarse desde tres puntos de vista: desde el desarrollo de
los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Empero,
más allá de las controversias que pudieran surgir, respecto al posicionamiento
político-ideológico de Marshall, creo que esta triple constitución de la ciudadanía, nos permite construir una categoría analítica para pensar la situación de
participación de los claustros universitarios en el gobierno de las universidades
públicas en nuestro país.
En un interesante texto sobre la relación entre la responsabilidad social
universitaria y el rol de las instituciones de educación superior como formadoras
de ciudadanía, Gasca-Pliego, E. y Olvera-García, J. (2011, p. 38) señalan que:
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Quienes comprometen su palabra a favor o en contra, no sólo
tienen el deber de hablarla, también el de “agudizarla” pensando en sus objetivos. ¿Para qué? y ¿contra qué? son preguntas
que deben acompañar a la palabra. No para acallarla o bajar
su volumen, sino para completarla y hacerla efectiva, es decir,
para que se escuche lo que habla por quien debe escucharla...
Subcomandante Marcos
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A decir de David Held (2006), el autodesarrollo para todos sólo es posible
en una sociedad participativa, donde existe preocupación por los problemas
colectivos y se fomente una ciudadanía sabia, capaz de interesarse de forma
continua por el proceso de gobierno. En este sentido, el presente trabajo
aporta una reflexión respecto al rol que deben adquirir las universidades
como agentes de transformación y consolidación del modelo democrático,
principalmente ante al reto de construir ciudadanos completos interesados
por las necesidades del entorno físico y social, por la toma de decisiones
colectivas, que se conciben a sí mismos como ciudadanos partícipes y no
únicamente como votantes con miras a satisfacer sus propios intereses.

Esta idea se entronca con el concepto que deseo presentar, el concepto
de “ciudadanía universitaria.” Entiendo que esta ciudadanía supone:
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Las dictaduras que asolaron América Latina entre los setenta y ochenta
del siglo XX dieron paso a democracias débiles, cuyo rasgo distintivo ha sido
la delegación de la participación política mediante sistemas de representación. Estas “democracias delegativas” (O´Donnell, 1993) se asientan en un
principio básico de los sistemas democráticos, que podría enunciarse como:
“el pueblo gobierna a través de sus representantes.” Probablemente por ello
no se registraron, entre la segunda mitad de los ochenta y la década del 90,
formas intensas de participación política institucionalizada, más allá de los
procesos eleccionarios y las acciones de los políticos postulados por los partidos y elegidos por los ciudadanos. Un escenario relativamente lógico para
las transiciones hacia la democracia.
En ese contexto, la introducción de las lógicas y prácticas políticas usuales,
en el sistema de partidos políticos -en tanto modelo y sistema de regulación
política imperante en el país- se establecieron también en la vida universitaria,
como formas de organización política desde 1984.
La transición de la universidad de la dictadura hacia la universidad democrática, estuvo signada por los denominados “procesos de normalización”
que implicaron las reformas o elaboración de los estatutos universitarios, los
masivos llamados a concurso para la provisión de cargos de profesores regulares
u ordinarios, la constitución de los primeros cuerpos colegiados de gobierno
con participación de los claustros (primero de carácter asesor y consultivo,
y luego con funciones plenas de gobierno) y la designación de los primeros
gobiernos democráticos universitarios, surgidos del voto de los claustros.
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Un conocimiento de la universidad como organización política
(sistema de gobierno, sistemas de representatividad, etc.)
La identificación y análisis crítico de los mecanismos de participación política y distribución del poder, al interior de las instituciones universitarias.
La localización de los deberes y derechos de los miembros de los
diferentes claustros.
La capacidad de análisis de las relaciones de poder en todos los
segmentos de la vida universitaria, de los sistemas de dominación
y construcción de hegemonías.
El compromiso con una visión plural, democrática y participativa
respecto al funcionamiento de la universidad.
Una actitud proactiva, orientada hacia el compromiso de la universidad
con el medio en el cual está inserta y en la búsqueda de contribuciones a
la solución de los problemas que afectan al ambiente humano y natural.
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Así, en el transcurso de los “procesos de normalización” fueron las prácticas
políticas imperantes en los “renovados” partidos políticos y/u organizaciones
sindicales (prohibidos por la dictadura), las que configuraron y permearon las
prácticas políticas al interior de la universidad. Y consecuentemente, durante
los procesos de normalización y constitución de los primeros gobiernos de la
universidad democrática, aparecen en la institución agrupamientos políticos que
responden mayoritariamente, en el orden “externo” universitario, a los partidos
y en menor medida a los sindicatos.88 En esa dirección, se extrapolan al interior de las instituciones académicas, sujetos políticos como los “punteros” y/u
“operadores políticos” así como prácticas clientelares que logran, en muchos
casos, la cooptación de importantes sectores de la comunidad universitaria.
Un primer interrogante que cabe enunciar es el siguiente: ¿pueden las
universidades transformarse en democracias fuertes, plurales y participativas?
Entiendo que ello no debe plantearse solo como condición de posibilidad
sino, fundamentalmente, como cuestión de necesidad. A poco de cumplirse
cien años de la Reforma Universitaria, resulta imperioso que la universidad
pública argentina ponga manos a la obra, en su construcción como institución
generadora de ciudadanía y de ciudadanos, entendiendo esta doble responsabilidad social como indelegable. La universidad como escenario en el cuál se
promueve ciudadanía y como lugar en el que se forman ciudadanos.
Cuando señalo la universidad como promotora de ciudadanía, me refiero
al rol que la universidad pública debe cumplir como espacio en el cuál se
analicen y debatan los problemas que afectan a la sociedad contemporánea,
como un modo de devolución que la institución debe realizar, a la ciudadanía
que aporta a su sostenimiento, mediante el pago de sus impuestos. Y al marcar
su papel como formadora de ciudadanos, pienso en la institución como un
dispositivo que posibilite a los sujetos que la habitan: tomar consciencia de
sus deberes y derechos, aprendiendo a organizarse para participar, en la vida
política de cualquier ámbito social en el cual les toque actuar, comenzando
con la propia universidad como espacio de ejercicio de esa ciudadanía.
Las políticas de acción afirmativa tendientes a la inclusión requieren de la
construcción de una ciudadanía democrática, plural y participativa, en la cual
los sujetos de la inclusión (los diferente colectivos, como en caso de nuestra
investigación: estudiantes indígenas, afrodescendientes, personas portadoras
de discapacidad, inmigrantes y de los sectores populares), sean los principales
actores de los procesos de inclusión.
88

Lo gremial como factor aglutinante de la política universitaria, puede percibirse con mayor fuerza en el
caso del personal de apoyo administrativo y servicios (Claustro No Docente), pero también en el caso del
Claustro Estudiantil, en la aplicación mayoritaria de una lógica gremial y corporativa propia en muchos de
los Centros de Estudiantes.
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La educación es uno de los motores de movilidad social ascendente más
importantes, es la herramienta que permite generar más oportunidades y es el
camino para el desarrollo humano y social en Argentina y Latinoamérica. En
Argentina, como en gran parte del mundo, han transcurrido varios siglos en
los cuales el objetivo principal del sistema universitario era formar a las élites
gobernantes. En el caso de nuestro país, recién con la llegada del peronismo
al poder se produce un quiebre en el sistema universitario, a partir del cual la
universidad se constituye en un derecho que se consuma con la aparición de
la gratuidad de la educación superior (Gill, 2014).
Desde el retorno a la democracia hasta nuestros días, se ha trabajado
con cierta continuidad en lo que se refiere a políticas de inclusión sobre dos
factores, por un lado el de expansión geográfica, llegando a más rincones de
la Argentina y a los sectores sociales que no tenían acceso (Gill, 2014). Y por
otro lado, con el establecimiento, de la obligatoriedad de la escuela secundaria.
Ya que en la medida en que muchos jóvenes universitarios empezaron a terminar sus estudios secundarios, son muchos más los que empiezan a percibir
como un horizonte posible para sus vidas, la continuidad de sus estudios en
la universidad (Rinesi, 2014).
Los datos censales indican que mientras en el año 2001 la población de
estudios superiores en Argentina era de 2.174.672 personas, en el año 2010
el censo siguiente alcanzó 3.363.119; es decir 1.118.497 personas más con
estudios superiores. Mientras la población creció un 10%, la población con
estudios superiores concluidos creció un 54,6% (Gill, 2014). Sin embargo,
todavía resta mucho trabajo para que este derecho sea gozado equitativamente
por todos.
Rinesi (2014) señala al respecto que:
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[…] pensar en cómo llamamos a aquellos que no logramos que permanezcan en la universidad: desertores. Los culpamos de su huida, como antes
los habíamos culpados de sus “carencias”. Llegan llenos de “carencias”,
decimos. O sea, el problema es de ellos. O mejor: el problema es ellos. Es
que estén ellos. Al fin y al cabo: ¿qué hacen ahí?, ¿por qué están ahí?, ¿quién
los dejó entrar? Como no sabemos garantizarles el derecho de ingreso,
permanencia y egreso, los culpamos. Los echamos (Rinesi, 2014, p. 169)

Nivel Nacional

são

par

E
ver dit
o

A continuación se enmarcarán los principales dispositivos legales, que
brindan espacio de acción a las prácticas educativas de los actores de los sectores populares. Se presentarán los artículos de forma temática, en relación
con los distintos niveles de concreción institucional: Nacional, Provincial e
Universitaria. Destacamos que las leyes, normativas, y resoluciones serán clasificadas para identificar lineamientos políticos educativos que acompañarían
a los sectores populares. Este es un relevamiento preliminar que amerita una
búsqueda de mayor profundidad, que luego se realizará.

Ley Nacional de Educación 26206
Capítulo II: Fines y objetivos de la política educativa nacional
Artículo 11.- Los fines y objetivos de la política educativa nacional son:
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Existe una tensión entre masividad y calidad, pero también entre elitismo
y democratización. Si pensamos que el acceso a la universidad es un derecho
universal, entonces no podemos representarnos a una universidad que produce
un pequeño grupo de egresados excelentes. Tenemos que apuntar a lograr que
las universidades produzcan muchos egresados excelentes. Y esto es perfectamente posible si revisamos algunas representaciones y algunas prácticas al
decir de Rinesi (2014).
Sí bien se han desarrollado en nuestro país, políticas que han democratizado el acceso a la educación superior, sabemos que todavía no son suficientes
para garantizar la equidad en el acceso, la participación y la graduación/egreso
de los estudiantes. Según García de Fanelli “…los indicadores cuantitativos
muestran una cobertura alta, aunque persiste una brecha significativa en la
participación según el ingreso del hogar y altas tasas de abandono, especialmente entre los jóvenes de menor nivel socioeconómico”. (2014, p. 1).
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Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y
posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales.
b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y
laboral, como para el acceso a estudios superiores.
c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores
éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio
natural y cultural.
d) Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularidades locales, abierta a los valores
universales y a la integración regional y latinoamericana.
e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y
de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen
prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las
personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo.
g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/
as niños/as y adolescentes establecidos en la Ley N° 26.061.
h) h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo,
asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos
los niveles y modalidades.
i) Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles.
j) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo individual y cooperativo como principio fundamental de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
k) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y
aprendizaje necesarias para la educación a lo largo de toda la vida.
l) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, como condiciones
básicas para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de
una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento.
m) m) Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los
nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información
y la comunicación.
n) Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes,
una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de
sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos.
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Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad
en la formación de todos/as los/as educandos/as.
p) Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir
mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos
y valores que transmiten.
q) Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable.
r) Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las
personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas.
s) Brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el
desarrollo armónico de todos/as los/as educandos/as y su inserción
activa en la sociedad.
t) Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para
comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea.
u) Brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la
comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura.
v) Coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de
cultura, salud, trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones,
para atender integralmente las necesidades de la población, aprovechando al máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios.
w) Promover en todos los niveles educativos y modalidades la
comprensión del concepto de eliminación de todas las formas
de discriminación.
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Artículo 17. – La estructura del Sistema Educativo Nacional comprende
cuatro (4) niveles – la Educación Inicial, la Educación Primaria, la Educación
Secundaria y la Educación Superior –, y ocho (8) modalidades. A los efectos
de la presente ley, constituyen modalidades del Sistema Educativo Nacional
aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro
de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos
específicos de formación y atender particularidades de carácter permanente
o temporal, personales y/o contextuales, con el propósito de garantizar la
igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales,
técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos. Son modalidades: la Educación Técnico Profesional, la Educación Artística, la Educación
Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la Educación Rural,
la Educación Intercultural Bilingüe, la Educación en Contextos de Privación
de Libertad y la Educación Domiciliaria y Hospitalaria. Las jurisdicciones
podrán definir, con carácter excepcional, otras modalidades de la educación
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Título V: Políticas de promoción de la igualdad educativa
Artículo 79. – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, fijará y desarrollará políticas
de promoción de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de
injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación,
derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de
género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho
a la educación.
Artículo 80. – Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento,
la integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes y
adultos en todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios.
El Estado asignará los recursos presupuestarios con el objeto de garantizar
la igualdad de oportunidades y resultados educativos para los sectores más
desfavorecidos de la sociedad. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, proveerá textos
escolares y otros recursos pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos
y económicos a los/as alumnos/as, familias y escuelas que se encuentren en
situación socioeconómica desfavorable.
Artículo 81. – Las autoridades jurisdiccionales adoptarán las medidas
necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela de las
alumnas en estado de gravidez, así como la continuidad de sus estudios luego
de la maternidad, evitando cualquier forma de discriminación que las afecte,
en concordancia con el artículo 17 de la Ley N° 26.061. Las escuelas contarán
con salas de lactancia. En caso de necesidad, las autoridades jurisdiccionales
podrán incluir a las alumnas madres en condición de pre y posparto en la
modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria.
Artículo 82. – Las autoridades educativas competentes participarán del
desarrollo de sistemas locales de protección integral de derechos establecidos
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común, cuando requerimientos específicos de carácter permanente y contextual así lo justifiquen.
Artículo 71. – La formación docente tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores
necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional
y la construcción de una sociedad más justa. Promoverá la construcción de
una identidad docente basada en la autonomía profesional, el vínculo con la
cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso
con la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los/as
alumnos/as.
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c)
d)
e)
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b)

Definirá estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos
de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria.
Establecerá mecanismos de renovación periódica total o parcial de
dichos contenidos curriculares comunes. Para esta tarea contará con
la contribución del Consejo de Actualización Curricular previsto en
el artículo 119 inciso c) de esta ley.
Asegurará el mejoramiento de la formación inicial y continua de
los/as docentes como factor clave de la calidad de la educación,
conforme a lo establecido en los artículos 71 a 78 de la presente ley.
Implementará una política de evaluación concebida como instrumento de mejora de la calidad de la educación, conforme a lo
establecido en los artículos 94 a 97 de la presente ley.
Estimulará procesos de innovación y experimentación educativa.

E
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ra

Titulo VI: La calidad de la educación
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 84. – El Estado debe garantizar las condiciones materiales y
culturales para que todos/as los/as alumnos/as logren aprendizajes comunes de
buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica,
género o identidad cultural.
Artículo 85. – Para asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión
y la integración nacional y garantizar la validez nacional de los títulos correspondientes, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación:
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por la Ley Nº 26.061, junto con la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales y otras organizaciones sociales. Promoverán la
inclusión de niños/as no escolarizados/as en espacios escolares no formales
como tránsito hacia procesos de reinserción escolar plenos. Asimismo, participarán de las acciones preventivas para la erradicación efectiva del trabajo
infantil que implementen los organismos competentes.
Artículo 83. – EL Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las
autoridades jurisdiccionales diseñarán estrategias para que los/as docentes
con mayor experiencia y calificación se desempeñen en las escuelas que se
encuentran en situación más desfavorable, para impulsar una mejora en los
niveles de aprendizaje y promoción de los/as alumnos/as sin perjuicio de lo
que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral.

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
e relfexões entre movimentos internacionais
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También se tomarán los siguientes artículos, contemplando la posible
inserción de los estudiantes universitarios abandonados por el sistema de
educación formal:
Educación no formal
Artículo 112. – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverán propuestas
de Educación no Formal destinadas a cumplir con los siguientes objetivos:

b)

c)

Desarrollar programas y acciones educativas que den respuesta a
los requerimientos y necesidades de capacitación y reconversión
productiva y laboral, la promoción comunitaria, la animación sociocultural y el mejoramiento de las condiciones de vida.
Organizar centros culturales para niños/as y jóvenes con la finalidad
de desarrollar capacidades expresivas, lúdicas y de investigación
mediante programas no escolarizados de actividades vinculadas con
el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología y el deporte.
Implementar estrategias de desarrollo infantil, con la articulación
y/o gestión asociada de las áreas gubernamentales de desarrollo
social y de salud para atender integralmente a los/as niños/as entre
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Artículo 95.- Son objeto de información y evaluación las principales
variables de funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición,
deserción, egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones
y costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas
educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los contextos socioculturales del aprendizaje y los
propios métodos de evaluación.
Artículo 96. – La política de información y evaluación se concertará en
el ámbito del Consejo Federal de Educación. Las jurisdicciones participarán
en el desarrollo e implementación del sistema de evaluación e información
periódica del sistema educativo, verificando la concordancia con las necesidades de su propia comunidad en la búsqueda de la igualdad educativa y
la mejora de la calidad. Asimismo, apoyará y facilitará la autoevaluación de
las unidades educativas con la participación de los/as docentes y otros/as
integrantes de la comunidad educativa.
Artículo 98. – c) Elevar al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
propuestas y estudios destinados a mejorar la calidad de la educación nacional
y la equidad en la asignación de recursos.
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Artículo 126. – Los/as alumnos/as tienen derecho a:
a) Una educación integral e igualitaria en términos de calidad y cantidad, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la
adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales y que garantice igualdad de oportunidades.
b) Ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la
convivencia democrática.
c) Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria.
d) Ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral.
e) Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios
rigurosa y científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades y orientaciones del sistema, e informados/as al respecto.
f) Recibir el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario
para garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades que le
permitan completar la educación obligatoria.
g) Recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional
que posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecución de
otros estudios.
h) Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento de
las instituciones educativas, con responsabilidades progresivamente
mayores, a medida que avancen en los niveles del sistema.
i) Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos y en la elección de espacios curriculares complementarios que
propendan a desarrollar mayores grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de aprendizaje.
j) Desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas
de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que
aseguren la calidad del servicio educativo.
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e)

los cuarenta y cinco (45) días y los dos (2) años de edad, con participación de las familias y otros actores sociales.
Coordinar acciones con instituciones públicas o privadas y organizaciones no gubernamentales, comunitarias y sociales para desarrollar
actividades formativas complementarias de la educación formal.
Lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades y recursos
educativos de la comunidad en los planos de la cultura, el arte, el
deporte, la investigación científica y tecnológica.
Coordinar acciones educativas y formativas con los medios masivos
de comunicación social.

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
e relfexões entre movimentos internacionais
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Artículo 127.- Son deberes de los/as alumnos/as:
d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en
la consecución de un adecuado clima de estudio en la institución,
respetando el derecho de sus compañeros/as a la educación y las
orientaciones de la autoridad, los/as docentes y los/as profesores/as.
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Articulación del nivel nacional y jurisdiccional: Ley de Educación
de Superior 24521 (1995)
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ra

Título II: Capítulo 1: De los fines y objetivos
Artículo 3. La educación superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel,
contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y
desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y
valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia
ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida,
consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República
y a la vigencia del orden democrático.
Artículo 4. Son objetivos de la Educación Superior, además de los que
establece la ley 24.195 en sus artículos 5, 6, 1
9 y 22:

i)

Profundizar los procesos de democratización en la Educación Superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y
asegurar la igualdad de oportunidades;
Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización, perfeccionamiento y reconversión para los integrantes del sistema y
para sus egresados;
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Artículo 2. El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la
prestación del servicio de educación superior de carácter público, reconoce y
garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos
que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas.

Artículo 6. La Educación Superior tendrá una estructura organizativa
abierta y flexible, permeable a la creación de espacios y modalidades que
faciliten la incorporación de nuevas tecnologías educativas.
Artículo 7. Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza.
Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición,

384

a re

e)

par

d)

ra

c)

Al acceso al sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza.
A asociarse libremente en centros de estudiantes, federaciones nacionales y regionales, a elegir sus representantes y a participar en
el gobierno y en la vida de la institución, conforme a los estatutos,
lo que establece la presente ley y, en su caso, las normas legales de
las respectivas jurisdicciones.
A obtener becas, créditos y otras formas de apoyo económico y
social que garanticen la igualdad de oportunidades y posibilidades,
particularmente para el acceso y permanencia en los estudios de
grado, conforme a las normas que reglamenten la materia.
A recibir información para el adecuado uso de la oferta de servicios
de educación superior.
A solicitar, cuando se encuentren en las situaciones previstas en
los artículos 1ro y 2do de la ley 20.596, la postergación o adelanto
de exámenes o evaluaciones parciales o finales cuando las fechas
previstas para los mismos se encuentren dentro del período de preparación y/o participación.
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Artículo 13.
a) Estructurar los estudios en base a una organización curricular flexible
y que facilite a sus egresados una salida laboral;
b) Articular las carreras afines estableciendo en lo posible núcleos básicos comunes y regímenes flexibles de equivalencia y reconversión;
c) Prever como parte de la formación la realización de residencias
programadas, sistemas de alternancia u otras formas de prácticas
supervisadas, que podrán desarrollarse en las mismas instituciones
o en entidades o empresas públicas o privadas;
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podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las
provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o las universidades
en su caso establezcan, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde
con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos
suficientes para cursarlos satisfactoriamente.
Artículo 8. c) La articulación entre instituciones de educación superior
no universitaria e instituciones universitarias, se establece mediante convenios
entre ellas, o entre las instituciones universitarias y la jurisdicción correspondiente si así lo establece la legislación local.
Artículo 13. Los estudiantes de las instituciones estatales de educación
superior tienen derecho:

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
e relfexões entre movimentos internacionais
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Artículo 16.
El Estado nacional podrá apoyar programas de educación superior no
universitaria, que se caractericen por la singularidad de su oferta, por su
sobresaliente nivel de excelencia, por su carácter experimental y/o por su
incidencia local o regional.
Artículo 22.
Las instituciones de nivel superior no universitario que se creen o transformen, o las jurisdicciones a las que ellas pertenezcan, que acuerden con una
o más universidades del país mecanismos de acreditación de sus carreras o
programas de formación y capacitación, podrán denominarse colegios universitarios. Tales instituciones deberán estar estrechamente vinculadas a entidades
de su zona de influencia y ofrecerán carreras cortas flexibles y/o a término,
que faciliten la adquisición de competencias profesionales y hagan posible
su inserción laboral y/o la continuación de los estudios en las universidades
con las cuales hayan establecido acuerdos de articulación.
Artículo 27.
Las instituciones universitarias a que se refiere el artículo anterior, tienen
por finalidad la generación y comunicación de conocimientos del más alto
nivel en un clima de libertad, justicia y solidaridad, ofreciendo una formación
cultural interdisciplinaria dirigida a la integración del saber así como una capacitación científica y profesional específica para las distintas carreras que en
ellas se cursen, para beneficio del hombre y de la sociedad a la que pertenecen.
Las instituciones que responden a la denominación de «Universidad» deben
desarrollar su actividad en una variedad de áreas disciplinarias no afines, orgánicamente estructuradas en facultades, departamentos o unidades académicas
equivalentes. Las instituciones que circunscriben su oferta académica a una
sola área disciplinaria, se denominan «Institutos Universitarios».
Artículo 29.
h) Establecer el régimen de acceso, permanencia y promoción del
personal docente y no docente;

são

Artículo 33.
Las instituciones universitarias deben promover la excelencia y asegurar
la libertad académica, la igualdad de oportunidades y posibilidades, la jerarquización docente, la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad
universitaria, así como la convivencia pluralista de corrientes, teorías y líneas
de investigación. Cuando se trate de instituciones universitarias privadas,
dicho pluralismo se entenderá en un contexto de respeto a las cosmovisiones
y valores expresamente declarados en sus estatutos.
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Artículo 58.
Corresponde al Estado nacional asegurar el aporte financiero para el
sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales, que garantice su
normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines. Para la distribución de ese aporte entre las mismas se tendrán especialmente en cuenta
indicadores de eficiencia y equidad. En ningún caso podrá disminuirse el
aporte del Tesoro nacional como contrapartida de la generación de recursos
complementarios por parte de las instituciones universitarias nacionales.
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Título I: Bases, fines y funciones
Capítulo 1: Bases
Impulsa la integración e interrelación con instituciones afines, gubernamentales y no gubernamentales de la provincia y la región, nacionales e
internacionales que compartan o coincidan con sus fines y objetivos. Admite en
su seno la más amplia pluralidad ideológica, política y religiosa. Garantiza en
sus claustros la libertad de expresión y petición en el marco de los principios
democráticos y el respeto mutuo.
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Capítulo 2: Fines
Son fines permanentes de la UNaM:
La preservación, promoción y difusión de la cultura universal con énfasis
en lo nacional y regional.
El resguardo, acrecentamiento y difusión del conocimiento universal y
del generado en su propio ámbito.
La organización, instrumentación y evaluación de la enseñanza–aprendizaje en los niveles de su competencia y su articulación con los otros sectores
del sistema educativo.
La aplicación del conocimiento a la solución de problemas del desarrollo
humano en la provincia, la región y el país.
El compromiso con la conservación y preservación del medio ambiente
y los recursos naturales.
El de constituirse en un ámbito de formación ciudadana y ejercicio democrático.
Capítulo 3: Funciones
Para el cumplimiento de sus fines la UNaM Desarrolla como funciones:
Formar y capacitar a sus integrantes en todos los ámbitos y niveles de actuación,
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Analizando el Estatuto de la Universidad Nacional de Misiones, aprobado por la X Asamblea Universitaria, en mayo de 2012 (Resolución HAU
Nº 009/12) encontramos, en relación con nuestro foco de interés:
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Título II: Derechos, garantías y obligaciones
La UNaM sostiene como derechos y garantías fundamentales de
sus miembros:
El respeto irrestricto por los derechos humanos.
La gratuidad de la enseñanza de pregrado y grado.
El acceso y permanencia de sus integrantes.
La participación en los órganos de gobierno, la libre asociación
y organización.
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Título III: Acciones universitarias
Capítulo 2: Investigación Científica y Tecnológica:
Artículo 10: Se estimulará la participación efectiva de estudiantes y
graduados en los programas de investigación científica y tecnológica, sin
más restricciones y limitaciones que la idoneidad y vocación que para dicha
tarea acrediten los interesados por medio de concursos, procedimientos y
remuneraciones que oportunamente reglamente el Consejo Superior.
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para lograr su adecuación a los avances del conocimiento, de acuerdo con las
demandas individuales y los requerimientos nacionales y regionales.
Facilitar el desarrollo equilibrado de las especialidades existentes y la
promoción de aquellas que respondan a los intereses sociales de la provincia,
la región y el país.
Fomentar e impulsar el compromiso solidario con la sociedad mediante
un accionar eficaz y eficiente en la prestación de servicios dentro del ámbito
de su competencia.
Proveer y sostener la acción social en la comunidad universitaria a efectos
de garantizar los principios de equidad e igualdad de oportunidades.
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Capítulo 4: Acción Social
Artículo 22: La UNaM organiza un sistema de asistencia y promoción
social para los estudiantes con la finalidad de garantizar los principios de
equidad e igualdad de oportunidades. Se instituirá un régimen de becas y
créditos, sin perjuicio de otras modalidades que en el futuro puedan implementarse para asegurar el cumplimiento de lo aquí establecido. Será prioritaria
la suscripción de convenios con el Estado Nacional, Estados Provinciales,
Municipios y Organizaciones no gubernamentales destinadas a ampliar y
mejorar las coberturas sociales de los estudiantes.
Artículo 23: La UNaM preverá los medios necesarios para garantizar la
igualdad de oportunidades en sus diferentes ámbitos a los integrantes de la
Comunidad Universitaria que padezcan algún.
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN
ESPACIOS TRANSFRONTERIZOS

uto

C
visã R
od V
oa

r

Diego Daniel A. Bogarín
Sergio Fabián Benítez
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La relación entre inmigración y acceso y permanencia a la universidad,
una de las poblaciones vulnerables a la marginalización y la exclusión, toma
en el caso de nuestra universidad una peculiaridad: la situación de los estudiantes que provienen de otros países limítrofes.
Abordar la educación superior en espacios transfronterizos implica
pensar al sujeto desde una mirada integral-cultural y de relaciones con el
otro y los otros; es decir, instituciones y sujetos en interacción, atravesados
por representaciones, códigos, normativas y pautas en constante articulación/
adecuación. Esto permite, en principio, repensar desde el sentido común,
los dispositivos institucionales con los que la universidad, los docentes y la
comunidad universitaria disponen para recibir y sostener en el tiempo a los
estudiantes transfronterizos, que deciden participar en la formación superior
en un lugar distinto, a veces parecido, a veces diferente según el origen de
cada uno de ellos. Nuestro trabajo consistirá en analizar y detallar aquellas
relaciones entre el ideal de la institución, plasmado en sus normas y las experiencias pedagógicas que desarrollan docentes y estudiantes transfronterizos de
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Misiones. De ello se derivan algunas preguntas orientadoras que permitirían
posteriormente construir el objeto de estudio, las que podrían ser: ¿De qué
manera la institución incorpora y brinda apoyo a estudiantes transfronterizos?
¿Qué particularidades y desafíos presenta a la institución educativa y cómo
se construye la relación institución-docentes-estudiantes transfronterizos?
La educación transfronteriza ha sido abordada como objeto de estudio
desde diferentes perspectivas y en distintos contextos. Para el presente proyecto,
hemos reconocido entre ellas una serie de investigaciones con las que nos interesa dialogar, discutir e intercambiar sobre las perspectivas, marcos teóricos
y metodologías utilizadas para abordar relaciones transfronterizas regionales.
En el trabajo “Misiones en la frontera con Paraguay y Brasil. Procesos
de territorialización y educación en la construcción del estado nación” de
nuestra Facultad, Emilce Cammarata (2015) nos permite abordar algunas
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aproximaciones posibles a los conceptos de territorio y frontera para “enmarcar las particularidades que se presentan en los procesos educativos en
el ámbito educativo formal [...] en la provincia de Misiones, Argentina”. Si
bien la investigación se centra en instituciones de educación primaria, nos
permite reconocer que “los habitantes de la frontera reconocen muy bien lo
que se puede y lo que no se puede aquí y allá, lo que está permitido y no está
permitido aquí y allá, lo que se debe decir y hacer y lo que no, aquí y allá.
Con estas premisas basadas en trabajo de campo en zonas de frontera con
Brasil, Cammarata y su equipo de investigación concluyen que estudiantes y
docentes “sabe(n) cómo adscribirse en cada uno de los lugares en los que se
mueve(n), conoce(n) el espacio que transita(n) y que habita(n)”.
Otro trabajo, de la misma unidad académica, que tomaremos de referencia
es el desarrollado por Claudia Pini y Otros. (2014) “Colonización, inmigración
y etnicidad en la provincia de Misiones, Argentina. Etapa III Migraciones
transfronterizas y transnacionales en la provincia de Misiones-Argentina”, ya
que aporta información respecto a los procesos de migración y poblamiento
de la provincia de Misiones, abordando la problemática sociocultural, económica y política que se presenta a partir de confluencias fronterizas e inter
étnicas entre la población de la región de fronteras caracterizada por relaciones
transfronterizas, transnacionales e interprovinciales.
También nos interesa reconocer el trabajo de Mariana Lucia Sosa
(2016), titulado “Migrantes en el sistema educativo argentino. Un estudio
sobre la presencia de alumnos extranjeros en los estudios de nivel superior”.
La investigación, desarrollada en la zona del conurbano bonaerense, aborda
el incremento del número de alumnos extranjeros provenientes de países
limítrofes y de la región, tanto en estudios de grado como de posgrado. Por
su parte, Adriana Chiroleu (2009) en la investigación “Políticas públicas
de inclusión en la educación superior. Los casos de Argentina y Brasil”,
aborda desde una perspectiva comparativa, los alcances de las políticas
públicas de inclusión en la universidad que se desarrollan en Argentina
y Brasil, enmarcándolas en los rasgos diferenciales de sus estructuras
sociales y sus sistemas de Educación Superior. Otro estudio reciente,
que nos resulta relevante por abordar el tema del idioma y las prácticas
socio-educativas de frontera lo realizó Andrea Fabiana Hidalgo (2016),
con la denominación “Transborderline experiences in high education,
science and culture (Experiencias transfronterizas de educación superior,
ciencia y cultura.)”
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En Argentina, el derecho de aprender está garantizado para todos sus
habitantes por la Constitución Nacional (Art. 14), que además otorga al
Congreso la atribución de “sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional [...] y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y
autarquía de las universidades nacionales” (Art. 19). La norma además hace
referencia explícita a que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación
de todos los derechos civiles del ciudadano” (Art. 20).
Para entender los alcances que el Estado argentino otorga a estos derechos
constitucionales y los modos en que se instrumentan, se vuelve necesario
revisar la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871/03 y la Ley Nacional de
Educación, Nº 26206/06.
La Ley de Migraciones, en su Artículo 6, establece que “el Estado en
todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y
sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de
los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales,
bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.
Seguidamente, en el Artículo 7, se aclara que “en ningún caso la irregularidad
migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este público o privado; nacional, provincial o
municipal; primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades de
los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento
respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”.
Bajo la órbita del Ministerio del Interior funciona la Dirección Nacional de
Migraciones (DNM). Este organismo, a través de la Disposición 20699/2006,
estableció los requisitos para las “personas extranjeras que desean cursar estudios formales o asistir a cursos educativos no formales” en el país. En esa
normativa, la DNM define que “la entidad educativa que inscriba a una persona
extranjera [...] deberá comunicar la inscripción [a la DNM] con indicación
de los siguientes datos: apellido y nombre de la persona extranjera inscripta,
nacionalidad, número de cédula o pasaporte, fecha de nacimiento, domicilio
real, carrera o estudios a cursar, fecha de inicio y duración de los mismos”
y luego “entregar una copia de la inscripción a la persona extranjera” para
que se dirija a la DNM “dentro de los treinta (30) días contados a partir de su
inscripción” a presentar la “constancia de inscripción […], pasaporte válido y
vigente, cédula de Identidad vigente o Certificado de Nacionalidad expedido
por la respectiva representación consular autorizada del país de origen en la
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República Argentina” y el “certificado de carencia de antecedentes penales
de su país de origen o de los países donde haya residido los últimos TRES
(3) años […] y un “certificado de carencia de antecedentes penales en Argentina, expedido por la Policia Federal Argentina o por el Registro Nacional de
Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”,
además de abonar la tasa retributiva de servicios por este trámite.
La misma normativa establece en sus “Disposiciones complementarias”
que “las personas extranjeras nativas de países MERCOSUR o EXTRAMERCOSUR que ingresen al país como turistas podrán cursar estudios formales o
asistir a cursos no formales sin necesidad de cambiar su situación migratoria,
siempre que tales actividades tengan una duración menor o igual al plazo de
residencia otorgado al momento de su ingreso” (art. 70).
La Ley Nacional de Educación define en el Artículo 17 la estructura
del Sistema Educativo Nacional, y diferencia cuatro (4) niveles en los que
se organiza la educación en el país, Educación Inicial, Primaria, Secundaria
y Superior. Más adelante, en el Artículo 115, la norma define las funciones
del Ministerio de Educación, entre las que figuran “dictar normas generales
sobre revalidación, equivalencia y reconocimiento de títulos expedidos y de
estudios realizados en el extranjero” (inc. h), así como “coordinar y gestionar
la cooperación técnica y financiera internacional y promover la integración,
particularmente con los países del MERCOSUR” (inc. i). En el artículo
143, la misma ley define que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar a las personas migrantes sin
Documento Nacional de Identidad (DNI), el acceso y las condiciones para la
permanencia y el egreso de todos los niveles del sistema educativo, mediante
la presentación de documentos emanados de su país de origen, conforme a lo
establecido por el artículo 7º de la Ley de migraciones N° 25.871”.
A su vez, la Ley de Educación Superior 24521/95 modificada por la Ley
27204/15, promueve la articulación educativa internacional cuando establece
que el Estado en sus diferentes niveles debe “constituir mecanismos y procesos
concretos de articulación entre los componentes humanos, materiales, curriculares y divulgativos del nivel y con el resto del sistema educativo nacional,
así como la efectiva integración internacional con otros sistemas educativos,
en particular con los del Mercosur y América Latina”.
En 1990, el Ministerio de Educación de la Nación emitió la Resolución N°
1523 que estableció que “cada universidad nacional instituirá anualmente un
cupo de vacantes a ser ocupadas por estudiantes extranjeros, sin residencia en
el país, que deseen cursar carreras universitarias”. La resolución no alcanzaba
a aquellas personas extranjeras con permisos de residencia en el país, aclarando
que en esos casos “su ingreso a la universidad se regirá por las mismas normas

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
e relfexões entre movimentos internacionais

393

a re

ra
são

par

E
ver dit
o

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

uto

C
visã R
od V
oa

r

aplicables a los aspirantes argentinos, debiendo previamente cumplimentar las
equivalencias del nivel secundario, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes
y según el régimen general administrado por la Dirección Nacional de Educación
Media”. A su vez, aclaraba la Resolución que “los alumnos extranjeros comprendidos en este régimen, una vez graduados, no quedarán habilitados para ejercer
su actividad científica o profesional en la República Argentina, debiendo cada
universidad dejar constancia de esta limitación en el reverso del diploma que
acredite la finalización de sus estudios, conforme al siguiente texto: ‘Graduado
conforme al régimen especial establecido por la resolución 1523/90, no estando
habilitado para ejercer su profesión en la República Argentina, salvo expresa
autorización del Ministerio de Educación y Justicia’.”
Bajo la órbita del Ministerio de Educación funciona la “Dirección de
Validez Nacional de Títulos y Estudios” donde, quienes hayan culminado sus
estudios de educación secundaria en el extranjero, deberán realizar diferentes
trámites de “reconocimiento” de sus estudios. En caso de que la persona provenga de países que tengan firmado un “convenio educativo” con Argentina
(Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Perú y México), el trámite,
que dura aproximadamente tres días hábiles, consiste en presentar documentación personal y escolar. Sin embargo, si las personas provienen de países sin
convenio, deben rendir las asignaturas “de Formación Nacional”, definidas por
Resolución Ministerial 1208/2005 (Formación Ética y Ciudadana, Ciencias
Sociales -Geografía e Historia- y Lengua y Literatura) y los contenidos de
esas materias definidos por Resolución 2202/2013. Los trámites de Validez
de Títulos y Estudios no tienen costo.
Según el relevamiento realizado en 2012 por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y publicados en el trabajo “Los estudiantes
inmigrantes en la escuela secundaria. Integración y desafíos”, los movimientos
migratorios representan “enormes dificultades” para los jóvenes el proceso
de adaptación al nuevo entorno educativo: “así, si bien se pone de manifiesto
un alto nivel de asistencia escolar, también se evidencia un elevado rezago
escolar y una menor continuidad educativa a nivel universitario (Aparicio
Gómez y Tornos Cubillo, s/f)”.
De más está decir que, en la mayoría de las sociedades receptoras, esta incorporación es diferente cuando se trata de migrantes en situación irregular.
La irregularidad migratoria ha traído aparejada una serie de consecuencias
negativas para el bienestar de N., N. y A., que incluyen la violación de
derechos (a una nacionalidad y a un nombre) y la limitación en el acceso
a los servicios de educación y salud (Liwski, 2008). Este no es el caso de
la sociedad argentina, al menos en términos normativos, ya que -como se
verá con mayor detalle en la sección que sigue- la Ley de Migraciones
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argentina, en lo que respecta a los derechos, pone en un pie de igualdad
a todos los inmigrantes con independencia de su situación migratoria.
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Situación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNaM)
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La Directora de Gestión Académica de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (FHyCS-UNaM),
Lía Ethel Rojo, expresó que
[…] en la Facultad todos los estudiantes extranjeros se inscriben en las
carreras con documento argentino. Es decir, primero cumplimentan las
equivalencias del nivel secundario, de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes y según el régimen general administrado por la Dirección Nacional de Educación Media, es decir, hacen convalidación/reválida del
título secundario, y posteriormente tramitan el documento argentino para
estudiar, y por eso cuando se gradúan pueden trabajar en el país. No se usa
el ingreso por cupos desde hace algunos años, no están segregados como
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El mismo estudio da cuenta de que “Argentina es, en la actualidad
[en 2012], el principal centro de atracción de movimientos migratorios intra-sudamericanos. Entre 1991 y 2010, el número de inmigrantes de países
limítrofes y del Perú en la Argentina se incrementó casi cuatro veces, pasando
de 821.297 a 1.402.568 personas”. Al momento de detallar las procedencias
de los migrantes en el país, puede reconocerse que “el colectivo migratorio
de mayor peso es el de los paraguayos, seguidos por los bolivianos. En la
última década, estos dos colectivos, junto con el peruano y el del “resto de
América” -mayormente colombianos-, fueron los que mostraron los mayores
crecimientos relativos. En el caso de los migrantes paraguayos, su número se
incrementó cerca de un 70% en solo 10 años, y en el caso de los bolivianos
algo más del 50 por ciento.”
Estas cifras ponen a la Provincia de Misiones, frontera con Paraguay,
en un lugar sensible a estos movimientos migratorios. Sin embargo, la Ley
General de Educación de la Provincia de Misiones N° 4026, sancionada
en 2003, solamente hace referencia a la condición de frontera del territorio
al principio de la norma, indicando que el Estado debe establecer los lineamientos educativos “en consonancia con la Ley Federal de Educación y la
Ley de Educación Superior […] respetando […] [entre otros principios] el
fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo a la idiosincrasia de la
provincia y la región, en el marco de la integración latinoamericana”. Sin
embargo, no hay ninguna referencia explícita a estudiantes transfronterizos o
a particularidades relativas a la ubicación fronteriza del territorio provincial.
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antes, por lo tanto, actualmente Alumnado no tiene registros de estudiantes
extranjeros porque ingresan con doble nacionalidad.
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Según detalló Rojo, el procedimiento cuando un extranjero no tiene
ciudadanía argentina, se realiza mediante Consulado, Embajada Argentina, o
Ministerio de Relaciones Exteriores, luego Ministerio de Educación, Universidad y finalmente se inscribe en la Facultad. Pero aclara dicha funcionaria
que, tal como lo establece la Resolución 1523 de 1990, aún vigente, “ese
graduado solo podría ejercer en su país. Es un trámite que suele erogar más
dinero y, terminado el tiempo de estudios en el país receptor, el estudiante
tiene que volver al país de origen”.
Sergio vive en Cambyreta, Departamento de Itapúa, Paraguay, a 28kms
de Posadas. Cada día, toma dos colectivos hasta Encarnación para cruzar con
un colectivo internacional a Posadas, donde cursa el 4to año de la Licenciatura
en Comunicación Social en la FHyCS-UNaM. Dice que vino a estudiar esta
carrera a Posadas porque “la orientación de Investigación en Comunicación
allá no hay”. Está estudiando hace 4 años, y desde entonces tiene el título
de secundaria obtenido en Paraguay “en trámite de validación”. Cuenta que
en Alumnado lo habilitaron a cursar “pero como libre, porque no me podían
inscribir a las materias”. En el sistema figura con documento paraguayo, algo
que dice que hasta ahora no le produjo ningún inconveniente aunque advierte
que “cuando me gradúe me imagino que sí [habrá inconvenientes] porque no
tengo aún documento argentino”.
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Arón Bañay
Yamila Nuñez

Derivadas de la herencia colonial, las inequidades que afectan a pueblos
indígenas y afrodescendientes aún están fuertemente enquistadas en las
sociedades latinoamericanas contemporáneas. Más allá de reformas constitucionales e innovaciones legislativas que no carecen de importancia, su
continuidad puede observarse todavía en algunas leyes y políticas públicas
y, muy especialmente, en las prácticas de organismos estatales, grupos
económicos y diversos actores sociales (Mato, 2016, p. 13).
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Desde el último cuarto del Siglo XX, los pueblos indígenas de la Provincia de Misiones89 enfrentan conflictos debido a la implementación de políticas educativas, que lejos de considerar un modelo de aprendizaje acorde
a las prácticas y saberes indígenas, promueven una integración desigual de
los aborígenes a la sociedad nacional (Gorosito Kramer, 2010). El ingreso y
permanencia de estudiantes guaraníes en instituciones de educación superior
plantea diversos problemas, pues las posibilidades de aprendizaje e incorporación de un conocimiento específico altamente valorado en el campo
universitario, implica no sólo el paso por el sistema educativo formal sino
también con esquemas de percepción y apreciación incorporados en ámbitos
familiares y extraescolares (Nuñez, 2012). En el año 2007, en base al registro
de los antecedentes de inscripción y deserción de estudiantes guaraníes en
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM se presentó el
proyecto “Oñopytyvô Va’ekuéry Oñemboeápy” (Los que ayudan a estudiar)
al Programa Nacional de Voluntariado Universitario. El mismo contempló el
desarrollo de tutorías, talleres de lectura y visitas a varias comunidades con
el fin de divulgar las posibilidades académicas en la UNaM. Al año siguiente,
el proyecto fue incorporado a la Universidad como “Programa de promoción
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En la presentación del libro “Educación Superior y Pueblos indígenas en
América Latina. Experiencias, interpelaciones y desafíos” Daniel Mato señala:

89

Compuestos por un 85 % de mbyá-guaraní y un 15 % de avá chiripa, ambos pertenecientes a la familia
guaraní, tronco lingüístico tupí - guaraní (Arce, 2009).
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Educación Superior
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Desde el último cuarto del S. XX los pueblos indígenas de la provincia de
Misiones se han ido incorporando con dificultad al sistema educativo formal.
En el caso específico de la educación superior las dificultades que enfrentan
para su incorporación, permanencia y egreso son múltiples y se encuentran
entretejidas por tensas relaciones interétnicas (Nuñez, 2012). En este sentido,
“una característica básica de las relaciones entre guaraníes e instituciones de
educación superior (IES) es la desigualdad de poder entre las partes, que más
que asegurar una inclusión democrática de los mismos a la sociedad, reproducen
90

Programa de inclusión, apoyo y acompañamiento de las trayectorias formativas de los estudiantes guaraníes de la Provincia de Misiones para la Educación Superior.
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y apoyo a estudiantes guaraníes que cursan carreras en la UNaM”, a través
del cual se aseguró que los estudiantes guaraníes pudieran contar con becas
de pasajes, comedor, apuntes y un albergue exclusivo. Sin embargo, no se
consiguió garantizar una beca económica tanto para ellos como para los
tutores (quienes también eran estudiantes), lo que influyó negativamente en
la regularidad del acompañamiento tutorial y, consecuentemente, con el progresivo abandono de los tutores y la deserción de los estudiantes guaraníes.
Como consecuencia, en el período 2013-2014 no se registraron en la UNaM
nuevas inscripciones. A fines del 2014 se presentó el Programa “Caminemos
todos por la Educación”,90 a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) –
(Resolución 4651). Este programa, que funcionó durante el período lectivo
2015, apuntaba a dar respuesta a la demanda de los guaraníes de acceso a la
educación de nivel superior (universitaria, terciaria e ISFD) y tenía como objetivo contribuir al aumento de la matrícula de estudiantes guaraníes, así como a
mejorar el rendimiento académico y el índice de permanencia y egreso en los
distintos Institutos de Educación Superior de Misiones (privados y estatales).
El apoyo y acompañamiento a estas/os estudiantes consistió en la aplicación
de un sistema de tutorías académicas brindadas por estudiantes avanzados o
egresados, así como la tramitación de becas de apoyo económico. A pesar
de que el Programa recibió una valoración altamente positiva por parte de
todos los grupos involucrados, fue terminado abruptamente a finales de 2015,
debido a que dicho enfoque no se consideró prioritario para la nueva gestión
de gobierno nacional.

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
e relfexões entre movimentos internacionais

399

uto

C
visã R
od V
oa

r

las diferencias y asimetrías económicas, sociales y culturales” (Nuñez, 2012,
p. 63). A continuación presentaremos, en primer lugar una breve revisión de
la legislación que trata acerca del derecho a la educación de los pueblos originarios (tanto a nivel internacional como nacional y provincial), con el fin
de visibilizar cómo la concepción de este derecho y definición de los pueblos
originarios, ha ido mutando con el correr de los años. En segundo lugar, los
programas y acciones destinadas a aplicar las normativas establecidas a favor
de la inclusión (no homogeneización) de esta población al sistema educativo
superior en la Provincia de Misiones.

Yamila Irupé Nuñez
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En la actualidad el acceso a la educación es un derecho de los pueblos
originarios, reconocido y asegurado por diversas legislaciones e instrumentos internacionales. Los antecedentes datan desde 1965 con la “Convención
Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial” (ONU), en cuyo Artículo 5 se asienta un primer esfuerzo por alentar
a los estados en contra de la discriminación racial y a favor de la igualdad de
todas las personas ante la ley.
Artículo 5: En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y
a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los
derechos siguientes: [...]
El derecho a la educación y la formación profesional;
El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales; [...]
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Legislación, derecho a la educación y pueblos originarios91

Para nuestro caso es de especial importancia la mención del derecho a la
educación y formación profesional, en relación al origen étnico; pues, como
observaremos a lo largo de esta breve revisión de la legislación: la manera en
que fue concebido el derecho a la educación y el modo en que se hace referencia
a los pueblos originarios, se ha ido transformando con el correr de los años,
91

Extracto del Informe de Avance de la investigación: “Mbyá Guaraníes y Educación. Relaciones interétnicas,
interculturalidad y educación universitaria”, llevada a adelante por Yamila Irupé Nuñez mediante la beca
doctoral del CONICET.
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marcados con la progresión de términos como: raza, etnia, religión, pueblo,
lengua, identidad, comprensión, tolerancia, interculturalidad, etc. Y estos
transforman la manera de ver y entender, no sólo a los sujetos portadores de
derecho sino también a la idea de sociedad que los Estados enarbolan.
Un año después, de la Convención Internacional para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial, la ONU firma el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (1966). En esta
oportunidad se asienta el derecho a la educación para todas las personas en
los diferentes niveles educativos, proponiéndola en los términos de “gratuidad, comprensión y tolerancia” entre y para todos los grupos raciales, étnicos
o religiosos.
Artículo 13: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a la educación. [...] Convienen asimismo en que la educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover
las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio de este derecho: La enseñanza primaria debe ser
obligatoria y asequible a todos gratuitamente [...] la enseñanza superior debe
hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada
uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;
Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos
los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar
continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. [...]
El 27 de junio de 1989 se firma en Ginebra el Convenio Nº 169 “Sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” (OIT), a partir de allí
se marca un antes y un después en materia de atención a los derechos de los
pueblos originarios, se incorpora la idea de “pueblo” y “lengua indígena”,
en este sentido implica un antecedente para la educación intercultural y/o
bilingüe. Asimismo, este convenio es considerado como el precedente para
la ”Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos
Indígenas“ suscripta el año 2007. Se resaltan a continuación los Artículos
Nº 26 y 28 del Convenio Nº 169 (OIT) donde se puede observar lo anteriormente mencionado:
Artículo 26: Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros
de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos
los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad
nacional. [...]
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Artículo 28: 1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de
los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la
lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando
ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas
con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar
este objetivo. 2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos
pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una
de las lenguas oficiales del país. 3. Deberán adoptarse disposiciones para
preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el
desarrollo y la práctica de las mismas.
En 1992 con la “Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas o Lingüísticas (ONU), se
presenta la concepción de “minoría étnica” e “identidad étnica” y “contactos
transfronterizos”. Este último concepto es de vital importancia para el pueblo
guaraní de la Provincia de Misiones (compuesto por un 85% mbya guaraní y
15% ava chiripa), pues han ocupado el territorio que actualmente se encuentra
demarcado por los estados de Brasil, Paraguay y Argentina. Destacamos:
Artículo 1: 1. Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus
territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de
esa identidad. [...]
Artículo 2: 1. Las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas (en lo sucesivo denominadas personas pertenecientes a minorías) tendrán derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar
y practicar su propia religión, y a utilizar su propio idioma, en privado y en
público, libremente y sin injerencia ni discriminación de ningún tipo. [...] 5.
Las personas pertenecientes a minorías tendrán derecho a establecer y mantener, sin discriminación de ninguno tipo, contactos libres y pacíficos con otros
miembros de su grupo y con personas pertenecientes a otras minorías, así
como contactos transfronterizos con ciudadanos de otros Estados con los que
estén relacionados por vínculos nacionales o étnicos, religiosos o lingüísticos.
Recién en 1995 con la “Convención de la UNESCO sobre la Protección y
la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales” se incorpora el
concepto de “interculturalidad”, como el camino para desarrollar intercambios
culturales a través del “diálogo”, “respeto” y fomento de la “diversidad” de
las expresiones culturales mediante programas de educación.
1)
2)

I. Objetivos y principios rectores
Artículo 1 – Objetivos. Los objetivos de la presente Convención son:
proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales [...]
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Artículo 2. De la diversidad cultural al pluralismo cultural
En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable
garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas
y grupos con identidades culturales, a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la inclusión y la participación de todos los
ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y
la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta
política al hecho de la diversidad cultural [...]
Artículo 6. Hacia una diversidad cultural accesible a todos
Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la
palabra y la imagen, hay que procurar que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios
de comunicación, el multilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones
artísticas, al saber científico y tecnológico –comprendida su forma electrónica
– y la posibilidad, para todas las culturas, de estar presentes en los medios de
expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad cultural.
Anexo II Orientaciones principales de un plan de acción para la aplicación de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural
Los Estados Miembros se comprometen a tomar las medidas apropiadas
para difundir ampliamente la Declaración de la UNESCO sobre la diversidad
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3)

c) fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios
culturales más amplios y equilibrados en el mundo en pro del respeto
intercultural y una cultura de paz; d) fomentar la interculturalidad
con el fin de desarrollar la interacción cultural, con el espíritu de
construir puentes entre los pueblos [...]
Artículo 10 - Educación y sensibilización del público. Las Partes
deberán: a) propiciar y promover el entendimiento de la importancia que revisten la protección y fomento de la diversidad de las
expresiones culturales mediante, entre otros medios, programas de
educación y mayor sensibilización del público [...]
Luego, en el 2001 con la Declaración Universal de la UNESCO
sobre Diversidad Cultural se pasa de la “diversidad cultural” al
“pluralismo cultural”, entendiendo al segundo como la respuesta
política para la diversidad cultural en el marco de estados democráticos. Se presenta nuevamente la idea del “respeto” de la lengua,
religión y cultura, y se incorpora el derecho del acceso a los medios
de comunicación y la posibilidad de incorporar métodos y modelos
pedagógicos educativos tradicionales. Se citan a continuación los
Artículos 2 y 6 de la Declaración y fragmentos de su anexo:

ENSINO SUPERIOR E INCLUSÃO: palavras, pesquisas
e relfexões entre movimentos internacionais

403

cultural y fomentar su aplicación efectiva, cooperando en particular con miras
a la realización de los siguientes objetivos: [...]
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Este último objetivo citado se comenzó a implementar en la Argentina con
el Programa Conectar Igualdad, creado en abril de 2010 a través del Decreto
Nº 459/10, para recuperar y valorizar la escuela pública y reducir las brechas
digitales, educativas y sociales en el país.
Finalmente en el 2007 la ONU firma la “Declaración sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas”, que representa el perfeccionamiento internacional
de las normas jurídicas. Esta declaración constituye una herramienta legal
para luchar por la eliminación de las violaciones de los derechos humanos de
los pueblos originarios en todo el mundo, y en especial para la atención del
derecho a la educación de los mismos. Se citan a continuación fragmentos
de sus artículos 13; 14 y 31 donde se asienta lo anteriormente mencionado:
Artículo 13. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas,
tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas [...].
Artículo 14. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus
propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y
aprendizaje. [...] 3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente
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Salvaguardar el patrimonio lingüístico de la humanidad y apoyar
la expresión, la creación y la difusión en el mayor número posible
de lenguas;
Fomentar la diversidad lingüística -respetando la lengua materna- en
todos los niveles de la educación, dondequiera que sea posible, y estimular el aprendizaje del plurilingüismo desde la más temprana edad;
Alentar, a través de la educación, una toma de conciencia del valor
positivo de la diversidad cultural y mejorar, a este efecto, tanto la formulación de los programas escolares como la formación de los docentes;
Incorporar al proceso educativo, tanto como sea necesario, métodos pedagógicos tradicionales, con el fin de preservar y optimizar
los métodos culturalmente adecuados para la comunicación y la
transmisión del saber.
Fomentar la “alfabetización digital” y acrecentar el dominio de
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación,
que deben considerarse al mismo tiempo disciplinas de enseñanza
e instrumentos pedagógicos capaces de reforzar la eficacia de los
servicios educativos.
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En la Argentina, luego de la vuelta de la democracia, se aprueban una
serie de leyes que “confieren a los indígenas distintos grados de participación
en el manejo de los recursos naturales, garantizan el respeto a su identidad
y reconocen el derecho a una educación bilingüe e intercultural” (Messineo,
2000, p. 2). El Art. 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional reformada en 1994
[que suplanta a la constitución de 1853 donde se comprometía al Estado a
a) Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, en Colombia - Cartagena
(2008); b) Reunión Preparatoria Subregional de Asia y el Pacífico, en Macao - China (2008); c) Segunda
Conferencia sub-regional en Asia, Nueva Delhi - India (2009); d) Conferencia Regional de Educación Superior de África, en Dakar - Senegal (2008); e) Fórum UNESCO de Educación Superior en la Región Europea,
en Bucarest - Rumanía (2009); f) Conferencia Regional Árabe de Educación Superior, en el Cairo - Egipto
(2009). Tomando como referencia las seis reuniones precedentes se elaboró la Declaración Final de la
Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y El Caribe (CRES). Precisamente este
año está prevista una nueva CRES en Córdoba (Argentina) a los 100 años de la Reforma Universitaria.
Realizada en París en julio del 2009.
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con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los
niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando
sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma. [...]
Artículo 31.1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar,
proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales,
sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias,
tecnologías y culturas [...].
De esta manera, con la “Convención de la UNESCO sobre la Protección
y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales” (2005) y la
“Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” (2007/
ONU) se consolidan, a nivel internacional, las bases para la implementación
de una educación que atienda las demandas de las poblaciones indígenas y se
respete su cultura. Por otro lado, en las últimas cuatro décadas se ha dado una
expansión, con diferentes ritmos en cada país de la región, de la educación
superior en América Latina (Suasnábar y Rovelli, 2016). A partir del 2008
comenzaron a llevarse a cabo reuniones regionales92 con el objeto de formular
propuestas concretas, para luego ser tratadas en la Conferencia Mundial de
Educación Superior93 (CMES) la cual se centró en “Las Nuevas Dinámicas de
la Educación Superior y de la Investigación para el Cambio Social”. En ella se
analizaron los cambios desarrollados en materia de educación superior, desde
la primera Conferencia Mundial (1998), y se establecieron las orientaciones
políticas y prácticas de la educación superior en América Latina (López Segrera, 2012; Mato, 2016).
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“conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos
al catolicismo”] reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural.
Artículo 75. Corresponde al Congreso: Inciso 17: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el
respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural [...]
En 1999 a través de la Resolución 107/99 del Consejo Federal de Cultura
y Educación se define qué se entiende por “Educación Intercultural Bilingüe”
(EIB) y se asientan sus pautas orientadoras como estrategia de equidad educativa. Asimismo, a modo de conclusión, en la Resolución se registran una
serie de requisitos necesarios para implementar una educación intercultural
bilingüe, a continuación citamos algunos que consideramos de importancia
para el tema que nos aboca:
Favorecer: (a) la igualdad de oportunidades para que más aborígenes
estén en condiciones de formarse para participar plenamente en el sistema
educativo y alcanzar niveles superiores de formación; (b) la apropiación
de herramientas de gestión por parte de los aborígenes para que puedan ser
decisores en los propios procesos de formación cultural y lingüística; (c) la
formación y capacitación permanente de docentes para la educación intercultural bilingüe; (d) la participación de las mismas comunidades en la toma de
decisiones respecto de su educación y su futuro, de manera de restituirles el
derecho al control sobre los procesos de transformación cultural y lingüística
por los que atraviesan sus pueblos.
En relación a la Educación Superior la Ley 25.573 (2002), modificatoria de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 (1995), nos aporta un tema
fundamental en lo que respecta al derecho a la educación superior para los
pueblos originarios. La necesidad imperante de formación y capacitación,
con especial hincapié en la interculturalidad94, de profesionales idóneos a la
realidad sociocultural del entorno en que se desempeñan:
Artículo 3º. Modificase el artículo 28 inciso a) de la Ley 24.521, Ley
de Educación Superior, el cual quedará redactado de la siguiente manera: a)
Formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos, capaces de
actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo,
mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las demandas individuales, en particular de las personas con discapacidad, desventaja
o marginalidad, y a los requerimientos nacionales y regionales.
94

Porque cualquier situación áulica es intercultural (Novaro, 2006), en este sentido el término no refiere únicamente a poblaciones indígenas, afro descendientes o migrantes pues en las aulas podemos encontrar
sujetos de diferentes sectores sociales, religiones, edades, trayectorias formativas, etc.
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Garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso,
la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas
y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran
y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley [...] c)
Promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos
multiculturales e interculturales. [...]
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Por otro lado, en lo que respecta a la modalidad de educación intercultural bilingüe (EIB) que se brinda a los niveles educativos inicial, primario
y secundario, la ley de Educación Nacional N° 26.206 (2006) expresa que el
diseño de propuestas curriculares, materiales educativos e instrumentos de
gestión pedagógica deben ser pertinentes a la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas. Promoviendo, de esta manera, la generación
de instancias institucionales de participación de los pueblos indígenas en la
planificación y gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En sus
artículos nº 52, 53 y 54 se encuentran las bases legales de la modalidad de
educación intercultural bilingüe en la Argentina. Es menester destacar que
la EIB fue implementada de diferentes momentos y modos en las distintas
provincias del país. Resulta importante señalar esto porque en lo que sigue
nos referiremos al caso específico de la Provincia de Misiones cuya población
originaria son los guaraníes.
A continuación se citan los incisos b) y c) del art. 53 donde se señala dos
cuestiones para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe
y que considero cruciales para asegurar que el ingreso de los guaraníes al nivel
educativo superior sea garantizado.
Artículo 53. Para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural
Bilingüe, el Estado será responsable de: [...] b) Garantizar la formación docente
específica, inicial y continua, correspondiente a los distintos niveles del sistema. c) Impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística
de los pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares,
materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica [...]
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En el año 2015, a través de la Ley Nº 27204, se volvió hacer una modificación a la Ley de Educación Superior. En esta oportunidad, se registra en
su Art. Nº 2 las responsabilidades del Estado nacional y las provincias sobre
la educación superior. En lo que respecta a los pueblos originarios, en sus
incisos a) y c), se deja asentado que es responsabilidad del Estado garantizar
la igualdad de oportunidades y promover políticas de inclusión educativa en
el nivel superior:
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En Misiones el Estado provincial comenzó a demostrar interés por la
población indígena en la década del setenta, sólo antecedido por algunos intentos censales (producto del Decreto Nacional 3998/65), en este sentido las
políticas educativas focalizadas en relación a la cuestión indígena tardaron en
hacerse ver (Nuñez, 2012). Hacia fines de 1970 se crearon en la Provincia de
Misiones las primeras escuelas para niños y jóvenes aborígenes, impulsadas
por ONGs católicas, que buscaron integrar la población guaraní a la sociedad
nacional reproduciendo la clásica visión del proyecto sarmientino: educar,
civilizar, normalizar e integrar” (Nuñez, 2012, p. 61). A los largo de los años,
se fueron gestando y aplicando múltiples enfoques y modelos pedagógicos
para atender a la diversidad cultural, en este sentido “hablar de los inicios de
la EIB es hablar de “un complejo proceso donde participan múltiples actores,
influyen diversos factores, se responde a distintas motivaciones y se obtienen
disímiles resultados” (Arce, 2010, p. 275).
A nivel Provincial, la Ley General de Educación Nº 4.026 (2003) brinda
en su Artículo 4, Inciso (n) “Reconocimiento la preexistencia étnica y cultural
de las comunidades indígenas y el correspondiente derecho a preservar su
lengua y sus pautas culturales, dándoles lugar a la participación en el proceso
de educación formal”. Asimismo, en su Capítulo IV Regímenes - Alternativos de Educación, Artículo 38. se declara que: Los objetivos de la educación
indígena son: a) Efectivizar el derecho de las comunidades indígenas a una
educación bilingüe intercultural; b) respetar, reconocer y fortalecer la cultura
de las comunidades indígenas; c) concretar la participación de las comunidades indígenas en la elaboración de los proyectos educativos institucionales.
En el año 2004, con las Resoluciones Nº 5722 (2004) y Nº 5828 (2004)
del Consejo General de Educación, se instituye la Educación Intercultural
Bilingüe dentro del subsistema Regímenes Alternativos y se establece el
reconocimiento y el perfil de los Auxiliares Docentes Indígenas (ADIs) respectivamente. Finalmente en la Resolución Nº 768 del Ministerio de Cultura,
Educación, Ciencia y Tecnología (2008) se crea el Área de la Modalidad
Educación Intercultural Bilingüe. Sin embargo, en el país las experiencias
llevadas adelante, indican una profunda escisión entre las declaraciones de
derecho y la práctica política y social (Nuñez, 2012, p. 70). Arce (2009) a
través de un análisis de las representaciones y prácticas que surgen del uso
del concepto de interculturalidad en el ámbito de la EIB en Misiones, nos
mostraba que existe una marcada brecha entre educación primaria, secundaria
y superior entre las poblaciones guaraníes de Misiones. Esta brecha aún no se
ha eliminado y, en el caso específico de la FHyCS-UNaM, si observamos los
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En respuesta a esta demanda, en el año 2007 se presentó desde la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones
el Proyecto “Oñopytyvô Va’ekuéry Oñemboeápy” (Los que ayudan a estudiar)
al Programa Nacional de Voluntariado Universitario. El mismo contempló el
desarrollo de tutorías, talleres de lectura y visitas a varias comunidades guaraníes, con el fin de divulgar las posibilidades académicas en la UNaM. Al año
siguiente, el proyecto fue incorporado en la Universidad como “Programa de
promoción y apoyo a estudiantes guaraníes que cursan carreras en la UNaM”,
a través del cual se aseguró que los estudiantes guaraníes pudieran contar con
becas de pasajes, comedor, apuntes y un albergue exclusivo para ellos/as. Sin
embargo, no se consiguió garantizar una beca de estipendio, tanto para los
estudiantes guaraníes como para los tutores (quienes eran estudiantes voluntarios), lo que influyó negativamente en la regularidad del acompañamiento
tutorial y, consecuentemente, con el progresivo abandono de los tutores y la
deserción de los estudiantes guaraníes. Como consecuencia, en el período
2013-2014 no se registraron en la UNaM nuevas inscripciones.
A fines del 2014 se presentó a la Secretaría de Políticas Universitarias
(SPU) la propuesta del Programa “Jaguata pavẽ Ñemboeapy” (Caminemos
todos por la Educación95) en respuesta a la demanda de apoyo de los guaraníes
en su inserción al nivel educativo superior y en cumplimiento con el Estatuto
de la UNaM (2012), en el cual la Universdiad se propone: “Proveer y sostener la acción social en la comunidad universitaria a efectos de garantizar los
principios de equidad e igualdad de oportunidades” (título I, capítulo 3, inciso
d). Asimismo, se sostiene que entre los derechos y garantías fundamentales
de sus miembros de la institución se encuentran: “el respeto irrestricto por los
derechos humanos” y “el acceso y permanencia de sus integrantes” (Título
95

Programa de inclusión, apoyo y acompañamiento de las trayectorias formativas de los estudiantes guaraníes de la Provincia de Misiones para la Educación Superior.
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registros de inscripción y deserción podemos percibir que estos estudiantes
tienen escasas chances de mantenerse dentro del sistema educativo superior
y que su ingreso y permanencia plantea diversos problemas (Nuñez, 2012),
pues “las posibilidades de aprendizaje e incorporación de un conocimiento
específico altamente valorado en el campo universitario implica no sólo el
paso por el sistema educativo formal sino también la incorporación de esquemas de percepción y apreciación incorporados en ámbitos familiares y
extraescolares” (Nuñez, 2012, p. 60).
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II, derechos y garantías - a y c). Por otro lado, corresponde a sus miembros:
“contribuir a la creación y consolidación de un clima de convivencia entre y
dentro de sus claustros, adoptando conductas de tolerancia y respeto por el
disenso y las diferencias” (Título II, obligaciones - b). Finalmente, en relación
a la Acción Social, se deja asentado en el capítulo 4, Art. 22 que: “La UNaM
organiza un sistema de asistencia y promoción social para los estudiantes con la
finalidad de garantizar los principios de equidad e igualdad de oportunidades”.
En este sentido, siguiendo los lineamientos postulados por la institución, éste programa apuntaba a dar respuesta a la demanda de los guaraníes
de acceso a la educación de nivel superior (universitaria, terciaria e ISFD)
y tenía como objetivos contribuir al aumento de la matrícula de estudiantes
guaraníes, mejorar el rendimiento académico, el índice de permanencia y
egreso, para finalmente poder avanzar sobre el propósito de fondo: revalorizar
la cultura guaraní a través de su propia población y generar una masa crítica
de profesionales que puedan ejercer de manera formal (avalados por el sistema que sistemáticamente los excluye) el control de los procesos educativos,
de transformación cultural y lingüística por los que atraviesa su pueblo. La
novedad de este Programa residía en que no estaba limitado al espacio de la
UNaM, sino que estaba destinado a todos los Institutos de Educación Superior
(IES) de Misiones, tanto privados como estatales, donde existiera matrícula
de estudiantes guaraníes. Asimismo, una segunda instancia estaba planificada
para, en convenio con el Instituto de Política Lingüística del Ministerio de
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, brindar títulos
que serían expedidos por la UNaM para los ADIs y de esta manera poder
salvar las diferencias estructurales que viven, en relación a los docentes con
los que comparten el aula, que se puede percibir ya desde su denominación
como “auxiliares”. La otorgación del título docente en cultura guaraní, estaría
antecedida por un proceso evaluativo que realizarían un grupo de ancianos96
de las comunidades guaraníes. Sin embargo, esta etapa no llegó a concretarse
y el Programa funcionó únicamente durante el período lectivo 2015.
El acompañamiento a estas/os estudiantes consistió en la aplicación
de un sistema de tutorías académicas rentadas, brindadas por estudiantes
avanzados o egresados de la carrera e institución donde estuviera inscripto el
estudiante y elegidos mediante un proceso de evaluación de curriculum vitae
y entrevista. Asimismo el Programa brindaba becas de apoyo económico para
los estudiantes guaraníes.
96

A quienes en la cultura guaraní se les otorga mucha importancia, por ser considerados los portadores de
las bellas y sabias palabras que se van aprendiendo en el transcurso de la vida y perfeccionando de camino
a la vejez (Larricq, 1993; Arce, 2011).
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Para que la participación de los estudiantes guaraníes, en las reuniones
de toma de decisiones del Programa, se vea garantizada se instaló el rol de
“representante” [titular y suplente] elegidos por el grupo total de estudiantes
guaraníes. Los representantes llevaron adelante la tarea del armado de una
lista de carreras, que los miembros de las comunidades guaraníes consideraban como prioritarias, para ser difundidas a través de videos de promoción
donde ellos también participaron, tanto en el armado del guión como en la
actuación y traducción.
En el 2015, período en el que funcionó el programa, la matrícula de
inscripciones aumentó a 42 estudiantes en diferentes IES de la Provincia.
Específicamente en la UNaM se inscribieron 9 estudiantes: 2 en la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales [y pudieron continuar sus estudios otros
dos jóvenes que ya se encontraban en la institución], 4 en la Escuela de enfermería, 2 en la Facultad de Artes y uno en la Facultad de Ciencias Forestales
con sede en el Departamento de San Pedro - Misiones.
En Misiones existen otros programas de apoyo destinados a mejorar
las condiciones de ingreso al sistema educativo superior para los guaraníes,
entre ellos el que compartía algunos puntos en común era el Programa de
Innovación Tecnológica Productiva de los Pueblos Originarios (PITPPO) del
Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), el cual
trabajó durante su primer año de ejecución con la colaboración del Programa
“Jaguata pavẽ Ñemboeapy” de la UNaM.
Este programa de pasantías del CEDIT consiste en una beca económica
mensual, por un período anual y con posibilidad de renovación, y requiere la
presentación de una propuesta o plan de trabajo para ser desarrollado en sus
comunidades o que tenga inferencia en problemáticas que presenta la población guaraní. En su primer año de ejecución se realizó un corto audiovisual,
con la participación de la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) de la UNaM,
para mostrar la puesta en práctica del programa y como fue recibido por los
destinatarios. Al no contar con tutores disponibles durante su primer año
de ejecución [pues este programa no contemplaba el pago por tutorías] que
pudieran realizar la tarea de seguimiento y, al haber estudiantes pasantes que
se encontraban lejanos a la ciudad de Posadas [que es donde se encuentra la
sede del CEDIT], no se pudo realizar un seguimiento riguroso por parte de
la institución, y no todos las propuestas presentadas fueron llevadas adelante
efectivamente; porque para poner en acción este tipo de tareas, se requiere de
conocimientos acerca de elaboración de proyectos, realización de diagnósticos,
metodología de intervención comunitaria, etc.
Este año la convocatoria ha cambiado, se realiza al igual que los demás
llamados de beca que genera el CEDIT a través de una plataforma virtual y,
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entre otros requisitos necesarios, establece la incorporación de un/a director/a
y co-director/a que apruebe el plan de trabajo. Es decir, se han incorporado una
serie de requisitos que han ajustado la oportunidad de acceder a las pasantías
y, aunque aún es muy pronto para evaluar sus resultados, podrían disminuir
la cuota de estudiantes pasantes guaraníes.
Se considera que este tipo de acciones, repercuten de manera positiva
en la población destinataria en cumplimiento de los derechos que citamos en
la primera parte de este escrito. Sin embargo, es necesario que se generen
las condiciones para que puedan perdurar con continuidad y que se lleve el
debido seguimiento de los programas para generar un impacto más profundo
e inclusivo. Por otro lado, la ampliación del acceso a la educación, y en especial a la educación superior, a través de Programas y Planes no garantiza
plenamente este derecho. Pues estas iniciativas se desarrollan en un contexto
de desigualdad estructural, que propicia la aparición de contradicciones y en
este sentido todavía es un desafío para las políticas estatales y las propias IES.
(Suasnábar y Rovelli, 2016).
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Como resultado de la CRES celebrada en Cartagena de Indias, Colombia
del 4 al 6 de Junio de 2008, organizada por el Instituto Internacional de la
UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC)
y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, surge el documento
titulado: “Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe” (ALyC). Resulta relevante,
por ser no sólo un planteo del estado de situación de la Educación Superior
en ALyC, sino por sus propuestas de avance, de cara a la Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES, París, 2009). Cabe señalar que en 2018,
año del Centenario de la Reforma Universitaria en Argentina, se celebrará en
Córdoba (UNC) la próxima CRES.
En su Declaración, la CRES 2008 establece que: “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber
del Estado. Esta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe
jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región”
(CRES, 2008, p. 9).
El balance llevado a cabo por los representantes de Instituciones de
Educación Superior (IES) de ALyC buscó en primer instancia visibilizar
problemáticas comunes tendientes a generar y/o fortalecer políticas públicas
que refuercen el compromiso social de una Educación Superior inclusiva, con
mayor cobertura, calidad y equidad, siendo capaces de promover alternativas
e innovaciones en las propuestas educativas, en la producción y transferencia
de conocimientos y en la establecimiento y fortalecimiento de alianzas entre
gobiernos, sector productivo, organizaciones de la sociedad civil, organismos
de ciencia y técnica e IES (CRES, 2008, p. 10).
La CRES 2008 no desconoce los avances alcanzados en materia de
reconocimiento de derechos y normativas que amparan a amplios colectivos
de poblaciones desfavorecidas en materia de derechos educativos – entre
otros; sin embargo, es enfática respecto a los desafíos a afrontar, que de no
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Extracto del Informe de Avance de la investigación “Los Mbya-Guaraní en la Educación Superior. Ser y
permanecer en la Universidad” correspondiente a la beca doctoral del CONICET.
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La Educación Superior como bien público social se enfrenta a corrientes
que promueven su mercantilización y privatización, así como a la reducción del apoyo y financiamiento del Estado. Es fundamental que se
revierta ésta tendencia y que los gobiernos de América Latina y el Caribe
garanticen el financiamiento adecuado de las instituciones de Educación
Superior públicas y que estas respondan con una gestión transparente. La
educación no puede, de modo alguno, quedar regida por reglamentos e
instituciones previstas para el comercio, ni por la lógica del mercado. El
desplazamiento de lo nacional y regional hacia lo global (bien público
global) tiene como consecuencia el fortalecimiento de hegemonías que
existen de hecho” (CRES, 2008, p. 13).
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La Educación Superior proporcionada por el Estado, de acceso libre y
gratuito, forma parte de las conquistas de la Reforma Universitaria de 1918.
Es a partir de entonces que comienza a considerarse el derecho a la educación
superior como un derecho asequible a todos los ciudadanos99; y que a pesar
También lo hacen: [...] la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Étnicas, Religiosas
y Lingüísticas, la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, la Convención de la
UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, la Declaratoria
de Naciones Unidas de la Segunda Década de los Pueblos Indígenas 2005-2015, y la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (Mato, 2015, p. 4; Ramírez Bonilla, 2014).
“[…] Nuestro régimen universitario -aún el más reciente- es anacrónico. Está fundado sobre una especie
del derecho divino: el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en
él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar
contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático
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ser atendidos, solo ampliarán las diferencias, desigualdades y contradicciones que impiden el crecimiento de ALyC. En materia de derechos y políticas
públicas orientadas a la escolarización indígena, la Argentina por ejemplo
comenzó mucho después que otros países de la región. Actualmente, en la
constitución de quince países latinoamericanos, se reconocen los derechos de
idioma, educación e identidad entre otros (Mato, 2015). Además, como señala
dicho autor, son catorce los países que han adherido y ratificado el Convenio
N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al hacerlo se
encuentran obligados a acatar sus regulaciones. El Convenio N° 169 de la
OIT no es el único marco normativo que contiene consideraciones respecto
a los derechos educativos de los pueblos indígenas.98
Para la CRES, uno de los principales ejes que dinamizan el tan ansiado
desarrollo es la educación y particularmente la Educación Superior. Luego de
una breve descripción del contexto regional, la CRES declara a la Educación
Superior como un Derecho Humano y Bien Público Social y toma posición
respecto a los reiterados intentos de convertirla en una mercancía:
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[…] resulta imprescindible para la integración a la Educación Superior de
sectores sociales como los trabajadores, los pobres, quienes viven en lugares alejados de los principales centros urbanos, las poblaciones indígenas
y afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, refugiados,
personas en régimen de privación de libertad, y otras poblaciones carenciadas o vulnerables (CRES, 2008, p. 14).
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Seguidamente, se encuentra uno de los acápites quizás más citados de
la CRES 2008, donde señala que el reto para las IES “[…] no es sólo incluir
a indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas
en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a éstas
para que sean más pertinentes con la diversidad cultural […]” (Ibíd).
En las páginas subsiguientes refiere al Plan de Acción, con recomendaciones a gobiernos e IES instándolos a implementar políticas de inclusión
de género, etnias y grupos culturales diversos, personas con discapacidad y
personas privadas de su libertad, personas de escasos recursos, refugiados y
otras poblaciones vulnerables. A su vez señala la necesidad de implementar
acciones afirmativas para la inclusión y permanencia de estos grupos en el
sistema universitario. Cabe señalar que a pesar de la coherencia y pertinencia
de determinadas políticas públicas, éstas muchas veces no reciben suficiente
apoyo, cuando requieren de continuidad y políticas distributivas que las complementen (Paladino e Czarny, 2012). El principal desafío para la mayoría
de las IES, que en la Argentina pueden considerarse “convencionales”100 es
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de estar presente en la Constitución Nacional y en una importante batería de
normas y leyes, no ha pasado de ser, por mucho tiempo más que un “derecho
declarativo” (Rinesi, 2015). Respecto a normativas que regulen la educación
superior, aún regida por la Ley de Educación Superior (LES 1994, N° 24.521)
con una modificatoria resiente (noviembre de 2015) y una anexa, la Ley de
Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de
Educación Superior, y aun siendo necesario avanzar en un sentido propiamente
intercultural, la Argentina posee un sistema público único en ALyC.
Respecto a su “Cobertura y Modelos Educativos e Institucionales” la
CRES insta a las Instituciones de Educación Superior (IES) a crecer en la
diversidad, flexibilidad y articulación para garantizar el acceso y permanencia
con calidad y en igualdad de condiciones y sostiene:

100

y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes […]” (Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, 21 de junio de 1918).
Recuperado el 05 de septiembre de 2017 de https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/manifiesto-liminar.
Por contar con Programas de “inclusión de individuos” indígenas como estudiantes en IES “convencionales” [el adjetivo “convencionales” se usa para distinguir a universidades y otras IES que no han sido creadas
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pasar efectivamente del “diálogo de saberes, a la construcción de modalidades
sostenibles de colaboración intercultural” (Mato, 2016).

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES, 2009)

são

En lo que concierne a la inclusión de indígenas en la educación superior, el
ítem 39 del documento es taxativo: Los sistemas de conocimiento indígenas
pueden ampliar nuestra comprensión de los nuevos problemas; la educación superior debería establecer asociaciones de mutuo beneficio con las
comunidades y las sociedades civiles, con miras a facilitar el intercambio
y la transmisión de los conocimientos adecuados (CMES, 2009, p. 6).

para responder a las necesidades y demandas de los pueblos indígenas o afrodescendientes] (Mato, 2015,
p. 6-11), coord., 2008, 2009a, 2009b, 2012).
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Los debates y discusiones en torno a esta conferencia generaron el
documento “La nueva dinámica de la educación superior y la investigación
para el cambio social y el desarrollo”, celebrada del 5 al 8 de julio de 2009 en
Sede de la UNESCO en París. Enfatiza, como en los documentos regionales,
el carácter de bien público y estratégico de la Educación Superior y señala
según la experiencia del decenio anterior a 2009, “la educación superior y la
investigación contribuyen a erradicar la pobreza, a fomentar el desarrollo sostenible y a adelantar en la consecución de los objetivos de desarrollo acordados
en el plano internacional” (CMES, 2009, p. 2). Así también señala, respecto
a la Responsabilidad Social de la Educación Superior, el deber de asumir el
liderazgo en materia de generación de conocimientos de alcance mundial
para afrontar los nuevos desafíos mundiales como la seguridad alimentaria,
el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías
renovables y la salud pública (CMES, 2009).
En cuanto al Acceso, Equidad y Calidad, enfatiza en que la equidad no
está dada solamente por la garantía del acceso, es requerida la participación y
conclusión con éxito en los estudios al tiempo de garantizar el bienestar de los
estudiantes; además del acompañamiento económico y educativo, principalmente a los estudiantes que provienen de comunidades pobres y marginadas.
En cuanto a la cooperación internacional, regionalización y mundialización,
destaca que debería basarse en la solidaridad y el respeto mutuos, como
también en la promoción de valores del humanismo y el diálogo intercultural
y que tal cooperación debiera fomentarse a pesar de la recesión económica
(CMES, 2009, p. 4).
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El documento pone énfasis en la situación al respecto de África y hace
referencias a las Conferencias Regionales del continente, como así también
hace hincapié en la necesidad de promover el acceso en igualdad de género
a la educación superior. El mismo concluye con un llamamiento a la acción
a los Estados Miembros y a la propia UNESCO, a fin de dar un seguimiento
eficaz de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior para pasar de
las palabras a la acción concreta.

Programas Nacionales de Becas destinados a equiparar las
condiciones de acceso a la educación superior
Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PRO.GRE.SAR)

ra

Este Programa fue creado por Decreto 84/2014, a fin de generar oportunidades de inclusión social y laboral para jóvenes entre dieciocho (18) y veinticuatro
(24) años de edad inclusive, con el objeto de finalizar la escolaridad obligatoria,
iniciar o facilitar la continuidad de una educación superior y realizar experiencias
de formación y/o prácticas en ambientes de trabajo. El Programa establece como
Titulares de derecho a quienes acrediten estar inscriptos o asistan a instituciones
educativas habilitadas, y que al momento de la solicitud:

a re

Sean desocupados o trabajadores formales en relación de dependencia, o
trabajadores de temporada con reserva de puesto de trabajo o se desempeñen en la economía informal o sean monotributistas sociales o trabajadores del servicio doméstico o titulares de la Prestación por Desempleo ó
autónomos ó monotributistas o perciban una jubilación o pensión o una
pensión no contributiva nacional, provincial o municipal o sean titulares de
la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo para Protección Social.
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a)
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Estableciendo en sus artículos 6° y 7° las incompatibilidades para la percepción del estipendio siendo la percepción de pensiones contributivas o planes
sociales, nacionales o municipales superiores al salario mínimo vital y móvil.
Si bien este programa no establece ni menciona ningún tipo de cupos
prioritarios o por pertenencia étnica, los estudiantes indígenas pueden optar
por percibir la ayuda económica que otorga este programa o bien solicitar
otros tipos de programas más específicos como:
b)

Programa Nacional de Becas Universitarias

Este programa tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades
en el ámbito de la educación superior, a través de la implementación de becas
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para cursar estudios universitarios que facilite (o posibilite) el acceso, permanencia y egreso de alumnos de escasos recursos económicos. Estableciendo
grupos prioritarios siendo los alumnos que pertenezcan a una comunidad de
pueblos originarios o que posean algún tipo de discapacidad.101
Programa Nacional de Becas Bicentenario
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c)

par

Estímulos Económicos para Pueblos Originarios del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD)

são

Se trata de ayuda económica destinada a estudiantes pertenecientes a
comunidades indígenas que opten por la formación en docencia, estimulando
la continuidad en estudios superiores. Desde el programa se señala ser una
línea de becas que “que promueve la igualdad de oportunidades y facilita el
ingreso, la permanencia y el egreso a las carreras docentes”.103
101
102
103

La misma es gestionada a través del portal oficial Ar.Bec. Recuperado el 28 de agosto de 2017 de http://
argentinabeca.educacion.gob.ar/.
Acceso a la Resolución aquí: https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/Res-SPU-4454-17.pdf Consultado
el 05 de septiembre de 2017.
La misma es gestionada a través del portal oficial Ar.Bec (http://argentinabeca.educacion.gob.ar/) cuya
función es la de concentrar las líneas de becas existentes en el Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación y otros organismos del Estado. Consultado el 28 de agosto de 2017 .
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El mismo está destinado a motivar el ingreso a carreras universitarias o
tecnicaturas “consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país” incentivando a los estudiantes a la permanencia y culminación
de sus estudios de grado y tecnicaturas. Las áreas consideradas prioritarias
son las “vinculadas a las ingenierías, ciencias aplicadas, ciencias naturales,
ciencias exactas, ciencias básicas y enfermería, en Universidades Nacionales/
Provinciales, Institutos Universitarios e institutos de gestión pública reconocidos por el INET [Instituto Nacional de Educación Tecnológica]”. Al igual
que el programa PNBU establece grupos prioritarios considerando a los estudiantes que acrediten pertenecer a una comunidad indígena o cuenten con
algún tipo de discapacidad.
Recientemente, a través de la Resolución Nº 4454/17 ME-SPU (Ministerio de Educación – Secretaría de Políticas Universitarias) [Boletín Oficial
Nº 33698 [30 de agosto de 2017] se crea dentro de este programa la línea
Becas de Terminalidad para Carreras Estratégicas, teniendo como objetivo
“estimular la graduación de estudiantes de carreras consideradas estratégicas
para el desarrollo productivo y tecnológico del país.”102
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Becas de Pueblos Originarios Nivel Secundario y Nivel Superior o
Universitario (Misiones)
El Gobierno Provincial otorga becas para estudiantes del nivel secundario
y superior de Pueblos Originarios a través de un convenio entre el Instituto
de Políticas Lingüísticas (dependiente del Ministerio de Cultura, Educación,
Ciencia y Tecnología de la Provincia), el Instituto Provincial de Lotería y
Casinos Sociedad del Estado (IPLyC.SE) y la Tarjeta Natural (Consorcio
público–privado, conformado por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Misiones y MP Hogar S.A). Las mismas consisten en
ayuda económica a través de la tarjeta, con un monto aproximado de $1.300
a lo largo del ciclo lectivo. La única condición para el mantenimiento del
beneficio, según el programa, es la permanencia en el sistema educativo. En
última instancia, fin que perseguiría la beca estímulo.
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Hernán Vidales
Carolina Lelia Schewe
Mariela P. Canteros
Noelia Dormond
Romina Hillebrand

ra

Existe una tendencia mundial orientada a lograr que las universidades
sean capaces de incluir a estudiantes de sectores sociales, que hasta ahora
no realizaban estudios universitarios, su permanencia/egreso del sistema y
la calidad de su formación. Un ejemplo de ello, para América Latina, es lo
establecido en la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación
Superior (CRES) celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) del 4 al 6 de
junio de 2008:

a re

Se deben promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es sólo incluir a
indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas
en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a
éstas para que sean más pertinentes con la diversidad cultural. Es necesario
incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de
valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas,
planes y programas del sector.
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En un seminario organizado por el IEC-CONADU, Francisco Tamarit,
coordinador del encuentro señalaba, refiriéndose a las universidades:
Estas instituciones [...] a las cuales accedemos pocos, que tanto prestigio
nos dan, que nos permiten mejorar nuestras condiciones de trabajo y de
vida, no son en América Latina el instrumento emancipador y liberador
que a veces nosotros mismos nos creemos. Lejos de eso, en la historia de
América Latina, la universidad, pública y privada, ha sido un bastión de
las élites […] (Tamarit, 2017).
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a una formación universitaria de calidad.
a disponer de condiciones para la permanencia en el sistema
universitario.
a contar con medios que aseguren el egreso, en tiempos razonables.
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•
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La UNESCO define a la educación inclusiva del siguiente modo “es una
aproximación de desarrollo a partir de la búsqueda de atender las necesidades
de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con especial énfasis en
aquellos que son vulnerables a la marginalización y la exclusión.” (UNESCO,
2006, s/n). En ese marco, presentaremos los antecedentes.
Una de las miradas posibles, en relación con la inclusión de sujetos
portadores de discapacidad en la universidad puede ser el Modelo Social de
la Discapacidad. Según Schewe:
La propuesta del Modelo Social de la Discapacidad implica que las barreras
sociales con las que se enfrentan las personas con discapacidad para acceder
a las mismas oportunidades que las demás, sean identificadas y atendidas
en sus entornos de desarrollo. Algunos autores sitúan los comienzos del
modelo a fines de la década de los años sesenta; Palacios (2008) afirma que
‘En las sociedades occidentales, durante la mayor parte del siglo veinte,
la discapacidad venía siendo considerada como un cuerpo o una mente
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En los últimos años, la denominada “educación inclusiva” se instaló en las
agendas oficiales pasando a ocupar un lugar predominante en los lineamientos
y discursos políticos actuales. Sin embargo, más allá del marco normativo
vigente (Convención Internacional N26.378/08 sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, Ley Nacional N 24.314/94 sobre accesibilidad de
Personas con Movilidad Reducida y Ley Nacional 25.573/02, modificatoria
de la Ley de Educación Superior) nos permitimos preguntar ¿cómo y con qué
criterios se desarrollan las acciones tendientes a lograr la plena incorporación de
personas portadoras con discapacidad en el ámbito de la educación superior?¿
cómo se desarrollan y llevan adelante estos procesos en el ámbito específico
de la educación superior en la Provincia de Misiones; y específicamente en la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM? ¿Qué elementos
operan como facilitadores del ingreso y la permanencia de estos estudiantes
en la actual vida universitaria?
Se trata de indagar acerca de cómo las instituciones públicas de Educación
Superior (IES) están contribuyendo, no solamente a la democratización de
acceso al nivel universitario (y particularmente de los estudiantes portadores
de discapacidad), sino además:
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defectuosa, [...] implicaba una tragedia personal para las personas afectadas y un problema para el resto de la sociedad’ (Palacios, 2008, p. 105).
A partir de los postulados del modelo, se han generado instrumentos
normativos y leyes internacionales que regulan el derecho a la educación
de las personas con discapacidad en aquellos espacios que ellos mismos
y sus familias consideren adecuados (Schewe, 2017, p. 60).
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Seda (2014) analiza el acceso a la educación universitaria a partir del incumplimiento de las normativas respectivas. La metodología utilizada, permite
un acercamiento a las barreras que se presentan en cada caso, visibilizando
al estudiante con discapacidad como alguien que “está en los márgenes de
la institución universitaria y queda invisibilizado por su baja adecuación al
estereotipo de estudiante o profesional proyectado” (Seda, 2014, p. 92).
Ocampo (2014) analizó “cuáles de las principales barreras a la inclusión,
se constituyen como cuerpos de violencia simbólica o bien; como sistemas
de resistencia y relegación, al interior de las universidades” (Ocampo, 2014,
p. 227). La investigación realizada desde una perspectiva comparada, entre
docentes y estudiantes, de dos universidades privadas, ubicadas en Santiago de
Chile, aporta reflexiones sobre cuáles serían las condiciones para lograr que la
universidad se transforme en un espacio inclusivo para todos los estudiantes.
Yarza, Rojas y López (2014) en su investigación “La participación de
personas con discapacidad en la reforma a la educación superior en Colombia:
un acercamiento político, social y pedagógico” se han propuesto “conocer,
comprender, analizar y reflexionar sobre la participación política de los estudiantes universitarios con discapacidad y los espacios y mecanismos que
se generaron para propiciar dicha participación en el proceso de reforma a la
ley de educación superior en Colombia” (Yarza, Rojas y López, 2014, p. 35).
Mencionan que la universidad es un espacio fundamental para el ejercicio de
la ciudadanía y que, a partir del proyecto de investigación de corte cualitativo,
lograron reflexionar -con los participantes- en la relación educación-política
discapacidad, como punto de ruptura con el discurso hegemónico- normalizador.
El trabajo de Rosalba Maingon Sambrano (2007), analiza las características de los estudiantes con discapacidad en la Universidad Central de Venezuela,
de acuerdo a las dimensiones personal-familiar, educativa, deportivo-cultural,
social y económica, mediante una encuesta, que tuvo como referencia, a 67
estudiantes durante el período 2004-2005. Parte de sus conclusiones refieren
a la importancia que adquieren los servicios de biblioteca, comedor, servicio
social y de salud que provee la Organización de Bienestar Estudiantil para
estos estudiantes así como la necesidad de generar espacios de apoyo específicos y una ayuda económica.
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Castellana y Salas (2005) abordan el estudio de las necesidades de estudiantes y docentes en las aulas universitarias de diferentes universidades
de España. El objetivo de dicho trabajo consistió en poner de manifiesto
las dificultades de ambos actores (docentes universitarios y estudiantes con
discapacidad) en el contexto áulico, colaborando con el análisis de las reflexividades de profesores y alumnos.
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El marco legal y normativo, en relación a la inclusión de sujetos con
discapacidad a la universidad en el ámbito nacional, es resultado de un largo
proceso que comprende adhesiones y ratificaciones a/de diferentes tratados
internacionales. Podemos mencionar entre ellos a la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) (en adelante CDPCD),
ratificada por el Congreso de la Nación en mayo de 2008, la cual tuvo como
propósito fundamental “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respecto de
su dignidad inherente” (Art.1).
Esta convención resulta un antecedente de considerable importancia,
por dos motivos. En primer lugar porque promueve un cambio de paradigma,
pues al definir a las personas con discapacidad como “…aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Art.1)
focaliza, en relación con la discapacidad, como producto de la interacción
con diversas barreras. En este sentido “…modifica la construcción discursiva de la discapacidad, considerada ahora como resultado de las relaciones
entre sujetos y sociedad más que como atributo individual de cada persona”
(Pérez, Camún y Olmos, 2015, p. 15). Y en segundo lugar porque “establece
obligaciones a los Estados-parte e instituye garantías para su cumplimiento”
(Acuña y Goñi, 2010, p. 135).
En referencia a la cuestión específica de la educación, la convención
establece en el Inciso 1 del Artículo 24 que:
[…] los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y
sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán
un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza
a lo largo de la vida […].
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Y finalmente exhorta a los Estados a asegurar:
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[…] que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación
superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje
durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con
las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes
razonables para las personas con discapacidad. (Inc.5 Art.24).
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En nuestro país, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 promulgada el
27 de diciembre de 2006, en el capítulo VIII, define a la Educación Especial
como “la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la
educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en
todos los niveles y modalidades del sistema educativo” (Artículo 2). Además,
se establece que la Educación Especial se rige por el “principio de inclusión
educativa”, (Inciso n, Artículo 11) entendido como “la atención educativa en
todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la
educación común”. La normativa afirma, además, que la responsabilidad de
garantizar la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los
niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona, corresponde
al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación, Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se menciona, por otra parte, en el marco de la articulación de niveles
de gestión y funciones de los organismos competentes, la aplicación de la
Ley N° 26.061 “de protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes” para articular acciones, procedimientos y recursos a fines de
identificar tempranamente las necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo, con el objeto de “darles la atención
interdisciplinaria y educativa para lograr su inclusión desde el Nivel Inicial”.
En el Artículo 44 de dicha ley, se hace mención a las medidas necesarias para

são

[…] asegurar el derecho a la educación, la integración escolar y favorecer
la inserción social de las personas con discapacidades, temporales o permanentes […]:
a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a
los saberes tecnológicos, artísticos y culturales.
b) Contar con el personal especializado suficiente que trabaje en equipo
con los/as docentes de la escuela común.
c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del
currículo escolar.
d) Propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de
toda la vida
e) Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares.
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Se plantea además que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, creará las instancias institucionales y técnicas necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más
adecuada de los/as alumnos/as con discapacidades, temporales o permanentes,
en todos los niveles de la enseñanza obligatoria, así como también las normas
que regirán los procesos de evaluación y certificación escolar. Asimismo, establece mecanismos de articulación entre ministerios y otros organismos del
estado que atienden a personas con discapacidades, temporales o permanentes,
para garantizar un servicio eficiente y de mayor calidad.

Aprobada el 13 de octubre de 2011, plantea como política de la modalidad, la articulación con los diferentes niveles y otras modalidades del sistema
educativo para asegurar una cultura inclusiva en todas las instituciones educativas. Coherente con este marco, el Plan Nacional de Educación Obligatoria
(Resolución del CFE Nº 79) señala:
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Mejorar la calidad implica colocar la enseñanza en el centro de las preocupaciones y desafíos de la política educativa, a los efectos de garantizar
el derecho de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos a acceder a los
conocimientos necesarios para la participación en la vida de manera crítica y transformadora. Esto supone desarrollar políticas que tengan como
preocupación las propuestas que la escuela ofrece, no sólo en términos
de contenidos sino también respecto de los procesos de transmisión, las
formas de organización así como las condiciones pedagógicas y materiales
en que tiene lugar. Producir mejores condiciones para el cotidiano escolar tanto para alumnos/as como para docentes implica una preocupación
por los modos en que es posible verificar la igualdad en el acceso a los
conocimientos para todos los niños, jóvenes y adultos (Consejo Federal
de Educación, 2011).
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Se definen en el documento los lineamientos, compromisos, dimensiones,
articulaciones y recursos para:
1. La modalidad Educación Especial
1.1. Los marcos normativos y el sistema educativo
1.2. La modalidad Educación Especial en la Ley de Educación Nacional
1.3. La inclusión, una definición política para garantizar el derecho a la
educación
1.4. Las personas con discapacidad, sujetos de derecho
2. Políticas de la Modalidad
2.1. El gobierno de la modalidad
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La inclusión se presenta en el documento, enmarcada en los planteos de
la Ley de Educación Nacional como
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[…] un concepto político cuya centralidad instala un enfoque filosófico,
social, económico y especialmente pedagógico para la aceptación y la valoración de las diferencias en una escuela que es de todos/as, para todos/as
y para cada uno/a; la definición de políticas que protejan el interés superior
de los/as niños/as y adolescentes; el desarrollo del sentido de comunidad,
solidaridad y pertenencia plural; la promoción de las alfabetizaciones
múltiples; el aprendizaje constructivo y la valoración de las capacidades
de todos/as los/as estudiantes; una cultura educativa en la cual todos/as
se sientan partícipes (Ídem).
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2.2. Las escuelas, los equipos docentes y los equipos técnicos educativos
3. La Educación Especial y los niveles educativos
3.1. Nivel Inicial
3.1.1. Atención a la primera infancia (0 a 3 años)
3.1.2. Atención a la infancia de 4 y 5 años
3.2. Nivel Primario
3.3. Educación para Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad
3.4. Educación Permanente para Adultos con Discapacidad
3.5. Formación Docente
4. La Educación Especial y otras modalidades del sistema educativo
4.1. Educación Técnico Profesional
4.2. Educación Artística
4.3. Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
4.4. Educación Rural
4.5. Educación Intercultural Bilingüe
4.6. Educación en Contextos de privación de libertad
4.7. Educación domiciliaria y hospitalaria

são

A su vez, y de suma trascendencia para el tema que nos ocupa, la Ley
Nacional 25.573 que introdujo modificaciones a la Ley de Educación Superior,
tuvo como objetivo contribuir a eliminar las barreras en las universidades e
instituciones de formación superior. En este sentido, en su Artículo 2 queda
expresado que el Estado “deberá garantizar la accesibilidad al medio físico,
servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes, para
las personas con discapacidad”. De la misma forma, en el Artículo 28 (inciso
a) se pone de manifiesto “formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad,
espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad
social, atendiendo a las demandas individuales, en particular de las personas
con discapacidad, desventaja o marginalidad, y a los requerimientos nacionales y regionales”.
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Ana Paula Caetano
Benedita Lima
Catarina Sobral
Isabel Pimenta Freire
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a re

ra

A atual Universidade de Lisboa (ULisboa) foi criada em julho de 2013,
resultando da fusão da Universidade Técnica de Lisboa e da Universidade de
Lisboa e é constituída por 18 escolas, tendo mais de 100 unidades de investigação, cerca de 50 000 estudantes 4.000 professores, 2.500 funcionários não
docentes. As principais áreas de atividade da ULisboa são o ensino, a ciência,
a tecnologia e a inovação. A ULisboa ocupa-se da formação nos três ciclos de
estudo do ensino superior, certificando em cursos de licenciatura, mestrado e
doutoramento e tendo ainda outras ofertas formativas de mais curta duração.
A internacionalização é uma das grandes apostas da Universidade de Lisboa,
celebrando múltiplos protocolos e acordos de cooperação, recebendo todos
os anos estudantes estrangeiros ao abrigo de programas de mobilidade – atualmente com cerca de 7000 estudantes internacionais, e estalecendo políticas
próprias que favorecem essa internacionalização.
Recentemente na sessão solene de abertura do ano académico, em 20 de
Setembro de 2017, esta visão de uma universidade cosmopolita, inovadora e
com uma posição de vanguarda nacional foi sublinhada por diversos oradores, nomeadamente pelo reitor agora reempossado, Professor António Cruz
Serra, assumindo-se a importância de continuar as reconhecidas políticas e
práticas de rigor, qualidade e relevância social e científica. Defende-se uma
formação de cidadãos críticos e interventivos, a transferência de saberes para
a sociedade, a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento humano.
Entende-se, para isso, a necessidade de prosseguir e aprofundar as iniciativas
em curso, no sentido de criar oportunidades de cooperação e de desenvolver a
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internacionalização, a interdisciplinaridade, dinâmicas criativas e inclusivas,
lideranças participadas, intervenção no território urbano, entre outras.
O Instituto de Educação (IE) é uma das 18 escolas da Universidade de
Lisboa, realizando atividades de ensino, investigação, atendimento à comunidade e análise de políticas públicas na área da educação e da formação. As
atividades de pesquisa sobre a sociedade portuguesa e as sociedades e culturas
com as quais existem relações históricas constituem uma das suas missões.
Dá-se particular ênfase às áreas da História da Educação, Psicologia da Educação, Política Educacional, Avaliação, Educação de Adultos, Formação de
Professores, Tecnologia em Educação e Didática das Ciências e Matemática.
O IE realiza várias atividades de serviço comunitário, com ênfase em projetos
de intervenção e desenvolvimento curricular e cursos de formação contínua
para professores e outros profissionais.
No IE, no apoio aos estudantes que são o foco deste projeto de investigação, destacam-se dois serviços – o Gabinete de Apoio Psicopedagógico ao
Estudante (GAPE) e o Gabinete de Mobilidade.
O GAPE tem um programa de mentorado no qual forma e supervisiona
um conjunto de estudantes que voluntariamente se ocupam de apoiar os seus
colegas na fase de integração no ensino superior. Entre estes novos estudantes
encontram-se não apenas os que iniciam os seus cursos mas também aqueles
que se encontram em processo de mobilidade.
O Gabinete de Mobilidade apoia as ações de cooperação do Instituto de
Educação com outras instituições, quer através da participação em programas
comunitários, seja pelo estabelecimento de protocolos de intercâmbio. Entre os
vários programas com que opera destaque para o programa ERASMUS, que
oferece aos estudantes e ao pessoal não docente e docente do ensino superior
oportunidades de mobilidade para fins de aprendizagem, estágio ou formação.
A equipa portuguesa de investigação associada ao projeto é constituída
por dez investigadores, a maioria dos quais exercendo docência no Instituto
de Educação – Ana Paula Caetano; Benedita Lima; Carmen Cavaco; Catarina Doutor; Catarina Sobral; Florbela Sousa; Isabel Freire; Marta Almeida;
Natália Alves; Natália Rocha. Trata-se de uma equipe multidisciplinar, com
docentes de mais do que uma área de investigação, entre as quais a Formação
de Professores, a Educação de Adultos, as Políticas de Educação. Neste projeto
a equipe tem dois focos de pesquisa, um centrado na inclusão de estudantes
com deficiência/necessidades educativas especiais (NEE) no ensino superior e outro na inclusão de grupos culturais minoritários no ensino superior
(incluindo estudantes de nacionalidade portuguesa, CPLP – Comunidade de
Países de Língua Portuguesa, e outras nacionalidades, bem como estudantes
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estrangeiros em situação de mobilidade, ao abrigo de programas comunitários
e de protocolos de intercâmbio).
De acordo com as valências dos membros da equipa de investigação
prevemos que haja uma organização em dois subgrupos, segundo estes dois
focos, de modo a que em cada um se desenvolva um trabalho de campo com
recurso a entrevistas de grupo.
Na pesquisa documental entretanto levada a cabo, a informação recolhida
agrega-se em torno destes dois grandes temas, cada um organizado segundo três
dimensões: i) conceitos; ii) políticas de inclusão (nacionais e universitárias);
iii) teses e dissertações de mestrado e doutoramento realizadas em Portugal
sobre inclusão no ensino superior.
Num primeiro ponto deste capítulo e numa perspetiva abrangente, iremos clarificar o conceito de inclusão e apresentar algumas políticas públicas
nacionais e internacionais.
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O conceito de inclusão incorpora dimensões diversas da convivência
humana e está interligado com outros conceitos que lhe são centrais, como os
de direitos humanos e de cidadania. Uma sociedade inclusiva, tal como uma
escola inclusiva, constroem-se através de processos, de práticas e do acesso a
recursos que, opondo-se a qualquer tipo de discriminação negativa, garantem
o usufruto de direitos, como os da igualdade, da equidade ou da justiça, para
todos os seres humanos, independentemente da sua condição. Neste sentido,
a inclusão é um processo de garantia e de construção progressiva dos direitos
humanos consignados em diversos documentos nacionais e internacionais,
como a Constituição da República Portuguesa (2005, 8ª versão), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), a Declaração Universal
dos Direitos das Crianças (ONU, 1959), Convenção sobre os Direitos das
Crianças (UNICEF, 1989) ou a Carta dos Direitos Fundamentais da União
Europeia (2000).
Na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a educação é
assumida enquanto objetivo autónomo – Objetivo 4 do desenvolvimento sustentável (Sustainable Development Goal 4 – SDG4), o qual tem subjacente 3
princípios fundamentais: i) a educação é um direito humano fundamental; ii)
a educação é um bem público; iii) a igualdade de género está intrínsecamente
associada ao direito à educação para todos (UNESCO, 2016). A grande finalidade passa por “assegurar uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.” (Ibid,
p. 4). O SDG4 perspetiva assegurar a igualdade de acesso a todos os níveis
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Inclusion and equity: All people, irrespective of sex, age, race, colour,
ethnicity, language, religion, political or other opinion, national or social
origin, property or birth, as well as persons with disabilities, migrants,
indigenous peoples, and children and youth, especially those in vulnerable situations or other status, should have access to inclusive, equitable
quality education and lifelong learning opportunities. Vulnerable groups
that require particular attention and targeted strategies include persons
with disabilities, indigenous peoples, ethnic minorities and the poor
(UNESCO, 2016, p. 13).
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A criação de um ambiente inclusivo numa escola, concretizador de respostas às necessidades educativas de cada um, nas suas especificidades, é o
garante do direito a uma educação equitativa e um contributo essencial para
a criação de uma sociedade socialmente justa. Neste sentido, os processos
de inclusão são também processos de construção de cidadania e esta exige
participação (UNESCO, 1994; Ainscow, 2005).
Ainscow e César (2006) explicitam cinco dos significados do conceito de
inclusão mais utilizados na literatura científica: 1) inclusão enquanto preocupação com a deficiência e as necessidades educativas especiais; 2) inclusão,
enquanto resposta à exclusão por motivos disciplinares, associada às formas
de acção e reacção disruptivas; 3) inclusão para proporcionar equidade a todos
os grupos vulneráveis à exclusão (barreiras com que alguns grupos se deparam); 4) inclusão enquanto promoção de uma Escola para Todos, enfatizando
a assimilação; 5) inclusão enquanto Educação para Todos.
A educação inclusiva deve ser para todos, respondendo às características,
interesses e necessidades de cada um. Implica, para o efeito, que extravase
o contexto escolar, de modo a promover a prevenção da exclusão social, escolar, profissional e cultural, sentida de modo particular pelas minorias mais
vulneráveis. A inclusão assenta, pois, na participação de todos que, como
assinala Ainscow (2005), deve resultar na reificação, ou seja na produção de
ferramentas, ações e produtos que apoiam e potenciam a participação. Não
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de educação e formação profissional para os grupos vulneráveis, incluindo
pessoas com deficiência, povos indígenas e crianças em situações vulneráveis.
Considera-se, assim, que inclusão e equidade são conceitos indissociáveis.
Na obra A guide for ensuring inclusion and equity in education (UNESCO,
2017), o primeiro encontra-se definido como “o processo que permite ultrapassar barreiras que limitam a presença, a participação e o sucesso dos
aprendentes”(p. 12); e a equidade enquanto “preocupação com a justiça, de
modo que a educação de todos os aprendentes seja vista como tendo igual
importância” (p. 12). Neste sentido, o mesmo documento salienta:
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3. Inclusão de estudantes com deficiência no Ensino Superior
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3.1 Conceito de deficiência
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Em termos gerais, pode dizer-se que o conceito de deficiência pode ser
construído em torno de três modelos principais (Barnes, 1997; Barnes &
Oliver, 1993; CRPG/ISCTE, 2006; Johnston, 1997; Martin, 2005; Smart,
2009; Veiga, 2006):
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basta fazer parte dos grupos ou das organizações e ser simplesmente aceite
ou tolerado. É preciso que todos sejam parte inteira das organizações e da
sociedade a que pertencem, dando o seu contributo de acordo com as suas
possibilidades, participando nos processos de tomada de decisão, nas escolas
como na vida em geral.
A educação inclusiva implica processos continuados de mudança que
rompam com as múltiplas barreiras físicas, sociais, organizacionais ou outras,
que possam impedir a presença, a participação efetiva e o desenvolvimento
de todos os cidadãos, independentemente da sua condição de género, saúde,
cultural, política ou social. A inclusão escolar e social “é uma necessidade
humanitária para o sucesso social de todas as crianças e não só para as crianças
com deficiência, incluindo migrantes, alunos provenientes de outras culturas
e outros grupos sociais marginalizados” (Bloemers, 2003, p. 220). Neste
sentido, a conceito de educação inclusiva integra o de educação intercultural, validando uma educação para todos e potenciando a convivência entre
semelhantes, com as suas diferenças.

par

Modelo médico ou individual – a deficiência é vista como resultado de uma patologia individual, sendo determinada com base no
desvio em relação à norma do funcionamento corporal do ser humano. É associada a tragédia pessoal e as pessoas são vistas como
seres passivos, dependentes e incapazes de contribuírem de forma
útil para a sociedade. São, por isso, segregadas, marginalizadas,
desresponsabilizadas e objeto de reabilitação com vista à reposição
da normalidade. Objetiva-se a adaptação da pessoa ao contexto e
promovem-se mecanismos de compensação das suas incapacidades. Conceito ancorado na visão médica e no poder do progresso
terapêutico e tecnológico.
Modelo social – a deficiência é vista como uma patologia social,
que resulta da falta de condições da sociedade para se ajustar às necessidades de todos os seus membros. As incapacidades individuais
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Esta multiplicidade de conceções determina a utilização de terminologia
variada no campo da deficiência, não existindo uma definição clara e precisa
do termo. Para efeitos de determinação de políticas sociais é atualmente
utilizada em Portugal a terminologia constante da International Classification of Functioning, Disabilities and Health, da responsabilidade da World
Health Organization (OMS, 2004), na qual a deficiência é associada apenas
a problemas identificados nas funções ou nas estruturas do corpo. Contudo,
seguindo a linha de pensamento do modelo biopsicossocial, esta nomenclatura
considera que a deficiência deve ser relacionada com uma panóplia de fatores
pessoais e contextuais que condicionam o funcionamento individual e a vida
em sociedade, de que resulta uma extensa e complexa classificação (OMS,
2004; Rossignol, 2007; Sampaio & Luz, 2009; SNRIPD, 2005), bem como
a necessidade de introduzir transversalidade nas medidas políticas de apoio
às pessoas com deficiência.
3.2 Políticas de inclusão

No que respeita às políticas de inclusão de pessoas com deficiência distinguimos e organizamos este ponto numa sequência que começa por referir,
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resultam das barreiras que lhes são impostas, da falta de oportunidades e estereótipos sociais vigentes. A pessoa com deficiência
é vista como um ser oprimido e segregado por parte da restante
comunidade, sendo necessário estimular a sua autodeterminação.
A deficiência constitui, pois, um problema cultural e uma questão
de direitos humanos. Conceito fundado na visão dos movimentos de
emancipação social das pessoas com deficiência, os quais reclamam
uma identidade coletiva para estas pessoas e a sua integração plena
e igualitária na sociedade a que pertencem.
Modelo relacional ou biopsicossocial – a deficiência é vista como
um produto da interação entre as características individuais e dos
contextos onde o ser humano se move. Trata-se de uma abordagem
holística que tem em conta a diversidade humana, bem como os seus
aspetos subjetivos e situacionais, o que permite conceber a pessoa
com deficiência como um elemento tão incluído na sociedade como
os demais, evitando categorizações e estigmatizações. Trata-se de
uma conceção que apela à aplicação de princípios de equidade e
de justiça social, onde os direitos e deveres de cada um deverão ser
compatíveis com as suas circunstâncias, fomentando a qualidade de
vida de todos sem exceção. Ideia ancorada na abordagem sistémica.
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Relativamente às políticas públicas disponíveis em Portugal para a apoiar
e ajudar a incluir as pessoas com deficiência na sociedade, regista-se a existência de uma grande variedade de programas e medidas abrangendo vários
domínios da vida social, mas que são suportados em legislação dispersa e pouco
concertada104, gerando incongruências e dificultando a sua aplicabilidade prática (Fontes, 2012). Dada a evolução registada ao nível dos conceitos, podem
mesmo permanecer em vigor documentos legais que defendem perspetivas
diferentes de entendimento da deficiência e, por consequência, determinar a
prossecução de objetivos e procedimentos contraditórios.
Ao nível educativo constata-se a incidência em medidas dirigidas a
crianças e jovens até aos 18 anos, com ênfase nos apoios especializados a
alunos com necessidades educativas especiais. Para os maiores de 18 anos
prevê-se o apoio socioeducativo a alunos com deficiência do ensino recorrente
que frequentem o ensino secundário e o cuidado de não serem mencionadas
as suas dificuldades nas pautas de avaliação. Foi também contemplada a possibilidade de reconhecimento, validação e certificação de competências de
pessoas com deficiência (RVCC), a ser realizada, quer em centros específicos
para o efeito, quer na rede geral dos atuais Centros Qualifica. Prevê-se ainda
o acesso destas pessoas aos cursos de educação e formação de adultos, assim
como à formação de curta duração complementar aos processos de RVCC.
Em relação à formação profissional, o acesso das pessoas com deficiência está contemplado na reforma da formação profissional de 2007 e no
Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência
e Incapacidade, o qual prevê a possibilidade de frequência de percursos de
qualificação baseados nos referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações,
de percursos adaptados, mas com dupla certificação, e de percursos alternativos, sem qualificação. Atualmente, este programa é financiado através do
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a nível mais amplo, políticas públicas de apoio às pessoas com deficiência em
Portugal, e que depois afunila para as políticas de inclusão de pessoas com
deficiência no Ensino Superior para, finalmente, desembocar em orientações
políticas da Universidade de Lisboa relativamente a estudantes com Necessidades Educativas Especiais.

104

A este propósito ver estudo efetuado pelo CRPG e ISCTE, onde é efetuado um levantamento dos programas e medidas vigentes à altura da sua publicação: CRPG/ISCTE (2006). Programas e medidas relativos
à deficiência. Vila Nova de Gaia: CRPG. Recuperado de http://www.crpg.pt/estudosProjectos/Projectos/
modelizacao/Documents/Programas_medidas.pdf.
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Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE) – eixo 3 (promover
a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação).
3.2.2 Políticas de inclusão no Ensino Superior
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3.2.3 Orientações Políticas da Universidade de Lisboa
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A Universidade de Lisboa tem o vigor o Regulamento do Estudante com
Necessidades Educativas Especiais, desde 12 de maio de 2016. Trata-se do
Despacho n.º6255/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º91,
de 11 de maio de 2016.
O referido regulamento aplica-se aos estudantes de todos os ciclos de
estudos ministrados pela Universidade de Lisboa. Para beneficiar do apoio
específico previsto no Regulamento o estudante tem de requerer o estatuto de
Estudante com Necessidades Educativas Especiais junto do serviço competente de cada escola, com relatórios ou pareceres fundamentados, que possam
atestar o domínio de dificuldade e a sua gravidade. Preveem-se os seguintes
domínios: visão; audição; capacidade motora; doença crónica; psicológico/
psiquiátrico; dificuldades de aprendizagem; outras condições objetivamente
limitativas com implicações no contexto de ensino-aprendizagem.
A Universidade de Lisboa tem uma Rede de Necessidades Educativas
Especiais constituída por um representante dos serviços centrais, que preside,
um elemento de cada uma das 18 escolas da ULisboa, com competência no
acompanhamento dos estudantes com Necessidades Educativas Especiais,

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

ra

uto

C
visã R
od V
oa

r

Quanto ao ensino superior, a lei que define o seu regime jurídico apenas
menciona que se deve assegurar o apoio necessário aos alunos com necessidades especiais sem mais especificações, sendo o seu acesso promovido
através de contingentes especiais, bem como da possibilidade de atribuição
de bolsas de estudos e de crédito bonificado a estes estudantes. Contudo, o
acesso através destes contingentes está limitado a pessoas com deficiência
física ou sensorial que já tenham sido alvo de apoios especializados durante
o ensino secundário e implica passarem por uma avaliação efetuada por uma
comissão de peritos. Não existe qualquer referência a alunos com necessidades especiais na legislação que regula o acesso ao ensino superior através de
concursos especiais, nomeadamente, no caso dos maiores de 23 anos.
Dado que o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior também
determina que estas gozem de autonomia na forma como trabalham, cada uma
pode adotar estratégias diferenciadas de atuação no apoio que facultam aos
estudantes com deficiência que recebem.
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Centralizar a informação relativa aos assuntos relacionados com
os Estudantes-NEE;
Realizar o levantamento de necessidades relativas a estes estudantes;
Procurar encontrar soluções para os problemas identificados e para
as necessidades de apoio solicitadas;
Proporcionar canais de comunicação rápidos e eficazes entre Estudantes-NEE, docentes, serviços e a direção de cada Escola;
Cooperar com o desenvolvimento de iniciativas que contribuam para
a melhoria das condições de vivência académica, social, desportiva
e cultural dos Estudantes-NEE;
Divulgar a informação pertinente sobre o tema;
Elaborar propostas para a adaptação ou aquisição dos meios necessários à boa concretização do processo de ensino e aprendizagem
dos Estudantes-NEE;
Dar apoio aos docentes no enquadramento e prossecução dos objetivos deste Estatuto;
Promover a inserção no mercado de trabalho dos diplomados com
NEE, através do estabelecimento de parcerias;
Contribuir para a definição de estratégias de apoio aos Estudantes-NEE;
Procurar assegurar a disponibilização de produtos de apoio adaptados, designadamente dispositivos, equipamento, instrumentos,
tecnologia e software, necessários à boa concretização do processo
ensino-aprendizagem, especialmente produzidos para prevenir, compensar, monitorizar, aliviar ou neutralizar qualquer impedimento,
limitação da atividade e restrição da participação;
Procurar apoios externos à Universidade de Lisboa para minorar as
necessidades relativas ao apoio aos Estudantes-NEE.
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até dois representantes dos Serviços de Ação Social da ULisboa e um representante do Estádio Universitário da ULisboa. Esta Rede tem como objetivo
a identificação, disseminação e implementação de boas práticas e a partilha
de recursos para melhorar as condições de frequência e sucesso académico
dos Estudantes-NEE.
Cada uma das 18 escolas da Universidade de Lisboa tem um serviço
responsável pelo acolhimento e acompanhamento de Estudantes-NEE, que
tem as seguintes competências:

No Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, o serviço responsável pela integração e acompanhamento de Estudantes com Necessidades
Educativas Especiais é o Gabinete de Apoio Psicopedagógico ao Estudante
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Para mais informar aceder: http://redenee.ulisboa.pt/wp-content/
uploads/2016/11/Regulamento20NEE.pdf

par

Legislação

Presidência do Conselho de Ministros. (RCM nº 97/2010 de 14 de dezembro). ENDef – Estratégia Nacional para a Deficiência

são

Leis

Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro – Regime Jurídico das Instituições
de Ensino Superior
https://dre.pt/application/file/a/640244
Decretos-Lei
•

Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de Julho – regula os concursos
especiais para acesso e ingresso no ensino superior
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Identificação das necessidades dos Estudantes-NEE;
Encaminhamento para apoios específicos - apoio de pares (através do programa Mentorado); serviços de ação social; outros
mais específicos;
Articulação entre serviços técnicos, serviços de documentação,
serviços académicos e apoios sociais;
Articulação com docentes para adequar os processos de acompanhamento de aulas e de avaliação;
Apoio às famílias na gestão da situação académica dos estudantes;
Apoio e aconselhamento psicológico ao estudante.
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(GAPE). O GAPE é um serviço partilhado do Instituto de Educação e da
Faculdade de Psicologia, que oferece apoio psicopedagógico aos estudantes
dessas instituições. Oferece suporte em 5 fases do percurso académico do
estudante: 1. Divulga a oferta educacional nas escolas secundárias; 2. Apoia
a integração e adaptação de novos alunos; 3. Fornece aconselhamento e
orientação na transição para o 2º ciclo; 4. Ajuda estudantes de graduação e
pós-graduação com sua integração profissional; 5. Promove o seu bem-estar
psicossocial e seu desenvolvimento pessoal ao longo do percurso académico.
O GAPE tem as seguintes competências, nos domínios da inclusão em que
se foca o presente projeto:
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Decreto-Lei nº 290/2009, de 12 de Outubro – cria o Programa de
Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiências
e Incapacidades
Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro – define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico
e secundário
Decreto-Lei n.º 512/99, de 24 de novembro: Crédito bonificado a
estudantes do ensino superior
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Despacho n.º 6255/2016, de 11 de Maio, relativo ao Regulamento do Estudante com Necessidades Educativas Especiais da
Universidade de Lisboa: https://www.ulisboa.pt/home-page/mobilidade/mobilidade-internacional/erasmus_mais_2014-2020/
estudantes-com-necessidades-especiais/
Despacho normativo nº 18/2010, de 29 de Junho – regulamenta
o Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com
Deficiências e Incapacidades
Despacho n.º 29176/2007, de 21 de Dezembro – Regula o acesso
de pessoas com deficiência ou incapacidade ao processo de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC)
adquiridas por via formal, não formal e informal e a outras ofertas
de educação e formação de adultos
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Parecer n.º 1/2017: Parecer sobre estudantes com necessidades
educativas especiais no Ensino Superior. Parecer n.º 1/2017 – Diário da República n.º 34/2017, Série II de 2017-02-16 (Conselho
Nacional de Educação)

Portarias
•
•

são
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par

Pareceres

Portaria n.º 232/2016, de 29 de Agosto – regula a criação e o regime
de organização e funcionamento dos Centros Qualifica
Portaria nº 199-B/2016, de 20 de Julho – aprova o Regulamento
do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior
Público para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2016-2017
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Presidência do Conselho de Ministros. (RCM nº 97/2010 de 14 de
dezembro). ENDef – Estratégia Nacional para a Deficiência.
Presidência do Conselho de Ministros. (RCM 110/2003
de 12 de Agosto). Programa Nacional para a Participação dos Cidadãos com Necessidades Especiais na
Sociedade da Informação.
Presidência do Conselho de Ministros. (Portaria nº 1354/2004
de 25 Outubro). Linha de apoio financeiro ao Programa Nacional
para a Participação dos Cidadãos com Necessidades Especiais na
Sociedade da Informação.
Presidência do Conselho de Ministros. (RCM n.º 112/2012 de 31 de
dezembro). Agenda Portugal Digital (PDF, 312Kb). Contém duas
medidas que envolvem os Cidadãos com Necessidades Especiais:
(1) Promoção da disponibilização e utilização de ebooks (livros
eletrónicos); (2) Definição de uma política de acessibilidade para
os conteúdos e plataformas digitais portuguesas a disponibilizar
na Internet.
Presidência do Conselho de Ministros. (RCM 110/2003
de 12 de Agosto). Programa Nacional para a Participação dos Cidadãos com Necessidades Especiais na
Sociedade da Informação.
Presidência do Conselho de Ministros. (Portaria nº 1354/2004
de 25 Outubro). Linha de apoio financeiro ao Programa Nacional
para a Participação dos Cidadãos com Necessidades Especiais na
Sociedade da Informação.
Presidência do Conselho de Ministros. (RCM n.º 112/2012 de 31 de
dezembro). Agenda Portugal Digital (PDF, 312Kb). Contém duas
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Resolução do Conselho de Ministros nº 173/2007, de 7 de Novembro – aprova a Reforma da Formação Profissional
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Resoluções
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Portaria 135-A/2013, de 28 de Março – regula a criação e organização dos CQEP
Portaria n.º 242/2012, de 10 de Agosto – define o regime de organização e funcionamento dos cursos científico-humanísticos de
nível secundário de educação, na modalidade de ensino recorrente
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Numa pesquisa sobre dissertações de mestrado e teses de doutoramento
identificámos, até à data, um conjunto substancial de trabalhos de investigação
sobre os temas da inclusão e da integração de estudantes com deficiência ou
com Necessidades Educativas Especiais no ensino superior. Nos repositórios
das universidades que analisámos, das 21 dissertações de mestrado pesquisadas
12 foram apresentadas nos últimos 5 anos, relativas ao ensino superior, o que
mostra um interesse crescente nestes temas. No entanto ainda não conseguimos identificar nenhuma tese de doutoramento que verse exclusivamente
sobre a inclusão no ensino superior. De seguida apresentamos uma listagem
bibliográfica dos trabalhos consultados e que poderão ser objeto de análise
numa fase posterior.

Abreu, S. (2013). Alunos com necessidades educativas especiais:
Estudo exploratório sobre a inclusão no ensino superior. Funchal: Universidade da Madeira. Recuperado de http://hdl.handle.
net/10400.13/330
Carvalho, M. C. (2010). Professores de Apoio Educativo – Mediadores? Como? Quando? Lisboa: Instituto de Educação, Universidade
de Lisboa.
Delgado, R. (2014) Serviços para pessoas com deficiência visual
nas bibliotecas universitárias portuguesas. Lisboa: Faculdade
de Letras, Universidade de Lisboa. Retirado de http://hdl.handle.
net/10451/12268
Esteves, D. (2014). Trajetória de participação ao longo da vida
de uma estudante surda: Um estudo de caso. Lisboa: Instituto de
Educação, Universidade de Lisboa. Retirado de http://hdl.handle.
net/10451/17867
Faria, C. (2012) Inclusão de alunos com necessidades educativas
especiais no ensino superior: Estudo exploratório sobre as perceções
dos docentes. Funchal: Universidade da Madeira.

a re

•

ra

Dissertações de mestrado

•

•

•

são

•

par

E
ver dit
o

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

uto

C
visã R
od V
oa
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medidas que envolvem os Cidadãos com Necessidades Especiais:
(1) Promoção da disponibilização e utilização de ebooks (livros
eletrónicos); (2) Definição de uma política de acessibilidade para
os conteúdos e plataformas digitais portuguesas a disponibilizar
na Internet.
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Ferreira, I. (2010). Formação profissional destinada a pessoas com
deficiência visual: um estudo de caso. Lisboa: Instituto de Educação,
Universidade de Lisboa.
Fontes, F. (2006). Deficiência na Infância: políticas e representações
sociais em Portugal. Coimbra: FEUC, Universidade de Coimbra.
Genelioux, M. (2002). Emprego apoiado e satisfação: a perspectiva de pessoas integradas em mercado competitivo de trabalho.
Lisboa: ISPA.
Lima, B. (1999). Reabilitação profissional – que formação? Lisboa:
FPCE, Universidade de Lisboa.
Marçal, T. (2013). Inclusão no ensino superior: retratos de estudantes
com deficiência. Dissertação de Mestrado. Universidade de Aveiro.
Recuperado de http://hdl.handle.net/10773/12456
Marmelo, F. (2010). O processo de reconhecimento, validação e
certificação de competências em adultos com deficiências e incapacidades. Lisboa: Escola Superior de Educação de Lisboa.
Martins, B. (2006). E se eu fosse cego? Narrativas silenciadas da
deficiência. Porto: Ed. Afrontamento.
Moital, D. F. (2013). Ambiente escolar e inclusão. Perspectivas dos
professores. Instituto de Educação, Universidade de Lisboa.
Moleirinho, M. (2013). Contributos para a inclusão digital dos
estudantes com necessidades especiais no ensino superior à distância: Um estudo exploratório. Universidade Aberta. http://hdl.
handle.net/10400.2/2930
Neto, C. (2016). Serviço de apoio à inclusão em eLearning (SAleL):
educação para todos: contributo para a inclusão de cidadãos com
necessidades educativas especiais no ensino superior à distância em
regime de elearning. Universidade Aberta. Retirado de http://hdl.
handle.net/10400.2/5390
Paiva, I. (2016). Inclusão e formação de professores: Estudo exploratório numa instituição do ensino superior em Portugal. Lisboa:
Instituto de Educação, Universidade de Lisboa. Retirado de http://
hdl.handle.net/10451/26513
Pires, L. A. (2007). A Caminho de um Ensino Superior Inclusivo?
A experiência e percepções dos estudantes com deficiência - estudo
de caso. Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana, Universidade
Técnica de Lisboa.
Rodrigues, F. (2015). Universidade inclusiva e o aluno com necessidades especiais: A investigação realizada em Portugal.
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Amado, M. (2012). Hide and seek: normality issues and global discourses on blind school modern projects (late 18th-19th centuries).
Lisboa: Instituto de Educação, Universidade de Lisboa
Capucha, L. (2004). Desafios da pobreza. Lisboa: ISCTE.
Courela, M. (2007). Começar de novo: contributos de um currículo
em alternativa para percursos de vida inclusivos de estudantes adultos. A mediação dos trabalhos de projecto colaborativo desenvolvidos
em educação ambiental. Lisboa: FPCE, Universidade de Lisboa.
Eliseu, M. (2012). Conceções e práticas de educadores de infância
enquanto docentes de educação especial. Universidade de Lisboa.
Espadinha, A. C. (2010). Modelo de atendimento às necessidades
educativas especiais baseado na tecnologia: Estudo de caso centrado em alunos com baixa visão. Lisboa: Faculdade de Motricidade
Humana, Universidade de Lisboa.
Godinho, F. (2010). Uma nova abordagem para a formação em
engenharia de reabilitação em Portugal. Vila Real: UTAD.
Loja, E. (2012). Impacto da incapacitação e do ableismo nas pessoas
incapacitadas em Portugal: “Fado”, cidadania e o eu corporizado.
Porto: FPCE, Universidade do Porto.
Madureira, I. (2012). Tornar-se professor de educação especial
– uma abordagem biográfica. Lisboa: Instituto de Educação, Universidade de Lisboa.
Martins, A. (2008). Indicadores da qualidade de vida nas pessoas
utilizadoras de cadeiras de rodas: uma análise exploratória dos
hábitos de vida, características psicológicas, clínicas, sociodemográficas e relacionadas com tecnologias de apoio. Porto: FPCE,
Universidade do Porto.
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Funchal: Universidade da Madeira. Retirado de http://hdl.handle.
net/10400.13/1159
Santos, E. (2014). Ingresso e permanência de estudantes com NEE no
ensino superior: estudo qualitativo. Aveiro: Universidade de Aveiro.
Traqueia, A. (2015). Inclusão de estudantes com necessidades especiais no ensino superior. Aveiro: Universidade de Aveiro. Retirado
de http://hdl.handle.net/10773/15625
Vieira, M. (2011). Trabalho de projecto: a iniciativa novas oportunidades - uma oportunidade inclusiva. Lisboa: Instituto de Educação,
Universidade de Lisboa.
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Mesquita, M. (2001). Educação especial em Portugal no último
quarto do século XX. Salamanca: Facultad de Educación, Universidade de Salamanca.
Pinto, P. (2012). Dilemas da diversidade: interrogar a deficiência,
o género e o papel das políticas públicas em Portugal. Lisboa:
FCG/FCT.
Santos, M. (2000). Consequências psicossociais, a longo prazo
dos traumatismos crânio-encefálicos. Porto: Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar.
Veiga, C. (2006). As regras e as práticas - factores organizacionais e
transformações na política de reabilitação profissional das pessoas
com deficiência. Lisboa: SNRIPD.
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Distinguimos neste ponto relativo à inclusão de estudantes de grupos
culturais minoritários, as políticas e práticas de inclusão no ensino superior de,
por um lado, imigrantes e minorias étnicas, e por outro lado, de estudantes em
mobilidade, identificando teses de mestrado e doutoramento nestes domínios.
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4.1 Políticas de inclusão de imigrantes e minorias étnicas e
conceitos associados
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Nas últimas quatro décadas, Portugal tornou-se um país cada vez mais
multicultural, fruto dos processos de descolonização a partir de meados dos
anos 70 do século passado e dos movimentos migratórios, designadamente
de cidadãos dos países do Leste da Europa, do Brasil e dos Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), no final do século XX/início do século XXI. Esta realidade sociodemográfica refletiu-se fortemente no sistema
educativo português, primeiro nos níveis de ensino básico e secundário e progressivamente com maior expressão no ensino superior. O prolongamento da
escolaridade obrigatória até ao 12º ano de escolaridade e uma firme política de
integração de todas as crianças na escola, independentemente da sua condição
social, de saúde, género, cultura, ou outra, consignada na Constituição da República Portuguesa e na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86, de
14 de outubro) e regulamentada por diversos diplomas legais posteriores, têm
contribuído igualmente para a diversidade nas escolas de todos os níveis de
ensino, incluindo o ensino superior. Trata-se, portanto, de uma nova realidade
nas escolas portuguesas e muito particularmente nas Instituições de Ensino
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Superior (IES), que passam a acolher cada vez mais estudantes de todos os
grupos sociais e culturais, mais estudantes do género feminino e também mais
estudantes com deficiência.
Em Portugal, existe uma etnia com forte identidade cultural – a etnia
cigana, com cerca de sessenta mil pessoas (ACIDI, 2013). Apesar de os cidadãos de etnia cigana fazerem parte da sociedade portuguesa há cinco séculos,
esta etnia continua a ser discriminada (os ciganos portugueses são dos mais
pobres da Europa), pouco escolarizada e mesmo nas novas gerações com
altas taxas de insucesso escolar. No seguimento do Quadro Europeu para
as Estratégias Nacionais para a Integração dos Ciganos até 2020, segundo
Resolução do Conselho de Ministros nº 23/2013, foi definida a Estratégia
Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (2013-2020) (ACIDI,
2013). Todavia, a inclusão de membros da comunidade cigana nas IES tem
tardado. Em Portugal não existe política de cotas, neste campo, apostando-se
mais nas políticas públicas de apoio e estímulo. De acordo com uma recente
reportagem jornalística (Diário de Notícias, 16/09/2017), este ano foram
concedidas 30 bolsas de estudo (com o valor de mil e quinhentos euros) a
estudantes do ensino superior de etnia cigana, pelo Programa Operacional
para a Promoção da Educação (OPRE/ACM).
No que respeita à mobilidade internacional, Portugal, como país integrante da União Europeia tem vindo a receber estudantes de múltiplas
nacionalidades nas universidades e institutos politécnicos, designadamente
através do Programa Erasmus. No quadro da globalização atual, a mobilidade estudantil alarga-se a estudantes de países de todo o mundo, através de
múltiplos Programas multilaterais de âmbito transnacional105, ou de acordos
bilaterais, designadamente entre os países pertencentes à Comunidade dos
Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP). A título particular, as instituições de Ensino Superior e as suas escolas, ao abrigo da autonomia que lhes
está consignada, também estabelecem convénios e acordos bilaterais com
instituições de diversos países, sendo de destacar os acordos com instituições
de ensino superior dos países de língua oficial portuguesa.
Face a esta nova realidade social e académica, o nosso país, tal como
outros, confronta-se com a necessidade de promover políticas e ações educativas que promovam “o bem-estar de todos os cidadãos numa sociedade
diversa” (CE, 2010, p. 7), combatendo estereótipos, preconceitos, racismo,
mesmo que este se traduza no tradicional mito do “racismo português suave”.
As opções políticas neste campo têm sido bastante consensuais na sociedade
105

Damos como exemplo o Programa Erasmus Mundus, que visa atrair estudantes de outros países para as universidades europeias, que em 2011 atraiu mais de três centenas de estudantes para as IES portuguesas (SEF/
CRUP, 2012), sendo maioritariamente do Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) (SEF, 2012).
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106

Começou por designar-se Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME) e num segundo
momento Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIME). “Tem por missão colaborar
na definição, execução e avaliação das políticas públicas, transversais e setoriais em matéria de migrações,
relevantes para a atração dos migrantes nos contextos nacional, internacional e lusófono, para a integração
dos imigrantes e grupos étnicos, em particular as comunidades ciganas, e para a gestão e valorização da
diversidade entre culturas, etnias e religiões” (Recuperado em 20 de setembro de 2017 de www.acm.pt).
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portuguesa. Em 2002 foi criado um Instituto Público, diretamente tutelado
pelo governo, designado atualmente Alto Comissariado para as Migrações
(ACM)106, que inclui um Observatório das Migrações, responsável pela
avaliação e estudo dessas mesmas políticas e do fenómeno migrações em
Portugal. A política oficial do país segue as orientações da CE, consignadas
em múltiplos documentos oficiais onde se sublinham os valores do interculturalismo e do multilinguismo, designadamente o Livro Branco do Diálogo
Intercultural (CE, 2008), os Handbooks of Integration (2004; 2006; 2010),
enquadrados na Agenda Comum para a Integração, impulsionada pelo Tratado
de Lisboa (CE, 2005).
Entendemos o interculturalismo como uma conceção de gestão da diversidade cultural, que assenta na interação, no exercício de políticas públicas promotoras da cidadania comum e no combate às desigualdades sociais
(Akkari, 2013; Gimenez, 2010). O conceito de interculturalidade que lhe está
associado, “[...] remete para o movimento da comunicação e da interpenetração. A interculturalidade é o caminho da integração do que é separado e
eventualmente fragmentado, para a construção de um mundo cada vez mais
interdependente e implicado, através do diálogo e da relação (Caetano &
Afonso, 2014, p. 47).
As medidas tomadas neste campo em Portugal têm vindo a ser valorizadas
por diversos organismos que, face aos resultados de estudos internacionais,
colocam o nosso país em lugar cimeiro no acolhimento, atribuição de direitos
e serviços a imigrantes (PNUD, 2009). As políticas e a legislação portuguesas
ligadas às migrações têm sido avaliadas nos países da União Europeia pela
Migrant Integration Policy (MIPEX), que considerou a Lei portuguesa da
nacionalidade, de 2006 (lei orgânica nº 2, 2006), como a melhor lei europeia
(avaliação de 31 países) para a promoção da cidadania comum (Huddleston,
Niessen, Chaoimh, & White, 2011).
Um importante instrumento político neste campo é o atual Plano Estratégico para as Migrações (PEM) que assenta em cinco eixos políticos
prioritários: i) Eixo I — Políticas de integração de imigrantes; ii) Eixo II
— Políticas de promoção da integração dos novos nacionais; iii) Eixo III
— Políticas de coordenação dos fluxos migratórios; iv) Eixo IV — Políticas
de reforço da legalidade migratória e da qualidade dos serviços migratórios;
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v) Eixo V — Políticas de incentivo, acompanhamento e apoio ao regresso
dos cidadãos nacionais emigrantes englobando 106 medidas específicas das
quais apenas sete dizem diretamente respeito à ação educativa (medidas 36
a 42) envolvendo o Ministério da Educação e Ciência (MEC), atualmente
Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência e Ensino Superior. Todas
estas medidas se centram no reforço do ensino e aprendizagem do Português
como língua não materna e, ainda, o reconhecimento da língua portuguesa
para efeitos de aquisição da nacionalidade.
No eixo três, a medida 62, “Promoção da atração e mobilidade no ensino
superior”, inclui a responsabilização do Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas em “procedimentos tendentes à concessão de título de residência
a estudantes internacionais107 de modo a agilizar o procedimento de inscrição
dos estudantes internacionais nos estabelecimentos de ensino” e na criação
de “uma plataforma comum de comunicação entre os diversos organismos e
instituições envolvidos [...] “para a agilização dos procedimentos de concessão
de vistos a estudantes…”. Além disso, a medida indica a necessidade de criar
um “guia para acolhimento e integração do estudante/professor/investigador
internacional, nomeadamente tornando clara e acessível toda a informação
necessária para ingresso no ensino superior em Portugal, prosseguimento de
estudos ou para fins de reconhecimento académicos e profissionais”. Sublinha-se ainda a medida 43 relativa a integração de estudantes internacionais, na qual
se prevê organizar workshops com universidades sobre captação e integração
de estudantes internacionais.

107

são

par

A mobilidade de estudantes do ensino superior em Portugal é estimulada através de diferentes iniciativas, sendo a mobilidade um dos objetivos
estratégicos do denominado Processo de Bolonha a que Portugal aderiu, e
no qual se configurou a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior na
primeira década do séc. XXI.
Entende-se por estudante internacional no ensino superior o “[...] nacional de país terceiro aceite por um
estabelecimento de educação superior e admitido no território de um Estado-Membro para frequentar, a
título de atividade principal, um programa de estudos a tempo inteiro, conducente à obtenção de um título
do ensino superior, reconhecido pelo Estado-Membro, nomeadamente um diploma, um certificado ou um
doutoramento num estabelecimento de ensino superior, podendo abranger um curso de preparação para
tais estudos, nos termos da sua legislação nacional (REM, 2011, p. 129). Neste sentido, o nacional de país
terceiro corresponde a um cidadão que não tenha a nacionalidade de um estado membro da UE. De notar
que os nacionais do Espaço Económico Europeu e do Espaço Schengen – Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça – são “não nacionais da UE”, mas não são considerados nacionais de países terceiros, por
beneficiarem do princípio de equiparação àquele estatuto” (SEF, 2012).
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A política da Comissão Europeia (CE) visa a inclusão, em todas as ações
e políticas comunitárias, a fim de garantir a igualdade de oportunidades, nomeadamente na área da educação. A partir de subvenções comunitárias atribuídas
à Agência Nacional para financiamento específico, é possível atribuir Bolsa
Suplementar Erasmus DIS/SEVD para a mobilidade de pessoas com NEE.
Mais especificamente, no âmbito do ensino superior têm sido estabelecidas
medidas que fomentam a participação de todas as pessoas, incluindo pessoas
com NEE, em programas comunitários de mobilidade. Entre estas medidas,
destaca-se o Programa da CE Erasmus+, que se visa a promoção da dimensão
europeia no ensino superior, tendo como finalidades a promoção da cooperação transnacional entre Instituições de Ensino Superior através de estratégias
de estímulo à mobilidade, à transparência e ao reconhecimento académico de
estudos e habilitações em toda a União Europeia. O Programa cria estímulos
à mobilidade de docentes, discentes e pessoal não docente das instituições de
ensino superior. No caso particular dos estudantes, estando prevista a frequência
de um período de estudos com pleno reconhecimento académico, numa Instituição de Ensino Superior sediada num país da União Europeia, existindo ainda
acordos bilaterais com a Turquia, Noruega, Islândia, Liechtenstein, Croácia e
Macedónia e inclui um conjunto de medidas específicas para garantir igualdade
de oportunidades na mobilidade de estudantes do ensino superior com NEE.
O Erasmus+ permite a fruição de uma experiência internacional de valorização a nível académico e científico e também a nível cultural e pessoal.
Os estudantes participantes nesta iniciativa podem efetuar períodos de estudo
em mobilidade, numa instituição com a qual exista um Acordo Bilateral Erasmus, com uma duração mínima de 3 meses (90 dias) e máxima de 12 meses.
Também no âmbito das iniciativas de promoção da mobilidade, embora com uma dimensão nacional, opera em Portugal o Programa Almeida
Garrett. Este Programa foi criado por iniciativa do Conselho de Reitores
das Universidades Portuguesas (CRUP), e tem como objetivos estimular a
qualidade e a dimensão nacional do ensino superior. O referido programa
oferece aos estudantes inscritos em universidades portuguesas a possibilidade
de efetuar um período de estudos, com pleno reconhecimento académico,
numa outra universidade com assento no CRUP. Apesar de este programa
não definir nenhum sistema de apoio específico para os estudantes com NEE,
estabelece como elegíveis ao programa todos os estudantes que se encontrem
regularmente matriculados e inscritos numa instituição de ensino superior.
A Universidade de Lisboa (ULisboa) prevê a possibilidade de candidaturas
ao Programa Erasmus+ para todos os seus estudantes, docentes e pessoal não
docente, incluindo os que têm NEE, estando também disponível para acolher
estudantes de outras nacionalidades.
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Os estudantes com NEE da ULisboa podem candidatar-se ao programa
Erasmus+, sendo que, a par das subvenções comunitárias concedidas, é ainda
possível a atribuição de uma Bolsa Suplementar Erasmus DIS/SEVD para a
mobilidade de pessoas com NEE, cujo valor é variável, dependendo do grau
de incapacidade do candidato. O apoio adicional para participantes com necessidades especiais tem como intuito cobrir os custos adicionais diretamente
relacionados com a sua participação nas atividades de mobilidade, sendo que
os acompanhantes dos participantes com NEE têm o direito de receber uma
contribuição com base em custos reais.
A Universidade de Lisboa, a partir da Rede de Necessidades Educativas
da Universidade de Lisboa (Rede NEE108) e em articulação com os Gabinete
de Relações Internacionais/ERASMUS de cada escola, garantem todo o apoio
aos estudantes quer no processo de candidatura, quer ainda na garantia de que
a instituição de acolhimento oferece as condições para receber o estudante.
Por outro lado, enquanto instituição de acolhimento, e através de iniciativas de
cada escola e dos gabinetes de apoio ao aluno, é garantido o acompanhamento
dos estudantes que recebe em mobilidade. Uma dessas iniciativas insere-se
nos programas de mentorado. Para além de outros objetivos, os referidos
programas de mentorado existentes em algumas escolas da ULisboa, preveem
a designação de um estudante mentor, que deverá facilitar a integração do
estudante durante o período de permanência em Portugal.
A internacionalização na ULisboa faz-se a partir de todas as suas áreas
de atuação em projetos de ensino e investigação em colaboração com os seus
parceiros internacionais. Nesse sentido, anualmente a ULisboa recebe estudantes internacionais provenientes de vários países que ingressam através de
diversas formas de acesso ao ensino superior, tais como: concurso especial
para estudantes internacionais, programas de mobilidade, regimes especiais.
Concurso Especial para Estudantes Internacionais

são

O Estatuto do Estudante Internacional (EEI) (Decreto-Lei n.º 36/2014,
2014) vem estabelecer o ingresso em Ciclos de Estudo da Universidade de
Universidade aos estudantes internacionais provenientes de um país de fora
da União Europeia que não tenham nacionalidade portuguesa.
108

A Rede NEE-ULisboa é composta por um representante dos Serviços Centrais da ULisboa, designado
pelo Reitor, que preside; elementos dos serviços ou pessoas responsáveis pelo acompanhamento de Estudantes-NEE de cada Escola, designados pelo seu Diretor ou Presidente; um representante dos Serviços
de Ação Social da ULisboa (SAS-ULisboa);até dois representantes das Associações de Estudantes; um
representante do Estádio Universitário de Lisboa (EUL) (despacho n.º 6255/2016 - Regulamento do Estudante com Necessidades Educativas Especiais da Universidade de Lisboa).
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Os estudantes internacionais que pretendam candidatar-se aos cursos
de Licenciatura e Mestrado Integrado (1º e 2º Ciclos) têm vagas e critérios
próprios de acesso fixados anualmente por cada Escola da Universidade de
Lisboa. Esta informação específica encontra-se no site das Escolas da ULisboa:
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Segundo a Direção Geral de Ensino Superior - DGES os regimes especiais de acesso e ingresso no ensino superior destinam-se aos estudantes que
reúnam condições habilitacionais e pessoais específicas, identificadas em cada
um dos regimes, tratando-se de uma forma de acesso autónoma, distinta do
Concurso Nacional (candidatura ao ensino superior público), dos Concursos
Institucionais (candidatura ao ensino superior privado) e dos Concursos Especiais (candidatura ao ensino superior público e ao ensino superior privado
para estudantes com condições habilitacionais específicas).
No âmbito dos regimes especiais, cabe à DGES preparar e desenvolver
as ações relativas ao acesso e ingresso nos diversos pares instituição/curso.
A maioria dos estudantes que ingressam na ULisboa são os dos regimes:
D - Estudantes nacionais dos países africanos de expressão portuguesa
bolseiros do Governo Português, dos Governos respetivos, da Fundação
Calouste Gulbenkian, ao abrigo de convenções com a UE ou outros
D.1. Com frequência do Ensino Superior
D.2. Titulares do 12º ano de escolaridade do ensino secundário português
e equivalente
G - Naturais e filhos de naturais do território de Timor-Leste
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À disposição dos estudantes que frequentam a ULisboa existem inúmeros
programas de mobilidade internacional abertos a estudantes internacionais
não só da Europa como do resto do mundo, sendo exemplo disso o Programa
Erasmus+ e os inúmeros Acordos de Cooperação com instituições de ensino
superior do mundo inteiro.
Os estudantes que frequentam instituições de ensino superior estrangeiras,
e que desejam frequentar a ULisboa durante um semestre ou um ano letivo,
para adquirir uma experiência internacional, devem contactar o Gabinete de
Relações Internacionais da sua instituição de origem, para saber se existe
alguma parceria com a ULisboa e de que forma se podem candidatar a um
período de mobilidade.
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A recente extensão do ensino superior português a novos públicos, nomeadamente a um número cada vez maior de estudantes da CPLP, trouxe consigo
um leque de estudantes estrangeiros de várias origens sociais, incluindo um
número crescente de jovens com carências socioeconómicas, que se depara
com grandes dificuldades em suportar os elevados custos inerentes à frequência do ciclo de estudos que se propõem realizar.
Durante os últimos anos tem aumentado o número de estudantes provenientes dos Países da CPLP, nomeadamente através de vários contactos e
parcerias entre instituições de ensino desses países. Sobre a vinda de estudantes
da CPLP ao abrigo destas parcerias entre instituições, constatou-se que muitos
deles não têm uma estrutura económica capaz de suportar condignamente o
custo associado à frequência do ensino superior em Portugal e concluir com
êxito o ciclo de estudos que se propõem realizar. Estes estudantes não podem
beneficiar da concessão de bolsas de estudo - nomeadamente os estudantes
oriundos da CPLP que não cumpram os requisitos de nacionalidade fixados
na legislação em vigor para atribuição desse benefício social direto.
O estudante deve enquadrar-se numa das condições fixadas pelo n.º 1
do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 129/93, de 22 de abril, alterado pelas Leis
nº. 113/97, Diário da República, 2.ª série - N.º 121 - 24 de junho de 2015
16994- (7) de 16 de setembro, e 62/2007, de 10 de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 204/2009, de 31 de agosto:

par

Ser cidadão nacional;
Ser cidadão nacional de Estados membros da União Europeia com
direito de residência permanente em Portugal e seus familiares, nos
termos da Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto;
c) Ser cidadão nacional de países terceiros:
i) Titular de autorização de residência permanente, nos termos do
artigo 80.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho;
ii) Beneficiário do estatuto de residente de longa duração nos termos
do artigo 125.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho;
iii) Proveniente de Estados com os quais hajam sido celebrados acordos
de cooperação prevendo a aplicação de tais benefícios;
iv) Proveniente de Estados cuja lei, em igualdade de circunstâncias,
conceda igual tratamento aos estudantes portugueses;
d) Ser apátrida;
e) Ser beneficiário do estatuto de refugiado político.

são

a)
b)
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Lei nº 1/2005, Constituição da República Portuguesa, 8ª Revisão Constitucional, de 12 de agosto de 2005.
Lei nº 46/86, Lei de Bases do Sistema Educativo, Diário da República,
de 18 de outubro de 1986.
Lei Orgânica nº 2/2006, de 17 de abril – Lei da Nacionalidade.
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A ação social no ensino superior é uma ferramenta fundamental de política social em Portugal, capaz de promover a igualdade de oportunidades e
a equidade social no ensino superior, permitindo o acesso e frequência deste
nível de ensino a um conjunto de jovens estudantes oriundos de agregados
familiares economicamente carenciados.
Embora existam poucos estudos sobre a mobilidade dos estudantes do ES
em Portugal, alguns salientam a capacidade de integração social e cultural dos
estudantes de outras nacionalidades nas IES portuguesas (Chintoan-Uţa, 2014;
SEF, 2012). No estudo de Ponja (2009, citado por SEF, 2012, p. 44) afirma-se:
“as instituições de ensino superior portuguesas mostram-se eficazes na criação de
condições para a construção de relações de sociabilidade”. Porém, estudos realizados com estudantes provenientes dos PALOP sublinham dificuldades sentidas,
em especial na fase de acolhimento, bem como dificuldades a nível linguístico e
ligadas às diferenças no ensino e no sistema de avaliação (Alves, 2013; Duque,
2012). Consideramos ser importante que as IES tenham em conta a necessidade
de implementação de algumas políticas de inclusão específicas para estudantes
internacionais dos PALOP que possam contribuir para a prevenção do que Jardim
(2013) designa por “espiral de dificuldades”, que tem na base as dificuldades
económicas da maioria destes estudantes (muitos não têm bolsas e as bolsas não
cobrem as despesas necessárias daqueles que as têm). Não tendo verbas, deixam
de pagar as propinas, o que vem a ter implicações nos documentos necessários à
legalização e à renovação de bolsas (sem o pagamento das propinas, as universidades não passam declarações de matrícula). Estas grandes dificuldades têm
óbvios reflexos no desempenho e sucesso académico dos estudantes (Jardim,
2013). É uma questão que se torna ainda mais relevante porque o contingente de
estudantes dos PALOP tem uma expressão muito significativa no conjunto dos
estudantes estrangeiros na IES portuguesas, que tem vindo a aumentar ao longo
dos últimos 20 anos, se bem que de forma inconsistente. Quando analisamos
o conjunto dos países da CPLP, esta expressão é reforçada graças à evolução
positiva e consistente do peso dos estudantes brasileiros inscritos, relativamente
ao conjunto das inscrições do total de estudantes estrangeiros (Pedreira, 2014).
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Decretos-Lei

•

Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março – regula o estatuto do
estudante internacional.
Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de outubro – regula os regimes
especiais de acesso e ingresso no Ensino Superior.
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Despachos

Despacho n.º 8295/2015, de 29 de julho – Regulamento de acesso e
ingresso na Universidade de Lisboa para estudantes internacionais.
Despacho n.º 6255/2016 - Regulamento do Estudante com Necessidades
Educativas Especiais da Universidade de Lisboa.

Portaria n.º 854-B/99, de 4 de outubro – regulamenta os regimes especiais
de acesso ao Ensino Superior estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 393-A/99,
de 2 de outubro

ra

Resoluções do Conselho de Ministros

a re

Resolução do Conselho de Ministros nº 23/2013 - definiu a Estratégia
Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (2013-2020).
Resolução do Conselho de Ministros nº 12-B/2015, de 20 de maio – definiu o Plano Estratégico para as Migrações.
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5. Teses e Dissertações
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Dos dez estudos de mestrado e três teses de doutoramento identificados
na pesquisa que até agora realizámos, sobre as problemáticas da inclusão de
estudantes de minorias culturais e em mobilidade, verificamos que apenas
quatro trabalhos de mestrado são sobre o ensino superior e todos relativos a
alunos em situação de mobilidade e as duas teses de doutoramento centradas
no ensino superior se referem a alunos cujas culturas minoritárias têm raízes
africanas, sendo centrais as questões do seu percurso e sucesso escolar.
Teses de Mestrado
•

Alves, E. P. (2015). Estudantes Internacionais no Ensino Superior
Português: motivações, expectativas, acolhimento e desempenho.
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Teses de Doutoramento
•
•
•

Évora, G. (2013). Sucesso escolar nos alunos de origem cabo-verdiana: o caso dos alunos que ingressam no ensino superior. Lisboa:
Universidade Nova de Lisboa.
Pacheco, M. I. (2015). A Formação de Professores para a Diversidade Cultural e Inclusão Escolar. Um Estudo de Caso de Investigação-Acção. Lisboa: Universidade de Lisboa.
Seabra, T. (Coord.). (2016). Caminhos escolares de jovens africanos
(PALOP) que acedem ao ensino superior. Lisboa: Alto Comissariado
para as Migrações (ACM).
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•

Lisboa: Alto Comissariado para as Migrações (ACM), Observatório
das Migrações.
Bitti, M. (2009). Aprender na Diversidade: A Perspectiva das
Crianças e Jovens no âmbito do Programa Escolhas. Lisboa: FPCE,
Universidade de Lisboa.
Chintoan-Uţa, B. (2014). Integração Escolar e Discriminação de
Alunos Estrangeiros, em Portugal e na Roménia, no Ensino Superior.
Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade
Nova de Lisboa.
Dalcin, V. L. (2013). A mobilidade dos estudantes universitários:
contribuição para o desenvolvimento da interculturalidade. Lisboa:
Instituto de Educação, Universidade de Lisboa.
Gordo, I. (2005). Abandono e reinserção no ensino básico no concelho de Leiria. A voz dos protagonistas. Lisboa: FPCE, Universidade
de Lisboa.
Gorgulho, M. M. (2006). A integração dos alunos de zonas rurais
longínquas numa escola do concelho de Odemira. Lisboa: FPCE,
Universidade de Lisboa.
Jardim, B. (2013). Estudantes PALOP no ensino superior português
– das necessidades sentidas aos apoios prestados. Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas. Universidade Técnica de Lisboa.
Paiva, I. O. (2016). Inclusão e Formação de Professores. Estudo
exploratório numa Instituição do Ensino Superior em Portugal.
Lisboa: Instituto de Educação, Universidade de Lisboa.
Rino, J. B. (2013). Estudantes portugueses nos EUA, antes e depois.
Um estudo exploratório. Lisboa: Instituto de Educação, Universidade de Lisboa.
Valente, S. (2009). Tutoria Intercultural num Clube de Português.
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