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Resumo Este trabalho é um recorte da pesquisa intitulada “As políticas de inclusão no Ensino 

Superior público e a formação de professores para diversidade: tensões, impasses e perspectivas”. A 

pesquisa teve como objetivo geral, analisar o processo de implementação das políticas públicas de 

inclusão, tendo em vista, o acesso, a permanência e a qualidade dos cursos de graduação, oferecidos 

aos grupos sociais historicamente excluídos, as pessoas com deficiência, aos negros, aos pretos, aos 

pardos e aos estudantes de origem popular. A educação inclusiva no ensino superior é direito 

fundamental da pessoa humana e se dá mediante a implementação, por parte do Poder Público 

competente, e de uma série de medidas quantitativas e qualitativas na educação para evitar a exclusão 

de minorias, dentre as quais as pessoas com deficiência. Buscando oferecer uma contribuição concreta 

para o processo de inclusão de estudantes universitários com deficiência na Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), propomos uma análise a partir do olhar e da voz do discente, seus dilemas 

para a construção de práticas educacionais da/para a educação inclusiva, evidenciando a relação entre 

as políticas propostas pela instituição e as suas vivências acadêmicas. Para atender aos objetivos 

propostos, adotamos como metodologia o estudo de caso numa perspectiva qualitativa, com base nos 

estudos indiciários e nas contribuições da teoria histórico-cultural, no que se refere pensar o sujeito 

nas relações sociais/culturais. Como instrumentos para coleta de dados, utilizamos documentos 

oficiais e entrevistas. Os resultados de nossa investigação nos revelaram que o acesso (por meio do 

vestibular) de pessoas com deficiência, na UFES, se apresenta como um ponto positivo, pois a 

universidade disponibiliza ao candidato “deficiente” recursos necessários para realização de sua 

prova. Revelaram-nos, também, que as políticas públicas de inclusão que se referem aos auxílios 

financeiros são bem avaliadas pelos estudantes e que é necessário o acompanhamento da vida 

acadêmica e material dos estudantes com deficiência, assim como o direcionamento do trabalho dos 

professores. Portanto, tecemos considerações sobre o direito à educação inclusiva na UFES, sem 

perder de vista a abordagem das providências que já são tomadas e pelas ações que podem ser tomadas 

pelos diversos setores da administração central e outras unidades da UFES para a plena garantia de 

sua inclusão social nessa esfera de Ensino. 
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