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Resumo As políticas públicas de inclusão no ensino superior vêm ocupando lugar de destaque no 

cenário mundial. No caso do Brasil, o desenvolvimento dessas políticas nas universidades revela 

preocupações bastante variadas que principalmente decorrem das determinações do sistema vigente. 

É bem verdade que nos últimos anos, houve uma crescente oferta de vagas e uma abertura na 

legislação para a ampliação do acesso às instituições de ensino superior que, ainda sem preparo, 

recebem alunos com os mais variados percursos escolares e com todos os tipos de necessidades 

especiais. Nesse movimento de análise, este artigo tem, como objetivo, analisar as políticas públicas 

de inclusão de pessoas com necessidades especiais no ensino superior. A discussão tem como foco 

principal responder à seguinte questão: quais os reflexos das políticas públicas “ditas inclusivas” no 

processo de inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior? O corpus sobre o qual incidiu a 

pesquisa é composto pela pesquisa bibliográfica. A escolha por essa pesquisa deu-se por esse método 

nos possibilitar analisar material já elaborado, construído principalmente em livros, artigos científicos 

e documentos. Entre os autores estudados, situam-se: Michel Foucault, Anna Augusta Sampaio de 

Oliveira, Rosângela Gavioli Prieto, Philippe Bourdieu e Theresinha Guimarães Miranda. Entre os 

documentos pesquisados, situam-se: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.  Com base no diálogo mantido com os autores e com 

os dispositivos legais, neste trabalho, reconhecemos que, em termos gerais, as políticas públicas de 

inclusão pouco refletem no ensino superior, no sentido de garantir a acessibilidade, a capacitação dos 

professores, recursos materiais adequados para atender às diferentes deficiências, apesar de a 

educação superior constituir-se importante meio para a valorização da diversidade e da cidadania dos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 
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