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Resumo:
A inclusão social de estudantes com necessidades sociais é um desafio para todo o sistema
educacional. No ensino superior, essa inclusão exige reflexões sobre toda a trajetória escolar dos
estudantes. O presente artigo tem o objetivo de apresentar o Programa de Apoio às Pessoas com
Necessidades Especiais da Universidade de Brasília como política permanente de atenção às
demandas de estudantes com necessidades especiais. Particularmente, será tratado do Programa de
Tutoria Especial, um projeto que consiste em um apoio aos estudantes com necessidades especiais
nos moldes da monitoria, no qual os colaboradores são colegas de disciplina. Esse projeto tem
atingido resultados positivos no sentido de viabilizar a permanência desses estudantes na
universidade e a integração de estudantes e professores.
Palavras chave: Ensino Superior, Necessidades Especiais, Universidade de Brasília, Programa de
Tutoria Especial.

The social inclusion of students with learning needs in University of
Brazilia: the experience of Special Tutoring Program
Abstract
The social inclusion of students with learning needs is challenging for the entire educational system.
When it comes to college education, it demands a reflexion on the student's trajectory as a whole. The
aim of this article is to present the Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais
(Support Program for People with Special Needs) at the Universidade de Brasília (University of
Brazilia) as a permanent policy to meet the needs of such students. Mainly, it will be presented the
Programa de Tutoria Especial, (Special Tutoring Program), a project which consists in a support
given to students with learning needs similar to the ac attends ademic monitoring. Here, the
colaborators are classmates in a given subject. This project is achieving positive results in making
viable the permanence of students with learning needs in the university, integrating them with their
teachers as well.
Key-words: College education, Special needs, University of Brazilia, Special Tutoring Program.

1 Introdução

A educação inclusiva no Brasil tem atingido todos os níveis da educação, garantindo
avanços através de Políticas Publicas. A inclusão social no ensino superior perpassa toda a
comunidade universitária e exige quebra de diversos preconceitos e formas de discriminação.
Esse debate foi se consolidando no contexto educacional brasileiro a partir da década de 1990,
por meio de Leis, Decretos, Portarias, Resoluções e Instruções nos níveis federal, estadual e
municipal. (Moreira, 2005). Entretanto, apesar dos avanços, essa efetiva inclusão ainda é um
desafio.
A inclusão social da pessoa com necessidades especiais no ensino superior resulta da
toda história escolar do estudante, o que inclui o acesso ao ensino superior, referente à vida
acadêmica anterior; o ingresso, por meio de exames vestibulares; a permanência, a
continuidade dos estudos universitários; e a sua saída com sucesso pela diplomação. (Ferreira,
2007). A universidade deve estar comprometida tanto com a formação profissional como com
a formação cidadã, o que implica em uma responsabilidade pela promoção da cidadania.
Tal inclusão não significa, então, apenas inserir uma pessoa com deficiência,
limitações ou dificuldades e necessidades especiais na instituição escolar, mas organizar e
implementar respostas às demandas do educando, que incluem questões referentes à
acessibilidade física, arquitetônica, tecnológica, de comunicação e de atitudes. (Ferreira,
2007). Trata-se, então, da necessidade de introduzir uma cultura de respeito e de mudança de
atitudes. (Manente, Rodrigues e Palamin, 2007).
O objetivo desse artigo é apresentar a experiência do Programa de Apoio às Pessoas
com Necessidades Especiais, particularmente do Programa de Tutoria Especial, que vem
sendo desenvolvido na Universidade de Brasília com o objetivo de viabilizar práticas mais
inclusivas no ensino superior.

2 O atendimento aos estudantes com necessidades especiais na UnB: o Programa
de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais
Os primeiros estudantes com deficiência da Universidade de Brasília começaram a
surgir ainda na década de 1980. Esses alunos não tinham um desempenho acadêmico
satisfatório, e muitos não concluíam seus cursos. Na realidade, a instituição não estava
preparada para atender as necessidades especiais desse público. Desde então, foram diversas
as ações desenvolvidas para que a questão dos estudantes com deficiência ganhasse
visibilidade na comunidade acadêmica.

Nesse sentido, foram criadas Comissões e Projetos até a consolidação da atual
estrutura do Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (PPNE). Nesse
processo, percebeu-se a importância de institucionalizar e incluir ações nas áreas de ingresso e
permanência de estudantes, além da formação dos professores para o atendimento desses
alunos. A proposta foi superar ações isoladas e focalizadas em situações específicas, de modo
a efetivamente criar uma política de atenção às questões. (Souza, Soares e Evangelista, 2003;
Raposo, 2006). Já na década de 1990, com a experiência dessas ações, compreende-se a
importância de garantir oportunidades iguais para a permanência dos estudantes com
deficiência na Universidade e sua diplomação.
Em 22 de outubro de 1999, foi criado o Programa de Apoio ao Portador de
Necessidades Especiais, por meio de Ato da Reitoria, e vinculado à Vice-Reitoria. A estrutura
do Programa é constituída por grupos de trabalho que envolve setores estratégicos da
Universidade para a promoção do projeto de educação inclusiva (Souza, Soares e Evangelista,
2003):
• Grupo de Trabalho Centro de Seleção e Promoção de Eventos (CESPE), responsável
pelo atendimento especial a candidatos com necessidades especiais no Vestibular,
PAS ou concursos públicos;
• Grupo de Trabalho Assessoria de Comunicação Social (ACS), que realiza a
divulgação do PPNE nos meios de comunicação internos e externos à
Universidade;
• Grupo de Trabalho Decanato de Assuntos Comunitários (DAC), que desenvolve a
política de assistência estudantil na Universidade e visa à integração dos estudantes
com necessidades especiais na vida acadêmica;
• Grupo de Trabalho Decanato de Graduação (DEG), que organiza o banco de dados das
pessoas com necessidades especiais na comunidade universitária e acompanha o
processo de adaptação curricular dos estudantes com deficiência;
• Grupo de Trabalho Faculdade de Educação (FE), que possibilita apoio acadêmico aos
alunos com deficiência;
• Grupo de Trabalho Prefeitura do Campus (PRC), com o objetivo de garantir a
acessibilidade e eliminar barreiras arquitetônicas no campus da UnB por meio de
elevadores, sinais sonoros, rampas, reformas de banheiros adaptados, designação de

vagas nos estacionamentos, entre outros;
• Grupo de Trabalho Subprograma PNE – Universitário, composto por pessoas com
necessidades especiais da comunidade acadêmica, que possibilita uma gestão
participativa no PPNE.
As atividades desenvolvidas pelo PPNE visam propiciar e garantir condições para o
desenvolvimento acadêmico dos estudantes com necessidades especiais por meio de uma rede
de apoio da Universidade e a prática cidadã na comunidade universitária.
Uma ação de grande importância para a política de inclusão da Universidade foi a
aprovação da Resolução CEPE UnB 48/2003, que dispõe sobre os direitos acadêmicos de
alunos regulares com necessidades especiais da UnB. Por meio dessa norma interna é
garantida igualdade de oportunidades para o desempenho acadêmico dos estudantes com
deficiência por meio de adaptação de recursos físicos e instrucionais, apoio de pessoal
especializado, adaptação curricular, exercício domiciliar ou trancamento geral de matrícula
justificado, ampliação de tempo de permanência na Universidade, prioridade de matrícula,
dentre outras. (Raposo, 2006).
Desde sua criação, o PPNE já atendeu 112 alunos com necessidades especiais.
Atualmente o público alvo do PPNE são estudantes com deficiências física, visual, auditiva,
além de Transtorno de Déficit de Atenção, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade,
Dislexia e necessidades temporárias que tenham impacto na vida acadêmica. Estão atualmente
cadastrados 64 estudantes, conforme gráfico abaixo.

Fonte: PPNE/UnB 2011

Gráfico 1 – Quantidade de estudantes com necessidades especiais cadastrados no PPNE

Tais estudantes estão distribuídos em diversos cursos de graduação e pós-graduação,
em diferentes áreas do conhecimento.

Curso
Administração
Agronegócios - Mestrado
Agronomia
Arquitetura
Arquivologia
Artes Cênicas
Artes Plásticas
Ciência Política
Ciências Econômicas
Ciências Naturais
Ciências Sociais
Comunicação Social - Jornalismo
Direito
Enfermagem
Engenharia - Campus Gama
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Farmácia
Filosofia
Física
Gestão Ambiental
Gestão de Saúde
História
Letras
Letras - Língua Estrangeira Aplicada
Letras – Francês
Letras – Inglês
Letras - Japonês
Letras - Português do Brasil como
Segunda Língua
Linguistica - Doutorado
Linguística - Mestrado
Nutrição
Pedagogia
Química
Serviço Social
Terapia Ocupacional
Fonte: PPNE/UnB 2011
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2
1
1
2
1
1
3
2
2
1
2
1
1
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3
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2
1
1
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5
1
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2
5
1

Tabela 1 – Quantidade de estudantes cadastrado no PPNE por curso

Um dos principais objetivos do PPNE é evitar a evasão escolar. Para tanto, é realizado
o acompanhamento acadêmico dos estudantes, de modo a analisar as dificuldades vivenciadas
pelos estudantes na Universidade e estabelecer estratégias para atender às demandas do
estudante, entre elas:
• Articular com os departamentos a disponibilidade de locais acessíveis às pessoas em
cadeira de rodas, muletas e outras deficiências que tenham dificuldade de locomoção
nos espaços acadêmicos com baixa acessibilidade.
• Articular, em conjunto com os professores, metodologias adaptadas de acordo com as
necessidades dos estudantes, como adaptação de materiais didáticos e adaptação de
provas.
• Disponibilizar cartas aos coordenadores de curso e professores a critério do aluno nas
disciplinas que eles estão matriculados, informando a necessidade apresentada e as
adaptações que deverão atender ao estudante.

3 A experiência do Programa de Tutoria Especial
O Programa de Tutoria Especial, desenvolvido pelo PPNE, consiste em um serviço de
apoio ao estudante com necessidades especiais nos moldes da monitoria, no qual os
colaboradores são colegas de disciplina. Os estudantes com deficiência são chamados de
tutorados e os estudantes colaboradores são os tutores especiais.
Esse Programa surgiu em caráter experimental, em 2003, a partir da proposta do
Instituto de Psicologia e da Faculdade de Educação, chamado inicialmente de Monitora
Especial. O objetivo desse apoio era atender três estudantes com deficiência visual por meio
de estudantes videntes, vinculados às disciplinas na função de monitores. O trabalho realizado
pelos monitores especiais foi basicamente a gravação em áudio para os estudantes com
deficiência visual. Identificou-se, porém, a necessidade de um trabalho mais efetivo em sala
de aula, que envolvesse o professores e o departamento dos cursos dos estudantes com
deficiência. (RAPOSO, 2006).
A avaliação dessa experiência foi considerada exitosa, sendo proposta a
institucionalização do Programa de Tutoria Especial (PTE) para atender estudantes com

necessidades especiais na sua vida acadêmica. O projeto se expandiu e no primeiro semestre
de 2004, seis universitários com deficiência visual e dois com surdez contaram com o apoio
de tutores especiais.
Raposo (2006), em pesquisa sobre o PTE destaca que a sua implantação teve como
principais justificativas: oferecer apoio acadêmico especial a estudantes com necessidades
especiais regularmente matriculados na UnB; promover a participação desses estudantes em
todas as atividades e segmentos da UnB; e proporcionar aos estudantes universitários a
oportunidade de uma formação acadêmica com a perspectiva de uma sociedade inclusiva.
Desde a implantação do PTE, já participaram 269 estudantes como tutores especiais de
45 estudantes com deficiência, sendo 19 com Transtorno de Déficit de Atenção, Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade e/ou Dislexia; 16 com deficiência visual, 7 com
deficiência auditiva, 2 com deficiência física e um com outras necessidades especiais.
Ressalta-se que do total de tutorados, 25 são ex-alunos da instituição e 20 são alunos
atualmente. Os dados estão distribuídos no gráfico abaixo.

Fonte: PPNE/UnB 2011
Gráfico 2 – Quantidade de estudantes com necessidades especiais participantes do PTE 2003-2011

Do total de 25 estudantes tutorados que já saíram da UnB, 16 se formaram, sete saíram
por desligamento uma vez não terem cumprido condição para permanência na UnB e dois
tiveram mudança de habilitação ou aprovação. Dessa forma, 64% dos participantes do PTE
concluíram os cursos superiores.
A Resolução CEPE/UnB 10/2007 normatizou institucionalmente esse modelo de
apoio. Dentre essas normas, estão os critérios para os tutores especiais, a saber: estar

regularmente matriculado no mínimo de créditos do seu curso e não exceder o máximo de
créditos, exceto para provável formando no semestre; não estar em situação de risco de
desligamento; não exercer atividade de monitoria; e não ter reprovação em disciplina
obrigatória do seu curso no semestre anterior.
Existem dois tipos de Tutoria Especial, a voluntária e a remunerada. Em ambos os
casso, o tutor especial conta com o incentivo de computar dois créditos na modalidade de
Módulo Livre em seu histórico escolar. A remunerada tem o diferencial de que, se o tutor
especial não receber alguma bolsa dentro da Universidade, terá uma remuneração no valor
atual de R$450,00, dividida em duas parcelas pagas no semestre. A partir da experiência do
PTE, percebe-se que, em diversos casos, os fatores motivadores em participar como tutores
vão além da remuneração e dos créditos, envolvendo amizade, interesse pela área de
deficiência e experiência profissional.
Os tutorados podem ter, a princípio, um tutor em cada disciplina que estiver
regularmente matriculado. Há ainda a previsão de que, após a avaliação da equipe do PPNE, o
tutorado tenha mais de um tutor em determinada disciplina. Nessa situação são analisadas
suas necessidades especiais e seu rendimento acadêmico.
O PTE prioriza que o estudante tutorado escolha, entre seus colegas de curso, seus
tutores para que os vínculos já estabelecidos possam contribuir para uma melhor execução das
atividades propostas. Quando esse princípio não ocorre, o PPNE recorre ao professor da
disciplina para fazer a indicação de estudantes que tenham potencial e disponibilidade para
serem um tutor especial. Outro elemento envolvido na busca por tutores especiais é o
departamento do curso da disciplina em questão.
Após a indicação do tutor pelo tutorado, professor da disciplina ou departamento do
curso da disciplina, é realizado um treinamento específico, de acordo com a necessidade
especial do tutorado, para capacitá-lo a fazer um atendimento que contribua para o
rendimento acadêmico do estudante a partir das suas demandas. Nesse treinamento, o tutor é
orientado sobre seus direitos e deveres e estratégias de estudo para contribuir com o tutorado.
Dessa forma, o PTE se organiza a partir de uma responsabilidade coletiva entre
tutorado, tutor, professor e PPNE na construção de uma educação inclusiva. O objetivo é dar a
oportunidade aos estudantes com necessidades especiais terem acesso aos conteúdos das
disciplinas e os estudantes tutores especiais são o instrumento utilizado para viabilizar essa
perspectiva. Vale frisar que o PTE busca respeitar e, acima de tudo, estimular a autonomia de
tutorados e tutores para que eles possam não ter apenas um desenvolvimento acadêmico
maior, mais também uma formação cidadã.

4 Considerações finais
O ensino superior representa o ápice educacional. Para uma grande parcela da
população a entrada de um membro da família na universidade representa a concretização de
um sonho que transcende o desejo do um individuo. O significado para uma pessoa de um
grupo social historicamente marginalizado que é a entrada no universo universitária ganha
dimensões imensuráveis, pois esses indivíduos concretizam bem mais que um sonho pessoal
ou familiar, estão concretizando um sonho de um grupo inteiro.
Para alguns desses grupos pensar a inclusão no ensino superior perpassa pensar a
inclusão em toda a cadeia de ensino formal. Um desses grupos começou a ser inserido,
mesmo que de forma muitas vezes equivocadas, a bem pouco tempo, como é o caso das
pessoas com necessidades especiais.
O momento das escolas especiais está acabando e a inclusão dessas pessoas começa a
ser efetivada de forma mais plena. Os avanços nessa política são notórios, mas mesmo assim
não atingiram o grau de suficiência necessária capaz de promover uma total inclusão. A prova
disso está no número crescente de estudantes com alguma necessidade especial matriculados
nas várias fazes do ensino básico, o qu se reflete também no aumento da escolaridade das
pessoas com deficiência. Embora seja um aspecto positivo, é preciso envolver outros
segmentos da sociedade a participar dessa discussão. Quebrar paradigmas, romper com uma
cultura histórica e garantir uma educação de qualidade para todos. Mas com esses avanços a
parcela desses estudantes que chegam ao ensino superior ainda se mostra pífia.
Várias são as hipóteses para essa realidade. Dentre elas, está a de que a falta de uma
estrutura urbana, que possibilite a mobilidade e o acesso das pessoas com necessidades
especiais aos centros de produção de conhecimento, aos espaços culturais e de lazer, e
desmotivam essa parcela da população a exercer o direito à educação superior.
A experiência da Universidade de Brasília com seu Programa de Apoio às Pessoas
com Necessidades Especiais nos mostra que os estudantes que conseguem superar as várias
barreiras impostas até alcançar a vaga em uma universidade pública federal, podem ter suas
potencialidades transforma em resultados positivos. O número de estudantes com
necessidades especiais na UnB ainda é insignificante se comparado ao universo de estudantes
matriculados, mas a grande conquista do PPNE foi transformar uma realidade. Se antes um
estudante com necessidades especiais, quando entrava na universidade, raramente saia dela
com o diploma nas mãos, após a institucionalização do Programa e percentual de estudantes
com necessidades especiais que chegam a se formar foi significativamente ampliado.

A inclusão está longe de ser somente uma questão de estrutura física. Ela vai mais
além. É uma questão de atitude, de compreensão de limites e potencialidades e respeito às
diversidades humanas. Mas para que inclusão de pessoas com necessidades especiais no
ensino superior possa ocorrer de forma plena e significativa, é preciso que as ações sejam não
sejam isoladas e não fiquem apenas no âmbito universitário. É preciso transpô-las para toda a
cadeia educacional, formando uma rede que garanta que as universidades não se tornam ilhas
inacessíveis a qualquer segmento da sociedade.
Hoje, um dos maiores desafios para a efetiva inclusão é a falta de uma legislação
especifica que regule o sistema educacional de ensino superior como um todo, marcada pelo
preconceito e pela inclusão, sem no entanto, negar os avanços já existentes iniciados no inicio
do século passado.
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