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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ESPECIALIZADAS ÀS NECESSIDADES  

ESPECIAIS E INCLUSÃO ESCOLAR 
 

A educação prepara o homem culturalmente, atuando de forma positiva em suas 
transições, especialmente, no estado físico, moral e também intelectual. O campo da 
educação, além de ser a essência do desenvolvimento social, tem também o papel de 
promover e de oferecer possibilidades para que as pessoas que se encontram total ou 
parcialmente, excluídas do sistema de ensino, possam ter oportunidades reais de 
reintegrar-se, bem como, adaptar a realidade das escolas à realidade do alunado, 
contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, 
sensoriais e de gênero. A transformação na cultura, das práticas e das políticas vigentes 
na escola e nos moldes de ensino, de forma a atestar o acesso, a participação e a 
aprendizagem de todos, sem exceção, são de extrema importância às crescentes 
exigências de uma sociedade em constante processo de renovação e de busca pela 
democratização do acesso à informação, ao conhecimento e processos necessários 
para a formação da plena cidadania. Neste contexto de mudanças e, tendo em vista as 
particularidades da realidade brasileira, tornou-se indispensável revisar a capacidade 
que o ensino superior tem de atender as diversas demandas referentes às pessoas com 
necessidades especiais, com o fim de estabelecer a sustentabilidade social e econômica 
que está prevista na lei e cuja práxis é de grande urgência atualmente1.  

O Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos determina que “(...) 
todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, com ênfase 
aos direitos das minorias e das pessoas com deficiência, cuja inclusão social está 
assegurada na lei brasileira, por decretos que estabelecem certas condições 
fundamentais a serem cumpridas pelas diferentes instituições no oferecimento de seus 
serviços, o que inclui a educação superior 2, 3.  

A atual Política Nacional de Educação Especial define como aluno com 
necessidades especiais aquele que requer recursos pedagógicos e metodologias 
educacionais específicas para assimilar adequadamente os conteúdos propostos no 
currículo correspondente à sua idade, uma vez que apresenta necessidades individuais 
diferentes daquelas que os demais alunos possuem4. Uma nova perspectiva sobre as 
prioridades no âmbito educacional é aquela que sugere um atendimento especializado 
capaz de garantir não só que o aluno com deficiência tenha acesso ao Ensino Superior, 
mas também a sua permanência no mesmo, por meio de adaptações que compreendam 
suas singularidades também em todo o seu percurso acadêmico, frente às novas 
necessidades que surgirem 5, 6. 

Tal perspectiva fora incorporada pela Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também 
chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei 13.146/2015, cujo objetivo é 
garantir condições globais de equidade para os mais de 45 milhões de indivíduos que 
hoje portam algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. Suas resoluções estão em 
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consenso com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e com as demandas dos crescentes movimentos sociais que atualmente 
representam as necessidades destas pessoas no domínio sociopolítico 3, 7, 8.  

De acordo com as reformas que foram propostas, a avaliação e o cuidado para 
com a pessoa com deficiência deverão ser feitas por uma equipe multiprofissional e 
interdisciplinar, e não exclusivamente por meio de critérios biomédicos, mas sim 
biopsicossociais, com uma visão sistêmica e transversa da deficiência e de suas 
necessidades especiais 9, 10, 11, 12, 13, 14.  

A antiga compreensão da deficiência como algo definido somente pelo corpo, 
voltada para a Classificação Internacional de Doenças (CID), portanto, caiu por terra e 
se tornou inconstitucional. A deficiência não é mais caracterizada como uma condição 
decorrente de uma doença, mas sim de um complexo conjunto de situações, 
frequentemente criadas pelo próprio ambiente social que não é acessível e capaz de 
incluir a diversidade humana 12, 13, 14, 15, 16.  
 A partir daí, as Instituições de Educação Superior incorporam inúmeras ações 
fundamentais não só em relação a esses alunos, mas também na formação de 
profissionais com uma visão inclusiva, a fim de romper os paradigmas relacionados às 
pessoas com deficiência, evitando e eliminando preconceitos 13, 14, 17. 
 Na área educacional, temas como identidade, diferença e diversidade devem ter 
caráter central na construção de metodologias e na comunicação para com todos, a fim 
de atender o que é comum e o que é específico entre os estudantes 14, 18.  
 Neste cenário, rever as funções e o papel exercido pela Educação Superior no 
país é de importante relevância, assim como, sua capacidade de atender demandas de 
conhecimento e formação advindas do processo de desenvolvimento socioeconômico e 
científico e tecnológico, de apoiar a construção da sustentabilidade social e econômica e 
promover a soberania nacional. Frente a este novo cenário de uniformização 
terminológica e conceitual, a Secretaria de Educação Especial do Ministério da 
Educação, propõe atender as demandas dos alunos com deficiência, por meio de 
análises e propostas vinculadas à educação em todos os níveis propõe as seguintes 
características referentes às necessidades especiais dos alunos16: 

 
1. Altas Habilidades/Superdotação: notável desempenho e elevada potencialidade em 
qualquer dos seguintes aspectos isolados ou combinados: 
1.1 Capacidade intelectual geral 
1.2 Aptidão acadêmica específica 
1.3 Pensamento criativo ou produtivo 
1.4 Capacidade de liderança 
1.5 Talento especial para artes 
1.6 Capacidade psicomotora 
 
2. Condutas Típicas: trata-se de dificuldades causadas por comportamentos que 
tendem a prejudicar e por vezes inviabilizar as relações do aluno com seu professor e/ou 
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com seus colegas com os materiais de uso pessoal e coletivo e ainda o processo ensino 
aprendizagem. As pessoas com condutas típicas têm acentuado desvio de 
comportamento emocional e social ocasionando problemas de desenvolvimento, 
dificuldades de adaptação e aprendizagem escolar. É indispensável diagnóstico 
rigorosamente científico, por meio do qual, seja possível detectar as causas dos 
problemas emocionais. Está também relacionado ao aluno especial que possui 
neuroses, psicoses, autismo, esquizofrenia entre outras manifestações de 
comportamento5. 
 
3. Transtorno do Espectro Autista (TEA): são estudantes que apresentam alterações 
no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 
comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição estudantes com 
autismo, cujas manifestações de condutas mais típicas são:  
3.1 Deficiência grave no relacionamento interpessoal.  
3.2 Estereotipias motoras variando desde os movimentos do corpo até comportamento 
ritualístico e repetitivo.  
3.3 Ausência da fala ao tentar interagir ou se comunicar com outras pessoas do mesmo 
grupo. 
3.4 Produção de ecos de palavras ou frases (ecolalia). 
3.5 Resistência às mudanças no meio ambiente e na rotina. 
3.6 Falta de interesse. 
3.7 Falta de noção de perigo.  
3.8 Auto e heteroagressão. 
3.9 Fascinação por objetos giratórios.  
3.10 Dificuldade de se tratar na primeira pessoa. 
 
4. Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos que 
afetam o indivíduo em termos de mobilidade, coordenação motora, como decorrência de 
lesões neurológicas, neuromusculares e ortopédicas, ou, ainda, de membros com 
deformidade congênita ou adquirida, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções. 

 
5. Deficiência Auditiva: perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade 
de compreender a fala por intermédio do ouvido. Manifesta-se como:  
5.1 Surdez leve / moderada: perda auditiva de até 70 decibéis, que dificulta, mas não 
impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz humana, 
com ou sem a utilização de um aparelho auditivo. 
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5.2 Surdez severa / profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que impede o 
indivíduo de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem como de 
adquirir, naturalmente, o código da língua oral. Tal fato faz com que a maioria dos 
surdos opte pela língua de sinais.  

 
6. Deficiência Visual: redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e 
após a melhor correção ótica. Manifesta-se como: 
6.1 Cegueira - perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor olho 
após correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior meridiano do 
melhor olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob o enfoque educacional, a 
cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo da visão que leva o indivíduo a 
necessitar do método braile como meio de leitura e escrita, além de outros recursos 
didáticos e equipamentos especiais para a sua educação. 
6.2 Visão reduzida - acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após correção 
máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que permite ao 
educando ler impressos a tinta, desde que se empreguem recursos didáticos e 
equipamentos especiais.  
 
7. Deficiência Intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos 18 anos de idade e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
7.1 Na comunicação. 
7.2 Nos cuidados pessoais. 
7.3 Nas habilidades sociais. 
7.4 Utilização da comunidade. 
7.5 Utilização dos recursos da comunidade. 
7.6 Saúde e segurança. 
7.7 Habilidades acadêmicas. 
7.8 Lazer. 
7.9 Trabalho. 

 
8. Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências primárias 
(intelectual/visual/auditiva/física) num mesmo indivíduo, com comprometimentos que 
acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade de adaptação. 
 
9. Deficiência Psicossocial: deficiência psicossocial, também chamada ‘deficiência 
psiquiátrica’ ou ‘deficiência por saúde mental’, há sofrimento psíquico associado a 
quadros de depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, transtornos de 
personalidade, autismo, etc. A deficiência psicossocial foi incluída no rol de deficiências 
pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), adotada na 
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 13/12/2006.19 Convém 
salientar que o termo ‘pessoa com deficiência psicossocial’ não é o mesmo que ‘pessoa 
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com transtorno mental’. Trata-se, isto sim, de ‘pessoa com sequela de transtorno 
mental’, uma pessoa cujo quadro psiquiátrico já se estabilizou. Os transtornos mentais 
mais comuns são: mania, esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico, transtorno 
obsessivo-compulsivo e paranóia5.  
 
10. Transtornos de aprendizagem: refere-se a indivíduos que apresentam distúrbios 
em um ou mais dos processos psicológicos básicos envolvidos na compreensão ou uso 
da linguagem falada ou escrita, distúrbio este que se manifesta por uma capacidade 
imperfeita para fixar atenção, raciocinar, falar, ler, escrever, soletrar ou realizar cálculos 
matemáticos. Esses distúrbios incluem condições, tais como deficiências perceptuais, 
lesão cerebral, disfunção cerebral mínima, dislexia, discalculia e afasia de evolução. O 
termo não inclui indivíduos com problemas de aprendizagem decorrentes primariamente 
de deficiências visuais, auditivas ou motoras, de retardo mental, de distúrbios 
emocionais ou de condições ambientais inferiores. 

 
11. Transtorno do Déficit de Atenção/Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade: trata-se de um distúrbio frequentemente associado a problemas de 
memória, de linguagem receptiva e expressiva e de habilidades executivas, como o 
manejo ineficiente do tempo e a desorganização do material escolar. O Transtorno de 
Déficit de Atenção (TDA) ou Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade 
(TDAH) e Dislexia não fazem parte do público-alvo da educação especial por não 
estarem incluídos na categoria das deficiências ou Transtorno do Espectro Autista. Esse 
fenômeno multidimensional com reflexos comportamentais, emocionais e de 
aprendizagem, não comporta alegações de caráter legal ou normativo que justifique o 
mesmo tratamento educacional dado às deficiências ou aos transtornos globais. No 
entanto, o fato de o TDA/TDAH não ser uma deficiência ou um Transtorno do Espectro 
Autista, não dispensa, as instituições educacionais de adotarem um olhar solidário, 
pedagógico e individualizado para as dificuldades decorrentes desse fenômeno, 
especialmente quando devidamente diagnosticado. O acúmulo de fracassos em várias 
situações de suas vidas diárias é ainda mais devastador do que os seus próprios 
prejuízos sobre os aspectos acadêmicos desses indivíduos, pois quando não tratados, 
predispõem o indivíduo a problemas sociais e psiquiátricos sérios. Por outro lado, o 
possível reconhecimento por parte da IES da pertinência de uma atenção especial 
ao requerente não significa adotar medidas que dispensem o estudante de cumprir 
as exigências acadêmicas que caracterizam o processo formativo, em 
cumprimento do que estabelece a Diretriz Nacional Curricular de seu curso e o que 
dispõe o Projeto Pedagógico de Curso. Não cabe, portanto, atender a requerimentos 
que coloquem em risco a qualidade do processo formativo, como possibilitar a colação 
de grau e a emissão de certificado de conclusão do curso a qualquer custo, ou que a 
IES seja compelida a proporcionar uma formação rápida, como possa desejar o 
requerente.  
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 De acordo com este documento, propõe-se o enquadramento das diferentes 
necessidades especiais dos estudantes, mediante a apresentação, por parte do mesmo, 
de laudo profissional à coordenação do curso, a ser feito, previamente, ao inicio das 
aulas, no ato da matrícula ou tão logo o diagnóstico da necessidade especial seja 
confirmado de acordo com apresentação no anexo. 
 Com base nestas informações, a coordenação do curso e, caso necessário, o 
colegiado, alicerçados nas políticas de inclusão social da Unoeste, irão avaliar, levando 
em conta suas particularidades.    

 
PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

 
O estudante e/ou seu responsável legal (em casos de alunos(as) menores de 18 anos 
de idade) deverá apresentar documentos que comprovem tal necessidade, como: laudo 
médico, declarações e/ou pareceres emitidos por entidade ou profissional habilitado na 
área da saúde com nome completo do aluno, diagnóstico e identificação do profissional 
responsável. 
 
Como solicitar: 
  

- O aluno que comprovadamente necessitar de atendimento especializado deverá 
preferencialmente, no ato da matrícula, conforme sua necessidade, informar a condição 
que o motivou a solicitação e indicar o auxílio ou recurso de acessibilidade com o 
preenchimento da Ficha para Atendimento Especializado (Anexo I). 
 

- Após o preenchimento da Ficha para Atendimento Especializado e entrega da cópia do 
laudo médico e/ou pareceres emitidos por entidade ou profissional habilitado na área da 
saúde, essa documentação deverá ser encaminhada à coordenação de curso (com 
exceção dos casos em que a solicitação é feita diretamente ao coordenador(a) do 
curso).  
 

- A coordenação do curso deverá encaminhar a documentação (ficha e cópia do laudo 
médico e/ou pareceres) e o(a) estudante (entregar encaminhamento, conforme anexo II) 
para o Serviço Universitário de Apoio Psicopedagógico ao Aluno (SUAPp) do campus, 
para que as psicólogas possam auxiliar a coordenação no seguimento das orientações, 
com as adaptações ou obter esclarecimentos sobre o quadro/diagnóstico, bem como, 
atender o (a) estudante e verificar como pode contribuir, respeitando a proposta do 
serviço. O envio da documentação poderá ser pessoalmente ou via e-mail 
(suapp@unoeste.br). O SUAPp poderá entrar em contato com o profissional ou equipe 
interdisciplinar para obter maiores informações com o consentimento do(a) estudante.  
 

- A coordenação do curso poderá receber orientações específicas ou adicionais do 
SUAPp e do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), de modo a proporcionar o 
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atendimento equitativo e inclusivo para o desenvolvimento pleno do(a) estudante em seu 
percurso de formação, respeitando e seguindo a documentação entregue. 
 
 

ANEXO I - Ficha para Atendimento Especializado 
 
 

Atendimento Especializado 
 
Necessita de Atendimento Especializado para acesso às aulas e/ou para as realizações 
das provas? 
 
(   ) Sim        (   )  Não 
 
Indique a(s) deficiência(s) ou as condições especiais: 
 
(  ) Altas Habilidades/Superdotação                    (  ) Condutas Típicas 
(  ) Transtorno do Espectro Autista                      (  ) Deficiência Física 
(  ) Deficiência Auditiva                                        (  ) Deficiência Visual 
(  ) Deficiência Intelectual                                    (  ) Deficiência Múltipla 
(  ) Deficiência Psicossocial                                 (  ) Transtorno de Aprendizagem 
(  ) TDA/TDAH                                                      (  ) Outros 
                                                                              _______________________________ 
                                                                              _______________________________ 
 
Declaro, sob as penas da lei, que as informações constadas nos documentos para 
comprovação de necessidades educacionais especiais da pessoa com deficiência são 
verdadeiras e autênticas. Fico ciente que a falsidade dessa declaração configura crime 
previsto no Código Penal Brasileiro (Art. 299 – Falsidade Ideológica) e passível de 
apuração na forma da lei. Neste termo, para deferimento:  
Aluno:_______________________________________ Fone:(__) _________________ 
Celular: (__) ______________ E-mail: _______________________________________ 
 
Deferido (   ) Indeferido (   ) Coordenação _____________________________________  
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ANEXO II – Encaminhamento do(a) estudante ao SUAPp  

 

ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

 

O(A) estudante _____(nome completo)________ matriculado no curso de 

_______________, atualmente cursando o ______º termo, no período (  ) matutino (  ) 

vespertino (  ) noturno  (  ) integral, apresentou na data de _____/______/______ o laudo 

médico e/ou parecer emitido por profissional de saúde habilitado, comprovando seu 

diagnóstico de ______________.  

Considerando a proposta do SUAPp, encaminho o(a) mesmo(a) para que as 

profissionais possam atendê-lo(a) e contribuir com possíveis orientações, visando a sua 

inclusão educacional.  

 

 

 

Cidade, _______ de _________ de 202___. 

 

 

 

________________________________ 

Nome do coordenador (a) 

RG: 
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