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Introdução
Essa pesquisa teve como base as tendências de democratização do Ensino Superior e o res-

peito à adoção de estratégias de ensino que combinam princípios de justiça social com atributos do De-
senho Universal para a Aprendizagem (DUA). Essas articulações pretendem fornecer sugestões de ações 
inovadoras para desafiar os resultados negativos que possam advir de condições sensoriais, físicas ou de 
comunicação diferenciadas presentes em estudantes com deficiência ou com algum tipo de desvantagem 
social, linguística, dentre outros. Trata-se de um estudo preliminar que faz parte de uma pesquisa interins-
titucional (Unesp e Universidade de Worcester, Reino Unido). 

Em estudos internacionais nota-se que para abordar as desigualdades de resultados para di-
ferentes coortes de estudantes dentro das Instituições de Ensino Superior (IES), é necessário adotar uma 
diversidade de abordagens (HOCKINGS, 2010). De acordo com pesquisas recentes, uma das abordagens 
mais eficazes para corrigir as desigualdades nos resultados de aprendizagem deve envolver todos os atores 
da universidade (funcionários, docentes, estudantes, dentre outros) em propostas que priorizem a pesqui-
sa-ação (MOUNTFORD-ZIMDARS et al, 2015).

No contexto brasileiro, as pesquisas com abordagem da pesquisa-ação na área de Educação 
Especial têm ganhado muita atenção, em trabalhos com propostas colaborativas. Essas propostas tem 
possibilitado a articulação da pesquisa com o desenvolvimento profissional a partir da aproximação entre 
a universidade e escola (IBIAPINA, 2008). Por outro lado, no Brasil, as pesquisas em Educação Especial 
e Educação Inclusiva ganharam mais força na Educação Básica, especialmente, no Ensino Fundamental I 
(anos iniciais), no entanto, o Ensino Superior também já tem sido alvo de diversas pesquisas (CABRAL, 
2017), especialmente, por se tratar do locus de formação de professores para a Educação Básica.

Sabemos que em alguns países as ações que começaram a discutir e garantir o acesso, orienta-
ções de serviços específicos voltados para a população com deficiência no Ensino Superior, possuem datas 
recentes, também. Na década de 1990, alguns estudos se destacaram em relação a esses esforços dessas 
políticas de acesso das pessoas com deficiência ao Ensino Superior (RASKIND; HIGGINS, 1998).

No Brasil, as iniciativas de políticas internas universitárias para garantir o acesso e a perma-
nência de estudantes com deficiência no Ensino Superior, podem ser identificadas, pontualmente. Cabral 
(2018) as indica, citando-as em nota (p. 8):

[...] Universidade Federal do Paraná, em 1991; Universidade Estadual do Oeste do Paraná e 
na Universidade Estadual de Campinas, em 1992; Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 
1993; e Universidade de São Paulo, em 1994. Sobre as discussões em escala nacional sobre a 
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temática, Guerreiro, Almeida e Silva Filho (2014) fazem referência ao movimento que culminou 
no “I Encontro Nacional de Educação Especial”, realizado em 1995 na cidade de Campo Grande 
– MS, quando foi proposta a instalação do “Fórum Permanente de Educação Especial das Insti-
tuições de Ensino Superior”, a qual passou a se constituir, em 1998, como “Fórum Nacional de 
Educação Especial” que, gradativamente passou a se restringir a reuniões em eventos da área da 
Educação Especial, o que ocorreu até o ano de 2002.

Cabral (2017) analisou a produção do conhecimento na área da Educação Especial dos úl-
timos dez anos (2006 a 2016), acerca da inclusão do público-alvo da Educação Especial nas Instituições 
de Ensino Superior. O autor lançou mão de uma revisão sistemática de literatura, tendo como foco as 
principais bases de dados de acesso público. O autor dividiu os resultados em categorias a serem descritas 
(estudos encontrados) e discutidas sob a luz da literatura e das próprias políticas existentes em relação à 
temática. Os eixos estabelecidos foram: (1) Políticas de acesso e permanência; (2) Percurso Acadêmico 
do Estudante Público-Alvo da Educação Especial; (3) Identificação e Identidade do Estudante Público
-Alvo da Educação Especial; (4) Construção da Cultura Inclusiva; e (5) impeditivos para a Permanência 
e Sucesso Acadêmico. Os resultados apontaram para a necessidade de não haver uma “centralidade dos 
atores, ambientes ou estratégias no processo de construção de uma cultura universitária sob a perspectiva 
inclusiva” (p. 371). Isso significa, por exemplo, que as ações extremamente centradas no estudante ou em 
sua identificação devem ser superadas no âmbito do contexto universitário. Os resultados apontam para 
uma necessidade de mudança de discurso da Educação Especial em relação aos aspectos mais amplos do 
conceito de Educação Inclusiva. 

Em outra pesquisa, também de Cabral (2018), que discutiu a emergência de ações afirmativas 
voltadas à promoção do acesso das pessoas com deficiência ao Ensino Superior, o autor analisou documen-
tos e estudos sobre a temática nas esferas das ciências políticas, da educação, da filosofia, da sociologia e 
dos estudos culturais. Os resultados da análise do autor identificaram que essas políticas de ações afirma-
tivas, ainda que sejam reconhecidamente importantes, parecem não ser suficientes para o acesso e perma-
nência das pessoas com deficiência no Ensino Superior brasileiro. Essa afirmação do autor, foi embasada 
no fato de que a cultura universitária precisa estar disposta a buscar novos significados de aspectos que 
estão envolvidos com a temática, tais como o conceito de deficiência, diferença e de Educação Inclusiva. 
Na visão do autor, sem essas mudanças no próprio contexto universitário as ações afirmativas ou mesmo 
as políticas com diretrizes não são suficientes para esse acesso, permanência e um ensino de qualidade. 

De maneira a reforçar essas necessidades, Branco, Jezine e Nakamura (2016) observam que 
“as políticas de educação superior voltadas para a ampliação do acesso assinalam a perspectiva da inclusão 
de sujeitos historicamente excluídos desse nível de ensino, como negros, mulheres, deficientes, alunos de 
escola pública e de baixa renda” (pp. 260-261). A democratização do ensino superior vivida nas últimas 
décadas, pelo Brasil, tem indicado que a maioria dos jovens que enfrentam dificuldades de acesso e perma-
nência nessa etapa de ensino encontra-se dentro dessa população, historicamente marginalizada.  

Objetivo
Propor três instrumentos em um estudo piloto para subsidiar um estudo de aula (DUDLEY, 

2011) no contexto do Ensino Superior. De maneira específica, pretende-se analisar aspectos do uso desses 
instrumentos para fins de aperfeiçoamento da coleta definitiva. 
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Método
Com abordagem predominantemente qualitativa, esse estudo piloto se caracterizou pelo tipo 

descritivo (GIL, 2008) e os instrumentos de investigação propostos para a coleta de dados consistiram de 
roteiro de entrevista, observação e anotações de campo (VIANA, 2003). 

Todos os aspectos éticos foram considerados para fins de andamento da pesquisa, com espe-
cial atenção em relação à autorização institucional para realização da pesquisa, assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido dos participantes e aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética Insti-
tucional (CAAE: 1 93557118.2.0000.5406). Para a presente análise, serão apresentados os instrumentos 
propostos, inicialmente, para a coleta de dados desse estudo piloto. 

Todas as discussões e dados obtidos com o uso desses roteiros serão gravados em áudio e 
todas as observações realizadas em sala de aula (Lesson Study) serão registradas por meio de notas de 
campo (VIANA, 2003). Posteriormente, as entrevistas serão transcritas e envolverão a análise de conteúdo 
por meio de categorias temáticas, as quais serão estabelecidas pelos pesquisadores, com base em Bardin 
(2011). O conteúdo das notas de campo será considerado em sua forma original para se efetuar essa aná-
lise de conteúdo. Pretende-se, no entanto, pré-estabelecer um mínimo de categorias para a análsie desse 
conteúdo, a saber: estratégias e recursos indicados pelos alunos e estratégias e recursos indicados pelos docentes. 

Resultados e Discussão
A seguir, serão apresentadas as propostas delineadas até o momento, para iniciar a coleta do 

estudo piloto para o primeiro estudo de aula (Lesson Study).

a) Roteiro para o planejamento do estudo de aula (Lesson Study)

Esse roteiro foi elaborado com o intuito de obter dados sobre o plano de aula do docente. 
Nesse plano o foco será a avaliação (de desempenho) no contexto do ensino superior, com perspectiva 
inclusiva. Dados como os objetivos, estratégias e materiais que eventualmente poderiam ser utilizados ou 
disponibilizados para os alunos foram contemplados nesse roteiro. Além disso, nesse roteiro devem ser 
registradas as expectativas do docente em relação ao aprendizado de cada um dos estudantes. 

Instrumento 15 - esboço de planejamento dos estudos de aula (folha de discussão pré e pós-observação) 
(docentes/observadores e líder do módulo)

1. Que aspecto da avaliação esse estudo de aula tem o objetivo de fortalecer?
Elencar objetivos específicos da aula – caso haja
2. Quais estratégias serão explicitamente compartilhadas?
Caso tenha algum material específico deve ser mencionado (será disponibilizado com antecedência para 
a turma?)
3. Que competências sobre a avaliação você espera alcançar ao final desta aula? 

5 Fonte: elaboração própria. 
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4. Como você espera que cada estudante responda?
Fases da aula E1 E2 E3 E4

Fase inicial
Fase intermediária 
Fase final 

5. O que os alunos conseguiram fazer? Qual o desempenho eles obtiveram? Como você avaliou isso?
Fases da aula E1 E2 E3 E4
Fase inicial
Fase intermediária 
Fase final 

b) Roteiro de discussão com os professores (docentes) após o estudo de aula

Esse roteiro foi elaborado com o intuito de obter dados sobre a eficácia do estudo de aula, em 
relação ao planejamento dele. Dados como alcance dos objetivos e das expectativas do professor foram 
contemplados nele. Além disso, nesse roteiro foram contemplados dados como o envolvimento do profes-
sor neste processo, aspectos da aprendizagem dele sobre o tema abordado, experiências ou estratégias que 
ele poderia compartilhar com colegas, dentre outros aspectos. 

Instrumento 26 - Roteiro de discussão com os professores (docentes) após o estudo de aula 

1. Havia algum aspecto específico sobre avaliação que você esperava transmitir?
2. Qual(is) era(m) ele(s)?
3. Você pensa que eles foram compartilhados?
4. De que forma?
5. O que você aprendeu com os alunos nessa aula?
6. O que você aprendeu com a sua prática nessa aula?
7. Qual a relação disso com a avaliação inclusiva?
8. O que você pensa sobre a eficácia dessa aula?
9. Quais aspectos te indicaram avanço do entendimento dos alunos sobre a natureza da avaliação inclu-
siva?
10. Quais foram os aspectos de avaliação que você achou mais articulados?
11. Considerando a aprendizagem de hoje, como você pode reforçar essa aprendizagem na próxima aula?
12. Você tem algumas reflexões específicas sobre o foco da avaliação para uma próxima aula?
13. Após o envolvimento neste processo, que conselho/apoio você ofereceria a outros colegas no que diz 
respeito à compreensão sobre avaliação?
14. Você tem algumas ideias de como seu aprendizado pode ser efetivamente compartilhado com outros 
colegas?

6 Fonte: elaboração própria. 
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c) Roteiro de discussão com os estudantes após o estudo de aula 

Esse roteiro foi elaborado com o intuito de obter dados sobre o alcance da aula em relação 
ao aprendizado do estudante. Questões sobre o que ele aprendeu sobre processos e práticas de avaliação 
inclusiva, novas técnicas, recursos ou estratégias que podem ser utilizados numa próxima aula foram ques-
tionados, dentre outros aspectos. 

Instrumento 3 - Roteiro para discussão após o estudo de aula – (docentes/pesquisadores/estudantes)
Questões disparadoras E1 E2 E3 E4

Quais elementos da avaliação foram abordados antes e durante a aula?
Será que os outros alunos conseguem identificar estes aspectos?
O que você aprendeu sobre processos e práticas de avaliação?
O que acha que pode fazer agora e que você não poderia fazer antes?
O que você pode fazer melhor?
Você se surpreendeu com algum aspecto? Qual(is)?
Os recursos necessários para essa aula foram disponibilizados com antecedência?
Quais os aspectos de ensino poderiam ser ajustados na próxima vez para melhorar o progres-
so de cada aluno?
Quais técnicas, recursos ou estratégias nós podemos utilizar da próxima vez?
Que pesquisa adicional pode ser necessária para apoiar uma maior compreensão dos alunos?

Fonte: elaboração própria. 

Conclusão
Esse estudo teve como objetivo propor e testar três instrumentos em um estudo piloto para 

subsidiar um estudo de aula (Lesson Study) no contexto do Ensino Superior. O objetivo foi atingido 
parcialmente, tendo em vista que a testagem dos instrumentos encontra-se em andamento. Os dados ob-
tidos até o momento permitiram considerar os seguintes aspectos. Para a coleta no Brasil, será necessário 
pensar no estabelecimento de grupos focais durante o processo de discussão, após a aula ministrada. Na 
coleta do Reino Unido, não houve essa sugestão, no entanto, os procedimentos metodológicos testados 
até o momento indicam que será necessário fazer esse ajuste para que haja um aproveitamento melhor dos 
dados e para que o registro e a análise de dados sigam procedimentos já consolidados em coletas nacionais. 
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