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RESUMO 

A inclusão de estudantes com deficiência no Ensino Superior tem se apresentado 
como um desafio ao desenvolvimento de políticas e ações que garantam o acesso, a 
permanência e a conclusão dos estudos acadêmicos, com êxito, em um contínuo 
exercício de cidadania e de democratização deste nível de ensino. Assim, o 
professor em suas ações didáticas pode-se apresentar como um importante 
articulador da cultura inclusiva na Universidade. Este estudo, parte da necessidade 
de reflexão e investigação da perspectiva de docentes e estudantes da UFRN, 
acerca das práticas pedagógicas e da formação docente no Ensino Superior com 
vistas ao processo de inclusão educacional de estudantes cegos. Tem como objetivo 
geral investigar se a formação continuada e a ação docente, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, tem contribuído a inclusão de alunos cegos 
nos cursos de graduação dos quais fazem parte. De forma específica visa identificar 
as práticas pedagógicas de docentes universitários, em sala de aula, sob a 
perspectiva de alunos cegos; analisar a perspectiva de docentes e discentes cegos 
sobre o processo de inclusão no Ensino Superior; e verificar se a formação dos 
professores universitários tem contribuído para a otimização de práticas 
pedagógicas de atendimento à diversidade, em particular, aos alunos cego. No 
tocante aos aspectos teórico-metodológicos, esta pesquisa seguiu uma abordagem 
qualitativa (OLIVEIRA,2007), adotando um perfil de pesquisa exploratória (GIL, 
2007). A pesquisa de campo foi o recurso metodológico escolhido para conduzir a 
investigação e a entrevista semiestruturada utilizada como técnica de coleta de 
dados (TRIVIÑOS, 1987), aplicada com cinco alunos cegos da graduação e com 
sete docentes que a eles ministraram disciplinas, no período de 2015.2. A análise 
dos dados foi pautada na perspectiva da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009), 
tendo como categorias de análise: a Inclusão de alunos com deficiência no Ensino 
Superior; a prática docente; a formação docente. Finalizamos este estudo apontando 
alguns resultados como ampliação dos estudos na área da Inclusão no Ensino 
Superior, a importância da articulação dos serviços de apoio a partir das políticas 
institucionais na UFRN, a criação de programas para o acompanhamento dos 
estudantes com deficiência. Destacamos como desafios ao alcance de práticas 
educacionais inclusivas no Ensino Superior, a desconstrução de barreiras atitudinais, 
a fim de fortalecer o respeito às diferenças e ao reconhecimento das especificidades 
humanas; a necessidade de continuidade e ampliação de políticas públicas que 
permaneçam assegurando o direito à inclusão; a elaboração de políticas 
institucionais na UFRN, que visem à promoção da formação continuada do docente 
universitário como um norte à ressignificação de práticas educacionais. Situamos, 
também, a necessidade de ampliar as discussões e estudos sobre a Pedagogia 
Universitária voltada à formação de professores na temática da inclusão. Com este 
trabalho esperamos contribuir com a área da Educação Inclusiva e, principalmente, 
propiciar a reflexão sobre as práticas dos docentes universitários frente aos 
estudantes cegos. 
 

Palavras-chave Inclusão de estudantes cegos; Ensino Superior; Formação e 
práticas pedagógicas. 
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ABSTRACT 

The inclusion of students with disabilities in Higher Education has been presented as 
a challenge to the development of policies and actions that guarantee the access, 
permanence and completion of academic studies, successfully, in a continuous 
exercise of citizenship and democratization of this level of teaching. Therefore, the 
teacher in his didactic actions can present himself as an important articulator of the 
inclusive culture at the University. This study, therefore, comes from the need for 
reflection and research on teaching practices and teacher education in Higher 
Education with a view to the process of educational inclusion of blind students. It has 
as general objective to investigate if the continuous formation and the teaching 
action, at the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN, has made possible 
the inclusion of blind students in the undergraduate courses of which they are part. 
Specifically, it aimed to identify the pedagogical practices of university teachers, in 
the classroom, from the perspective of blind students; to describe the opinion of 
teachers and blind students about the process of inclusion in Higher Education; and 
to verify if the training of university teachers has contributed to the optimization of 
pedagogical practices of attendance to diversity, in particular blind students. 
Regarding the theoretical-methodological aspects, this research followed a qualitative 
approach (OLIVEIRA, 2007), adopting an exploratory research profile (GIL, 2007). 
The field research was the methodological resource chosen to conduct the research 
and the semi-structured interview used as a data collection technique (TRIVIÑOS, 
1987), applied with five blind undergraduate students and with seven teachers who 
taught them subjects in the 2015.2. The analysis of the data was based on the 
Content Analysis perspective (BARDIN, 2009), having as categories of analysis: a 
Inclusion of students with disabilities in Higher Education; The teaching practice and 
Teacher training. We conclude this study by pointing out some results such as the 
expansion of studies in the area of Inclusion in Higher Education, the importance of 
articulating support services based on institutional policies at UFRN, and the creation 
of programs to accompany students with disabilities. We highlight as challenges to 
the reach of inclusive educational practices in Higher Education: the deconstruction 
of attitudinal barriers, in order to strengthen respect for differences and the 
recognition of human specificities; the need for continuity and expansion of public 
policies that continue to ensure the right to inclusion; the elaboration of institutional 
policies at UFRN, aimed at promoting the continuing education of university teachers 
as a north to the re-signification of educational practices. We also emphasize the 
need to broaden the discussions and studies/researches on University Education 
aimed at teacher education in the theme of inclusion and we conclude by considering 
that, with this work, we hope to offer a contribution with the area of Inclusive 
Education and, above all, to provide reflection on the practices of university teachers 
towards students with disabilities. 
 

Key words: Inclusion of blind students; Higher Education; Training and pedagogical 
practices. 
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1. CAMINHOS JÁ PERCORRIDOS E OUTROS A PERCORRER 

 

A Educação Especial, como uma modalidade transversal a todos os níveis e 

modalidades de ensino, sofreu em seu percurso histórico e político brasileiro 

mudanças nas concepções teóricas sobre a pessoa com deficiência e no vínculo 

estabelecido entre o discente nesta condição e as instituições de ensino.   

Tais mudanças têm se apresentado como um desafio ao desenvolvimento de 

políticas e ações que garantam aos alunos público-alvo da educação especial1 nas 

universidades, o exercício pleno de cidadania e de democratização desta 

modalidade de ensino. As Instituições de Ensino Superior têm, portanto, a 

responsabilidade de se reorganizarem para receber tais estudantes, garantindo-lhes 

de forma isonômica, formação e um ensino de qualidade.  

Em 2014, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2014), o Brasil contava com 7,839 milhões de 

alunos matriculados no ensino superior. Destes, 34.144 foram identificados com 

deficiência, o que permite perceber a presença de tais estudantes ingressando nas 

universidades brasileiras. 

No entanto, se esta presença quantitativa for comparada ao alto índice de 

alunos matriculados neste nível de ensino, podemos perceber que se trata de uma 

grande distância numérica, pois a população de universitários com deficiência é 

representada por aproximadamente 0,43% deste grupo. 

                                                 
1
 A saber: Público-alvo da Educação Especial: pessoas com deficiências física, auditiva, visual; 

transtorno global do desenvolvimento; e altas habilidades/superdotação. Pessoa com deficiência: 
aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em 
interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e 
na sociedade. Necessidades Educacionais Especiais: refere-se à interação das características 
individuais dos estudantes com o ambiente educacional e social, enfatizando primordialmente os 
aspectos relacionados à sua dimensão pedagógica e, não os aspectos relacionados à sua condição 
específica em relação aos padrões de normalidade. (BRASIL, 2008) 
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 Além dos números, os estudos realizados sobre a temática da inclusão de 

estudantes com deficiência no ensino superior brasileiro, de acordo com o banco de 

teses e dissertações da CAPES – 2009 a 2015, têm revelado resultados acerca da 

realidade desse processo em termos de acessibilidade (SANTOS, 2012; MELO, 

SARAIVA, SOUZA, 2013; SANTOS, 2012), políticas para a promoção do ingresso, 

acesso e permanência (NEGRY, 2012; CASTRO, 2011; GUERREIRO, 2011), 

políticas de inclusão/serviços de apoio, núcleos de acessibilidade (FERREIRA, 2012; 

SOUZA, 2010;  SARAIVA, 2015), trajetórias/experiência (VIANA, 2010; ROSSETTO, 

2009). 

Embora estejam sendo ampliadas as discussões sobre a inclusão no Ensino 

Superior, ressalta-se ainda que poucos estudos tido como protagonismo os 

participantes diretos dos processos de inclusão, ou seja: os estudantes com 

deficiência, docentes, gestores e profissionais técnicos de apoio. Logo, considerar a 

escuta das percepções de tais atores sociais sobre o processo de inclusão no ensino 

superior constitui-se de grande importância, haja vista que vivenciam diretamente, 

de maneira positiva ou negativa, o que é proposto na legislação vigente, além de 

possibilitar-lhes a reflexão e a análise de aspectos relacionados às barreiras 

arquitetônicas, atitudinais, pedagógicas e comunicacionais existentes nessas 

instituições e ainda quanto ao papel de cada um nesse processo.  

Dentre estes, o docente configura-se como um importante articulador na 

promoção da inclusão na Universidade, pois em suas ações didáticas podem residir 

a essência da formação, mediação e transformação, configuradas em um 

movimento dialógico e reflexivo do exercício da docência. 

Diante de tais assertivas, a iniciativa deste estudo decorre da curiosidade e 

verificação da necessidade de reflexão e investigação das práticas pedagógicas e 
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da formação do docente no Ensino Superior, com vistas ao processo de inclusão 

educacional de estudantes público-alvo da Educação Especial, e no caso em tela,  

de estudantes cegos. 

Esta proposta de investigação surgiu inicialmente de nossas vivências e 

aprendizagens profissionais como pedagoga do Núcleo de Acessibilidade da UFRN, 

denominado CAENE – Comissão Permanente de Apoio ao Estudante com 

Necessidades Educacionais Especiais, realizando ao longo dos anos o 

acompanhamento didático-pedagógico de estudantes com necessidades 

educacionais especiais. As inquietações para a pesquisa partiram de 

questionamentos sobre esta própria realidade institucional, buscando o 

aprofundamento teórico-prático no campo da Educação Inclusiva no Ensino 

Superior: como ocorre a formação dos professores da UFRN para atender aos 

alunos público-alvo da Educação Especial? Que estratégias utilizam para atender as 

especificidades de aprendizagem de estudantes cegos? Como se sentem os 

estudantes cegos e como percebem a prática de seus professores?  

A fim de alcançarmos respostas para tais questionamentos, traçamos como 

objetivo geral de nossa pesquisa, investigar se a formação continuada e as práticas 

pedagógicas de docentes da UFRN têm possibilitado a inclusão de alunos cegos nos 

cursos dos quais fazem parte.  

Com base neste objetivo, adotamos um perfil de pesquisa exploratória, pois o 

cunho exploratório está presente quando destacamos a necessidade de investigar, 

identificar, conhecer e analisar os elementos do campo empírico em questão. Logo, 

traçamos como objetivos específicos: identificar as práticas pedagógicas de 

docentes universitários em sala de aula, sob a perspectiva dos alunos cegos; analisar 

a perspectiva de docentes e de discentes cegos sobre o processo de inclusão no 
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Ensino Superior; verificar se a formação dos professores universitários tem 

contribuído para a otimização de práticas pedagógicas de atendimento as 

especificidades, em particular, aos alunos cegos.  

Para o alcance de tais objetivos, como já destacado, seguimos pelo campo da 

pesquisa exploratória (GIL, 1994), pois buscamos desenvolver uma abordagem do 

fenômeno através do levantamento de informações que nos levaram a conhecer 

mais a seu respeito, e responder ao seguinte questionamento: ―A formação 

continuada e as práticas pedagógicas dos docentes, na UFRN, têm possibilitado a 

inclusão de alunos cegos?‖ 

Tivemos como sujeitos-participantes 7 (sete) docentes e 5 (cinco) discentes de 

cursos de graduação da UFRN, definidos pelos critérios a seguir explicitados.  

Quanto à escolha dos discentes: ser cego, ser estudante da graduação na 

modalidade presencial na UFRN, e ser acompanhado pela CAENE. Quanto à 

escolha dos docentes: ter ministrado uma ou mais disciplinas no curso de graduação 

para algum aluno cego durante o semestre 2015.2 e ser professor do quadro efetivo 

da instituição (UFRN). 

Para definir os procedimentos adotados na realização desta pesquisa, 

consideramos, de acordo com Fonseca (2002), que a pesquisa possibilita uma 

aproximação e um entendimento da realidade a ser investigada, como um processo 

permanentemente inacabado. Ela se processa através do envolvimento com a 

realidade, fornecendo subsídios para uma intervenção no real. 

Para direcionar os procedimentos metodológicos, adotamos a pesquisa de 

campo para conduzir a investigação, uma vez que ela ―[...] caracteriza-se pelas 

investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza  
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coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa‖ 

(FONSECA, 2002, p 37). 

No intuito de problematizar teoricamente o objeto de estudo, consideramos 

importante adotar, como procedimento inicial, a revisão da literatura que aborda as 

temáticas que versam sobre os processos educacionais inclusivos no Ensino 

Superior e sobre a formação continuada dos docentes em contextos universitários. 

Para tanto, fizemos estudos e análises em livros e sites oficiais, em busca de 

informações sobre marcos legais e ações afirmativas que fundamentassem a 

inclusão universitária. Além disso, buscamos nos aportes teóricos da área da 

Educação Especial / Inclusiva e da Formação de Professores alicerces para 

sistematizar os conhecimentos nestas temáticas, visando fundamentar teoricamente 

a pesquisa. 

Após mergulhar nas fontes teóricas e documentais, iniciamos a etapa do 

processo de coleta de dados na busca por informações para a elucidação do 

questionamento que almejamos responder. (GIL, 2007)  

Neste caso, fizemos o estudo das políticas institucionais que versam sobre a 

inclusão de estudantes com deficiência na UFRN, assim como das políticas de 

formação dos docentes da UFRN, visando à apropriação do conhecimento sobre o 

―locus” da pesquisa. Também foi realizada a consulta a agentes articuladores destas 

políticas institucionais na UFRN, tais como representantes da Comissão Permanente 

de Apoio ao Estudante com Necessidades Educacionais Especiais - CAENE, da Pró-

Reitoria de Graduação - PROGRAD e da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – 

PROGESP, com vistas a melhor compreender os trâmites institucionais para a 

inclusão de estudantes com deficiência e para a formação continuada dos docentes, 

nesta área. 
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Após os levantamentos teóricos e documentais, que serão discorridos a partir 

do segundo capítulo, foram elaborados os documentos para a solicitação de 

autorização de estudo à instituição lócus da pesquisa, direcionados à Pró-reitoria de 

Gestão de Pessoas, além dos Termos de Confidencialidade e a Declaração de 

pesquisa não iniciada, direcionados ao Comitê de Ética em Pesquisa2. 

A partir do levantamento dos dados iniciais, da aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética e da definição dos critérios de inclusão e exclusão dos participantes 

desta pesquisada, foi possível iniciarmos a busca dos perfis dos discentes e 

docentes. Através dos dados fornecidos pelo Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas - SIGAA, obtivemos informações de dados fundamentais 

para identificar estudantes e professores, como por exemplo: nome, e-mail, curso, 

turno e atestado de matrícula, o qual continha as disciplinas nas quais os alunos 

estavam matriculados no semestre 2015.2, assim como revelavam os docentes, que 

naquele semestre, estavam ministrando disciplinas, com nomes e e-mails de cada 

um deles.  

Nesta busca, foram identificados 5 (cinco) discentes cegos dos cursos de 

Licenciatura em História, Dança, Música, Gestão Hospitalar, Gestão em Sistemas e 

Serviços de Saúde. Assim como foram identificados 18 (dezoito) docentes, que 

atendiam aos critérios metodológicos.  

Após a caracterização dos sujeitos foi estabelecido o contato com os 

discentes e docentes, através de uma Carta-convite enviada por e-mail, a qual 

esclarecia as intenções da pesquisa e propunha a realização de uma entrevista 

                                                 
2
 Este estudo foi submetido e aprovado (n° 47859715.1.0000.5292) pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN), em consonância com a Resolução 

CNS Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, por se tratar de uma pesquisa com seres humanos. 
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sobre a inclusão da pessoa cega no ensino superior e ainda, sobre as práticas e a 

formação docente diante do processo educacional inclusivo na UFRN. 

Aos que sinalizaram positivamente à recepção da carta enviada e se 

disponibilizaram para a realização da entrevista, consideramos como sujeitos-

participantes. Deste modo, destacamos que todos os alunos contatados 

responderam positivamente ao convite. Já dos 18 (dezoito) docentes contatados, 

apenas 7 (sete) aceitaram participar da pesquisa, os demais não responderam as 

nossas solicitações ou alegaram impossibilidade em participar da pesquisa. 

Totalizou-se então, 12 participantes entre discentes e docentes. 

Os encontros foram cuidadosamente agendados, conforme a disponibilidade 

temporal e espacial dos participantes, ocorrendo em alguns casos no prédio da 

CAENE, nas salas dos docentes em seus respectivos departamentos ou nos setores 

de aulas dos alunos. 

Com a mesma atenção, todo o material para a entrevista foi preparado. Desde 

as impressões para cada participante, em duas vias, do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e, em uma via, do Termo de autorização para gravação de voz. 

Para cada participante cego também foi disponibilizado uma cópia de cada 

documento em Braille e, posteriormente, foi enviado por e-mail para que pudessem 

ter acesso aos documentos através dos softwares de leitura. 

Adotamos a entrevista semiestruturada como técnica de coleta de dados, por 

acreditarmos que este, de acordo com Triviños (1987, p.138), ―[...] é um dos 

instrumentos mais decisivos para estudar os processos e produtos nos quais está 

interessado o investigador qualitativo‖. Com base nesta técnica, organizamos um 

conjunto de questões (roteiro) sobre o tema estudado, incentivando, algumas vezes, 

que o entrevistado falasse livremente sobre assuntos que iam surgindo como 
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desdobramentos do tema principal.  

É válido ressaltar que utilizamos o diário de campo, como técnica de 

pesquisa, para sistematizar e organizar as informações e impressões teóricas e 

metodologias no desencadear do processo. Cada entrevista durou aproximadamente 

entre 30 e 50 minutos gravadas em um celular com aplicativo livre para gravação de 

voz, denominado ―Gravador de voz avançado‖. Fizemos uso, também, de canetas e 

caderno de registros, mantendo o olhar de pesquisadora atento a cada movimento 

corporal dos entrevistados, a cada suspirada intensa e a cada sorriso nos lábios.  

Pontuamos a ampliação do olhar e escuta ativa do pesquisador, apoiadas em 

Bardin (2009), pois nos coadunamos com suas constatações quando afirma de que 

o discurso é repleto de não ditos, enunciados cortados por uma instantânea pausa 

ou até mesmo, reformulados com base na razão. 

A análise dos dados foi norteada pela metodologia da Análise de Conteúdo 

proposta por Bardin (2009), a qual se define como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, produzindo, assim, sentido e significados na 

diversidade de amostragens presentes no campo empírico.  

Este método de análise, em todas as suas etapas, é essencialmente 

caracterizado pelo rigor metodológico e pelos caminhos de significações, que são 

abertos durante o processo de análise. Para tanto, seguimos pela análise de 

conteúdo de tipo classificatório, que busca respostas a perguntas abertas, que se 

permite ler ou revelar através da interferência e interpretação do analista. 

Procuramos a partir da metodologia situada, registrar a produção do 

conhecimento, no incessante processo de estudo e, consequentemente, de nossa 

auto-formação, indo além do olhar do pesquisador, já que nos fizemos corpo da 
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pesquisa, descobrindo junto aos sujeitos-participantes respostas às nossas 

inquietações. 

Assim, não pudemos abraçar uma metodologia que trabalhasse apenas com 

informações compartimentadas, que gerassem números, estatísticas e dados 

―fechados‖. Optamos pela abordagem qualitativa, por valorizarmos as relações entre 

os sujeitos envolvidos e o entorno, suas relações e as implicações no processo 

educativo, pois na mesma abordagem, de acordo com Oliveira (2007), descrevemos 

e interpretamos o fenômeno dentro de uma visão complexa, holística e sistêmica, 

sabendo que, ao adotarmos essa postura investigativa, não preconizamos a verdade 

absoluta das coisas. 

Para a sistematização do estudo organizamos esta Dissertação em quatro 

capítulos, que detalharemos a seguir.  

No capítulo introdutório - Caminhos percorridos e outros a percorrer – 

situamos a pesquisa e nossas motivações ao estudo, detalhamos o método da 

pesquisa, apresentamos os direcionamentos metodológicos do estudo como 

qualitativo e de cunho exploratório, o campo de investigação e os participantes, com 

os seus critérios de escolha. Por fim, descrevemos os procedimentos de coleta de 

dados e os procedimentos de análise. 

No segundo capítulo – Caminhos da inclusão de estudantes com deficiência 

no Ensino Superior; apresentamos os fundamentamos teóricos sobre a Educação 

diante do olhar universal e inclusivo, à luz das políticas nacionais e internacionais e 

de estudos realizados no Brasil que versam sobre a temática. Neste capítulo 

trazemos à discussão dois subtemas: a) Pedagogia Universitária e os desafios à 

inclusão de pessoas com deficiência e b) Possibilidades à prática do professor 

universitário junto a alunos cegos. 
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 No terceiro capítulo - Inclusão na UFRN: caminhos para a formação 

continuada. Apresentamos um levantamento teórico-documental sobre o processo 

educacional inclusivo na UFRN e seu contexto de formação continuada diante da 

perspectiva inclusiva. Também trazemos o resultado de um diagnóstico inicial sobre 

a necessidade de capacitação dos docentes, levantada pela própria instituição, e 

sobre os programas de formação continuada de docentes, realizados nos últimos 

anos aos docentes.  

 No quarto capítulo - Caminhos percorridos e possibilidades de novos 

conhecimentos - apontamos os resultados da pesquisa, iniciando com a 

caracterização dos participantes e prosseguindo com a discussão dos dados pelas 

categorias de análise: inclusão de alunos com deficiência no Ensino Superior, prática 

docente e formação docente.  

 Por fim, as Considerações Finais, nas quais tecemos algumas reflexões a 

partir dos resultados obtidos e das bases teóricas da pesquisa, apontando novos 

caminhos e inquietações a respeito da Inclusão no Ensino Superior, da formação e 

prática do docente universitário diante dos alunos com deficiência. 

A pesquisa, que ora se apresenta, consiste, portanto, em um possível canal 

para o exercício de reflexões inerentes às práticas educacionais inclusivas no Ensino 

Superior, pois permitirá conhecer as impressões de discentes cegos e de seus 

docentes sobre a inclusão no Ensino Superior, a realidade formativa e as práticas 

destes docentes diante dos alunos cegos em suas salas de aula, em uma dada 

realidade. Esperamos que o estudo contribua para a ampliação de debates a este 

respeito, trazendo, em condição exploratória, a discussão sobre a temática da 

formação inicial e continuada em uma perspectiva inclusiva aos docentes 

universitários. 
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2. CAMINHOS DA INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO 

SUPERIOR 

 

É cada vez mais latente, na sociedade contemporânea, a evidente ―liquidez 

social‖, discutida pelo sociólogo polonês Zigmunt Bauman3. Em entrevista concedida 

à professora Alba Porcheddu (2009), ele apontou os interesses passageiros e a 

generalização de princípios; a valorização nas relações humanas do modelo ditado 

por perspectivas neoliberais de um ser perfeito, eficiente, igual aos demais e em 

busca constante pelo conhecimento, para atender às exigências mercadológicas e 

não para alimentar as certezas e incertezas da alma. O que, segundo o sociólogo, 

desencadeia um processo excludente que não atende às especificidades e 

habilidades inerentes a cada pessoa em sua humanidade e subjetividade. 

No campo da educação, Bauman (apud PORCHEDDU, 2009, p. 675) afirmou 

que a ―[...] sociedade do conhecimento ameaça ser causa de diferenças e exclusões 

sociais ainda maiores, pois os que não atingirem os níveis exigidos de educação 

estão ainda mais excluídos‖.  

Diante desta realidade, acreditamos que a educação precisa ser 

compreendida não no centro do modelo econômico, mas no centro da formação da 

humanidade, sob a perspectiva de condição antropológica, ecológica e espiritual do 

humano, na busca de viver, dividir e compartilhar o ser (no sentido do verbo) 

                                                 
3
 O sociólogo Zygmunt Bauman, falecido em 9/01/2017, após a defesa desse trabalho dissertativo,  

foi responsável por cunhar o conceito de ―modernidade líquida‖, para tratar da fluidez das relações 
em nosso mundo contemporâneo. Tal conceito refere-se ao conjunto de relações e dinâmicas que se 
apresentam em nosso meio contemporâneo e que se diferenciam das que se estabeleceram naquilo 
que o sociólogo chamou de ―modernidade sólida‖ pela sua fluidez e volatilidade. A ideia baseia-se na 
construção do conceito sócio-histórico de modernidade, que atravessa um enorme período da 
história humana e da mesma forma marca mudanças no pensamento e nas relações entre seres 
humanos e instituições sociais. Para saber mais ler: BAUMAN, Zygmunt – Modernidade Líquida – Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar. Ed 2001.  
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humano (MORIN, 2002). 

Sob a perspectiva humanista, a educação se apresenta como caminho para 

que todos os envolvidos neste processo possam exercer a cidadania e a reflexão 

permanente, de modo a serem imbuídos de um sentimento emancipatório de si 

mesmos. Cabe ao homem, de acordo com Freire (1996), captar o mundo, 

compreendê-lo e atuar nele de acordo com suas finalidades, a fim de transformá-lo, 

considerando a especificidade de cada um, independentemente de suas limitações 

ou possibilidades, respeitando assim o princípio da diversidade e inclusão de todos. 

O princípio da inclusão se estabelece como um direito humano real e 

necessário para a conquista plena da cidadania. Logo, concordamos com Ainscow 

(2009, p. 12) quando afirma que ―[...] a inclusão começa a partir da crença de que a 

educação é um direito humano básico e fundamentado para a sociedade mais justa‖. 

Refletindo sobre os fundamentos da inclusão e os princípios éticos da diversidade 

humana, Pires e Pires (2013) apontam que a inclusão consiste no respeito e 

promoção da ética dos direitos relativos ao ser humano, cultivando os valores da 

convivência acadêmica e da cidadania, por meio de um processo de inclusão de 

todos, considerando suas diferenças e especificidades. 

 Na atualidade, ainda são muitas as necessidades de mudanças na educação 

brasileira, com vistas ao rompimento com o caráter de educação bancária e 

excludente. Dentre essas mudanças está a democratização do ensino, pois 

entendemos que é na abertura de oportunidade ao conhecimento que se pode 

almejar a transformação social, tal como preconizado por Freire (1967), e termos 

uma sociedade com menor índice de excluídos. Muito embora saibamos que as 

medidas governistas tomadas recentemente no cenário político brasileiro venham 

anunciando o contrário, ratificando a afirmação de Bauman (apud PORCHEDDU, 
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2009, p. 675), quando adverte que àqueles ―[...] que não atingirem os níveis exigidos 

de educação estão ainda mais excluídos‖. 

Consoante à perspectiva freireana, a educação tem um importante papel na 

construção da conscientização e empoderamento social pelos sujeitos.  A proposta 

de democratização da educação de Freire (1967), neste século XXI, deve continuar 

a ser pensada para além da alfabetização e do ensino não-formal, ampliada para 

todos os níveis e modalidades de ensino.  

Assim como ele buscou, devemos continuar em busca de uma educação 

identificada com as condições de nossa realidade [...] integrada ao 
nosso tempo e ao nosso espaço e levando o homem a refletir sobre 
sua ontológica vocação de ser sujeito [...] com posições integradas 
às exigências da democratização fundamental, por isso mesmo, 
combatendo a inexperiência democrática. (FREIRE, 1967 p. 106).  
 

Para tanto, em nosso parecer, urge a necessidade de políticas e ações de 

Estado e não de governo, pautadas no respeito à diversidade humana e que 

objetivem a transformação dos sistemas educacionais que temos em sistemas 

educacionais inclusivos, considerando a formação de gestores e educadores, e 

dando garantias de acesso e permanência, com qualidade, aos estudantes. Há 

necessidade ainda do engajamento ético e político de todos os educadores em 

busca da consolidação da educação outrora almejada por Paulo Freire e por tantos 

outros educadores, na qual acreditamos e pela qual, também, lutamos. 

Nesta pauta ética, política e social de educação para todos, concordamos 

com Dourado (2011) ao refletir que a Educação Superior precisa ser permeada de 

políticas que promovam a democratização, haja vista que, na trajetória histórica, as 

universidades brasileiras têm desempenhado importante papel educativo e político 

na busca pela democracia e democratização do ensino.  

Ao discutirem sobre as finalidades da Universidade e o seu papel enquanto 
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instituição educativa, Pimenta e Anastasiou (2014) fazem uma interessante 

articulação com o campo da complexidade e a transdisciplinaridade, dialogando com 

o pensamento de Morin (2000), ao dizerem que  

a universidade conversa, memoriza, integra e ritualiza uma 
herança cultural de saberes, ideias e valores que acaba por ter 
um efeito regenerador porque a universidade se incumbe de 
reexaminá-la, atualiza-la e transmiti-la. (Ao mesmo tempo em 
que) gera saberes, ideias e valores que, posteriormente, farão 
parte dessa mesma herança. Por isso a universidade é 
conservadora, regeneradora e geradora. (Tem, pois,) uma 
função que vai do passado ao futuro por intermédio do 
presente (da crítica do presente), em direção a humanização, 
uma vez que o sentido da educação é a humanização, isto é, 
possibilitar que todos os seres humanos tenham condições de 
serem partícipes e desfrutadores dos avanços da civilização 
construída e compromissados com a solução dos problemas 
que essa mesma civilização gerou. (MORIN, 2000 APUD 
PIMENTA E ANASTASIOU 2014 p.162) 

 

 Com a conquista do Estado Democrático de Direito, de acordo com o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos (2003), as universidades brasileiras 

passaram a ter corresponsabilidade com a construção de uma cultura de promoção, 

proteção e defesa dos direitos humanos, por meio de ações multi e 

interdisciplinares, envolvendo diferentes saberes, áreas e práticas. 

Sob esta perspectiva, a universidade tem a tarefa de desenvolver ações 

acadêmicas para o exercício profissional de práticas eticamente comprometidas com 

o fortalecimento dos direitos e das liberdades fundamentais do Homem, adotando, 

assim, um perfil pedagógico que contempla uma postura democratizante e 

emancipatória, pautado num ideal de instituição educativa, norteada por ação e 

prática social.    

No entanto, as investidas neoliberais4 trouxeram à universidade um caráter de 

                                                 
4
 O Neoliberalismo é uma doutrina proposta por economistas franceses, alemães e norte-americanos, 

na primeira metade do século XX, voltada para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico às 
exigências de um Estado regulador e assistencialista, que deveria controlar parcialmente o 
funcionamento do mercado. Desenvolvida a partir da década de 1970, através da Escola Monetarista 
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entidade administrativa, direcionada a práticas de avaliação de desempenho, 

manutenção de recursos e investimentos mercadológicos no campo da pesquisa e 

ensino, afastando-a assim de uma característica secular de instituição social 

(PIMENTA, ANASTASIOU, 2014). 

De acordo com os estudos de Cunha (2010), até os anos oitenta do século 

XX, o espaço acadêmico era marcado como um lugar destinado aos privilegiados 

socialmente, contemplando e alimentando as elites do Brasil. Isto fazia coro com as 

perspectivas neoliberais do contexto político-econômico capitalista. 

Nesse mesmo ensejo temporal – década de 1980, no tocante à pessoa com 

deficiência, a sociedade vivenciava o paradigma da integração, tentando ultrapassar 

em suas ações educacionais o lema de necessária exclusão, abrindo-se, de forma 

tímida, aos alunos com deficiência para o ingresso nas instituições educacionais, 

nos diferentes níveis de ensino. 

No entanto, para frequentarem universidades teriam que por si mesmos 

desenvolver estratégias e grande esforço pessoal para ultrapassar as barreiras 

impostas pela exclusão, visto que para seu ingresso e permanência nas instituições 

de ensino não eram consideradas as possibilidades de adaptações didáticas, 

curriculares ou arquitetônicas.  

Em meio ao panorama sociopolítico efervescente do final da década de 

oitenta, o conceito de igualdade no Brasil foi ratificada pela Constituição Federal 

                                                                                                                                                         
do economista Milton Friedman, como uma solução para a crise que atingiu a economia mundial em 
1973, provocada pelo aumento excessivo no preço do petróleo. Tal doutrina defende a absoluta 
liberdade de mercado e uma restrição à intervenção do Estado sobre a economia, só devendo esta 
ocorrer em setores imprescindíveis e ainda, assim, num grau mínimo. No Brasil, o Neoliberalismo 
começou a ser seguido durante a primeira metade da década de 1990, e de forma mais aberta nos 
dois governos consecutivos do presidente Fernando Henrique Cardoso, como sinônimo de 
privatização de várias empresas do Estado (MASSIMO, 2013). A educação, no discurso neoliberal, 
deixa de ser parte do campo social e político para ingressar no mercado e funcionar a sua 

semelhança. 
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(BRASIL, 1988) que, em seu artigo 205, considera que a educação é direito de 

todos, na promoção ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O texto da lei determina 

que o ensino será ministrado de acordo com os princípios de igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola e que haja liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 

No tocante ao processo educacional das pessoas com deficiência, em uma 

perspectiva inclusiva, é necessária a percepção de que, historicamente, as atitudes 

sociais passaram do extermínio à marginalização segregativa e assistencialista, 

chegando na atualidade a uma percepção de investimento em suas potencialidades 

e  ao reconhecimento de sua cidadania (AMARAL, 1998). 

Todavia, não nos parece ser adequado classificar as atitudes da sociedade 

para com este grupo de pessoas como etapas superadas no desenrolar cronológico 

da história, pois, nos dias de hoje ainda é possível perceber os tristes e frequentes 

relatos de experiências escolares excludentes e discriminatórias. De igual modo, 

noticiários que trazem informações sobre rejeição de crianças com deficiência desde 

o nascimento, além de ações governamentais de caráter assistencialista apenas 

para garantir a permanência de votos em suas urnas, a cada quadriênio. 

O paradigma da Inclusão Social vem à tona na década de noventa do século 

XX na busca de tratamento igualitário, humano e de acordo com as necessidades e 

especificidades dos cidadãos e possibilitou, assim, o surgimento de marcos políticos 

e pedagógicos em âmbito nacional e internacional, que conferem a garantia do 

direito à igualdade para todos.  

Entre esses podemos citar o surgimento de ações afirmativas, que visam à 

inclusão do público-alvo da educação especial no ensino superior, os quais tomam 
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como alicerces fundamentais documentos que versam sobre o direito de todos à 

educação nos diferentes níveis e modalidades de ensino, como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos5, ratificada no Brasil como Emenda Constitucional 

em 1995 (BRASIL, 1995); a Conferência Mundial de Educação para Todos6 

(TAILÂNDIA, 1990); a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais (ESPANHA, 1994)7; a Lei 9.394/96 das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996)8; a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2006)9. 

 Com estes e outros importantes dispositivos legais, a Educação Brasileira 

passou a ser permeada por concepções da Educação Inclusiva, trazendo em âmbito 

nacional as discussões acerca da inclusão educacional, suscitando mudanças na 

                                                 
5
 A Declaração Universal dos Direitos Humanos(DUDH), que delineia os direitos humanos básicos, foi 

adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Foi esboçada 
principalmente pelo canadense John Peters Humphrey, contando, também, com a ajuda de várias 
pessoas de todo o mundo. 
 
6
  A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada de 5 a 9 de março de 1990, 

organizada pela UNESCO, ocorreu em Jomtien, na Tailândia. Durante a conferência, foi 
estipulada a Declaração Mundial de Educação para Todos, com o intuito de impulsionar os 
esforços para oferecer a educação adequada para toda a população em seus diferentes níveis 
de ensino. Ao todo, mais de 150 governos adotaram esse compromisso. Tal declaração 
estabelece objetivos e metas para suprir as necessidades básicas de educação para crianças, 
jovens e adultos e os objetivos determinados a serem alcançados até 2015 . 
(http://educacao.faber-castell.com.br/professores/trocando-ideias/declaracao-mundial-sobre-
educacao-para-todos-satisfacao-das-necessidades-basicas-de-aprendizagem/. Acesso em 
2/2/2017) 
 
7
 A Conferência Mundial de Educação Especial, ocorrida em Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de 

junho de 1994, deu origem a Declaração de Salamanca, por meio da qual uma representação de 88 
governos e 25 organizações internacionais reafirmaram o compromisso para com a Educação para 
Todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação para as crianças, 
jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino. 
Também reendossaram a Estrutura de Ação em Educação Especial, por meio da qual governos e 
organizações deveriam guiar-se para implantar serviços e ações inclusivas. (DECLARAÇÃO DE 

SALAMANCA. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em: 
2/2/2017) 
 
8
 A Lei 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

 
9
 A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada à legislação 

brasileira em 2008. Após uma atuação de liderança em seu processo de elaboração, o Brasil decidiu, 
soberanamente, ratificá-la com equivalência de emenda constitucional, nos termos previstos no Artigo 
5º, § 3º da Constituição brasileira, e, quando o fez, reconheceu um instrumento que gera maior 
respeito aos Direitos Humanos (BRASIL, 2007) 

http://educacao.faber-castell.com.br/professores/trocando-ideias/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-satisfacao-das-necessidades-basicas-de-aprendizagem/
http://educacao.faber-castell.com.br/professores/trocando-ideias/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-satisfacao-das-necessidades-basicas-de-aprendizagem/
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
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legislação e na elaboração de novas diretrizes no campo educacional. 

Diretamente influenciadas por esses documentos e ainda pelas políticas 

nacionais que conduziram este processo, a concepção sobre educação inclusiva 

tornou-se difundida no país e, aos poucos, as instituições de ensino passaram, 

incorporar o termo ―inclusão‖ em substituição ao termo ―integração‖.  

No entanto, sabemos que esta é uma discussão que, em vias práticas, 

demanda um intenso debruçar do governo e dos que fazem a Educação, em busca 

de uma aproximação real do que sejam as concepções da Educação Inclusiva 

diante do que tem ocorrido nas escolas e universidades brasileiras, onde os 

princípios da inclusão ainda esbarram em sistemas de ensino e instituições 

educacionais repletos de barreiras arquitetônicas, pedagógicas e, principalmente 

atitudinais. 

Em corroboração com a tendência da perspectiva de inclusão dos estudantes 

com deficiência, o Ensino Superior no Brasil seguiu na elaboração de documentos 

que, aos poucos, desvelariam políticas para a promoção do ingresso, permanência e 

conclusão, com sucesso, da trajetória acadêmica de educandos com deficiência. No 

entanto, este processo demandou uma acentuada necessidade de transformação 

estrutural, curricular, metodológica e das práticas pedagógicas. Além disso, 

evidenciou mais a exclusão anterior da pessoa com deficiência no curso histórico 

educacional, nos mais diversos níveis de ensino. 

Configura-se a falta de percepção quanto à presença da pessoa com 

deficiência nas universidades brasileiras, no Censo da Educação Superior, realizado 

em 1990, não revelou o número de alunos com deficiência deste nível de ensino. 

Sobre esta lacuna, Moreira (2005) reflete que a falta de dados oficiais denotava a 

invisibilidade desse alunado, impossibilitando até mesmo de se chegar à realidade 
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aproximada da situação educacional. Tal fato dificulta a elaboração de políticas e 

ações educacionais inclusivas para esse nível de Ensino. 

Esse cenário começa a ser modificado a partir de 1996, em que se iniciam a 

emissão de documentos oficiais, expressando a inicial atenção à presença dos 

estudantes com deficiência nas universidades brasileiras. Isto ocorre por meio do 

Aviso Circular n° 277, no qual o MEC solicita das Instituições de Ensino Superior 

(IES) a viabilização de condições de acesso aos candidatos com deficiências em 

concursos vestibulares, solicitando que as Instituições desenvolvessem ações que 

possibilitassem a flexibilização dos serviços educacionais, de infraestrutura e de 

capacitação de recursos humanos, de modo que fosse atendida a permanência com 

qualidade desses alunos. 

 Avançando nessa temática, em 1999, foi instituída a Portaria n.º 1.679/99, que 

tratava dos requisitos de acessibilidade às pessoas com deficiências para instruir 

processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de 

instituições. No mesmo ano também foi aprovado o Decreto n.º 3.298/99, que 

estabelece às IES a necessidade de adaptar as provas e conceder os apoios 

necessários, previamente solicitados pelo aluno com deficiência, inclusive tempo 

adicional para a realização das provas, de acordo com a especificidade de sua 

condição de deficiência. O mesmo Decreto imputa ao Ministério da Educação a 

responsabilidade de instruir os programas de Educação Superior para incluírem nos 

seus currículos conteúdos, itens ou disciplinas relacionados ao estudante com 

deficiência. 

No Censo Educacional do ano 2000 já se pode perceber a menção 

quantitativa de alunos com deficiência (física, auditiva, visual) nas IES do país. 

Naquele momento apontava-se um número de 2.155. Em 2005, este número subiu 
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para 6.022 alunos, ou seja, ocorreu um aumento de 179,4%, entre os anos de 2000 

e 2005. 

A Resolução CNE/CP Nº 1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em nível superior, 

nos cursos de licenciatura e de graduação plena, traz em seu texto a necessidade 

de construção dos projetos pedagógicos dos cursos de formação, afirmando que os 

estudantes destes cursos passariam a ter conhecimentos sobre as especificidades 

dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Em 2005, surge um novo cenário político na promoção da inclusão das 

pessoas surdas com o Decreto Federal 5.626/05, que institui o reconhecimento da 

diferença linguística dos surdos. Para tanto, a disciplina de Libras é inserida como 

obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, 

em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, e ainda constituiu a 

disciplina de Libras como optativa nos demais cursos de educação superior e na 

educação profissional. Este decreto promoveu interessantes mudanças nos âmbitos 

educacionais, legitimando a difusão da perspectiva da educação bilíngue, a 

contratação de profissionais intérpretes de LIBRAS, professores de LIBRAS e a 

adequação dos programas dos cursos nas universidades. 

Neste percurso de elaboração de políticas e ações afirmativas para a 

promoção da inclusão, destaca-se o ―Programa Incluir‖, criado em 2005 pelo MEC 

por meio da SESu /SECADI, que visa fomentar a criação e a consolidação de 

núcleos de acessibilidade nas IFES, as quais respondem pela organização de ações 

institucionais que garantam a inclusão de pessoas com deficiência à vida 

acadêmica, eliminando barreiras pedagógicas, arquitetônicas, na comunicação e 

informação, promovendo o cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade.  
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Desse modo, o ―Programa Incluir‖, criado como uma política de garantia de 

acessibilidade das pessoas com deficiência, mesmo restrito ao âmbito das 

Instituições Federais de Educação Superior – IFES constitui-se atualmente como 

uma das principais ferramentas para a promoção das ações garantidoras do acesso 

pleno desses estudantes aos cursos de graduação e, consequentemente, para a 

democratização do ensino superior. 

 A partir desse programa, as IFES passaram a contar com subsídios que dão 

suporte às ações pensadas para a superação da discriminação contra os estudantes 

com deficiência e o apoio à criação dos chamados núcleos de acessibilidade nas 

instituições federais de ensino superior. Fornece respaldo também à eliminação de 

barreiras atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas e comunicacionais em 

consonância com o proposto pela Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), pois esta afirma que 

Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de 
ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos 
estudantes. Estas ações envolvem o planejamento e a organização 
de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade 
arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos 
materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados 
nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades 
que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão. (BRASIL, 2008, 
p.13) 

 

Especificamente sobre a democratização do Ensino Superior, destacam-se o 

Programa de Apoio a Planos e Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007; o Decreto nº 

7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES). Tal programa, através de oferta de auxílio permanência e de serviços de 

apoio a saúde, moradia, alimentação, cultura, entre outros; contribui para 

viabilização do acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 
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transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.   

Já o Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), tem em seu texto o direcionamento das ações de estruturação 

de núcleos de acessibilidade nas Instituições Federais de Ensino Superior, 

norteando a estruturação dos serviços educacionais voltados aos alunos público-

alvo da Educação Especial. Todos estes documentos trazem, em sua essência, a 

defesa da abertura e estruturação de serviços e apoios institucionais ao estudante 

com deficiência. 

Apesar dos esforços expressos nas políticas nacionais de alguns grupos 

sociais e instituições em buscar minimamente cumprir os pré-requisitos das ações 

afirmativas em prol da inclusão educacional de pessoas com deficiência, os últimos 

censos da Educação Superior apontaram que há uma desproporcionalidade do 

crescimento da matrícula de alunos com deficiência em relação ao evidente 

crescimento das IES no Brasil. A prova disso foi evidenciada no Censo de 2010, o 

qual aponta que, entre os anos de 2000 e 2010, houve o aumento de 933,6% no 

número de estudantes com deficiência nas instituições de ensino superior 

brasileiras, passando de 2.173 no começo do período, para 20.287 em 2010 - sendo 

6.884 na rede pública e 13.403 na rede particular.  

O último censo da Educação Superior, realizado em 2014, mostra que no ano 

de 2014, o Brasil possuía milhões 7,839 milhões de alunos matriculados no ensino 

superior, e destes, 34.144 eram alunos com deficiência, sendo 14.158 estudantes de 

IES públicas e 19.986 estudantes de IES privadas. Apesar do perceptivo quantitativo 

numérico, a população de universitários com deficiência no Brasil ainda é pequena, 

sendo representada por apenas 0,43% deste universo.  

Em conformidade com o exposto, constatamos que a democratização do 
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acesso e as perspectivas de inclusão na educação superior brasileira precisam de 

atenção por parte da União para serem efetivadas e ampliadas. Para tanto, é 

premente que parte do investimento concentre-se na garantia da qualidade da 

educação básica e nas diferentes modalidades de educação e ensino, de onde 

advém a maioria dos estudantes com deficiências, dando subsídios que contribuam 

na aquisição dos conhecimentos basilares para alcançarem o acesso e a 

permanência com qualidade aos cursos de nível superior escolhidos.  

Podemos afirmar que a efetiva democratização do acesso à educação 

superior aos estudantes com deficiência perpassa, principalmente, pela necessidade 

de ampliação de vagas, sobretudo nas IES públicas, mas também pela garantia de 

condições educacionais suficientes para se alcançar o sucesso acadêmico.  

Os dados apresentados provocam a reflexão de que este é um retrato de 

passos iniciais das possibilidades de inclusão de pessoas com deficiência no ensino 

superior, pois as próprias políticas educacionais apontam que as discussões sobre o 

tema são relativamente recentes, de pouco mais de duas décadas. É válido ressaltar 

que, nesse período, a discussão sobre ações inclusivas para este grupo de pessoas 

na educação básica foi mais constante.  

No entanto, Jannuzzi (2015) aponta que a temática da educação inclusiva no 

cenário atual deixa de ser tratada como uma área paralela do ensino, restrito ao 

âmbito da educação básica. Configura-se como uma modalidade de ensino 

transversal a todos os níveis de escolarização, fazendo-se presente nas políticas e 

ações institucionalizadas, permeando todas as discussões no âmbito da Educação, 

inclusive no Ensino Superior. 

A democratização do acesso, a permanência com qualidade e a participação 

efetiva para todos têm permeado as discussões políticas não apenas do ensino 
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superior, mas em todos os âmbitos educacionais. A Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, sancionada em 6 de julho de 2015, institui o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, trazendo inovações ao âmbito educacional e social, 

fortalecendo um conjunto de políticas públicas que já vinham sendo desenvolvidas 

no âmbito do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem 

Limite, por meio do Decreto 7.612, de 17 de novembro de 2011.  

O estatuto possui mais de cem artigos prevendo a garantia dos direitos das 

pessoas com deficiência nas áreas da saúde, educação, moradia, trabalho, 

assistência social, transporte, cultura, esporte, turismo e lazer. Além de trazer 

questões referentes ao direito ao acesso à comunicação e informação, tecnologia 

assistiva, participação na vida pública e política e à Justiça. 

Especificamente sobre a educação, a nova lei reafirma o caráter de direito 

inegociável. Podemos destacar este viés legal no art. 27, onde é preconizado que 

a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 
possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 
necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2015) 

 

O documento prevê, ainda, o aprimoramento dos sistemas educacionais, 

visando à garantia de condições de acesso, permanência, participação e 

aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que 

eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. No tocante ao acesso à 

Educação Superior, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015) 

destaca a igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas e 

ressalta a total necessidade de acessibilidade, desde os processos seletivos até a 

conclusão do curso. 

A política educacional brasileira desbrava caminhos para as possibilidades de 
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inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior, apontando a necessidade 

de seguridade das oportunidades para este grupo de pessoas realizarem um curso 

superior com garantias legais de acesso, permanência e conclusão do curso com 

êxito acadêmico.  

Não se trata apenas de garantir o direito o acesso dessas pessoas no Ensino 

Superior, mas de pensar no desenvolvimento de estratégias, no uso de recursos 

tecnológicos e pedagógicos para promover a participação efetiva e a permanência 

com sucesso. É necessário reconhecer o direito à igualdade de oportunidades, 

criando alternativas pedagógicas adequadas e distintas que se equiparem às 

condições de pessoas que não se encontram em condições de deficiência. A 

permanência, com sucesso, no curso de nível superior implica na possibilidade de 

usufruir dos espaços, recursos tecnológicos e educacionais em igualdade de 

condições oferecidas aos demais alunos da instituição. 

Sobre as políticas de Educação Inclusiva, concordamos com Pires e Pires 

(2011) quando afirmam que 

Esta preocupação com políticas de inclusão no ensino superior, em 
nosso país, é bem vinda, e aponta para uma nova tendência de 
democratização do ensino superior em termos de atendimento à 
diversidade e à inclusão. Se tradicionalmente o debate e as práticas 
e da educação inclusiva se realizavam, em grande maioria, no 
âmbito da educação básica, não se pode esquecer que o ensino 
superior é um espaço em que a inclusão é prevista em nossa 
legislação, e deve ser efetivada com oferta de condições de 
formação e qualidade para todos os estudantes do ensino superior. 
(PIRES; PIRES, 2011, p. 129) 

 

As ações e práticas inclusivas no Ensino Superior envolvem a articulação de 

uma gama de instrumentos e estratégias para promoção da inclusão. Sobre isso, 

Moreira (2005, p.6) afirma que são necessários ―[...] investimentos em materiais 

pedagógicos, em qualificação de professores, em infra-estrutura adequada para 

ingresso, acesso e permanência e estar atento a qualquer forma discriminatória‖. 
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Poderíamos acrescentar, nesta rede de adequações à inclusão, a elaboração e 

implementação de políticas institucionais, a democratização ao acesso na oferta de 

vagas aos estudantes com deficiência e a acessibilidade informacional. 

Estes são elementos estruturantes, que demandam um intenso debruçar e 

muita reflexão, dado que qualquer mudança feita para dar suporte à implementação 

de uma política pública ou de uma política social requer transformações em seu 

meio quanto aos seus partícipes, demandando com isso uma reorganização 

conforme as novidades apresentadas. Logo, percebemos que os atores sociais, 

público-alvo da educação especial, estão em busca da efetivação dessas novas 

políticas educacionais, uma vez que elas se apresentam  como novas oportunidades 

de deslocamentos político-sociais e garantias do exercício da cidadania. 

No entanto, Marilena Chauí (2003) nos faz um alerta ao refletir que 

se quisermos tomar a universidade pública por uma nova 
perspectiva, precisamos começar exigindo, antes de tudo, que o 
Estado não tome a educação pelo prisma do gasto público e sim 
como investimento social e político, o que só é possível se a 
educação for considerada um direito e não um privilégio, nem um 
serviço. (CHAUÍ, 2003, p. 6) 
 

A expansão do ensino superior, por meio da democratização do acesso do 

estudante com deficiência nas instituições comuns de ensino, dentro dessa 

perspectiva, deve ser vista com atenção, para que não se transforme em uma 

espécie de inclusão fictícia, onde no interior dessas instituições impere uma inclusão 

mascarada, que mantém o aluno com deficiência à margem do processo educativo e 

do conhecimento. Onde ele seja visto como uma pessoa doente, como ser incapaz e 

tolerado pela força da Lei, sendo-lhe negado comumente a adequação de materiais 

e estratégias didáticas concernentes com as suas necessidades específicas. 

 Assim, ao refletirmos sobre a democratização do ensino superior e sobre a 

inclusão da pessoa com deficiência identificamos a responsabilidade fundamental e 
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os desafios que as instituições de ensino superior e os seus professores precisam 

assumir, bem como a necessidade de reestruturação do seu paradigma de atuação. 

Afinar-se com os parâmetros da educação inclusiva pressupõe direcionar as ações 

para a aceitação da diversidade, garantindo a aprendizagem dos alunos e 

respeitando suas particularidades e especificidades de aquisição do saber.  

 

2.1. A pedagogia universitária e os desafios à inclusão de pessoas com 

deficiência 

Vimos que o decurso histórico da educação brasileira e as novas concepções 

sobre a pessoa com deficiência, desencadearam em políticas educacionais que 

promoveram a ampliação do acesso ao Ensino Superior no Brasil. Isto decorre de 

movimentos e lutas sociais pautadas nas concepções trazidas pelos direitos 

humanos em prol da inclusão educacional e da universalização da educação, sob o 

ideário de educação para todos. 

Esta nova realidade suscita o redirecionamento do olhar para a formação e 

atuação dos docentes universitários, as quais diante dos princípios da educação 

inclusiva devem se alicerçar em ações didático-pedagógicas, que fortaleçam as suas 

práticas diante da diversidade e do respeito às diferenças. Adquirindo, neste sentido, 

habilidades e desenvolvendo metodologias de trabalho diversificadas, no intuito de 

garantir a permanência dos alunos com deficiência nos cursos de graduação e de 

pós-graduação. Destacamos, assim, a importância do professor universitário diante 

do processo educacional inclusivo de estudantes com deficiência, ressaltando os 

desafios apresentados a sua prática e a sua formação.  

Para Nóvoa (1995), a diversidade e as novas configurações sociais e culturais 

que permeiam papel da universidade conduzem os professores a reencontrar novos 
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valores, que permitam atribuir um sentido à ação docente, precisando edificar novas 

normas de funcionamento e regulações profissionais. Logo, a ação docente é 

permeada de novos saberes e práticas educacionais, necessitando romper com um 

modelo socialmente construído de ensino superior, o qual foi direcionado 

historicamente para ações educacionais universitárias a um grupo de elite, de 

destacado sucesso social, com raça e credo únicos.  

 Para o alcance destas mudanças, Pimenta e Almeida (2009) pontuam a 

necessidade de uma nova cultura acadêmica, adotando outra ―[...] postura frente ao 

saber, que supere a especialização estreita, problematize as informações visando 

uma formação cidadã e profissional, na busca pela qualidade de vida da sociedade.‖ 

(PIMENTA e ALMEIDA 2009, p.17). 

A atuação do docente necessita de uma ação mais consistente quanto às 

práticas de ensino, desfocando os louros da investigação e produção de 

conhecimento restrito às pesquisas. Atualmente, diante das perspectivas de 

‗rankeamento‘, financiamento e avaliação das IES10, trilhar o caminho da pesquisa 

possui um maior destaque no desempenho da atuação do docente universitário, uma 

diminuição de créditos em relação às atividades de ensino.  

Sobre isso, Pimenta e Almeida (2009) indicam a necessidade de mudança de 

atitude do ethos acadêmico, de modo que o professor possa construir o 

conhecimento no ensino, assumindo o compromisso de ensinar com pesquisa e 

extensão, superando ―[...] a fragmentação das múltiplas atividades presentes na vida 

profissional dos docentes voltados para a pesquisa em detrimento das centradas no 

ensino‖ (PIMENTA e ALMEIDA 2009, p.26) 

                                                 
10

  Temática discutida por Neto, Gemaque e Santos, no livro Políticas para a educação superior 
no Brasil: velhos temas e novos desafios. São Paulo. Ed. Xamã, 2009 . 
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Compreendemos que, no exercício da docência, emanam a essência da 

formação, mediação e transformação em um movimento dialógico e reflexivo. O qual 

se constitui como uma ação política e transformadora, pois, como afirma Freire 

(1987), é no ato pedagógico que o professor exerce a implementação de valores, 

favorecendo o desenvolvimento da criticidade e cidadania, promovendo a autonomia 

intelectual de seus alunos como emancipação para a liberação profissional e social. 

 Sob a nova perspectiva de Universidade para Todos e inclusão com vistas à 

democratização para o acesso e permanência participativa dos estudantes, nos 

apoiamos em Pires e Pires (2013) quando afirmam que a docência universitária 

precisa ser moldada pelo compromisso ético do professor, respeitando a integridade 

do aluno, cuidando do seu bem-estar acadêmico por meio de uma aprendizagem 

atenta e cuidadosa, da compreensão e da aceitação do outro, indo além de uma 

compreensão objetiva do conhecimento acadêmico, mas alcançando uma 

compreensão subjetiva de cada aluno em suas especificidades, considerando as 

suas vivências, sentimentos, objetivos e dificuldades.  

É importante considerar que a disponibilidade e desejo do professor para a 

adoção de práticas educacionais inclusivas vão muito além da formação e ações 

didático-pedagógicas. Neste processo, são definidoras as concepções e vivências 

pessoais do professor sobre a pessoa com deficiência, as suas impressões sobre o 

acesso de estudantes nessa condição na universidade e, ainda, sobre a 

compreensão do seu papel na formação daqueles que serão seus alunos.  

Para ilustrar esta afirmação, trazemos para a reflexão teórica recortes de falas 

de docentes do nosso campo de pesquisa, pois retratam diferentes impressões 

sobre a pessoa com deficiência, e as suas possibilidades. Em suas falas pudemos 
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constatar que estas impressões estão carregadas de significados e ressoam 

experiências e impressões anteriores de cada sujeito. 

Ser uma pessoa com deficiência é uma pessoa que tem alguma 
limitação física ou mental, que de alguma forma vai influenciar nas 
suas atividades cotidianas. Diante do que sei essas pessoas 
superam muito os limites, mas acho que não é tudo que dá pra fazer 
(Professor Marcos, 2015) 
 
Bom eu acho que as pessoas cegas elas não podem ser privadas de 
fazer nenhuma atividade [...] é possível tecnologicamente você 
resolver vários problemas sobre isso, de forma surpreendente, mas 
fugindo do que o senso comum pensa. (Professor Daniel, 2015) 
 

Mediante tais assertivas inferimos que surge à necessidade de se provocar 

novos encontros entre o professor universitário e o aluno com deficiência de modo 

que seja possível a ressignificação de conceitos e o desabrochar de novas 

possibilidades. Assim, estaremos proporcionando a visibilidade da pessoa com 

deficiência em um exercício de rompimento com as amarras do preconceito e 

exclusão arraigados no contexto acadêmico, onde são bem sucedidos apenas 

aqueles que se encaixam em um modelo padrão de aprendizagem, produção de 

conhecimento e desenvolvimento da pesquisa em larga escala. 

A inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior vem propor 

novos olhares sobre o pensar e agir do professor no ato de planejar, ensinar, 

aprender e avaliar o ensino universitário. E, dessa forma, compreender que ―[...] ser 

professor obriga a opções constantes que cruzam a nossa maneira de ser com a 

nossa maneira de ensinar, e que desvendam na maneira de ensinar a nossa 

maneira de ser.‖ (NÓVOA, 1992, p.10). 

O docente é levado a ultrapassar as barreiras historicamente impostas pelo 

modelo tradicional de transmissão do saber, de modo linear e cartesiano e 

conduzido a refletir sobre suas ações na adoção de metodologias de ensino, que 

possibilitem a aprendizagem significativa por parte de todos os seus alunos. E, 
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assim, como afirma Mansini, apud Silva (2013, p.67) poder ―[...] desfazer barreiras e 

construir possibilidades no caminho do aluno, de um lado ampliando sua percepção 

e compreensão dos conhecimentos, de outro, intensificando suas relações e 

comunicações com os que o cercam‖. 

Em muitos contextos educacionais é recorrente o discurso à resistência na 

promoção do trabalho com os alunos com deficiência, sob jugo de desconhecimento 

e ausência de embasamento teórico-prático para o ‗fazer docente‘, apresentando-se 

como barreiras atitudinais impostas pela não flexibilização e ausência da 

compreensão de um olhar à condição humana e especificidades de aprendizagem 

do aluno. Para reiterar esta concepção trazemos mais uma fala de um docente, que 

fez parte de nosso campo empírico, em que diz 

Receber ele na sala eu recebi. Foi um desafio, mas eu fiquei ‗e 
agora, como a gente vai fazer?‘ [...] Eu deixei acontecer. Mas fazer 
leitura sobre isso, ou algum tipo de formação, eu não cheguei a fazer, 
não me preparei pra isso. (Professor Marcos, 2015) 
 

Sobre tal situação, Amaral (1998) nos conduz a pensar que as barreiras 

impostas por outros são o grande entrave do processo inclusivo ora vivido pela 

sociedade contemporânea. As barreiras atitudinais se apresentam como gigantescos 

muros no processo educacional inclusivo, sendo a negação e a falta de 

conhecimentos aportes para ações preconceituosas e para compreensões 

estereotipadas da deficiência.  

Neste contexto, se faz imperativa uma reflexão sobre os processos de 

formação inicial e continuada aos docentes universitários, pois dentre a oferta de 

condições que resultam no sucesso acadêmico do estudante com deficiência está à 

necessidade de uma proposta de formação inicial e continuada aos docentes, que os 

auxilie a trabalhar com a diversidade humana em suas salas de aula, a fim de 
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desenvolverem um trabalho que valorize as potencialidades e que respeite as 

limitações específicas de cada estudante.  

Aqui cabe tecermos umas poucas considerações sobre a temática das 

práticas de formação continuada aos docentes universitários no Brasil, pois este 

olhar histórico e político poderá nos auxiliar a refletir sobre a prática pedagógica do 

professor. 

Há muitos anos a figura do professor universitário repousa sobre a imagem de 

que este é visto pela sociedade como uma pessoa de reconhecido saber, vasta 

experiência investigativa e detentor de conhecimentos aprofundados em áreas 

específicas. Esta concepção é apresentada por Cambi (1999) na trajetória da 

História da Pedagogia, na qual é evidenciada desde a antiguidade, que para se 

ocupara posição de professor eram necessários conhecimentos próprios e profundos 

sobre uma disciplina ou área do conhecimento. No entanto, a preparação destes 

mestres para o ofício de ensinar não era considerada relevante.  

Podemos ponderar, com base em discussão apontada por Pimenta e 

Anastasiou (2014), que ainda no século XXI não há uma preocupação específica 

sobre a formação do professor universitário para o desempenho do ensino. Tal fato 

reforça a compreensão do senso comum, indicando erroneamente que ―quem sabe, 

sabe ensinar‖, levando ao equívoco de que, por dominar a área relacionada à 

disciplina, o professor já possui em si competência para se tornar docente.  

No Brasil, a formação do docente do ensino superior foi consolidada há mais 

de quatro décadas através do Parecer Sucupira (BRASIL, 1965). Este documento 

vem direcionando as práticas relacionadas ao stricto sensu, cursos de mestrado e 

doutorado, os quais se tornaram necessários à carreira da docência universitária. 

No tocante à formação do docente universitário, a LDB (Lei 9.394/96) 
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direciona ações formativas e faculta às Instituições de Ensino Superior os critérios 

para a admissão de docentes, dentre eles a titulação em mestrado e doutorado, 

assim como porcentagem quantitativa de doutores e mestres que devem compor os 

quadros de professores de cada IES. Neste importante dispositivo legal, nos chama 

a atenção a despreocupação para a ênfase nas práticas de ensino facultadas à 

formação do docente universitário, pois vejamos que, no artigo 65, é expresso que ― 

[...] a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino 

de, no mínimo, trezentas horas.‖  

Isto é, para todas as outras modalidades de ensino a Lei diz que é necessária 

uma prática anterior, na qual o professor em formação poderá vivenciar o ensino e 

conhecer a realidade que lhes será diária, no exercício de sua profissão. No entanto, 

esta oportunidade de se aproximar do contexto da sala de aula não é garantida ao 

professor em formação para o ensino superior. 

No artigo 66, da mesma lei, é definido que ―[...] a preparação para o exercício 

do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em 

programas de mestrado e doutorado‖. 

Com base nas discussões de Gil (2009), para nós é razoável refletir que a 

formação do docente universitário vem preparando o professor direcionado às ações 

de pesquisa e, não, às ações de ensino. Nas palavras de Pimenta e Anastasiou 

(2014, p. 250), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394 de 20 

de dezembro de 1996 ―[...] não concebe a docência universitária como um processo 

de formação, mas sim como uma preparação para o exercício do magistério‖.  

Anastasiou (2009) nos, chama a atenção para o fato de que embora 

professores ingressem nas IES por concurso, este nem sempre objetiva o domínio 

dos saberes pedagógicos necessários à docência, focando na área-domínio e na 
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experiência de pesquisa. Esta é uma discussão que põe em pauta a valorização da 

pesquisa e produção em detrimento do ensino com qualidade. Infelizmente, é nítido 

o ―[...] despreparo e até um desconhecimento científico do que seja o processo de 

ensino e de aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis a partir do instante 

em que ingressam na sala de aula.‖ (PIMENTA e ANASTASIOU 2002, p.37). 

Para Masetto (2002), os cursos de pós-graduação precisam se abrir para a 

formação pedagógica, ofertando de modo obrigatório disciplinas de Metodologia do 

Ensino Superior, seminários, promoção de encontro sobre novas experiências 

pedagógicas, além de incentivar a pesquisa sobre o Ensino Superior nas diversas 

áreas. E, principalmente, precisam preparar o docente para lidar com diversidade em 

sala de aula, sendo a presença da temática da Inclusão no Ensino Superior matéria 

essencial.  

Corroborando com este ponto de vista, Pimenta e Almeida (2009, p. 20) 

afirmam que ―[...] muito se sabe sobre as áreas específicas, com o foco nas 

atividades de pesquisa e produção do conhecimento, e pouco se sabe sobre 

ensinar‖. Temos o prejuízo do ensino reduzido aos saberes dos conteúdos, pois os 

professores não têm uma formação voltada para os processos de ensino-

aprendizagem. 

Compreendemos que os saberes pedagógicos podem colaborar com o 

exercício da docência, em uma íntima vinculação entre teoria e prática, pois a 

docência é um campo complexo de ações, que exige uma formação contínua e 

rigorosa reflexão sobre a prática mediada pela teoria. Configurando-se a 

aprendizagem da docência como um processo que não se encerra, onde o devir e o 

transformar-se estão muito presentes (Isaia e Bolzan, 2009). 

Esta preocupação com a formação docente e o aperfeiçoamento de suas 
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práticas está diretamente ligada à qualidade do ensino. Sobre isso, Zabalza (2011) 

afirma que a qualificação da Educação Superior requer investimentos na preparação 

docente para o trabalho, pois pensar a docência no Ensino Superior remete à 

reflexão sobre o processo de formação para a docência universitária, considerando 

seus aspectos teóricos e práticos, buscando a compreensão de como nos tornamos 

docentes e de qual repertório de saberes se faz necessário lançar mão para uma 

docência pertinente, que atenda aos desafios de uma formação pedagógica cada 

vez mais atualizada, científica, qualificada e que destaque o papel do professor 

universitário no processo de formação pessoal e profissional. 

Em nosso parecer, nos processos de formação se faz necessário trazer à tona 

o desenvolvimento profissional e pessoal do docente, acrescentando à construção 

de suas práticas o reconhecimento das dificuldades, a abertura a novos paradigmas 

e a novos conhecimentos, que vão sendo construídos ao longo das vivências 

pessoais e profissionais.   

Ressaltamos que, na formação, a partilha de experiências configura-se 

também como mecanismo formativo. Sobre isso, Nóvoa (1995, p.25) afirma que ―[...] 

a formação de redes de auto-formação participada, que permite a compreensão da 

globalidade do sujeito e na qual a formação assumida como um processo interativo 

e dinâmico‖, constituindo-se como um suporte para novos parâmetros de ação e de 

aprendizagens.  

Neste processo formativo, a perspectiva da educação inclusiva deve estar 

presente nos diferentes contextos de formação inicial e continuada. De acordo com 

Mayán (2014), a atenção à diversidade deve-se destacar como questão norteadora 

das práticas docentes. Nas situações formativas precisam ser ressaltadas a criação 

de culturas inclusivas nos ambientes educacionais, a aproximação, análise e 
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reflexão sobre a eliminação de barreiras de aprendizagem e o desenvolvimento de 

estratégias de cooperação que incrementem o acesso ao currículo, desenvolvimento 

de habilidades e aquisição do conhecimento.  

Desta forma, para que a universidade possa se abrir à inclusão, os 

professores precisam conhecer novas bases pedagógicas que os possibilitem adotar 

práticas reflexivas, considerando a diversidade humana que compõe o universo da 

sala de aula. Só assim, o professor pode considerar a prática e a experimentação 

como fonte permanente de conhecimento e reflexão, percebendo a importância que 

tem a (re)construção dos saberes docentes na docência universitária.  

Os desafios enfrentados pela docência no Ensino Superior frente às 

demandas de alunos com deficiência podem ser inúmeras, desde a dificuldade de 

comunicação, o desconhecimento sobre a condição de deficiência do aluno, os pré-

julgamentos sobre as habilidades desenvolvidas ou não daquele aluno, dentre 

outras. Diante deles, os docentes são convidados a refletir sobre a sua formação e 

buscar alternativas novas de ensino-aprendizagem.  

Com as ações afirmativas em prol da inclusão e a chegada dos estudantes 

com deficiência no âmbito universitário há a real necessidade de preparação da 

comunidade acadêmica para receber estes alunos. Portanto, qualificar o profissional 

no ensino superior que, ao longo de sua trajetória como docente, poderá defrontar-

se com um aluno que apresente alguma deficiência, exige uma preparação que vai 

além do conhecimento científico que é indispensável, mas, permeia, conforme 

Schön (2000), as zonas práticas indeterminadas como, por exemplo, incertezas, 

singularidades e conflitos de valores, que fazem parte do cotidiano acadêmico e que 

o professor deve enfrentar.  

Os saberes específicos apreendidos durante a formação inicial são 
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aprofundados e rearticulados com os saberes da experiência, construídos ao longo 

da sua trajetória formativa. Logo, para pensar nas ações de formação continuada, 

em consonância com as reflexões de Mayán (2014, p. 38), ―[...] temos que 

estabelecer e sustentar a formação prática em uma sólida formação teórica sobre a 

diversidade e os processos de mudança‖. 

 A preocupação com a aprendizagem dos estudantes também se constitui 

como um pilar à ação educacional inclusiva. O professor assume o relevante papel 

de provocar a aprendizagem significativa em seus discentes em uma perspectiva 

dialógica, formativa e mediadora, despertando neles o desejo pelo conhecer e a 

necessidade do saber, para o saber ser (FREIRE, 1987).  

O papel do professor no contexto do ensino superior, numa perspectiva 

inclusiva, remete a uma postura ativa, dialética, política e ética, e ao compromisso 

permanente com a vida acadêmica e autônoma dos alunos, , oportunizando espaços 

onde a liberdade do conhecer possa ser exercida de forma criativa e espontânea. 

Sob este prisma atrela-se o conceito de aprendizagem significativa que, 

segundo Pozo (2002) implica na adoção de uma nova cultura de ensino, na qual o 

professor precisa considerar não apenas os conteúdos programáticos, mas as 

especificidades de seus alunos, observando como melhor aprendem e se adaptando 

a elas. Destaca o ato de ensinar com a filosofia de inclusão de todos os alunos, 

independentemente de suas limitações sensoriais, físicas ou intelectuais.  

Sobre os processos de ensino-aprendizagem, Silva (2013) destaca que o 

professor precisa estimular o  

desenvolvimento de habilidades que conduzam o aluno a 
patamares superiores de representação mental dos conteúdos 
ministrados, como a reflexão contínua, a capacidade de análise 
e síntese e a generalização de fatos e ideias, a compreensão 
dos fenômenos naturais, sociais, políticos e econômicos, 
condições precípuas para melhor compreensão e inserção no 
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mundo, das ações e relações que se materializam nas práticas 
sociais. (SILVA, 2013, p. 69) 

 

O currículo e suas possibilidades de adaptações também se constituem como 

alternativas às práticas inclusivas de estudantes com deficiência na universidade, 

pois torna possível uma prática pedagógica que valoriza o potencial do aluno, 

considerando sempre as suas demandas e especificidades. Neste sentido, 

Magalhães (2013, p. 50) orienta que as adaptações propostas ao currículo ―[...] 

pressupõem a preocupação entre professores e alunos, em uma contínua 

construção de alternativas que diversificam e ampliam as possibilidades de 

aprendizagem‖. 

Com base nas reflexões desta autora, as adaptações curriculares podem ser 

compreendidas como um processo de ajustes e tomada de decisões para que 

alcancem as especificidades e demandas dos alunos no tocante aos diferentes 

modos de aprendizagem. Diante das amplas possibilidades de adaptações está a 

necessidade do diálogo contínuo entre o professor e o aluno com deficiência, em 

uma escuta sensível à condição do outro e à disponibilização em tornar a 

aprendizagem acessível. 

De acordo com Manjón (APUD MAGALHÃES, 2013), as adaptações 

curriculares são consideradas não significativas quando demandam uma pequena 

alteração na programação da aula. Isto ocorre quando há uma necessidade de 

adaptações na organização espacial, didática, objetivos, conteúdos, técnicas e 

instrumentos de avaliação, de modo possam atender as especificidades do aluno 

com deficiência, e assim, possibilitar o alcance da aprendizagem, não só para o 

aluno com deficiência, mas para todos. 

Já as adaptações curriculares consideradas adaptações significativas, de 
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acordo com Magalhães (2013, p.52), são aquelas modificações mais acentuadas, 

―[...] mais drásticas no desenho curricular da aula, havendo a eliminação de 

conteúdos lineares, adequando os objetivos da área e os respectivos critérios de 

avaliação‖. Há a eliminação de alguns objetivos básicos ou a introdução de objetivos 

específicos alternativos, não previstos aos demais alunos.  

É importante ressaltar que as adaptações curriculares devem ser pensadas 

para a promoção de aquisição de novos conhecimentos, de modo a 

complementarem ou suplementarem os processos de aprendizagem. É equivocado 

pensar em adaptação curricular sob um viés de facilitador dos conteúdos, que não 

considere todas as etapas de desenvolvimento e aprendizagem esperadas para um 

aluno em nível universitário. Esta visão de adaptação curricular na promoção da 

facilidade não se adequa à perspectiva real de inclusão, pois esta é imbuída de 

atitudes compensatórias e minimalistas das potencialidades de estudantes com 

deficiência. 

Outro desafio à prática pedagógica universitária diante da inclusão de 

estudantes com deficiência são as estratégias e modelos de avaliação. Nesta 

perspectiva, a avaliação da aprendizagem precisa exercer um papel formativo, com 

o foco na formação integral do aluno durante o processo de ensino-aprendizagem e 

na ressignificação da ação docente, fazendo uso de critérios e procedimentos mais 

flexíveis, com vistas a obter resultados qualitativos da aprendizagem. Sobre esta 

temática, Silva (2013) nos conduz a refletir que a avaliação da aprendizagem  

não é a reprodução de informações a identificação de acertos e 
de erros expressos em um sistema de notação e em uma visão 
linear e dicotômica de aprovar ou reprovar, mas o que o aluno 
acrescentou aos conhecimentos prévios e a forma como fez 
isso é que devem ser dignos de nota. (SILVA, 2013, p. 78) 

 

 Portanto, a ação avaliativa do processo de aprendizagem de alunos com 
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deficiência não deve ser direcionada pelas possíveis limitações por essa provocada 

no sujeito e/ou por visões equivocadas de incapacidade, admitidas por parte de 

muitos professores. Deve ser, sim, uma ação direcionada às potencialidades de 

cada um, voltada à compreensão de como ocorreu a aprendizagem e se a aquisição 

deste novo conhecimento alcançou os objetivos traçados no início do processo.  

Quando falamos de alunos com deficiência, os elementos norteadores 

referem-se à acessibilidade, adaptação de material e modos de flexibilização dos 

modelos de avaliação, sem haver prejuízo dos objetivos dos componentes 

curriculares, dos conteúdos e da formação do estudante. Podemos exemplificar este 

processo desde a simples ampliação no tamanho de letras e fontes para tornar 

exequível uma atividade avaliativa a alunos com baixa visão à flexibilização do 

tempo de realização de uma tarefa ou, até mesmo, na utilização de instrumentos de 

tecnologia assistiva para a comunicação entre professor e aluno, de modo que haja 

a compreensão e retorno de repostas sob um olhar pedagógico voltado ao processo 

e não ao produto. 

 As ações de formação inicial e continuada, portanto, necessitam ser 

instrumentos de construção e reconstrução dos modos de pensar e agir na docência 

universitária, reforçando uma visão integral de ensino, para além dos conteúdos 

programáticos e cumprimento de disciplinas semestrais. Devem ser alicerçadas em 

uma prática reflexiva e ativa, que possa reverberar para além dos portões das 

universidades e páginas frias de publicações científicas atentas para a ciência e 

despreocupadas com a ação educacional. 

Diante das novas configurações sociais, a universidade precisa se refazer em 

novos saberes e novos modos de ação para o acolhimento e reconhecimento das 

diferenças, ampliando o olhar da sociedade para as especificidades e necessidades 
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de cada sujeito. Logo, estando envolvido neste processo, o docente universitário 

deve compreender o seu lugar na articulação entre os princípios éticos, políticos e 

filosóficos que envolvam a ação educativa norteada pela perspectiva de diversidade 

humana.  

Assim, coadunamo-nos com Silva (2013) quando pontua que  

o trabalho educativo em uma perspectiva inclusiva requer do 
educador uma mudança de postura pedagógica, reformulação de 
práticas pedagógicas excludentes, pré-disposição para a 
aprendizagem, formação permanente e o exercício de pensar 
criticamente a própria prática. (SILVA, 2013, p.62) 
 
 

Nestas reflexões, não quisemos imputar o sucesso ou fracasso acadêmico de 

estudantes com deficiência apenas na ação do professor, pois sabemos que o 

desejo, a motivação à aprendizagem pelo aluno também se fazem importantes 

nesse processo. Reforçamos que a valorização do processo educacional inclusivo  

requer ser coordenado por posições éticas, políticas e institucionais que ultrapassem 

o campo dos desejos e ideários utópicos. Sendo, nesta seara, as práticas docentes 

campo de articulação de políticas e ações institucionais resultando em um 

movimento de fato inclusivo, configurando-se um elo essencial entre políticas e 

práticas educativas. 

 

2.2. Possibilidades à prática do professor universitário junto a alunos cegos 

 

 Em estudos sobre a presença de alunos cegos na universidade, Fortes 

(2005), Soares (2011) e Menegatti (2012), evidenciaram a necessidade de escuta 

das experiências estudantis de alunos com deficiência visual no tocante às suas 

relações com docentes, colegas de turma, serviços de apoio e adaptação de 

material. Foram apresentadas nestes estudos as necessidades iniciais de 
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articulação das universidades em perceber com qualidade o aluno cego, 

oportunizando a ele suportes educacionais condizentes com suas reais 

necessidades.  

 Fortes (2005) destaca especificamente a necessidade de dar voz aos 

acadêmicos para que possam se empoderar de sua condição de estudantes com 

deficiência, como sujeitos de direitos e pertencentes ao meio universitário como 

qualquer outro aluno. Soares (2011) articula a voz do aluno cego com seus pares no 

ambiente acadêmico, pontuando necessidades formativas dos docentes, 

capacitação dos profissionais e de serviços de apoio. Menegatti (2012) traz em sua 

pesquisa a necessidade de se estruturar serviços institucionais para a garantia da 

acessibilidade informacional de alunos cegos, principalmente nas bibliotecas 

universitárias. 

 Estas são algumas realidades expostas em contextos de pesquisa que se 

reafirmam quando ampliamos o nosso olhar para outras universidades brasileiras. A 

presença da pessoa cega no ensino superior tem sido representada nas políticas 

nacionais e ações institucionais, que visam à garantia da participação efetiva destes 

estudantes na academia. No entanto, esta temática ainda é imbuída de muitas 

dúvidas, preconceitos, incertezas e desconhecimentos a respeito dos desafios e 

possibilidades que são apresentadas aos alunos cegos no âmbito universitário. 

Mas afinal, o que é a deficiência visual? Quais as possibilidades de 

aprendizagem significativa ao estudante cego no contexto universitário? 

A deficiência visual, para fins educacionais, constitui-se como uma limitação 

de uma das formas de apreensão de informações do mundo externo - a visão. Ela 

pode ser considerada congênita ou adquirida e se apresenta em dois tipos de 

deficiência visual: cegueira e baixa visão. A cegueira é a perda total ou a presença 
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de resíduo mínimo de visão, e a baixa visão é a alteração significativa da capacidade 

funcional visual, resultando na baixa acuidade e campo visual (SILVA, 2013).  

Para compreender melhor a condição de cegueira e a forma como ela é 

vivenciada pelo indivíduo, é importante conhecer a idade e a causa da perda visual. 

Também é importante conhecer os contextos de estimulação e orientação 

educacional que foram feitas a esta pessoa. Além disso, precisa ser considerado o 

momento e a forma da perda visual, se progressiva ou repentina, o contexto 

psicológico, familiar e social, pois estes influenciam o modo como a pessoa vive sua 

condição de cegueira.  

Diderot (1979), em sua obra ―Carta sobre os cegos para o uso dos que vêem‖, 

pode observar especificidades e diferentes modos de viver da pessoa cega. Nesta 

obra filosófica, à luz dos princípios iluministas, são destacadas dificuldades 

enfrentadas pelo cego, assim como algumas práticas que facilitam sua rotina, a 

saber, a manutenção de um ambiente organizado e a prática do silêncio como 

instrumento de observação. O autor também aborda a questão do belo como sendo 

elemento inseparável à concepção da pessoa cega sobre o mundo, destacando os 

diferentes modos de aprendizagem e possiblidades de abstração. Traz em seus 

escritos diferentes concepções sobre a cegueira e as possibilidades de se fazer 

analogias sobre o uso da visão, expressando opiniões sobre o assunto como a 

conquista do direito à vida ou a morte. 

No século XVIII ou na atualidade não há como nem por quê padronizar os 

modos de pensar e agir das pessoas cegas diante de sua condição, pois cada 

sujeito é único em suas especificidades e subjetividade. As formas de aprendizagens 

também ocorrem de modos distintos, como a de qualquer vidente, e estão 

relacionadas com os seus contextos psicossociais.  
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 Assim, compreendemos que a cegueira por si só não é um impedimento ao 

desenvolvimento e à aprendizagem. Segundo Vygotsky (1998), o desenvolvimento 

humano se dá por meio da interação social, ou seja, das relações de troca com 

outros indivíduos e com o meio. No entanto, no processo de aprendizagem da 

pessoa cega há a necessidade da adoção de caminhos diferenciados devido à 

ausência da visão, sendo o desenvolvimento do cego pleno de possibilidades e 

limitações como o de qualquer ser humano. 

Tomando por base o pensamento de Vygotsky e Luria (1998), no tocante à 

aprendizagem e à linguagem, podemos compreender que a pessoa cega, por meio 

da linguagem, pode se comunicar e apreender significados sociais. Todavia, a inter-

relação da pessoa cega com o ambiente não se dá sem conflitos e são nestes 

conflitos que surgem as possibilidades para se aproximar do novo conhecimento.  

No entanto, ressaltamos que, devido à limitação visual, a pessoa cega precisa 

de um ambiente diferenciado e adaptado, que possa garantir a satisfação de suas 

necessidades de aprendizagem, tendo a possibilidade de usufruir de outros 

caminhos para conhecer o mundo, através das sensações táteis, cinestésicas e 

auditivas aliadas às experiências anteriormente vivenciadas. Coadunando-se com 

este pensamento, Silva (2014) ressalta que as teorias aplicadas à aprendizagem de 

pessoas com cegueira ou baixa visão precisam propor 

práticas que considerem e estimulem os canais sensoriais que lhes 
favorece o conhecimento das coisas, dos objetos, do mundo. [...] 
logo, devemos utilizar mais os modelos verbais e táteis para a 
interação direta com os objetos do conhecimento e para o 
estabelecimento das relações sociais, pois para compreender e 
representar a realidade física, audição e tato são imprescindíveis. 
(SILVA, 2014, p. 236) 

 

Concordamos com a autora, pois a vivência com a exploração de outros 

caminhos que não o visual pode contribuir com a construção de uma estrutura 
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mental diferente dos caminhos seguidos pela pessoa vidente, promovendo uma 

nova estruturação e organização do desenvolvimento cognitivo. 

As lamparinas que iluminaram os primeiros caminhos para a formação 

educacional dos cegos se acenderam em meados dos séculos XVI e XVII. Foram 

criados e testados vários métodos para ensinar aos cegos a realizar leituras de 

textos curtos, utilizando recursos como letras em relevo, caracteres em madeira ou 

metal, sistemas de nós e pontos em cordas, alfinetes pregados em almofadas, entre 

outros.  

De acordo com os levantamentos históricos e documentais empreendidos por 

Silva (2008), o aprimoramento destes métodos levaram à formalização da primeira 

escola para jovens cegos em Paris, no ano de 1783, fundada por Valentim Haüy 

(1745 -1822), considerado ―pai dos cegos‖ e editou livros com caracteres da escrita 

comum em relevo. A exemplo da escola de Haüy, este modelo se expandiu pela Grã-

Bretanha e por várias capitais europeias e, também, nos EUA, no início do século 

XIX. 

Em sua investigação, Silva (2008) pontua que com a criação do Sistema 

Braille, sistema de leitura e escrita por meio de pontos em relevo, em 1825, por 

Louis Braille, o problema da educação das pessoas cegas veio a ser 

satisfatoriamente resolvido. Após receber adaptações e algumas edições, o Sistema 

Braille passou a ser utilizado em algumas escolas, possibilitando aos alunos cegos a 

expressão do alfabeto, a representação dos números, dos sinais de pontuação e 

uma notação que hoje constitui a musicografia Braille. 

 Há, assim, no campo da educação da pessoa cega uma sistematização de 

possibilidades de comunicação através da representação gráfica. No entanto, o 

Braille só foi aceito como sistema para uso geral em todo o mundo em 1932, mais de 



46 

 

cem anos após a sua criação. De modo podemos considerar que ―[...] foi essencial o 

esforço e a perseverança dos cegos para impor o uso do tato na leitura, através do 

Sistema Braille.‖ (SILVA, 2008 p.55).  

 Atualmente, para se escrever em Braille pode-se fazer uso do punção e da 

reglete, das máquinas de escrever com escrita simultânea de pontos e de 

impressoras apropriadas para a impressão do sistema em relevo.  

Recursos de Tecnologia Assistiva também são bastante utilizados pelas 

pessoas com cegueira para a promoção da acessibilidade informacional, como os 

softwares com sintetizadores de voz e ledores de tela, a exemplo, do DOSVOX, 

JAWS e o NVDA11, que permitem ao usuário utilizar a informática para ler através da 

audição e escrever com autonomia no computador, tablet ou smartphones, além de 

possibilitar o acesso à internet. A leitura de textos também pode ser feita através de 

scanners com recursos em áudio que possibilitam a leitura sonora de textos 

impressos, a exemplo disso há o equipamento denominado SARA e canetas ópticas.  

No tocante ao recurso tátil, há impressoras em Braille e em relevo que 

possibilitam à pessoa cega reconhecer representações geométricas, geográficas e 

aritméticas através do desenho de linhas e pontos destacados sincronicamente, 

fazendo, inclusive, a distinção de áreas que se referem à cor através da frequência 

dos pontos impressos, variando a textura de acordo com a necessidade.  

 Outro recurso de acessibilidade utilizado é a audiodescrição, pois de acordo 

com Lívia Motta (2010), amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual 

                                                 
11

  O DOSVOX é um sistema para microcomputadores que se comunica com o usuário através 
de síntese de voz, viabilizando o uso de computadores por deficientes visuais, que adquirem assim, 
um alto grau de independência no estudo e no trabalho. ttp://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/intro.htm 
 O Jaws funciona a partir da leitura da informação do ecrã, com software se síntese de voz, o 
que permite assim ao utilizador aceder a uma variedade de aplicações, configurações quer de 
trabalho, lazer, educacionais, etc. https://pplware.sapo.pt/informacao/jaws-software  
 O NVDA é uma plataforma para a leitura de tela, um programa em código aberto que vai ―ler‖ 
o Windows para facilitar a inclusão digital de deficientes visuais. 
http://www.acessibilidadelegal.com/33-nvda.php 
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em eventos culturais, gravados ou ao vivo, tais como peças de teatro, programas de 

TV, exposições, mostras, musicais, óperas, desfiles e espetáculos de dança; assim 

também em eventos turísticos, esportivos, pedagógicos e científicos, tais como 

aulas, seminários, congressos, palestras, feiras e outros, por meio de informação 

sonora. 

Constitui-se, então, como ―[...] uma atividade de mediação linguística, uma 

modalidade de tradução intersemiótica, que transforma o visual em verbal, abrindo 

possibilidades maiores de acesso à cultura e à informação, contribuindo para a 

inclusão cultural, social e escolar.‖ (MOTTA, 2010 p. 7). 

 No contexto educacional, este recurso garante ao estudante com deficiência 

visual o acesso à informação dos aspectos visuais presentes, tanto em imagens 

estáticas quanto em ações dinâmicas, fazendo uso de ―[...] descrição clara e objetiva 

de todas as informações que compreendemos visualmente e que não estão contidas 

nos diálogos.‖ (SILVA, 2014 p.253). 

 Muitas têm sido as possibilidades que se descortinam à promoção da inclusão 

da pessoa cega no Ensino Superior, mas são necessários compromissos políticos e 

institucionais que garantam a desconstrução de barreiras atitudinais, arquitetônicas e 

comunicacionais nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos 

dos contextos universitários. 

Para Amaral (1998), a Universidade tem grande importância para a 

concretização das propostas de uma educação inclusiva, que remonta todos os 

níveis e modalidades educacionais. Diz, 

Hoje, com os avanços relativos ao papel da educação na construção 
e exercício da cidadania de todas as pessoas e com a importância 
que se atribui à educação continuada, somos levados a discutir o 
papel das Universidades para garantir a presença e participação de 
pessoas com deficiência nos seus quadros docente, discente e de 
funcionários não docentes. (AMARAL,1998, p.2) 
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Desta forma, a universidade possui um papel relevante na busca da 

reconstrução do modelo construído socialmente acerca da deficiência, numa 

perspectiva mais crítica e pautada em princípios como o da democratização das 

oportunidades e possibilidades de superação das dificuldades, sendo possível 

perceber o sujeito pleno de potenciais e possibilidades de romper com as limitações, 

superando ações excludentes. Compreendemos, assim, que ―[...] a presença de 

pessoas com deficiência na universidade é, pois, um processo interativo, 

assegurado pelos direitos dessas pessoas à igualdade de oportunidades e à 

participação social‖. (AMARAL, 1998, p.3). 
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3. INCLUSÃO NA UFRN: CAMINHOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 Antes de adentrarmos no tema da formação docente na perspectiva inclusiva 

no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é interessante 

que situemos o contexto histórico e social da Universidade e como se deu o 

processo de inclusão do estudante com deficiência. 

 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é uma instituição pública 

federal, criada pela Lei Federal n° 3.849 de 18 de dezembro de 1960. O campus 

central é localizado na cidade de Natal/ RN e os três campi do interior do Estado são 

localizados nas cidades de Santa Cruz, Currais Novos e Caicó. Atualmente, a UFRN 

oferece12 84 cursos de graduação presencial, 9 cursos de graduação à distância e 

86 cursos de pós-graduação. 

 A comunidade acadêmica é formada por mais de 37.000 estudantes 

(graduação e pós-graduação), 3.146 servidores técnico-administrativos e 2 mil 

docentes efetivos, além dos professores substitutos e visitantes.  

 Ao longo do tempo e considerando seu complexo sistema de ensino, a UFRN 

tem galgado degraus a respeito da inclusão de pessoas com deficiência em seu 

corpo discente, docente e de servidores técnicos. Em pesquisas realizadas sobre a 

temática da inclusão de estudantes com deficiência na UFRN, Fortes (2005), Albino 

(2010), Guimarães (2011), Melo (2011), Santos (2012), Saraiva (2015) e Bezerra 

(2016) revelaram que a instituição tem caminhado diante da abertura de 

oportunidades ao ingresso e permanência da pessoa com deficiência.  

Estes estudos apontaram dificuldades relacionadas aos processos de 

ingresso através do vestibular, acessibilidade física, adaptação de materiais, falta de 

                                                 
12

   Informações obtidas no site da UFRN: https://sistemas.ufrn.br/portal/PT/institucional/historia 
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habilidades de professores ao lidar com o estudante com deficiência e a existência 

de barreiras atitudinais em vivências entre pares em sala de aula. No entanto, 

indicaram caminhos para o aperfeiçoamento institucional, visando à promoção da 

inclusão dos estudantes com deficiência, sugerindo a elaboração de políticas 

institucionais que garantam os direitos destes estudantes, viabilização de serviços 

que apoiem as práticas educacionais inclusivas e a necessidade de formação a toda 

comunidade universitária sobre esta temática. 

Coadunando-se com o curso indicativo destas pesquisas, em corroboração às 

perspectivas políticas e pedagógicas nacionais, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) tem buscado ao longo dos anos ampliar efetivamente a 

participação dos alunos com deficiência no ensino superior. Destaca-se em seus 

documentos o compromisso com a sociedade ao adotar uma política institucional 

que privilegia a inserção social como uma de suas políticas estruturantes.  

No Plano de Desenvolvimento Institucional 2010 - 2019 da UFRN, há o 

destaque para ações inclusivas institucionais que visam 

eliminar toda e qualquer forma de barreira (seja ela pedagógica, 
ambiental, atitudinal, comunicacional, entre outras) tem sido uma 
ação permanente da instituição em prol da criação de uma cultura de 
respeito à diversidade, garantindo as condições de acessibilidade, de 
tecnologias apropriadas e de recursos humanos qualificados, de tal 
forma que possibilitem a construção de um modelo de política 
educacional inclusiva que atenda às necessidades educacionais 
especiais dos estudantes que demandarem por apoios específicos 
em sua formação acadêmica. (UFRN, 2010, p. 70) 
 

 A articulação da UFRN com o processo educacional inclusivo perpassou a 

produção de conhecimento científico. Destacamos neste processo, a criação da 

base de pesquisa sobre Educação de Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais, iniciativa que trouxe à instituição colaborações de pesquisas na área da 

Educação Especial, consequentemente na área da Inclusão no Ensino Superior. 
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Outro marco importante para a instituição foi a ação da Pró-Reitoria de 

Graduação junto à COMPERVE (Comissão Permanente de Vestibular) para atender 

às prerrogativas do Decreto nº. 3.298/99, com o objetivo oferecer adaptações de 

provas e os apoios necessários aos candidatos com deficiência.  

Por conseguinte, foram criadas comissões para organizar a política de 

inclusão da UFRN que apresentaram desdobramentos na elaboração de 

documentos importantes como a Portaria Nº 203/10, ao instituir Comissão 

Permanente de Apoio ao Estudante com Necessidades Educacionais Especiais – 

CAENE; a Resolução N°193/2010 CONSEPE, que dispõe sobre o atendimento 

educacional a estudantes com NEE na UFRN; a elaboração de um capítulo 

específico sobre atendimento às pessoas com NEE no Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2010 – 2019 e a inserção no Regulamento dos Cursos de Graduação 

(RESOLUÇÃO Nº 171/2013-CONSEPE), assegurando no Art. 335 direitos como: 

I – atendimento educacional condizente com suas necessidades 
educacionais especiais; 
II – mediadores para a compreensão da escrita e da fala nas 
atividades acadêmicas; 
III – adaptação do material pedagógico e dos equipamentos; 
IV – metodologia de ensino adaptada; 
V – formas adaptadas de avaliação do rendimento acadêmico e de 
correção dos instrumentos de avaliação, de acordo com a NEE; 
VI – tempo adicional de 50% (cinquenta por cento) para a realização 
das atividades de avaliação que tem duração limitada, conforme a 
NEE apresentada;  
VII – possibilidade de solicitação de mudança de curso, em área 
afim, em caso de aquisição de deficiência permanente após o 
ingresso na universidade que inviabilize sua permanência no curso 
de origem, a ser analisada pela Câmara de Graduação após parecer 
favorável da CAENE. (UFRN, 2013). 
 

Devem-se destacar, também, as seguintes ações: criação do website da 

CAENE13; a realização de eventos nacionais e locais sobre a temática da Educação 

Especial; publicações acadêmicas e orientadoras; aprovação de três projetos 

                                                 
13

  www.caene.ufrn.br 
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institucionais junto ao MEC – Programa Incluir; a criação do Laboratório de 

Acessibilidade, espaço que visa democratizar, garantir o acesso à informação e 

contribuir para o aumento no desempenho das atividades acadêmicas através da 

disponibilização de equipamentos de tecnologia assistida, como computadores, 

scanners, impressoras e softwares voltados para estudantes com NEE; a abertura 

de processo seletivo para a concessão de Bolsa de Tutoria Inclusiva14, através do 

edital nº 002/2014; a abertura do edital n° 163/2014 sobre a ‗Bolsa Acessibilidade15‘, 

que prevê a concessão de bolsas destinadas aos estudantes com deficiência de 

graduação presencial da UFRN, que se encontram em condições de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

O trabalho realizado pela CAENE tem como finalidade a garantia dos direitos, 

bem como o estímulo à reivindicação por justiça social e direitos de cidadania por 

parte da população de estudantes com NEE. As ações deste núcleo buscam 

propiciar e assegurar condições de igualdade para os estudantes com NEE através 

da consolidação de redes de apoio e serviço institucional e da garantia de práticas 

cidadãs na comunidade universitária. Propõe ações para a eliminação de barreiras 

arquitetônicas, atitudinais, pedagógicas e de comunicação na UFRN, visando 

garantir o acesso, a permanência e a conclusão do curso, com sucesso, pelos 

estudantes com NEE.  

É importante situar que o público atendido pela CAENE é composto por 

aqueles citados na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (Brasil, 2008) e, ainda, estudantes que apresentam transtornos 

                                                 
14

  O Programa de Tutoria Inclusiva visa acompanhar e apoiar nos aspectos acadêmicos e 
sociais os estudantes com Necessidades Educacionais Especiais através da mediação pedagógica 
no modelo de tutoria de pares, envolvendo alunos de diversas áreas, com e sem deficiência. 
15

  O Programa Bolsa Acessibilidade atende aos alunos com deficiência e que apresentam 
situação de vulnerabilidade econômica visando promover a acessibilidade, permanência e conclusão 
do curso em formação acadêmica com qualidade. Realiza ações de incentivo ao empoderamento 
social e fortalecimento do grupo de alunos com deficiência na Universidade. 
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funcionais específicos de aprendizagem, conforme Resolução 193/2010 da UFRN, 

que dispõe sobre o atendimento educacional especial de estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 

O trabalho de acompanhamento educacional ao aluno com NEE passou a ser 

institucionalizado a partir da criação da CAENE, em 2010, que vem ao longo dos 

anos trabalhando pela ampliação dos serviços. Atualmente, a equipe é composta por 

2 (dois) docentes na função de gestão das ações de articulação institucional nas 

áreas da Pesquisa, Ensino e Extensão; pela equipe técnico-educacional, composta 

por 6 (seis) pedagogas, 2 (duas) psicólogas, 1 (uma) assistente social, 3 (três) 

intérpretes de LIBRAS e 1 (um) servidor técnico-administrativo. Também fazem parte 

da Comissão outros servidores técnicos que atuam no Laboratório de Acessibilidade, 

lotados na Biblioteca Central Zila Mamede – BCZM e na Secretaria de Infraestrutura: 

2 (duas) bibliotecárias, 2 (dois) revisores Braille, 1 (uma) designer gráfica e  1 (um) 

arquiteto. Além disso, o trabalho realizado pela CAENE conta com o apoio de 15 

bolsistas de apoio técnico para desenvolver a de adaptação e revisão de materiais, 

13 bolsistas do Programa de Tutoria Inclusiva e 25 bolsistas do Programa Bolsa 

Acessibilidade. 

 A partir de dados16 obtidos nos arquivos físicos e digitais da CAENE e ainda 

com base em dados apresentados pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmica - SIGAA, entre os anos de 2010 a 2016 a CAENE atendeu 537 alunos. 

Poderemos analisar, a partir dos gráficos abaixo, este crescente quantitativo por ano 

de ingresso das solicitações de apoio à CAENE, assim como perceber que estão 

distribuídos em diferentes níveis de ensino, distintos tipos de NEE. 

Gráfico 1: Ano de ingresso de alunos com NEE na CAENE 

                                                 
16

  Os dados quantitativos relativos aos alunos acompanhados pela CAENE foram coletados em 
setembro de 2016. Após este período novas solicitações já foram realizadas. 



54 

 

 

Fonte: UFRN/ CAENE/ SIGAA (2016) 

Os registros institucionais ao qual tivemos acesso para esta pesquisa 

apresentam o quantitativo de alunos com deficiência na UFRN a partir de 2010, ano 

de criação da CAENE e institucionalização do serviço de apoio. No entanto, 

ressaltamos que o ingresso de alunos com deficiência na instituição é anterior ao 

ano de 2010. Há relatos de que os primeiros ingressos de alunos com deficiência 

datam entre o final da década de 90 e o ano 2000. Ressalte-se que a entrada destes 

alunos através do vestibular nesta época foi elemento fundamental para o início das 

discussões institucionais a respeito da reestruturação da universidade à elaboração 

de serviços e políticas internas que pudessem garantir o acesso e permanência 

destes estudantes. 

Este dado quantitativo é referente aos alunos que solicitaram o 

acompanhamento da CAENE ao longo dos anos, e não do quantitativo geral de 

alunos com NEE na UFRN. Está em estudo, a possibilidade da realização de um 

censo estudantil para que possamos conhecer a realidade institucional mais 

aproximada, pois acreditamos ser este número muito maior, tendo em vista que a 

solicitação de acompanhamento à CAENE se dá de modo facultativo e a partir das 

especificidades de cada aluno. Assim, acreditamos que pode haver alunos com 
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deficiência na UFRN que não solicitaram o apoio da CAENE, por considerarem que 

diante de sua condição não demandam adaptações e acompanhamento acadêmico, 

ou por desconhecimento deste serviço de apoio. 

O gráfico nos apresenta o crescimento quantitativo de alunos com NEE 

acompanhados pela CAENE entre os anos de 2010 e 2015.17 Isto nos faz refletir 

sobre a ampliação do acesso do alunado com NEE no Ensino Superior e sobre o 

aumento e consolidação dos serviços de apoio institucionais na UFRN aos alunos 

com NEE.  

Esta realidade não está posta apenas na graduação, mas está presente em 

todos os níveis de ensino da UFRN, como podemos ver no gráfico 2. 

 

 

 

Gráfico 2: Nível de Ensino dos alunos acompanhados pela CAENE 

 

   Fonte: UFRN/ CAENE/ SIGAA (2016) 

Como a UFRN é uma Instituição de Ensino Superior, obviamente o seu 

quantitativo de alunos é maior no nível da graduação, não sendo diferente com 

relação ao quantitativo de alunos com NEE. No gráfico acima percebemos a 

                                                 
17

 O quantitativo referente ao ano de 2016 consta os alunos ingressos até o mês de setembro, não 

sendo referente ao quantitativo final do ano 
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presença maior deste alunado na graduação e nos cursos de Ensino Técnico, 

seguidos pela presença de alunos com NEE no colégio de aplicação (Núcleo de 

Educação da Infância – NEI/Cap UFRN), abrangendo a educação infantil e 

fundamental. Os cursos em stricto sensu e lato sensu também contam com a 

presença de alunos com NEE, destacando-se o nível de Mestrado com maior 

presença. Os cursos de formação complementar dizem respeito aos cursos de 

línguas e outros cursos institucionais oferecidos à comunidade universitária. 

Abaixo, segue o gráfico referente ao quantitativo de alunos acompanhados 

pela CAENE por tipo de NEE: 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Tipo de NEE dos alunos acompanhados pela CAENE 

 

Fonte: UFRN/ CAENE/ SIGAA (2016) 

No tocante aos alunos público-alvo da educação especial, podemos perceber 
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no gráfico acima, que na UFRN o maior quantitativo de alunos com deficiência 

visual, considerando a condição de cegueira e a baixa visão. Seguidos da 

deficiência auditiva, agregando também os casos que apresentam a condição da 

surdez, e em terceira maior incidência, estão os casos de deficiência física. No 

tocante aos alunos com deficiência intelectual, destacamos que a grande presença 

destes na UFRN está na educação infantil e no ensino fundamental. No Ensino 

Superior desta universidade, ainda não consta a presença de alunos com deficiência 

intelectual causada por síndromes. Há apenas os registros de alunos que sofreram 

acidentes com perda de massa crânio-encefálica, que resultaram na alteração do 

desempenho cerebral, interferindo no processo neurológico e cognitivo.  

Discutir o acesso e permanência dos alunos com deficiência na UFRN nos 

remete a uma reflexão sobre as condições de NEE apresentadas e o modo diverso 

que estas condições se apresentam na fase adulta. A Política Nacional da Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) define como público-alvo da 

Educação Especial os alunos com deficiência física, auditiva e visual; transtornos 

globais do desenvolvimento; e, altas habilidades/superdotação.   

No entanto, para a definição do público atendido pela CAENE são 

consideradas as condições de necessidades educacionais especiais dos alunos, 

permanentes ou transitórias, que estejam implicadas ao campo educacional, 

interferindo diretamente no processo de ensino-aprendizagem e rendimento 

acadêmico. O que demanda orientações pedagógicas e mediação específica a cada 

caso, justificando o acompanhamento da equipe técnico educacional. 

O destaque quantitativo neste quadro não está no grupo de alunos com 

condição de deficiência, mas sim nos que apresentam condições de NEE. Destes, 

podem ser citados os transtornos funcionais específicos de aprendizagem, tais 
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como: dislexia, discalculia, disortografia, disgrafia e transtorno do déficit de atenção 

e hiperatividade (TDA/H). Na condição de NEE denominada ―Outras Necessidades‖, 

estão casos de alunos com doenças crônicas como câncer – tumor cerebral que 

afeta o funcionamento cognitivo e neurológico, narcolepsia, doença renal crônica, 

artrite reumatoide grave, entre outras. Além destes, também há casos relacionados à 

condição de saúde mental tais como: depressão, fobia social, esquizofrenia, 

transtorno de pânico, entre outros. Para estes casos, a depender da condição de 

saúde do estudante, é realizado encaminhamento para acompanhamento clínico 

externo a CAENE, e internamente é realizado um trabalho no campo educacional 

com orientações acadêmicas diante de cada quadro específico.  

O acompanhamento educacional aos estudantes com NEE realizado pela 

CAENE ocorre através de: 

• orientações ao estudante com NEE, coordenação do curso e aos docentes 

sobre adaptações didático-pedagógica e organização de componentes 

curriculares conforme as especificidades de cada aluno; 

• planejamento de estratégias de ensino-aprendizagem junto ao aluno com 

NEE; 

• encaminhamentos para atendimentos clínicos ou departamentos de apoios 

institucionais, a depender das demandas; 

• empréstimos de recursos e materiais e/ou equipamentos para atividades 

acadêmicas; 

• adaptação de material pedagógico acessível (Braille, fonte ampliada, 

digitalizado, Mp3 etc.), junto ao Laboratório de Acessibilidade; 

• treinamento para uso de Tecnologia Assistiva; 

• orientação e mobilidade para alunos com deficiência visual; 
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• disponibilização de intérprete de LIBRAS para acompanhamento nos diversos 

espaços da Universidade; 

Em 2016, do total de 537 alunos, 340 estão com o status ativo, 111 

concluíram os seus cursos e 86 tiverem os cursos cancelados por abandono ou 

mudança de curso, como ilustrado abaixo: 

Gráfico 4: Status dos discentes acompanhados pela CAENE em 2016 

 

Fonte: UFRN/ CAENE/ SIGAA (2016) 

Observar neste gráfico os dados de alunos acompanhados pela CAENE que 

concluíram os seus cursos é destacar o sucesso com o qual os serviços de apoio ao 

estudante com NEE tem se apresentado na instituição. Tendo em vista não só a 

conclusão do curso com sucesso, mas também fortalecendo a conquista da 

dignidade, cidadania e autonomia de cada aluno que alcança o diploma de Ensino 

Superior. 

 Ao mesmo tempo, percebemos que ao longo do percurso houve a evasão de 

alunos acompanhados pela CAENE, por diversas razões relacionadas à escolha por 

outras áreas de estudo, desistências devido a dificuldades ligadas à condição social 

e econômica, dentre outras questões pessoais. No entanto, não devemos fechar os 

olhos às barreiras urbanísticas, arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais e 
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tecnológicas que se apresentam em nossa sociedade e na própria universidade, 

como elementos de desmotivação e até impedimento para a continuidade dos 

estudos. Diante destes 86 alunos é necessária uma reflexão a respeito das 

necessidades de aperfeiçoamento constante dos serviços de apoio ao estudante 

com NEE, para que alcancemos a cada ano menos índices como este. 

Aos 340 alunos ativos e em acompanhamento, estão postas as necessidades 

de continuidade e aprimoramento dos serviços institucionais, que possam garantir 

aos alunos direitos à permanência e à conclusão de seus cursos com êxito. 

 Outra frente de ação da CAENE é a formação da comunidade a respeito da 

temática da inclusão no ensino superior, atuando em diversas ações formativas, tais 

como: oficinas e palestras no Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico - PAP; 

fórum de coordenadores de cursos e diretores de centros acadêmicos; Seminário de 

Integração de Servidores; reuniões plenárias de cursos de graduação; Seminários 

de Integração de alunos ingressos; Semanas pedagógicas dos cursos de 

graduação. 

Ao longo dos últimos anos, na UFRN, a formação continuada e em serviço 

tem sido alvo de diversas frentes junto aos servidores técnicos-administrativos e aos 

docentes.  A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas – PROGESP e a Pró-reitoria de 

Graduação - PROGRAD são atualmente os setores responsáveis pelas ações de 

aperfeiçoamento das práticas dos servidores18, propondo cursos, mini-cursos, 

palestras e oficinas com diversas temáticas inerentes às práticas no serviço público, 

nas modalidades presencial, semi-presencial e à distância.  

Dentre estas temáticas está a Educação Inclusiva nas práticas educacionais e 

sociais, trazendo reflexões sobre estratégias de ensino-aprendizagem aos 

                                                 
18

    A título de esclarecimentos, o termo servidores envolve as categorias técnicos administrativos de 
nível médio, técnicos administrativos de nível superior e docentes da instituição. (Lei 8.112 de 1990) 
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estudantes com Necessidades Educacionais Especiais e conhecimento sobre 

Tecnologia Assistiva e Serviços de Apoio ao estudante com NEE. Ressaltamos que 

grande parte destas ações formativas são realizadas em parceria com a CAENE. 

 Diante da necessidade de investigação sobre a formação continuada dos 

docentes diante da perspectiva da educação inclusiva na UFRN foram realizadas 

consultas documentais e entrevistas junto aos chefes dos setores responsáveis pela 

capacitação dos servidores – a PROGESP; formação continuada dos docentes da 

UFRN – a PROGRAD; inclusão educacional de estudantes com NEE – a CAENE. 

Estes representantes não foram incluídos como participantes da pesquisa, pois 

apesar de seus campos de atuação estar relacionados com a proposta deste 

trabalho, não está no escopo deste estudo analisar os programas específicos de 

formação continuada da universidade. No entanto, os dados fornecidos por estes 

agentes institucionais serviram de base para a melhor compreensão de como se dá 

formação continuada dos docentes na UFRN, e poder identificar de que maneira a 

perspectiva inclusiva está inserida nestas propostas de formação. 

 Segundo a coordenação do Programa de Capacitação, ligado a PROGESP, 

foram ofertadas ao longo dos últimos quatro anos, ações formativas que abordaram 

temáticas relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência na Universidade, tais 

como algumas edições dos cursos denominados: LIBRAS Básico; e Convivendo e 

Aprendendo a lidar com a pessoa com deficiência. 

Apesar das ações de capacitação da PROGESP estarem mais direcionadas 

ao público de técnico-administrativos, há a presença de docentes desfrutando destas 

oportunidades de formação continuada.  

Para ilustrar a discussão, trazemos a seguir o exemplo de uma recente 

política institucional da UFRN que contempla a formação continuada e aponta como 
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uma de suas temáticas principais o tema da ―inclusão‖. Em 16 de Fevereiro de 2016 

foi aprovada a Portaria nº 102/16-PROGESP, que institui o Programa de Integração 

ao Serviço Público para os Servidores Técnico-Administrativos em Educação 

ingressantes na UFRN, com objetivo de propiciar o acesso às principais informações 

institucionais, a socialização e ambientação dos servidores e o planejamento inicial 

de desenvolvimento na carreira. Este programa é composto pelo ―Seminário de 

Integração‖ e pelas ―Trilhas de Capacitação Básica‖. 

 O Seminário de Integração é uma atividade de capacitação que tem o objetivo 

de possibilitar ao servidor a sua socialização e integração no serviço público, 

contemplando atividades informativas, reflexivas e de planejamento essenciais para 

seu ingresso na UFRN. Este seminário é geralmente planejado junto à CAENE a 

realização de uma palestra com a temática da ―inclusão‖ no contexto universitário. 

Esta atividade de capacitação ocorre comumente uma vez a cada semestre letivo e 

é dirigida aos servidores em estágio probatório. 

Já as Trilhas de Capacitação Básica são compostas por um bloco de 

atividades de capacitação que possibilitam, por intermédio de caminhos flexíveis, a 

promoção do desenvolvimento de competências voltadas para o início da carreira do 

servidor ingressante na UFRN. 

 Das atividades constantes nas Trilhas de Capacitação Básica, o servidor 

poderá escolher cursos oferecidos pelo programa com temáticas diversas, no 

entanto, no primeiro ano de exercício na UFRN terá que contabilizar uma carga 

horária de no mínimo 90h, sendo 50h na modalidade à distância e 40h presenciais. A 

certificação no Programa de Integração ao Serviço Público constitui-se um dos 

documentos obrigatórios para homologação do estágio probatório do servidor 

ingressante. 
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Ressaltamos que, dentre os cursos oferecidos nas Trilhas de Capacitação 

Básica, a temática da ―inclusão‖ no âmbito universitário é contemplada, estando 

dentre as possibilidades de escolhas os seguintes cursos: Conhecendo e 

aprendendo a lidar com a pessoa com Deficiência no Ambiente de Trabalho; 

Discutindo a diversidade no ambiente de trabalho; e, Libras Básico.  

Consideramos que este incentivo à qualificação do corpo técnico institucional 

poderá reverberar em práticas inclusivas e ainda incentivar aos servidores a 

ampliarem os seus olhares no que se refere ao respeito à diferença e à 

compreensão da diversidade no contexto universitário.  

Especificamente sobre a formação continuada direcionada aos docentes da 

UFRN, a Universidade conta com o Programa de Atualização Pedagógica (PAP), 

que é coordenado pela PROGRAD em parceria com a PROGESP e conta com a 

colaboração de outros setores da instituição como, por exemplo, a CAENE. Este 

programa é destinado à formação continuada com vistas ao desenvolvimento e à 

melhoria da qualidade do ensino de graduação, passando a integrar o Plano de 

Gestão da UFRN a partir de 2003. 

Cabe salientar que desde a década de 80 já vinham sendo desenvolvidos 

projetos de atualização e aperfeiçoamento pedagógico do quadro docente, 

colocando a dimensão pedagógica da prática docente na agenda de trabalho da 

UFRN, compondo programas estruturantes como o Plano de Desenvolvimento 

Institucional.  

O PAP passou por uma reestruturação a partir de 2008, consolidando as 

experiências desenvolvidas nos anos anteriores, reorganizando as suas ações de 

modo criativo e crítico na atualização pedagógica de seus professores.19 

                                                 
19

  Para mais informações consultar Portal PAP: http://www.portalpap.ufrn.br 
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O Programa consiste na oferta de cursos, seminários, palestras e oficinas 

para professores e, a partir de 2012, também para servidores de ensino superior que 

desenvolvem assessoria pedagógica nos cursos de graduação. 

Um dos objetivos do PAP é oferecer subsídios aos professores para reflexão 

e aprofundamento sobre o processo de planejamento da prática docente, da 

execução do ensino e da avaliação da aprendizagem dos estudantes, pautados na 

ética profissional e no compromisso social da instituição. 

 O planejamento e a estruturação das ações do PAP partem dos resultados 

sinalizados na avaliação institucional dos docentes e discentes. Também podem ser 

requisitados pelas chefias de departamento e diretores das unidades acadêmicas 

diretamente à PROGRAD e, ainda, através do levantamento capitaneado pela 

PROGESP denominado ―Levantamento de Necessidade de Capacitação‖. Neste 

instrumento de identificação, os docentes apresentam as suas áreas de maior e 

menor domínio e avaliam a importância de determinadas áreas de conhecimento 

relacionadas às suas práticas.  

 Com base nestes dados e nas demandas para as atividades de formação são 

planejadas as ações formativas, que ocorrem nos meses de maio e setembro, 

extensiva a todos os professores da instituição, no entanto apresenta um perfil de 

participação facultativa. 

 Além disso, é desenvolvido por meio do PAP, o curso previsto na Resolução 

no 083/2006 – CONSEPE/UFRN, para efetivação de docentes em estágio probatório. 

Este curso é oferecido nos meses de janeiro e/ou julho, períodos não letivos, com 

datas previstas no calendário acadêmico e possui um caráter de participação 

obrigatória destes docentes. 

 Para ilustrar a explanação deste contexto, trouxemos abaixo um quadro 
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descritivo das ações do PAP entre os anos de 2014 a 2016, com um recorte 

direcionado às formações com a temática da Inclusão no ambiente universitário.  

Quadro 1: Ações formativas aos docentes através do PAP/UFRN – 2014 a 2016 

Fonte: UFRN/ PROGESP/PROGRAD (2016) 

 

Diante destas informações, podemos observar que a maior participação dos 

docentes está nas ações formativas que possuem o caráter obrigatório, isto é, os 

cursos do PAP para a efetivação de estágio probatório. Já nas oficinas e mini-

cursos, de caráter facultativo, é notória a pequena participação quantitativa de 

docentes. No entanto, conforme situado pelo próprio setor de capacitação, a 

ausência de participação dos docentes também é evidente nas oficinas eletivas que 

contemplam outras áreas do conhecimento, não se configurando um desinteresse 

específico para a Inclusão. 

O que deixa os setores responsáveis por estas ações formativas em estado 

de atenção é o fato das oficinas eletivas serem elaboradas a partir da própria 

TÍTULO DA AÇÃO FORMATIVA 
(Curso, Mini-curso, Palestra, 

Oficina..) 
 

PERÍODO CARGA HORÁRIA MODALIDADE PARTICIPANTES 
DOCENTES 

Palestra: Inclusão no Ensino 
Superior: Serviços de apoio na UFRN 

01/2014 04 horas Presencial 49 

Palestra: Inclusão no Ensino 
Superior: Serviços de apoio na UFRN 

21/07/2014 04 horas Presencial 45 

Oficina: Práticas Inclusivas no fazer 
docente 

23/09/2014  04 horas Presencial 17  

Mini-curso: Fundamentos da 
Audiodescrição 

26/09/2014 04 horas Presencial 08  

Palestra: Inclusão no Ensino 
Superior: Serviços de apoio na UFRN 

01/2015 02 horas Presencial 49 

Mini-curso: Adaptações Curriculares 
e a diversidade em sala de aula: em 
foco alunos com NEE 

20/05/2015  04 horas Presencial 05  

Oficina: Saúde Mental e dificuldades 
de aprendizagem na universidade: 
realidade em sala de aula 

28/05/2015  08 horas Presencial 03  

Palestra: Inclusão no Ensino 
Superior: Serviços de apoio na UFRN 

 07/2015 02 horas Presencial 58 

Palestra: O papel da CAENE na 
política de Inclusão de estudantes 
com NEE 

28/01/2016 02 horas Presencial 78 
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sinalização do corpo docente, indicando as suas áreas de maior e menor domínio, 

apontando as possíveis áreas para a elaboração de ações de formação continuada.  

Exemplo disso é o último levantamento de necessidade de capacitação - LNC 

realizado pela PROGESP em março de 2016, e respondido por 297 docentes da 

UFRN.  Dentre as áreas e habilidades avaliadas temos o seguinte eixo: 

―Desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem para estudantes com 

necessidades educacionais especiais (NEE)‖. No qual se pode observar a 

importância dada pelo professor a esta habilidade, assim como o seu domínio para 

desenvolvê-la em sala de aula. Para uma melhor compreensão vejamos primeiro o 

quadro abaixo que se refere à importância dada pelos professores à habilidade de 

desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem para estudantes com 

necessidades educacionais especiais (NEE). 

 

 

Quadro 2 : Importância dada pelo professor ao desenvolver estratégias de ensino-

aprendizagem para estudantes com NEE 

SOBRE A IMPORTÂNCIA 

HABILIDADE  

Desenvolver 

estratégias de 

ensino-

aprendizagem para 

estudantes com 

necessidades 

educacionais 

especiais (NEE) 

POUCO 

IMPORTANTE 

IMPORTÂNCIA 

MÉDIA 

IMPORTANTE MUITO 

IMPORTANTE 

 

13 

4,3% 

 

17 

5,7% 

 

57 

19,2% 

 

210 

70,7% 

Fonte: PROGESP/UFRN (2016) 

 No quadro 2, observa-se que a habilidade em ―Desenvolver estratégias de 
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ensino-aprendizagem para estudantes com necessidades educacionais especiais 

(NEE)‖ é considerada da seguinte maneira: dos 297 professores que responderam 

ao instrumento institucional, 210 (70,7%) classificaram esta habilidade como muito 

importante e 57 (19,2%) como importante, 17 (5,7%) como importância média e 

apenas 13 (4,3%) julgaram como pouco importante.  

Em seguida, através do mesmo instrumento questiona-se aos docentes sobre 

o domínio que possui para desenvolver esta habilidade em sala de aula. Vejamos os 

dados abaixo representados no quadro 3. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Domínio do professor para desenvolver em sala de aula estratégias de 

ensino-aprendizagem para estudantes com NEE 

Fonte: PROGESP/UFRN (2016) 

 

Os dados revelam que dos 297 professores que responderam ao LNC 140 

SOBRE O DOMÍNIO 

HABILIDADE  

Desenvolver 

estratégias de 

ensino-

aprendizagem para 

estudantes com 

necessidades 

educacionais 

especiais (NEE) 

AINDA NÃO 

POSSUO 

DOMÍNIO 

POSSUO 

POUCO 

DOMÍNIO 

POSSUO 

DOMÍNIO 

MÉDIO 

DOMINO 

QUASE 

TOTALMENTE 

DOMINO 

COMPLETAMENTE 

 

18 

6,0% 

 

140 

47,1% 

 

65 

21,9% 

 

48 

16,1% 

 

26 

8,7% 
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(47,1%) docentes afirmaram ter pouco domínio para desenvolver em sala de aula 

estratégias de ensino-aprendizagem para estudantes com NEE, e 65 (21,9%) 

afirmaram ter domínio médio sobre esta habilidade. Sobre dominar quase totalmente 

esta habilidade 48 (16,1%) se posicionaram e apenas 26 (8,7%) afirmaram dominar 

completamente esta habilidade.  

Diante destes quadros quantitativos sobre as necessidades de capacitação do 

docente, a habilidade ―Desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem para 

estudantes com necessidades educacionais especiais (NEE)‖ foi apresentada pela 

maioria dos professores como muito relevante. Este dado nos impulsiona a refletir 

que o professor pode estar percebendo a presença do aluno com NEE em sua sala 

de aula, e que reconhece a necessidade em desenvolver esta habilidade como 

relevante a sua prática docente.  

Ao mesmo tempo, nos dados são apontadas possíveis lacunas formativas na 

área da docência universitária para uma perspectiva inclusiva, pois afirmaram 

possuir pouco domínio a respeito do desenvolvimento de estratégias de ensino-

aprendizagem para estudantes com NEE. Isto evidencia a necessidade de 

elaboração e oferta de formação continuada aos docentes nessa área. 
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4. NOS CAMINHOS DA PESQUISA A POSSIBILIDADES DE NOVOS 

CONHECIMENTOS  

 

Mergulharemos, a partir deste capítulo, no trabalho de analisar os dados 

obtidos, a partir das entrevistas realizadas com os participantes deste estudo. Esta 

não se configurou numa tarefa fácil a ser realizada, mas extremamente prazerosa, 

pois revelou informações, que desde a observação, nos causaram positiva 

inquietação e vontade ao alcançar novas descobertas. 

Iniciamos com a caracterização dos participantes da pesquisa, identificando 

inicialmente os dados referentes aos alunos no tocante ao gênero, faixa etária, os 

centros acadêmicos/cursos aos quais pertencem, o tempo de permanência na 

UFRN, a condição de cegueira e os recursos de tecnologias assistivas mais 

utilizadas. Logo após, realizamos a identificação dos professores participantes 

apresentando os dados referentes ao gênero, nível de formação, áreas de formação 

e atuação, centros acadêmicos/cursos aos quais são vinculados e o tempo de 

permanência. 

Seguimos, então, com a análise articulada de acordo com as falas dos 

professores e alunos entrevistados, respaldadas nas reflexões teóricas nos campos 

da inclusão de estudantes com deficiência no Ensino Superior, na prática e formação 

docente. Seguimos o processo de análise pautados na proposta de Análise do 

Discurso, na perspectiva de Bardin (2009), a qual aponta que 

A leitura efetuada pelo analista, do conteúdo das comunicações, não 
é, ou não é unicamente, uma leitura ―à letra‖, mas antes o realçar de 
um sentido que se encontra em segundo plano. Não se trata de 
atravessar significantes para atingir significados, à semelhança da 
decifração normal, mas atingir através de significantes ou de 
significados (manipulados), outros significados. (BARDIN, 2009, p. 
41)  
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No processo de análise dos dados inicialmente realizamos a transcrição literal 

de cada entrevista, respeitando as especificidades das falas de cada participante. 

Em seguida, agrupamos os discursos por temas que pudessem responder aos 

objetivos da pesquisa e que surgiram nas falas dos sujeitos, tais como: diferentes 

concepções de deficiência, Inclusão no Ensino Superior, prática docente e formação 

do docente universitário. Sendo, nesta etapa, conduzidas pelas orientações de 

Bardin (2009, p.68), ―partindo dos elementos particulares e reagrupando 

progressivamente por aproximação de elementos contíguos, para no final desse 

procedimento atribuir um título a categoria.‖ 

Feita a organização dos dados, foram definidas as três categorias de análise: 

Inclusão de alunos com deficiência no Ensino Superior (Categoria I); Prática 

Docente (Categoria II); Formação Docente (Categoria III). De acordo com Bardin 

(2009 p.177), a ―[...] categorização é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 

segundo o gênero (analogia), os critérios previamente definidos‖. Portanto, 

consideramos que a categorização realizada nesta análise decorre de um processo 

natural e gradual de agrupamento de elementos, conceitos ou mensagens, que 

foram sendo elaborados no cotidiano da pesquisa.  

Em seguida, partimos para a Organização de Análise, com base em Bardin 

(2009, p. 125), as quais são classificadas como fases de ―pré-análise, exploração do 

material, tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.‖  

Desta forma, consideramos esta análise como um incessante diálogo entre o 

referencial teórico e os dados obtidos, em um exercício de reformulação constante 

ao longo da análise das falas dos participantes com a teoria que embasa a pesquisa.  
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4.1. Caracterização dos participantes 

 

 Dos cinco alunos participantes da pesquisa, 4 (quatro) são do gênero 

masculino e uma (1) do gênero feminino. A faixa etária varia de 21 a 55 anos de 

idade, conforme indicado no quadro 4. 

 

Quadro 4: Caracterização dos alunos participantes por faixa etária  

 

  

 

 

(Fonte: Registros da Entrevista) 

 

 No tocante ao processo de localização destes alunos na Universidade, 

pudemos identificá-los em 4 (quatro) centros acadêmicos e unidades especializadas 

diferentes, são eles: o Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA), Centro 

de Ciências da Saúde (CCS), Escola de Música (EMUFRN) e Escola de Saúde (ES). 

Os alunos também foram identificados em diferentes cursos de graduação tais como 

Licenciatura em Dança, Licenciatura em História, Licenciatura em Música, Gestão 

Hospitalar e Gestão de Sistemas e Serviços da Saúde. No processo de análise dos 

dados também foi possível perceber que estes estudantes encontram-se em 

diferentes períodos de seus respectivos cursos, variando no tempo de permanência 

na UFRN, entre 1 (um) e 5 (cinco) anos, conforme encontram-se representados no 

quadro 5. 

 

Quadro 5: Distribuição dos alunos por centro acadêmico, curso e tempo 

Faixa Etária Quantidade de alunos 

21 a 25 anos 1 

31 a 35 anos 2 

51 a 55 anos 1 
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Centro Acadêmico / 
Unidade 

Especializada 

Curso Quantidade 
de Alunos 

Tempo de 
permanência na 

UFRN 

EMUFRN Licenciatura em 
Música 

1 2 anos  
(4° Período) 

CCS Gestão de Sistemas 
e Serviços da Saúde 

1 1 ano  
(2° Período) 

ESCOLA DE SAÚDE Gestão Hospitalar 1 2 anos  
(4° Período) 

 
CCHLA 

História 1 5 anos  
(10° Período) 

Licenciatura em 
Dança 

1 1 ano  
(2° Período) 

(Fonte: Registros da Entrevista) 

  

Destacamos que a maior parte dos alunos, em sua maioria, na idade 

madura, com destaque ao aluno que ingressou na Universidade com mais de 50 

anos, disposto a enfrentar os desafios impostos pela sua recém-condição de 

deficiência, assim como as questões relacionadas à diferença de idade entre os 

colegas de turma e o manuseio das tecnologias.  

 Ressaltamos, também, a prevalência dos alunos cegos na área das Ciências 

Humanas, que, de acordo com os estudos de Moreira (2005) e Silva (2008), tem se 

configurado como área de maior incidência da presença de alunos com deficiência. 

No entanto, consideramos a presença de dois alunos cegos nos cursos da Área da 

Saúde, como uma interessante abertura de possibilidade a novas áreas de 

conhecimento e de atuação no mercado de trabalho. Entendemos que os avanços 

das tecnologias assistivas e a adequação dos espaços de estudos e laborais podem 

favorecer a inclusão no mercado de trabalho em qualquer área do conhecimento. 

 No tocante ao tempo de permanência dos alunos cegos nos cursos, 
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destacamos que todos se encontram no tempo padrão, isto é, sem desnivelamento. 

Isto revela que os alunos cegos têm cumprido a carga horária estabelecida, 

juntamente com as suas turmas, sem necessitarem de maiores condições de dilação 

do tempo. Este fato contribui para que reflitamos sobre os estereótipos negativos 

previamente construídos em relação à pessoa com deficiência, os quais, de acordo 

com Goffman (1963), lhes atribuem categorizações físicas e comportamentais que 

fogem dos padrões de normalidade da sociedade, colocando-as em patamares 

inferiores, subestimando as suas possibilidades e potencialidades. 

 No tocante à condição de cegueira, de cada estudante entrevistado apenas 1 

(um) apresentou caso de cegueira congênita. Os 4 (quatro) restantes apresentaram 

casos de cegueira adquirida decorrentes de acidente automobilístico, evolução de 

glaucoma20 e ceratocone21.  

 Questionados sobre o uso do Braille, os 5 (cinco) alunos foram unânimes em 

relatar que não usavam o Sistema Braille para o desempenho de suas atividades 

acadêmicas. O uso deste recurso ocupava a função apenas de identificação dos 

espaços e organização de materiais, através de etiquetas e placas indicativas. Para 

a realização de leituras acadêmicas e registros de seus estudos fazem mais uso de 

recursos de tecnologia assistivas, tais como o NVDA, DosVox e textos em Mp3.  

 No contexto universitário, foi evidenciado que o uso dos recursos de 

                                                 
20

 O glaucoma é uma doença crônica ocular que causa danos ao nervo óptico capaz de causar 
cegueira se não for tratada a tempo. Pode ser diagnosticada através de exames clínicos como: 
exame do fundo do olho, medida da pressão intra-ocular e exame de campo visual. 
http://www.cbo.net.br/novo/publico-geral/tudosobreoglaucoma.php 
21

  O ceratocone é um distúrbio chamado distrofia contínua e progressiva, que ocorre na córnea, 

resultando no abaulamento anterior da córnea, na forma de cone. Trata-se de condição rara, 
encontrada em todas as raças, nas diferentes partes do mundo, com prevalência que varia de 4 a 600 
casos por 100.000 indivíduos. História familiar está presente de 6 a 8% dos casos, sugerindo herança 
familiar. Seu aparecimento mais comum ocorre na puberdade, geralmente entre os 13 e os 18 anos 
de idade, progride por aproximadamente 6 a 8 anos e, após, tende a permanecer estável. 
http://www.cbo.net.br/novo/publico-geral/ceratocone.php 
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tecnologias assistivas é considerado mais usual do que o Braille por se tratar de 

recursos que possibilitam a autonomia do aluno e oportunizam um menor tempo 

para que tenha acesso à informação contida nos textos acadêmicos. Ao necessitar 

da transcrição de um texto em Braille é necessário realizar a conversão em arquivo 

compatível, adaptação para o Braille através de software como o ―Braille Fácil‖ e a 

impressão em papel especial que permite fazer impressões em relevo. Este 

processo pode levar mais tempo e gera um grande volume de papéis para manuseio 

e transporte.  

 No tocante à caracterização dos docentes, participaram desta pesquisa 7 

(sete) professores, sendo 3 (três) do gênero feminino e 4 (quatro) do gênero 

masculino. Quanto ao nível de formação stricto sensu, 3 (três) professores 

afirmaram que possuem mestrado e 4 (quatro) disseram ter doutorado.  Às áreas de 

estudos e atuação destes professores são: Artes e Música; Saúde Coletiva; História; 

Enfermagem – Entomologia; Tecnologia da Informação e do Conhecimento, tal como 

representado no quadro 6. 

Quadro 6: Áreas de estudo e atuação dos professores entrevistados 

ÁREAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL QUANTIDADE 

Artes e Música 2 

Saúde Coletiva 2 

História 1 

Enfermagem 1 

Tecnologia de Informação 1 
(Fonte: Registros da Entrevista) 

  

Os professores participantes, estão distribuídos em diferentes Centros 

Acadêmicos / Unidades Especializadas, sendo 2 (dois) da Escola de Música - 

EMUFRN, 4 (quatro) do Centro de Ciências da Saúde – CCS, e 1 (um) do Centro de 

Ciências Sociais Letras e Artes – CCHLA, estando institucionalmente vinculados aos 
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cursos de Música (2), Gestão Hospitalar (4) e História (1), vejamos o quadro 7 a 

seguir: 

Quadro 7: Participantes por Centro Acadêmico e por Curso 

 
Centro Acadêmico / 

Unidade Especializada 

 
Curso 

 
Quantidade De 

Professores 

EMUFRN Licenciatura Em Música 2 

ESCOLA DE SAÚDE Gestão Hospitalar 4 

CCHLA História 1 
Fonte: Registros da Entrevista 

 

 Destacamos o nível de formação dos professores, pois consideramos positivo 

o fato de todos apresentarem formação em stricto sensu - mestrado ou doutorado, 

revelando o aprofundamento em suas áreas de pesquisa e atuação docente. 

Ressaltamos, também, a diversificação em que nos foi possibilitada o diálogo desta 

pesquisa, pois tivemos participantes de diferentes cursos e centros acadêmicos das 

áreas da Saúde, Música e História. Infelizmente não conseguimos dialogar com 

professores de todos os cursos onde há alunos cegos, pois não tivemos retornos 

positivos aos convites. Faltou aqui, portanto, a representação de docentes do curso 

de Dança e Gestão de Sistemas e Serviços da Saúde. 

 O tempo de permanência desses docentes na instituição varia de menos de 5 

anos até mais de 20 anos, fato que possibilitou uma análise considerando ter 

alcançado professores em início de carreira e professores com uma vasta 

experiência na docência universitária, com mais de duas décadas de prática 

docente.  
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Quadro 8: Tempo de permanência dos professores na UFRN 

TEMPO DE PERMANÊNCIA NA UFRN QUANTIDADE DE 
PROFESSORES 

Menos de 5 anos 2 

Entre 5 e 10 anos 2 

Entre 10 e 15 anos 0 

Entre 15 e 20 anos 1 

Mais de 20 anos 1 

 Fonte: Registros da Entrevista  

 

 Este panorama na categorização dos participantes nos permitiu uma análise 

mais aproximada da realidade dos alunos cegos e dos professores que ministraram 

disciplinas para eles no semestre de 2015.2. Apesar de serem dados quantitativos, 

puderam revelar alguns avanços referentes ao acesso dos alunos cegos ao Ensino 

Superior, destacando as diferentes oportunidades que lhes são abertas no contexto 

universitário. Na sequência apresentaremos a discussão das categorias de análise, 

cuja disposição no texto está de acordo com o estruturado no  roteiro de entrevista.  

 

4.2. Inclusão de alunos com deficiência no Ensino Superior (Categoria I) 

 

Nesta categoria, emergiram nas falas dos alunos e professores entrevistados 

diferentes perspectivas sobre a condição de deficiência. Foi possível identificar, nos 

discursos, frases como: “algo que limita”; “pessoa que tem uma limitação”; “limita 

fazer as suas atividades cotidianas”, evidenciando a compreensão de deficiência, 

sob uma perspectiva de limitação e não no viés da impossibilidade e incapacidade 

social.  

Essa compreensão está em consonância com o disposto na Convenção 

Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação em relação 
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à Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2001), a qual em seu art. 1° define que 

o termo ―deficiência‖ significa uma restrição física, mental ou 
sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a 
capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida 
diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. 
(BRASIL, 2001. Grifo nosso.) 

 

Portanto, a condição de deficiência pode ser pontuada a partir das 

especificidades de cada pessoa, ambiente e recursos dos quais possuem para 

mediar a eliminação das barreiras. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2008) recomenda a eliminação de qualquer dispositivo que associasse 

deficiência com incapacidade, considerando, no art. 2°, que pessoa com deficiência 

é   

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
(BRASIL, 2008) 

 

Diante destes aspectos, se faz necessária a desconstrução da concepção de 

incapacidade e ineficiência erroneamente compreendida por parte da sociedade em 

relação à pessoa com deficiência, como bem afirma a aluna Luana: 

Eu sempre digo às pessoas, eu só não enxergo, o resto, então, não 
me vejo uma pessoa com deficiência. Eu ‗tô‘ (sic) aprendendo muito, 
eu vejo que o mundo é que tem várias deficiências, eles é que têm 
que trabalhar as dificuldades deles para poderem lidar com as 
pessoas que simplesmente não enxergam. (Aluna Luana, 2015) 

 

Em relação à deficiência visual foram evidenciados nas falas de dois alunos 

cegos a compreensão de que a cegueira é apenas um elemento que constitui a sua 

condição, não especificamente relacionada a uma limitação individual, mas ao 

ambiente externo, tal como afirmaram Álvaro e Geraldo: 

A minha deficiência é não enxergar. Uma limitação visual, 
exclusivamente visual. Posso fazer qualquer outra coisa. (Aluno 
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Álvaro, 2015) 
 

Acho que a cegueira é você não ver simplesmente. Eu considero que 
eu não sou deficiente, eu sou cego, porque eu não vejo. (Aluno 
Geraldo, 2015) 

 

 As impressões apontadas nos discursos dos alunos entrevistados se 

distanciam do modelo médico, que destaca a patologia antes do reconhecimento das 

especificidades do sujeito, colocando em notoriedade a deficiência da pessoa, 

restando a ela o papel passivo de paciente. De acordo com estudos de Amirallian 

(1999) e Amaral (1998), o modelo médico considera que a condição de deficiência 

da pessoa pode ser momentânea no processo de busca da ―cura‖, visando se 

aproximar ao padrão de normalidade dos aspectos físicos e sensoriais de cada 

indivíduo.  

Aproximam-se, portanto, da perspectiva do modelo social da compreensão de 

deficiência, pois conduz ao entendimento de que a pessoa com deficiência tem 

autonomia para tomada de decisões, participação ativa na sociedade e pleno 

exercício da cidadania. Esta perspectiva leva à compreensão de que a ―falha‖ não 

está na pessoa ou na sua condição de deficiência, mas que se encontra em uma 

dimensão social, que leva à exclusão (AMARAL, 1998; COSTA 2014). 

 De fato, é necessário construir uma sociedade sob uma perspectiva  inclusiva, 

no sentido de destacar a humanidade e individualidade de cada pessoa, antes de 

destacar nelas marcas que as diferenciam do que se prega como normalidade. 

Considerar a condição de deficiência como uma limitação, que não impossibilita e 

não incapacita, precisa ser a tônica de nossos discursos inclusivos, principalmente 

no campo da Educação. 

O acesso e permanência do estudante com deficiência no Ensino Superior 

vem sendo uma temática discutida em âmbito educacional, direcionando as ações 
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institucionais a ampliarem e fortalecerem uma política inclusiva nas Universidades. 

Este tem sido um processo gradativo de conquistas e reafirmação do direito de todos 

à Educação. Sobre o processo inclusivo na Universidade, concordamos com o 

discurso da professora Juliana quando faz a seguinte afirmação: 

Eu acho uma experiência, inclusive, tardia. É muito importante que 
isso ocorra, agora no ensino superior. Talvez ela tenha sido mais 
tarde, mas ao mesmo tempo, nas etapas anteriores ela não é muito 
facilitada, então eu acho que a inclusão precisa se dar desde o 
processo de formação básica e segue toda a vida, incluindo o ensino 
superior [...] a inclusão tem que começar bem mais cedo, acho que 
essa proposta de intervenção não tem volta, é por aí mesmo, com 
todas as dificuldades, segregar essas pessoas seja qual nível de 
deficiência ela tiver, em um ambiente isolado não tem funcionado. 
(Profa. Juliana, 2015)  

  

Diante dessa fala podemos ressaltar a necessidade do fortalecimento da 

Educação Especial como modalidade de ensino, presente em todos os níveis 

educacionais, reforçando o fortalecimento da inclusão das pessoas com deficiência 

em todos os espaços da sociedade. A presença do aluno com deficiência na 

universidade representa a possibilidade da ―[...] prática da inclusão de todos – 

independente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural‖ 

(Karagiannis, Stainback, Stainback, 1999 p. 21).  

Em nossa concepção, a essência do processo inclusivo deve estar pautada 

na plena participação da pessoa com deficiência, possibilitando a ela se perceber 

sob a ótica da não diferenciação determinada por uma limitação e, sim, pelo 

acolhimento e respeito às suas especificidades e, ainda, a percepção de suas 

possibilidades e potencialidades.  

No discurso dos alunos entrevistados há a compreensão de que a inclusão 

educacional está relacionada diretamente aos aspectos atitudinais dos seus pares 

sociais. Isto fica evidenciado quando afirmam: 

Ser incluída é estar junto com outras pessoas que tenha alguma ou 
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não tenha nenhuma limitação física ou sensorial, e não ser tratada 
diferente por não enxergar. (Aluna Luana, 2015) 
 
Pra mim, a inclusão não tem que vir só através de uma rampa, não é 
o Braille, não é o piso tátil, não é uma plaquinha. A inclusão é a 
consciência da sociedade em saber ajudar o próximo, se você é 
capaz de ajudar, de perceber isso nas outras pessoas já é inclusão 
(Aluno Geraldo, 2015) 
 
A sociedade precisa ser inclusiva, pensar na inclusão, porque as 
pessoas nem pensam e falam assim: ―Tem cego na universidade?‖; 
―Como é que ele chegou lá?‖; ―E as atividades deles?‖; ‖Como é que 
eles circulam na universidade?‖ E isso é um tabu, que as pessoas 
nem pensam sobre isso" (Aluna Luana, 2015)  

 

 A inclusão no Ensino Superior está relacionada com a emancipação social da 

pessoa com deficiência, na promoção da autonomia e conquista da cidadania. Para 

os professores Willian, Daniel, Camila e Fabíola, a perspectiva inclusiva no campo 

do Ensino Superior é a garantia de afirmação social e de oportunidade de 

crescimento através das vivências e aprendizagens:  

 

É uma política muito positiva de integração dessas pessoas na 
sociedade, mostrar que apesar da limitação que elas carregam, elas 
têm condições de se desenvolver de modo a encontrar um espaço de 
afirmação profissional. (Professor Willian, 2015) 
 
O ponto positivo maior é você sentir que uma pessoa que nunca teve 
chance, pela história de ensino para cegos, está trabalhando com as 
outras pessoas, inclusive com notas boas. Geraldo tem notas 
melhores que metade da turma. (Professor Daniel, 2015)  
 
Desde que ele chegou aqui, ele tá muito mais independente, ele 
anda pra tudo que é lugar, ele participa de coisas na Escola de 
Música, ele participou de um projeto de extensão lá no Walfredo e o 
projeto era de leitura, a gente fazia leitura para os pacientes e ele já 
que ele não podia ler os livros impressos, então, a gente fazia leitura 
de poesia e ele entrava nos quartos pra tocar flauta doce e os 
pacientes adoravam, se encantavam com aquilo. Então eu acho que 
a universidade abriu o mundo pra ele. (Professora Camila, 2015) 
 
A inclusão ajudou a ele a exigir os direitos dele, porque ele foi no 
banco e me disse: ―professora, eu lembrei da senhora, porque eu fui 
lá no banco e não queriam  que eu assinasse, queriam que eu 
colocasse o dedo, e eu lembrei do que a senhora me disse, eu não 
sou analfabeto, eu sou deficiente visual, eu escrevo, então eu exijo 
que eu tenha direito de escrever‖. Então, não assinou e ainda 
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escreveu uma carta pra ouvidoria do banco e a gerente teve que 
pedir desculpas pra ele. Então eu acho que é isso que a gente tá 
discutindo, os direitos, como se adaptar porque tem disciplinas no 
curso dele que discute saúde e sociedade, que discute políticas de 
saúde, humanização da assistência na saúde, e eu acho que tudo 
isso o ajudou. (Professora Camila, 2015) 
 
E o interessante é que depois dele apareceram vários, ele abriu o 
caminho das pedras. (Professora Fabíola, 2015) 

  

A abertura das Universidades para a inclusão de alunos com deficiência se 

configura como a consolidação do direito à educação de todos, em todos os níveis 

de ensino. Este é um processo em construção e fortalecimento, pois conduz as 

instituições a um processo de reorganização de suas propostas educacionais e 

adaptações didático-pedagógicas de seus componentes curriculares. Então, 

concordamos com Falcão, Rocha, Couto Jr. e Glat (2008) que é implicado à 

Universidade inclusiva a adoção de uma nova visão, que promova em seu projeto 

pedagógico (currículo, metodologia, avaliação, atendimento educacional 

especializado, etc.) ações que favoreçam, em sua plenitude, a inclusão social, 

através de práticas heterogêneas adequadas à diversidade de seu aluno. 

Como em todas as Universidades do Brasil, o processo educacional inclusivo 

na UFRN é elemento da história recente, encontrando-se em construção e afirmação 

de suas propostas. Nela o atendimento aos alunos com deficiência tem sido 

motivação à reorganização das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Nos escritos de Melo (2013; 2014; 2015) podemos conhecer e analisar como 

a proposta do atendimento educacional especializado tem se configurado na UFRN, 

os avanços e os desafios do processo inclusivo de estudantes com deficiência.  

Em análise dos registros documentais, observação empírica do campo e 

triangulação das entrevistas com participantes da pesquisa foi possível verificar que 

a implementação de políticas institucionais, na UFRN, em uma perspectiva inclusiva, 
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a criação do núcleo de acessibilidade – CAENE, e o assessoramento educacional a 

este grupo de estudantes, ao longo dos anos, tem conquistado um espaço de 

reflexão a respeito do processo educacional inclusivo dos alunos com deficiência.  

 Diretamente envolvidos na construção deste processo, alunos e professores 

entrevistados apontaram questões referentes à evolução das ações inclusivas ao 

longo dos anos na UFRN, a preparação institucional através da implementação de 

políticas que respaldam a perspectiva inclusiva na universidade e a importância da 

criação do núcleo de acessibilidade - CAENE. Também pontuaram que, por se tratar 

de uma nova proposta na instituição, ainda há muito a ser feito para ampliar e 

assegurar ao público-alvo da Educação Especial o acesso e permanência com 

participação efetiva em seus cursos:  

 

A UFRN, até onde eu sei, e pelo que eu converso com pessoas de 
outras universidades, e pelo que já pesquisei também, é uma 
instituição que aos poucos está se tornando uma instituição 
referencial em termos de inclusão. Então eu acho que a gente já 
evoluiu muito, desde o ano que eu entrei 2011, até aqui já evoluiu 
demais. Eu já indico a UFRN como referencial em termos de 
inclusão, tanto em nível Estadual quanto em nível Nacional mesmo. 
Quando o pessoal pergunta eu digo 'poxa, lá pelo menos a intenção 
é fantástica'. Agora claro que a gente ainda passa por muitos 
problemas que possivelmente serão solucionados com o tempo, e 
aos poucos. (Aluno Álvaro, 2015) 
 
As políticas estão bem definidas a esse respeito, mas você ainda tem 
muita dificuldade de acompanhar as disciplinas por causa da 
proposta de alguns professores, que não sabem e até resistem um 
pouco em trabalhar com a gente. (Aluno João, 2015) 
 
Depende também muito do aluno que é cego ter uma compreensão 
de que as coisas estão começando, as instituições de ensino 
superior estão engatinhando. Há muito a se fazer e que depende da 
compreensão de ambas as partes cabe a UFRN a continuar se munir 
das ferramentas e habilidades e estruturas que torna isso [a inclusão] 
possível. (Professor Daniel, 2015) 

  

É evidente que, para a articulação do movimento inclusivo em uma instituição 

do Ensino Superior é necessária a reformulação de suas propostas de ações 
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afirmativas e promoção da real acessibilidade. Atualmente, algumas IFES brasileiras 

contam com os Núcleos de Acessibilidade para o desempenho da tarefa de 

assegurar aos alunos com deficiência os apoios e serviços que demandam as suas 

necessidades específicas no âmbito acadêmico e social.  

Na UFRN, o núcleo de acessibilidade, conforme já situado, é denominado, 

CAENE - Comissão Permanente de Apoio ao Estudante com Necessidades 

Educacionais Especiais. Estes, de acordo com Melo (2014 p. 360), tem por missão 

―[...] propor ações para a eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais, de 

comunicação e pedagógicas, visando contribuir para o acesso, permanência e a 

conclusão de curso com sucesso do seu público-alvo‖.  

O projeto de criação do núcleo (UFRN, 2010) descreve que seus objetivos 

são os de intervir e acompanhar, em uma perspectiva interdisciplinar, a trajetória do 

estudante com NEE na UFRN, mediando o suporte educacional para o 

desenvolvimento de seu processo de ensino-aprendizagem. E, ainda, destaca como 

alvo de suas ações acompanhar a política de inclusão do estudante com NEE na 

UFRN, visando contribuir para a tomada de decisões e fortalecimento dessa política 

em nível institucional.  

Encontramos nas falas dos estudantes e professores entrevistados a 

relevância dos serviços prestados pela CAENE, ou seja, os serviços pedagógico e 

psicológico no sentido do apoio, orientações, interlocução com os professores dos 

cursos. Da mesma forma, o serviço prestado pelo Laboratório de Acessibilidade 

como meio de prover acessibilidade comunicacional e informacional, como bem 

podemos visualizar na fala de Álvaro: 

A CAENE com certeza é um setor referencial, principalmente com 
relação aos seus projetos, que eu acho fantásticos, em termos de 
estrutura, também o laboratório de acessibilidade com impressoras 
de Braille em dois tipos diferentes e muitos outros equipamentos 
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para promover a nossa acessibilidade. (Aluno Álvaro, 2015) 

 

 Ao discutir sobre as ações dos serviços de apoios oferecidos pela 

universidade aos estudantes com deficiência, Susinos e Rojas (p. 120, 2004) 

pontuam que o principal objetivo deste trabalho está em ―[...] fomentar a autonomia 

da pessoa, respeitar a capacidade, o direito de escolha e aumentar sua participação 

nas decisões que lhe afetam‖. O trabalho realizado pelos Núcleos de Apoio aos 

estudantes com deficiência emana de ações inovadoras dentro das universidades, 

visando à acessibilidade e a inclusão efetiva, propondo frentes de mediação 

pedagógica, social e institucional. 

 No processo educacional inclusivo há a necessidade de se desconstruir as 

barreiras impostas diante da aprendizagem e participação de todos os alunos, 

destacando-se a diversidade como uma característica do desenvolvimento humano. 

O respeito à diferença e a igualdade de oportunidades são o norte para o movimento 

de incluir, proporcionando um ambiente adequado, onde cada aluno possa encontrar 

as oportunidades e os apoios para o seu progresso acadêmico e pessoal.  

O apoio educacional deve ser realizado em uma perspectiva colaborativa, 

envolvendo toda a comunidade no processo educacional inclusivo. Um aluno e dois 

professores entrevistados trouxeram a esta análise importantes considerações a 

respeito da colaboração entre pares, em um programa proposto pela CAENE, 

denominado ―Programa de Tutoria Inclusiva‖, o qual visa acompanhar e apoiar nos 

aspectos acadêmicos e sociais os estudantes com Necessidades Educacionais 

Especiais da UFRN: 

Eu tive uma alegria muito grande esse semestre, foi quando 
apareceu uma tutora inclusiva. Uma pessoa muito interessada, que 
dedicava o pouco tempo que ela tinha a me ensinar. Ela me deu 
suporte, não somente alguns conteúdos, mas também na 
proximidade com a tecnologia. Me ensinou bastante na parte de 
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informática e me ensinou o caminho, me ensinou coisas que foram 
muito importantes pra mim desenvolver. (Aluno João, 2015) 
 
Ele tinha uma necessidade específica em dominar o computador, 
navegar no site, era uma disciplina bem específica. Foi aí que 
chegou uma tutora que a CAENE enviou. Ela que ficou com ele, e aí 
foi muito bom academicamente, não só durante a disciplina, mas a 
gente via praticamente todo dia João com essa tutora, fazendo 
leituras fora do horário de aula, ela explicando coisas a ele. Deu pra 
ver que ele aproveitou muito bem esse apoio extra. Eu acho que 
dentro de sala de aula não teria condições de ter dado, sobretudo no 
Laboratório de Informática. (Professor Marcos, 2015) 
 
Mesmo que ele dominasse a tecnologia ainda teria dificuldade, pela 
falta de acessibilidade dos sistemas. E os sistemas do SUS eles são 
muito fragmentados e cada um é uma plataforma diferente. Então é 
um desafio pra gente que domina a ferramenta, imagine pra uma 
pessoa assim? Sem a tutora seria impossível. Foi uma experiência 
muito positiva para mim e para eles. (Professora Fabíola, 2015) 

 

O modelo do coensino, na tutoria de pares aos estudantes com deficiência, é 

considerada uma estratégia promissora da inclusão social e escolar de alunos com 

deficiência, no campo da mediação pedagógica. (FERNANDES e COSTA, 2015).  

Com esta ação colaborativa entre tutores e tutorados é possível pensar em 

estratégias de aprendizagem, utilizando a tutoria de pares para favorecer o 

desenvolvimento acadêmico e social não só de alunos com deficiência, mas de 

todos os envolvidos.  

É evidente que pelo caráter desbravador que há no contexto da Inclusão no 

Ensino Superior, entendemos que este se trata de um processo em pleno alicerçar 

de suas estruturas, com avanços evidentes conquistados, mas repleto de ajustes a 

serem realizados ao longo de sua continuidade. 

Diante da reflexão sobre o contexto educacional em tela, os participantes 

deste estudo evidenciaram necessidades de aperfeiçoamento do processo inclusivo 

na UFRN. Pontuaram questões a respeito da exequibilidade do direito as 

adaptações curriculares e didático-pedagógicas junto aos seus professores e 
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coordenações de curso, tal como se faz atestar na fala do aluno João:  

Às vezes, fica muito a desejar a assistência de modo geral. Não da 
CAENE, mas na sala, do professor, do curso [...] Você tem o direito 
garantido, muitas vezes está no regulamento, no parecer da CAENE, 
mas o professor não tá nem aí. Dizem pra a gente procurar o 
orientador acadêmico da turma, mas eu nunca vi o meu. Assim é 
bem difícil.  (Aluno João, 2015) 
 

O princípio da Educação Inclusiva requer das instituições educacionais o 

reconhecimento e o encaminhamento de práticas que respondam às necessidades 

dos indivíduos por meio de uma educação que garanta às pessoas com 

Necessidades Educativas Especiais o atendimento de acordo com as suas 

especificidades. (GARCIA, RODRIGUERO, MORI, 2011).  

Em outros dizeres, consideramos que mais um passo a ser dado na conquista 

do respeito às diferenças reside na necessidade de que a perspectiva da educação 

inclusiva se ausente do papel restrito às políticas, às propostas de legislações e aos 

documentos institucionais, mas que se releve repleta de efetivação na prática 

pedagógica.  

O contexto educacional, campo de nossa investigação, tem aberto diálogos 

institucionais a respeito da temática da inclusão de alunos com deficiência no Ensino 

Superior, o que pudemos verificar em nosso levantamento e análise documental, já 

explorado no corpo do texto. No entanto, encontramos na fala anteriormente citada 

do aluno João, evidências da necessidade de uma maior aproximação dos 

documentos institucionais ao que se propõe o professor em sua sala de aula. 

Deste modo, concordamos com Santos e Ramos (2016) quando afirmam que 

as universidades 

necessitam aceitar o desafio, de que não somente se baseará em 
boas ideias e intenções, mas em políticas e práticas pedagógicas 
que de forma organizada e orientada arquem com as necessidades 
encontradas, respeitando a diversidade e a acessibilidade. (SANTOS 
e RAMOS 2016, p. 59) 
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Para isso, o estabelecimento de redes de apoios se apresenta, em primeira 

necessidade, entre os componentes organizacionais – setores e serviços 

institucionais, serviços da rede de saúde e assistência social e agências 

comunitárias – que envolve a coordenação de equipes e indivíduos que apoiam uns 

aos outros através de conexões formais e informais. (KARAGIANNIS; STAINBACK; 

STAINBACK, 1999) 

  Também concordamos com Melo (2014), ao considerar que este é o caminho 

para oferecer ao aluno com deficiência um melhor suporte institucional, 

descaracterizando a equivocada impressão de exclusiva responsabilidade aos 

setores que trabalham com inclusão e acessibilidade.  

No caso da UFRN, inferimos que a rede de apoio poderia ser melhor 

articulada entre a CAENE, a coordenação do curso e o corpo docente, visando a 

implementação de estratégias para que as barreiras à efetiva participação e à 

aprendizagem sejam desconstruídas nas salas de aula. Um dos caminhos possíveis 

para a eliminação de tais barreiras podemos vislumbrar na fala da professora 

Fabíola, quando diz: 

Na época que ele chegou a gente não tinha orientação de como 
receber esse aluno, para onde encaminhar, o que dizer aos 
professores. Hoje, a gente já sabe, a própria Prograd nos orientou a 
procurar a CAENE. Eu nem sabia que existia esse trabalho aqui na 
UFRN. Outra coisa é que tem pouquíssimas capacitações, também, 
e quando tem a gente não fica sabendo. Então, você é que vai 
desbravando os caminhos até chegar ao local e a obter a orientação 
mais adequada pra incluir aquele aluno e obter o máximo de 
conhecimento. (Professora Fabíola, 2015)  
 

É claramente perceptível a necessidade de ampliar a divulgação dos serviços 

da CAENE na orientação aos setores parceiros como PROGRAD, PROAE, 

coordenadores, professores, servidores, entre outros, intensificando as discussões 
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sobre a temática da inclusão junto aos fóruns de coordenadores, reuniões de 

centros acadêmicos e plenárias de cursos e, também, das formações promovidas 

pelo setor.  

Além disso, ampliar a divulgação dos serviços e ações institucionais através 

de site da própria Universidade, redes sociais e outros veículos de comunicação, 

como a TV e Rádio Universitária.  

Outro fator que se configura como uma das ações principais para a inclusão 

de alunos com deficiência visual, pois viabiliza o acesso à informação, é a adaptação 

de materiais, que vem sendo realizada pelo Laboratório de Acessibilidade da UFRN. 

No entanto, reconhecemos na fala do aluno Álvaro, a necessidade de maior 

qualificação, atenção e compromisso por parte dos agentes responsáveis pela 

dinâmica de adaptação dos materiais. 

Eu acho que o trabalho de adaptação de materiais lá no laboratório 
não deveria ser feito por bolsistas, mas, sim, por servidores, 
profissionais com formação específica pra isso, competentes e com 
responsabilidade. Lá existe um problema sério em relação ao 
empenho de alguns bolsistas. Tem alguns que são extremamente 
empenhados e profissionais naquele papel deles, mas tem outros 
que não estão nem aí, que é notório isso, ao ponto de ficarem em 
sites diversos quando era pra tá realizando a digitalização e a 
adaptação de um material para um aluno que já está atrasadíssimo 
academicamente. Acho que isso precisa mudar, urgentemente. 
(Aluno Álvaro, 2015) 

 

Compreendemos que adaptação de materiais exige minúcias no trabalho do 

laboratório de acessibilidade, porém, o incentivo à participação de bolsistas neste 

trabalho é de, principalmente, difundir o uso das tecnologias assistivas no ambiente 

acadêmico, possibilitando ao estudante em formação a aprendizagem de novas 

linguagens e ferramentas em uma atividade de iniciação à futura atividade laboral.  

A alta demanda de materiais para adaptação e o número não correspondente 

de profissionais e bolsistas pode gerar um tempo de espera maior que o estimado 
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para a devolutiva dos materiais com as referidas adaptações. Isso de fato pode se 

apresentar como o fator prejudicial ao estudante usuário dos serviços, causando 

impedimento para um melhor desempenho acadêmico daqueles que dependem 

deste serviço. 

 

4.3. Prática Docente (Categoria II) 

 

 Nesta categoria, traremos à discussão de temáticas sobre a prática docente 

frente ao aluno cego. Estas temáticas emergiram das entrevistas nas quais foram 

evidenciadas as primeiras impressões tidas pelos professores ao saberem que 

vivenciariam a experiência da presença de um aluno cego em sua disciplina e as 

dificuldades e possibilidades que se revelaram durante o processo. O docente é 

considerado nesta categoria como o articulador do processo educacional inclusivo, 

representando em suas práticas pedagógicas ações definidoras para acompanhar 

ou não a perspectiva inclusiva.  

  A prática pedagógica, neste contexto, como nos conduz Freire (1996) e Morin 

(2004) a pensar, é vista como uma ação permeada de reflexão e criticidade, onde se 

abre um canal de mediação entre professor e aluno, permitindo-os mutuamente 

aprender a ser, a conhecer e a conviver sob uma perspectiva do humano, 

considerando as especificidades de cada um, assim como os modos e diferentes 

ritmos de aprendizagens.  

A presença do aluno cego na sala de aula desperta diferentes impressões. 

Silva (2013, p. 59) diz que ―[...] não são raras as atitudes de perplexidade, 

incompreensão, insegurança e resistência por parte de educadores quando se 

deparam com a possibilidade de ter em sala de aula um aluno com deficiência, em 
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particular um aluno cego.‖ Em nosso campo empírico não foi diferente, estas 

atitudes foram reveladas nas falas de quatro professores, vejamos:  

Quando eu soube que ia dar aula pra uma pessoa que não 
enxergava eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? (Professora 
Camila, 2015) 
 
Receber ele na sala eu recebi, mas eu fiquei: e agora, como a gente 
vai fazer? Porque eu ensino a disciplina de Bioestatística e a gente 
mostra gráfico, mostra um monte de coisa e eu fiquei imaginando: 
Como é que a gente ia perguntar isso pro aluno? E agora, como eu 
vou conseguir lidar com isso? Então, pra mim foi uma coisa 
complicada desde a notícia, até o início de estar com ele, 
especificamente. Foi uma expectativa grande, eu não achava que 
estava preparado pra isso, que eu teria habilidade para conduzir isso 
de alguma forma.‖ (Professor Marcos, 2015)  
 
A gente ficou um pouco assustado e, logo em seguida a gente foi 
procurar a CAENE pra ter alguma orientação, porque até então a 
gente não tinha nenhum aluno com deficiência.‖ (Professora Fabíola, 
2015) 
  
A gente não pode deixar de dizer que nos afeta diferentemente, em 
ambos os aspectos, um pouco de insegurança, mas muito mais de 
alegria mesmo, e pra mim foi uma descoberta a todo tempo. 
(Professora Juliana, 2015)  

 

Por se tratar de um assunto com discussões ainda iniciais no contexto do 

Ensino Superior é comum a presença de incerteza e insegurança pelos professores. 

O desconhecimento torna-se uma barreira à elaboração de uma prática pedagógica 

inclusiva. Neste sentido, concordamos com Stainback, S; Stainback, W; (1999, p. 27) 

quando afirmam que ―[...] a maneira de promover a produtividade e a independência 

das pessoas com deficiência é remover as barreiras que nossa sociedade criou e 

restaurar os direitos dos cidadãos com deficiência para compartilhar as 

oportunidades‖.  

A ausência de formação do professor sobre esta temática o afasta da reflexão 

inicial sobre as possibilidades existentes para adaptações didático-pedagógicas e 

para percepção de potencialidades do aluno com deficiência visual.  

 Outro fator preponderante à forma de recepção ao aluno cego está na 
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compreensão inicial do professor sobre a deficiência em si. As experiências 

vivenciadas ou não com pessoas com deficiência, as histórias de vida de cada um, 

os diferentes modelos e os estereótipos socialmente construídos podem influenciar 

no modo em que o professor irá receber este aluno. O que podemos confirmar na 

fala da aluna Luana, quando diz: ―Ele ficou totalmente fragilizado por ele não saber 

lidar com a situação e foi rude comigo, ele estava nervoso‖ (Aluna Luana, 2015). 

É comum ouvir a seguinte expressão: ―o novo sempre assusta‖. No entanto, 

quando nos aproximamos deste novo, nos é revelada a realidade apresentada pelos 

fatos. Assim, concordamos com Silva (2008, p. 21) quando afirma que na prática 

pedagógica o professor deve ―assumir o desafio da descoberta e da busca pela 

superação de preconceitos, de atitudes que negam a capacidade do outro em 

aprender e de desenvolver suas potencialidades, garantindo assim o direito 

inalienável que todos têm em aprender.‖ 

A aproximação e a escuta do outro é exercício essencial à ação docente, 

considerando as peculiaridades de cada aluno em seus processos de 

aprendizagem, distanciando-se de práticas pedagógicas pautadas no modelo 

racionalista de educação baseado na objetividade e padronização dos papéis de 

alunos e professores.   

Nas falas dos professores entrevistados estiveram presentes a questão da 

aproximação, da busca de informações e da escuta como elo ao estabelecimento 

das primeiras parcerias com o aluno cego. Vejamos as falas destes professores: 

Eu falei: eu não vou decidir o que é melhor pra ele, eu vou perguntar. 
Então eu chamei ele aqui, me apresentei, disse que eu não sabia o 
que fazer, mas se ele me ajudasse não ia ser 100%, porque ele tem 
as dificuldades dele e eu também teria as minhas. (Professora 
Camila, 2015) 
 
Eu já sabia da presença dele no curso porque eu convivo muito com 
a Coordenação. Quando recebi a turma no SIGAA tinha a 
identificação dele como deficiente. Li os informes e trabalhei com ele. 
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(Professor Willian, 2015)  
 
O departamento se preparou pra isso. Houve uma reunião, foi 
apresentado tudo pra gente, inclusive esse setor aqui, a CAENE, que 
poderia nos dar apoio. E a gente conversou muito, foi discutida até a 
questão das salas que tem um acesso mais dificultado, e poderíamos 
ter que fazer alguma permuta, que depois nem se estabeleceu, João 
mostrou pra gente que não precisa de nada disso. (Professora 
Juliana, 2015)  

 

 Além da disponibilidade destes professores em se aproximarem da realidade 

do aluno e reconhecerem neles próprios a sua fragilidade pela falta de 

conhecimento, é importante ressaltar o fato de dar voz ao aluno cego e perguntar a 

ele: ―como fazer?‖; ―de que maneira poderemos errar e acertar juntos‖, como nos 

ensinou a professora Camila em sua fala. Envolver o aluno no processo significa 

considerar e valorizar nele as potencialidades percebidas, além de contribuir para o 

seu empoderamento enquanto estudante universitário e cidadão, contribuindo para 

o crescimento pessoal e coletivo de uma educação libertadora e conscientizadora, 

como frisava Freire (1996), na qual a pessoa com deficiência pode se reconhecer 

questionando a normalidade, a legitimidade do tratamento inferiorizado e a cultura 

que o incapacita (DANTAS, 2015). 

A busca por parcerias intersetoriais se faz essencial neste processo. O 

diálogo estabelecido entre o departamento e a CAENE foi destacado com muita 

importância ao direcionamento das ações junto ao aluno cego. Do mesmo modo, 

foi pontuado pelo professor Willian a importância da maneira rápida e clara com a 

qual a informação sobre o aluno cego chegou a ele, tendo um direcionamento 

inicial a partir das próprias ferramentas disponíveis no Sistema – SIGAA, 

cadastradas pela CAENE.  Esta articulação nos leva a refletir sobre a nova visão 

de Universidade inclusiva e suas implicações neste contexto.  

Ainda nesta categoria de análise se põe as questões: o que seria uma 
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prática inclusiva? E uma prática excludente? Como ressignificá-las? 

É sabido que muito tem se discutido sobre o paradigma da inclusão diante 

de modelos sociais e educacionais compreendidos como um conjunto de ações 

para a desconstrução de barreiras que impeçam a participação e aprendizagem 

efetiva de pessoas com deficiência, sejam elas por razões culturais, linguísticas, 

problemas de aprendizagem, transtornos emocionais e do desenvolvimento ou 

deficiência (BOOTH e AINSCOW, 2002). 

Respaldando este pensamento foram identificadas nas falas dos alunos a 

compreensão de que uma prática inclusiva é aquela que 

Atende às demandas de toda a turma [...], é aquela que o professor 
dá sua aula normalmente, sem expor a pessoa que está precisando 
daquela demanda. (Aluno Álvaro, 2015) 
 
Visa tornar o aluno deficiente no mesmo nível dos demais: capaz, 
eficiente, resolutivo em temos de aprendizagem e desenvolver as 
habilidades. (Aluno Élton, 2015)  
 
Ter as ferramentas para que a gente possa trabalhar com autonomia. 
(Aluna Luana, 2015) 
 
Quando vem com atividades propostas com a nossa participação, em 
todas as aulas. Quando tem uma prática, uma atividade em que em 
nenhum momento a gente não seja colocado. (Aluno Geraldo, 2015)  
 

 As discussões que permeiam o paradigma da inclusão estão alicerçadas em 

uma prática para a equidade de condições a todos os alunos pautada na ―[...] 

aprendizagem cooperativa, componente do ensino, que está relacionada à criação 

de uma atmosfera de aprendizagem em sala de aula em que os alunos com seus 

vários interesses e habilidades podem atingir o seu potencial.‖ (KARAGIANNIS; 

STAINBACK, S; STAINBACK, W, 1999, p.22). 

Acreditamos que o princípio do desenho universal para aprendizagem pode 

auxiliar a acessibilidade educacional ao se constituir como um conjunto de princípios 

baseados na pesquisa, tornando-se um modelo prático que objetiva maximizar as 
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oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes, público-alvo da 

Educação Especial ou não. Auxilia os educadores na adoção de objetivos de 

aprendizagem e materiais adequados, na escolha de métodos eficientes e na 

elaboração de formas mais justas e aprimoradas para avaliar o progresso de todos 

os estudantes (ZERBATO E MENDES, 2016). 

Por outro lado, não podemos negar a existência de práticas excludentes nos 

relatos dos participantes. São evidenciadas questões referentes às vivências no 

ambiente acadêmico, destacando o preconceito e a invisibilidade presente nas 

relações no convívio da sala de aula. Apesar de toda a discussão que há sobre as 

políticas e práticas inclusivas, é comum se conhecer históricos, que remetem à 

prática da exclusão nos ambientes educacionais, revelados principalmente por meio 

de barreiras pedagógicas e atitudinais. Vejamos alguns exemplos: 

    

Alguns agem assim por má vontade mesmo, não tão nem aí, não vê 
potencial, utilidade nenhuma no deficiente visual. Apesar de que isso 
fica bem mais oculto, ninguém fala isso, mas você percebe. (Aluno 
Álvaro, 2015) 
 
Eu acho é que, como ele não sabe lidar com a situação, ele prefere 
dizer que não tem condições. Ter uma cega no curso, tudo bem, 
desde que não mexa no processo dele, porque ele já tá acostumado 
com esse processo, que é a forma como ele trabalha, como ele dá a 
disciplina do jeito que ele quer. (Aluna Luana, 2015) 
 
Os colegas não o ajudavam e ele achava que sempre que tinha 
trabalhos em grupos eles o excluíam, na hora de apresentar davam 
alguma coisa pra ele falar, mas ele não se sentia integrado, ele 
achava que não tava participando. A partir do momento que ele me 
falou isso eu passei a cobrar mais dos grupos, a inclusão dele, 
perguntava qual tarefas eles estavam dando pra Geraldo e eles 
diziam que ele estava participando. Mas isso foi a partir da fala dele 
porque antes eu achava que a turma estava realmente deixando ele 
mais de lado. (Professora Vitória, 2015) 

 

  Nos contextos educacionais tem se levantado a preocupação com o discurso 

politicamente correto e com cumprimento do que nos orienta, com base na a força 
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da lei. No entanto, são nas ações de cada indivíduo que reside a questão da falta de 

sensibilidade à condição humana da diferença. Discursos são diferentes da prática, 

pois o aluno Álvaro bem nos lembra que ―ninguém fala sobre isso‖, mas barreiras 

atitudinais são reveladas no convívio, nas ações práticas cotidianas. 

Karagiannis, Stainback, Stainback (1999 p.27)  nos levam à reflexão sobre o 

valor social da igualdade, ressaltando que ―[...] quando as escolas incluem a todos 

os alunos, a igualdade é respeitada e promovida como um valor na sociedade‖. 

Neste sentido, os valores devem ser representados nas atitudes de cada um, sendo 

o ambiente educativo agente de transformação. 

Contrapondo-nos à perspectiva da exclusão relevada nas falas de nossos 

participantes, assumimos o posicionamento de Glat e Pletsch (2004) quando nos 

lembram que a Educação Inclusiva é aquela responsável em proporcionar ao aluno 

com NEE a participação em todas as atividades que ocorrem em sala de aula, de 

forma que todos estejam engajados e aprendendo os mesmos conteúdos, com ou 

sem a utilização de metodologias diferenciadas. 

Mais uma vez, ressaltamos a importância da articulação do professor neste 

processo, sendo envolvido ao ponto de ser ele mesmo agente de ressignificação de 

suas atitudes, conceitos e preconceitos a respeito de seus alunos com deficiência, 

sendo, então, descabidas as duras críticas relativas a determinadas atitudes, como 

as citadas abaixo: 

Nessa disciplina eu, na sala, era um vaso de decoração, literalmente. 
Quando era pra mim (sic) falar com ele [professor], ele dizia: fala pro 
seu monitor falar comigo, que ele explica direitinho o que você tá 
querendo, ou seja, eu precisava de um intermediário. Isso me 
incomodou, eu passei um semestre inteiro passando isso. (Aluno 
Geraldo, 2015)  
 
O professor em uma atividade percussiva de tirar o som do corpo, 
chamou todo mundo pra roda e começou a fazer e explicar: ―é assim, 
assim, assado‖; ―Faz assim, bota assim... O professor estava 
pensando só nos outros 44 alunos e não em mim. (Aluno Geraldo, 
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2015)  
 
Ele me chamou de aluna inclusão 'é porque você é uma aluna 
inclusão', eu [pausa] é o que ? Em nenhum momento se importou 
comigo, me perguntou como poderia me ajudar. (Aluna Luana, 2015)  
 

Diante destes relatos, entendemos que a sociedade e as instituições de 

educação superior continuam a contribuir para a perpetuação da discriminação e do 

preconceito construídos sobre as pessoas com deficiência. A esse respeito, 

concordamos com Candau e Moreira quando afirmam que 

Estamos imersos em uma cultura da discriminação, na qual a 
demarcação entre ―nós‖ e os ―outros‖ é uma prática social 
permanente que se manifesta pelo não reconhecimento dos que 
consideramos não somente diferentes, mas, em muitos casos, 
‗inferiores. (CANDAU; MOREIRA, 2003, p. 163)  
 

O desrespeito e a invisibilidade dos alunos com deficiência são parte do 

preconceito que deve sempre ser desconstruído. Estas posturas preconceituosas 

com relação à pessoa com deficiência podem perder espaço a partir de ações 

educativas que visem ressignificar a prática pedagógica. Não há dúvidas que o 

contexto educativo pode ser mecanismo de transformações e instrumento para 

tornar a sociedade mais humana, visando então, 

O desenvolvimento de uma comunidade de ensino acolhedora 
necessita de uma cultura escolar penetrante que comunique clara, 
pública e intencionalmente que sua filosofia se baseia em princípios 
de igualdade, justiça e imparcialidade para todos e que cada um 
desfruta de medidas iguais de respeito e dignidade.‖ (Schaffner; 
Buswell, 1999 p. 73) 

 

Em meio às atitudes de exclusão há, também, situações que apontam na 

direção da busca pela ressignificação das práticas por parte de professores 

entrevistados, que se sentem comprometidos com o aluno. Esses, embora não 

tenham tido formação inicial e continuada que os possibilitasse entender sobre os 

processos de ensino a alunos cegos, têm a sensibilidade pedagógica de  
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comprometer com tais alunos e exigir deles reciprocidade; de colocar-se no lugar do 

aluno quando elabora o plano de aula, demonstrando assim basear suas ações nos 

princípios de igualdade, justiça e imparcialidade, citados por Schaffner e Buswell 

(1999). 

Das falas dos professores extraímos as seguintes práticas registradas em 

seus discursos: 

- atendimento individualizado externo à sala de aula; 

- planejamento as aulas com elaboração de estratégias que consideram as 

especificidades de aprendizagem dos alunos cegos;  

- parcerias com outros professores; 

- uso da gravação de conteúdos/aulas; 

- descrição de imagens e gráficos; 

- uso de material tátil; 

- repasse de materiais como filmes e textos, com antecedência, para o 

aluno; 

- discussão em grupo que promovam a interação em sala; 

- leitura do que se escreve no quadro em voz alta; 

- leitura para o aluno dos enunciados escritos; 

- avaliações práticas e escritas com ou sem o uso de tecnologias assistivas; 

- produção de gráficos com massa de modelar, cola colorida e E.V.A. 

Observamos, nos exemplos citados pelos professores, a predominância do 

uso de recursos auditivos e de estratégias baseadas na mediação professor-aluno.  

Baseadas em Vygotsky (1998), podemos considerar que o estabelecimento 

de parcerias e ações de mediação entre o professor e o aluno são canais para a 

aprendizagem. O processo de interação se estabelece através de atividades de 
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dinâmicas construtivas, em que a linguagem e a interação com o outro assumem 

uma importância significativa no processo de aprendizagem.  

No entanto, no processo de aprendizagem da pessoa cega é importante 

considerar que a condição de cegueira restringe e inibe algumas ações voluntárias, 

tais como o ato de apontar, imitar voluntariamente gestos ou ações, que é facilitado 

pelo sentido da visão (SILVA, 2008). Deste modo, a exploração da 

multissensorialidade se faz essencial para o alcance da aprendizagem, permitindo 

ao aluno cego vivenciar experiências da associação do tato, da audição e da 

exploração do ambiente. Logo, é importante compreender que 

dentre as modalidades sensoriais a audição é o único sentido de 
distância de que as pessoas cegas dispõem, e tem de funcionar de 
madeira inteiramente diferente, sem a informação da visão; que o 
tato sem a visão sofre limitações semelhantes a da audição sem a 
visão. Nesse sentido, a cor, o padrão decorativo, a forma e a 
localização percebidas visualmente servem para informar e atrair a 
nós videntes, logo, aquilo que é percebido somente pelo tato carece 
da integração com a linguagem, condição importante para o 
desenvolvimento mental e com os outros sentidos. (SILVA 2008, 
p.121) 

 

Consideramos, então, que as possibilidades de aprendizagem são ampliadas 

através de vivências multissensoriais, podendo contribuir com a construção de uma 

estrutura mental diferente do que é realizado pela pessoa vidente, promovendo uma 

nova estruturação e organização do desenvolvimento cognitivo. 

Ao serem questionados sobre que seria necessário ao professor 

universitário para atender a pessoa cega em sala de aula, os alunos participantes do 

estudo apontaram em suas falas a necessidade de adoção das mesmas estratégias 

e adaptações de materiais e pedagógicas já indicados nas falas dos professores, 

tais como a utilização de material tátil e descrição de imagens.  

No entanto, chamou a nossa atenção predominância de falas que 

ultrapassam a temática de adaptação dos materiais didático-pedagógicos, estando 
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relacionadas aos aspectos atitudinais dos professores, ou seja, os alunos trouxeram 

à tona questões relacionadas à sensibilidade, ao acolhimento, à pró-atividade 

(demonstrar interesse em ajudar), à promoção da interação de todos os alunos em 

sala, à responsabilidade e compromisso, à confiança nas potencialidades dos alunos 

e se colocar no lugar do outro. 

Consideramos que estes pontos não se dirigem apenas à ordem estrita do 

pedagógico, mas, sim, do humano. Pela individualidade e singularidade que todo ser 

humano apresenta, independente da condição que possui, ―[...] o educador necessita 

estar sensibilizado para ver, ouvir e tocar o ser aprendente‖ (OLIVEIRA, 2010 p. 

136), buscando desenvolver estratégias que o façam desconstruir as barreiras 

alicerçadas em comportamentos egoístas, as quais não permitem que se coloquem 

no lugar do outro em um exercício de ressignificação de si mesmo e, 

consequentemente, da prática docente. 

 

4.4. Formação Docente (Categoria III) 

 

A docência universitária constitui-se um campo complexo de investigação, 

pois nela reside um conjunto de ações que demandam uma constante reflexão e 

busca por novos saberes. Diante de tal assertiva, a formação configura-se como um 

processo contínuo, que tem por finalidade a rigorosa reflexão sobre a prática 

mediada pela teoria, sendo constituída como ―elemento de valorização do trabalho 

docente e pressupõe que os professores sejam capazes de considerar, numa 

perspectiva crítica, os contextos histórico, social, cultural e organizacional em que 

realizam suas práticas.‖ (ALMEIDA e PIMENTA, 2009, p. 22). 
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Sob este olhar é que analisamos a categoria III sobre a formação docente, 

neste estudo, compreendendo que o campo do ensino é uma atividade que requer, 

também, conhecimentos específicos. Em outras palavras, consideramos que na 

prática do ensino é exigido do professor não apenas o domínio do conteúdo de sua 

área de atuação e estudos, mas também conhecimento profundo e reflexivo sobre o 

ensinar e o como se aprende.  

Logo, com base em autores como Anastasiou (2009, 2010), Pimenta e 

Almeida (2009), Pimenta e Almeida (2014), Gil (2015), Alarcão (1996), Masetto 

(2003), e Zabalza (1999, 2011), entendemos que a prática docente deve ser 

consolidada por meio da formação especificamente voltada a este fim, assim como a 

atualização constante das abordagens, dos conteúdos e das novas maneiras 

didáticas de ensiná-los com vistas à diversidade e respeito às diferenças. Para tanto, 

perspectivamos os princípios do desenho universal22 para a aprendizagem, 

oferecendo equidade de condições para a plena participação e aprendizagem de 

todos. 

 

4.4.1. Formação inicial do professor universitário em uma perspectiva 

inclusiva 

 

 A preparação inicial para o exercício da docência universitária, de acordo 

com a LDB 9394/96, em seu artigo 66, se dá através de programas de pós-

graduação, prioritariamente em cursos de mestrado e doutorado. 

                                                 
22

 ―O  Desenho Universal é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem 
usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto 
específico‖ (BRASIL, 2006) 
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 Este tem sido um grande desafio aos professores para exercerem a 

docência no ensino superior, pois durante este período formativo inicial há uma 

ênfase desproporcional entre ensino e pesquisa. Os cursos em stricto sensu 

possuem um caráter de formação voltado essencialmente para a pesquisa, 

instrumentalizando os alunos da pós-graduação para o aprofundamento científico 

em áreas específicas de estudos. 

 Concordamos com Anastasiou (2009) quando discute sobre a insuficiência 

de formação para a docência universitária, pois afirma que, durante a formação 

inicial os professores não podem contar com as ferramentas teórico-práticas para 

desempenharem um trabalho didático-pedagógico que dialogue com os princípios 

educacionais da Didática no Ensino Superior.  

 Isto se aplica, principalmente, àqueles professores que não advêm das 

licenciaturas, pois não possuem nos componentes curriculares da graduação 

disciplinas que abordem as temáticas relacionadas ao campo educacional. No 

entanto, mesmo os licenciados apresentam dificuldades, pois toda a abordagem 

formativa sobre os aspectos inerentes à didática e aprendizagem está direcionada 

para atuação nos anos iniciais e/ou Ensino Médio, e não voltadas ao Ensino 

Superior.  

Com a iniciativa de fortalecer a preparação inicial do docente do Ensino 

Superior programas de pós-graduação, a exemplo do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFRN, tem ofertado uma disciplina sobre Metodologia do Ensino 

Superior, com carga horária média de 60 horas e cursos de iniciação à docência, na 

tentativa de apresentar aos pós-graduandos a temática da Pedagogia Universitária. 

No entanto, temos que concordar com Anastasiou (2009, p. 64) quando afirma que 
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―[...] a formação para a profissão docente, por ter saberes próprios, necessita de um 

processo mais específico e determinado‖. 

Pimenta e Anastasiou (2014) enfatizam que este se configura um problema, 

pois a Universidade agrega diferentes conjuntos de profissionais de diferentes áreas 

que, na sua maioria, não tiveram sequer formação inicial para o exercício da 

docência. 

Se analisado o contexto formativo inicial sobre a docência universitária de 

modo geral, são evidenciadas problemáticas com relação á fragilidade no preparo do 

professor para ensinar no ensino superior, a preocupação se amplia quando 

tratamos da temática do ensino assim como da inclusão de pessoas com deficiência 

no contexto universitário. Coadunando-se com esta afirmação, encontramos nas 

falas dos professores a unanimidade em apontarem que não tiveram nenhuma 

abordagem em suas formações iniciais a respeito da temática da Inclusão de 

pessoas com deficiência no Ensino Superior. 

 

A gente não é ensinado a ensinar quem tem deficiência, na verdade 
a gente não é ensinado a ensinar ninguém. (Professora Camila, 
2015) 
 
Falando do aspecto logístico da ação da presença do cego dentro da 
universidade, tem o lado do professor que também precisa de uma 
preparação. Ela não acontece, as instituições superiores não 
preparam, nem no mestrado, doutorado. (Professor Daniel, 2015) 
 
Na minha formação não tem nenhuma referência disso. Primeiro 
porque na minha época de graduação, enfim vamos pensar eu 
terminei em 1973, não tinha nenhuma perspectiva dessa natureza, 
de educação inclusiva. Na pós-graduação também não tem isso, por 
que se encaminhou para a História como tal, não em termos de 
educação. E acho que até hoje, mesmo os programas de pós-
graduação não visualizam isso, olham apenas aquele campo 
científico aquele campo temático. (Professor Willian, 2015) 
 
No mestrado e doutorado eu não tive nem iniciação à docência, 
quanto mais informações sobre como dar aulas para estudantes com 
deficiência. (Professora Camila, 2015) 
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A pós-graduação não se volta para a formação de professores, se 
volta para a formação de pesquisadores numa determinada área. 
Então a Educação Inclusiva não é tema do mestrado em História do 
doutorado em História, acho que em lugar nenhum do Brasil. Então, 
a formação não dá recursos nenhum pra pensar a Educação 
Inclusiva, você é confrontado com a realidade e sua reação depende 
da sua aceitação, disso dessa orientação.‖ (Professor Willian, 2015) 

  

 Está posta, nestas afirmações, uma urgente e necessária reflexão sobre a 

formação inicial do professor universitário em programas de pós-graduação, que 

visem direcionamento aos docentes para atuar em uma perspectiva crítica, social, 

emancipatória e inclusiva. De modo que haja uma preocupação com a 

conscientização e aceitação das diferenças individuais, valorização de cada pessoa, 

convivência dentro da diversidade humana e aprendizagem por meio da cooperação 

(OLIVEIRA, 2011). 

 Foram evidenciadas nas falas de nossos participantes, tanto a escassa 

formação deles na área da docência universitária, quanto na área da inclusão de 

alunos com deficiência. Esta realidade de lacuna formativa, de acordo com Severino 

(2009), tem formado gerações de professores universitários despreparados à prática 

do ensino em uma perspectiva ampla, crítica, transformadora e inclusiva. O autor 

revela que a prática, sem uma formação adequada, se dá de forma aleatória e 

reprodutora de modelos cartesianos experienciados ao longo da jornada acadêmica 

do professor. 

 Ressaltamos, então, que para redimensionar o trabalho docente no ensino 

superior é necessário um olhar específico às políticas constituintes dos programas 

de pós-graduação que têm em seus bancos os futuros professores universitários 

brasileiros. É imprescindível que lhes seja conferida uma formação que os empodere 

do real papel do professor, como nos postula Freire (1996), adotando uma postura 

ativa, dialética, política e ética, sem abrir mão do exercício da cidadania e do 
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respeito à dignidade dos educandos.  

 

4.4.2. Formação continuada do professor universitário em uma perspectiva 

inclusiva 

 

Prática, formação e reflexão são elementos constantes na vida do professor. 

Sobre isso, Freire (1996 p. 23) faz um interessante jogo de palavras, dizendo que 

―[...] quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado  forma-se e forma 

ao ser formado‖. Em outras palavras, Freire considera a formação continuada como 

elemento constitutivo do professor, daquele que forma, pois ao se re-formar 

encontra-se em um processo de ressignificação da prática e de si mesmo.  

 O saber construído do professor é plural, ativo e se dá em diferentes 

contextos, tempos e espaços. Concordamos com Tardif (2002), ao considerar que 

estes saberes são resultados de um processo em construção contínua, 

compreendendo que o aprender a ensinar supõe aprender progressivamente os 

saberes necessários à realização do trabalho docente, através da experiência 

profissional e pessoal do  professor.  Portanto, a formação continuada surge da 

necessidade de embasar as práticas do professor na tentativa de ressignificar o seu 

olhar sobre o mundo, sobre ele mesmo e sobre os seus alunos. 

No contexto atual, em que a inclusão de alunos com deficiência vem sendo 

discutida em políticas que preveem ações afirmativas na promoção do acesso e 

permanência nas universidades brasileiras, surge a necessidade de preparar os 

docentes do ensino superior para lidar com a diversidade que ele pode encontrar em 

sala de aula, principalmente quando esta diversidade está representada por alunos 

com deficiência. Sobre isso, Eidelwein (2005) afirma que a inclusão na Universidade 
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exige um redimensionamento na formação do professor universitário, o que implica 

na proposição de uma Pedagogia Universitária que invista na formação continuada 

dos professores, contemplando o paradigma da inclusão.  

A temática de formação continuada em uma perspectiva inclusiva surgiu nas 

falas dos professores participantes deste estudo, como elemento importante para a 

adoção de novos direcionamentos à atuação docente. Apesar de termos a 

unanimidade nesta afirmação, dos 7 (sete) professores participantes apenas o 

professor Willian trouxe a experiência de formação continuada na área. Afirmou que 

foi atraído pela temática porque foi convidado a participar de um curso sobre a 

inclusão da pessoa cega e adaptação de materiais, visto que na época seu 

departamento, havia identificado a presença de um aluno com deficiência visual. Em 

seu relato considerou que aquela formação foi importante para que compreendesse 

melhor o seu aluno cego e pudesse, assim, desenvolver melhores estratégias de 

ensino. 

Os 7 (sete) professores pontuaram a necessidade de formação continuada 

não apenas para os professores recém-ingressos na instituição, mas consideraram 

importante a participação dos professores antigos, afirmando que, mesmo com os 

anos de experiência, é provável que não tenham se dedicado ou tido a oportunidade 

para este tipo de formação. 

Reconheceram, também, que a ausência de formação nesta área os ―[...] 

deixa sem saber o que fazer, pois não saber lidar com essa situação fragiliza o 

processo. A gente se afasta do problema porque não sabe lidar com ele.‖ (Professor 

Marcos, 2015). 

Respaldando a existência da lacuna formativa, as professoras Juliana e 

Camila pontuaram, também, que pelo desconhecimento, as ações pedagógicas junto 
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ao estudante com deficiência, estão alicerçadas na intuição, na prática do cuidado e 

proteção. 

Corroborando com a opinião da ausência formativa, Brito (2008) considera 

que os professores de ensino superior, mostram-se em sua maioria despreparados 

para a inclusão, reconhecendo uma necessidade de se aprofundar no assunto, e 

aponta a necessidade de se investir na atualização deste professor, no que diz 

respeito à implementação de uma educação de fato inclusiva. 

Sobre a efetiva participação dos docentes nas ações de formação continuada, 

os alunos Geraldo e Álvaro destacaram a necessidade destas ações se 

configurarem como propostas institucionais, que, de certo modo, impusessem a 

necessidade do envolvimento de todos os professores da universidade com esta 

temática, levando a UFRN ―[...] a um novo direcionamento acadêmico para atentar 

um pouco mais à inclusão.‖ (Aluno Álvaro, 2015). 

Consideraram, também, que diante do ativismo e possível desinteresse do 

professor, voluntariamente não se desprenderia a participar de um curso com este 

fim, reafirmando o juízo de que ―[...] se a participação não for obrigada eles 

certamente não irão‖ (Aluno Geraldo, 2015). 

A professora Vitória trouxe a temática da resistência de seus colegas em 

participarem das ações formativas em relação à inclusão, pois quando afirmou que 

A própria universidade convida os professores todos os anos pra 
participarem da atualização pedagógica, são cursos maravilhosos e 
quem é que vai? [...] Tem alguns que vão na marra, que dizem que 
são doutores e não precisam disso. (Professora Vitória, 2015)  
 

Consideramos que a resistência à formação continuada precisa ser 

desconstruída. Primeiro, porque os conhecimentos e aprendizagens não são 

estanques e nos conduzem à eterna busca pelo saber. Mesmo aos professores que 
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atingem o grau máximo de diplomação formal e científica, é essencial conhecer 

sempre e mais. Em segundo lugar, é da formação continuada que emanam novos 

saberes e desenvolvimento de habilidades para uma prática reflexiva, sendo esta em 

uma perspectiva inclusiva, considerada uma contribuição ao sucesso da inclusão.  

Sobre os diferentes modelos de formação continuada, os professores Marcos 

e Fabíola consideraram que propostas formativas em modelos de palestras sobre 

temas relacionados às deficiências específicas não são atrativos, afirmando não ser 

a necessidade de o professor saber a origem e especificidade de cada deficiência e, 

sim, o trabalho educativo que poderá desenvolver em sala de aula com o aluno.  

Concordamos com a colocação dos dois professores, pois consideramos que 

os cursos de formação continuada precisam se desprender das características 

físicas e biológicas da deficiência de cada sujeito, descontruindo, assim, o que 

Michels (2005, APUD OLIVEIRA, 2010) chama de marca da deficiência nos 

processos formativos, levantando uma crítica aos cursos de formação continuada 

que compartimentalizam e reduzem a inclusão a se ―conhecer as deficiências‖. 

Foram pontuados como modelos de formação mais adequadas aqueles 

relacionados à sensibilização do professor com a temática da inclusão, assim como 

aqueles de natureza mais práticas, que tratem de estratégias pedagógicas que os 

auxiliem a lidar com a diversidade em sala de aula e com estratégias educacionais 

para a realização do trabalho junto ao aluno com deficiência. São sugeridos cursos 

práticos, rodas de conversas, oficinas e reuniões para orientações específicas.  

 Fechamos o ciclo das categorias de análise cientes que os princípios da 

inclusão devem estar alicerçados no olhar humano às diferenças, reconhecendo que 

o professor tem papel fundamental para mobilizar e gerar novos discursos, olhares e 

interpretações sobre quem é o outro. E diante da sensibilidade, individualidade e 
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subjetividade de cada um, seguir desvelando as possibilidades de atuação 

pedagógica, colocando-se sempre no lugar de quem aprende, trilhando, assim, um 

caminho de respeito à ética do humano (PIRES e PIRES, 2013). 

 Nisto, consideramos necessária a preocupação com a atuação do professor 

universitário na área do ensino e da formação inicial e continuada, tendo em vista 

que, diante da diversidade e inclusão de estudantes com deficiência no Ensino 

Superior, são levantadas novas possibilidades de ressignificação da prática docente. 

Esta, ao invés dos limites, deve visar às possibilidades e, no lugar da construção das 

barreiras, atuar na transposição delas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta jornada de aprendizagem e construção foi possível significar e 

ressignificar conceitos, ao aproximarmo-nos e distanciarmo-nos do campo de 

atuação profissional e de pesquisa, quando necessário, tendo a oportunidade 

privilegiada de estar no centro do objeto de estudo como profissional e 

pesquisadora.  

Este lugar de duplos papéis nos proporcionou, por um lado, um olhar mais 

atento e seguro a respeito do campo empírico, procurando caminhos teóricos e 

metodológicos que pudessem levantar as respostas diante de aspectos que nos 

inquietam em nossa prática. Certamente, as evidências deste estudo nos fizeram 

repensar o nosso fazer pedagógico e ainda possibilitaram um melhor 

posicionamento crítico a respeito do processo educacional inclusivo dos alunos com 

deficiência na UFRN. 

Consideramos tarefa difícil assumir o papel de imparcialidade quando 

analisamos um campo em que estamos social, afetiva e profissionalmente 

envolvidos. Somos frutos desta instituição, em que ingressamos como aluna desde a 

infância em seus projetos de extensão na Música, percorremos a graduação em 

Pedagogia, especialização em Psicopedagogia, para onde retornamos para cumprir 

os serviços cidadãos e profissionais como pedagoga institucional na área da 

Educação Inclusiva. Orgulhamo-nos desta trajetória e compreendemos o 

compromisso institucional e pessoal com o qual nos envolvemos com a causa da 

Inclusão no Ensino Superior.  

No aprofundamento teórico foi realizada a articulação teórica de pesquisas na 

área da Inclusão no Ensino Superior, que abordam as temáticas relacionadas ao 
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processo inclusivo de estudantes com deficiência neste nível de ensino.  

Diante deste levantamento teórico, foi identificada a necessidade de 

investigação a respeito da prática e formação do professor universitário diante da 

presença do aluno cego. Isto porque acreditamos que o trabalho educativo em uma 

perspectiva inclusiva requer do educador uma mudança de postura pedagógica, 

reformulação de práticas pedagógicas excludentes, pré-disposição para a 

aprendizagem, formação permanente e o exercício de pensar criticamente a própria 

prática (SILVA, 2013). 

A partir das discussões teóricas pudemos concluir que houve um crescimento 

significativo de políticas nacionais que visam garantir o acesso e a permanência do 

aluno com deficiência. Além de pesquisas sobre Inclusão no Ensino Superior, 

abordando temáticas como acessibilidade física nos campi universitários, políticas 

para a promoção do ingresso, acesso e permanência, políticas de inclusão e 

serviços de apoio institucionais. No entanto, foi evidenciada pouca produção de 

trabalhos que estivessem voltados à prática e à formação do docente universitário 

diante dos estudantes com deficiência, principalmente na condição de deficiência 

visual, apontando assim, para a necessidade da elaboração e originalidade deste 

estudo. 

Nas buscas atentas de nossa investigação foi possível situar a importância de 

uma articulação institucional, que tem se preocupado em aprimorar o processo 

educacional inclusivo de alunos com deficiência, e ainda, a conquista de um espaço 

de discussão permanente a respeito da presença e participação ativa da pessoa 

com deficiência na Universidade. Em nosso campo de investigação junto aos alunos 

cegos e seus professores pudemos perceber a compatibilidade de barreiras 

existentes e de oportunidades, já identificadas em nossa prática de assessoramento 
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didático-pedagógico, tanto aos alunos cegos quanto a estudantes que apresentam 

outra condição de deficiência ou transtorno de aprendizagem.  

Destacamos a riqueza em que os dados foram emergindo a cada entrevista, 

em um exercício contínuo de reflexão teórico-prática, remetendo-nos a posições ou 

contraposições teóricas e nos fazendo imediatamente refletir sobre a nossa atuação 

prática. Durante esta análise, o compromisso com a pesquisa e com o fazer 

pedagógico por vezes nos trouxeram a sensação de indignação, prazer, satisfação, 

incômodo e vontade de fazer mais. 

Com base nos resultados obtidos, o objetivo da pesquisa pode ser 

considerado alcançado, pois foram investigados os processos de formação e ação 

docente, na UFRN, diante de alunos cegos. Foi possível perceber alguns avanços 

na promoção da inclusão destes alunos, tais como o reconhecimento das 

potencialidades da pessoa cega, garantia do acesso, participação e aprendizagem 

em sala de aula, possibilidades de adaptação de materiais e de adaptações didático-

pedagógicas. As barreiras identificadas neste processo estão alicerçadas nas 

atitudes e na comunicação entre o professor e o aluno, pois em geral, o professor 

aparece como agente que poderá viabilizar o processo inclusivo ou obstruí-lo em 

seu campo de atuação.  

Atendendo aos objetivos específicos traçados neste estudo, foi possível 

identificarmos as práticas pedagógicas de docentes universitários, em sala de aula 

sob a perspectiva de alunos cegos e, assim, elencar na análise dos dados a 

presença de práticas consideradas inclusivas em algumas salas de aula. Os alunos 

entrevistados consideraram como práticas inclusivas àquelas que se baseiam na 

equidade de condições a todos os graduandos, independente de sua especificidade, 

sob um princípio de aprendizagem cooperativa, onde cada um pode atingir o seu 
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potencial de acordo com seu ritmo e habilidades (STAINBACK; STAINBACK, 1999). 

Por outro lado, também estiveram presentes na análise, práticas alicerçadas 

nas barreiras pedagógicas e atitudinais, destacando-se o preconceito e a 

invisibilidade do aluno cego. Diante tal realidade, reafirmamos que a diversidade é 

uma característica do humano e que o respeito à diferença e a igualdade de 

oportunidade são o norte do movimento de incluir. 

Foi possível, também, em nossa pesquisa como norteado no segundo objetivo 

específico, descrever a opinião de docentes e discentes cegos sobre o processo de 

inclusão no Ensino Superior, os quais destacaram que este processo se refere à 

emancipação da pessoa com deficiência na promoção da autonomia e conquista da 

cidadania, afirmação social e oportunidade de crescimento. Foram uníssonas as 

opiniões positivas a respeito da inclusão de alunos com deficiência no Ensino 

Superior, contrapondo-se às atitudes de preconceito e desconsideração verificada 

no conteúdo das falas dos alunos entrevistados. 

Diante do terceiro objetivo específico, que visava verificar se a formação dos 

professores universitários tem contribuído para a otimização de práticas 

pedagógicas de atendimento à diversidade, em particular, aos alunos cegos, foi 

possível perceber que na UFRN há a oferta de cursos e palestras voltadas à 

temática da inclusão. No entanto, ainda é escassa a participação, isto é, o interesse 

por parte dos docentes ou da própria instituição na falta de incentivos ao 

envolvimento efetivo dos docentes em formações voltadas para o campo do ensino e 

para a atuação pedagógica no Ensino Superior. Fica ainda mais distante, quando 

direcionamos o olhar para uma formação específica sobre o atendimento à 

diversidade em relação ao aluno com deficiência. 

Sem a formação inicial e continuada adequada, que possa ser instrumento de 
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ressignificação da prática docente, torna-se mais difícil o alcance a práticas 

pedagógicas de atendimento à diversidade diante do aluno com deficiência. O 

professor precisa conhecer as possibilidades e especificidades dos alunos, fazendo 

de sua atuação um campo de mediação do conhecimento, oferecendo aos seus 

alunos equidade de condições para a plena participação e aprendizagem de todos.  

Nesse sentido, nos ensina Freire (1996) que 

a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 
movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer 
[...] Por isso é que na formação permanente dos professores, o 
momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática. (FREIRE, 1996, p. 38,39) 

 

O professor precisa estar em contínua preparação para vivenciar práticas 

pedagógicas que proporcionem a todos os alunos o sentimento de pertença ao 

processo educativo, em que sejam desafiados a obterem sucesso em suas 

aprendizagens. Assim, ele terá subsídios para planejar as suas atividades, 

contemplando a flexibilização dos seus objetivos e métodos avaliativos, a fim de 

evitar o insucesso acadêmico dos estudantes com deficiência, os quais necessitam 

estar incluídos em ambientes que propiciem o desenvolvimento pleno, tanto no viés 

acadêmico, quanto no humanístico e social.  

Alguns aspectos foram elencados na pesquisa como positivos à promoção da 

inclusão de alunos cegos na UFRN, tais como: 

- a elaboração de políticas institucionais que respaldam a adoção de uma 

perspectiva inclusiva na Universidade; 

- a disponibilização de serviços de apoio para acompanhamento educacional 

dos estudantes com deficiência; 

- a criação de um espaço especializado na adaptação de material, o 
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Laboratório de Acessibilidade; 

- a elaboração de programas de incentivo à permanência e conclusão dos 

cursos com sucesso, tais como o Programa de Tutoria Inclusiva e a Bolsa 

Acessibilidade. 

Nas narrativas dos alunos e professores também aparecem informações que 

evidenciam a necessidade de aprimoramento do processo educacional inclusivo na 

instituição, são eles: 

- necessidade do fortalecimento das redes de apoio institucionais, entre 

CAENE, coordenações de cursos e outros setores da Universidade; 

- ampliação e divulgação dos serviços e ações realizados pela CAENE 

através das mídias sociais e institucionais, como TV e Rádio Universitária; 

- aprimoramento dos serviços de adaptação de material no tocante à maior 

celeridade nos prazos de retorno dos materiais; 

- promoção de formação continuada aos servidores técnicos e docentes sobre 

a temática da Inclusão; 

- elaboração de uma política institucional que conduza à formação continuada 

do docente para o aprimoramento das práticas de ensino voltadas à perspectiva 

educacional inclusiva. 

Consideramos que este é um processo em construção, que deve ser sempre 

repensado em busca de aprimoramento dos serviços em prol da Inclusão no 

contexto universitário, sugerindo-se uma avaliação constante das práticas docentes 

e das ações institucionais diante do atendimento à diversidade e a formação 

continuada de seus professores. 

Sobre este último aspecto, deixamos aqui alguns questionamentos e 

inquietações para pesquisas posteriores, dentre elas: ―Quais seriam as contribuições 
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da Pedagogia Universitária com vistas ao aprimoramento das práticas docentes 

diante da presença do aluno com deficiência em sala de aula?‖; ―O professor 

universitário reconhece a necessidade de aprimoramento de suas práticas 

pedagógicas diante da inclusão de alunos com deficiência?‖; ―As reflexões 

fomentadas em contextos de formação continuada podem contribuir para o 

aperfeiçoamento da prática docente diante do estudante com deficiência?‖; ―A 

dualidade entre ações de Ensino e Pesquisa pesam no momento de participação do 

docente em um curso de aperfeiçoamento cujo foco seja as práticas pedagógicas 

inclusivas?‖ 

No escopo deste trabalho não nos coube avaliar o Programa de Atualização 

Pedagógica (PAP) ou qualquer outro programa de capacitação institucional da 

UFRN, no entanto deixamos aqui questões a respeito da nossa realidade 

institucional com o objetivo de que em outras pesquisas possam ser investigadas: 

―As políticas institucionais incentivam a participação dos docentes nos cursos de 

aperfeiçoamento?‖; ―Se a UFRN possui um programa de formação continuada 

consolidado direcionado aos docentes, o que desencadeia baixa frequência dos 

professores quando as formações se apresentam em modalidade de participação 

facultativa?‖; ―Se as oficinas e mini-cursos são propostas a partir das demandas 

formativas sinalizadas pelos docentes, por quais motivos eles não são mobilizados a 

participar das ações formativas?‖ 

Para finalizar, além dos aspectos já apontados com a análise, destacamos 

aqui três grandes desafios que consideramos necessários ao alcance de práticas 

educacionais inclusivas no Ensino Superior. O primeiro deles está na desconstrução 

de barreiras atitudinais, a fim de fortalecer o respeito às diferenças e ao 

reconhecimento das especificidades humanas, trazendo aos processos 
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educacionais um olhar transdisciplinar para a sustentabilidade do desenvolvimento 

humano e provocando mudanças, que levam aos docentes da Universidade a, antes 

de ensinar, terem humildade de reaprender. Isto implica em aprender novamente a 

ser, a aprender, a fazer, a conviver (MORIN, 2004). 

 O segundo está na ordem da inconformidade relativa a quaisquer retrocessos 

no campo da educação em nosso país. Consideramos imprescindível a adoção de 

políticas de Estado e não de governo, que prevejam a continuidade dos 

investimentos e ampliação de políticas públicas na área da Educação, e 

especialmente da Educação Inclusiva. De forma que seja assegurado o direito à 

inclusão, que depende do coletivo engajamento político e social nos próximos anos.  

O terceiro se refere ao investimento de estudos e elaboração de políticas 

institucionais - e aqui fazemos coro com a instituição a qual pertencemos, a UFRN - 

que visem à promoção da formação continuada do docente universitário como um 

norte à ressignificação de práticas educacionais, que ainda estão presas aos 

modelos tecnicistas e excludentes de décadas atrás. 

Precisamos ampliar estas discussões sobre esta temática, pois concordamos 

com Eidelwein (2005), para quem a Pedagogia Universitária, assim como para nós, 

a formação continuada voltada à formação de professores na temática da inclusão 

ainda é pouco discutida, reduzindo-se muitas vezes, a iniciativas individuais e 

pontuais de algumas instituições ou de professores de Linhas de Pesquisa que 

procuram contemplar a questão nos seus projetos pedagógicos e de pesquisa. 

 A formação continuada docente no Ensino Superior, em uma perspectiva 

inclusiva, se mostra como campo para novas pesquisas, de cunho interventivo, que 

possam gerar frutos de ação-reflexão-ação às práticas dos professores 

universitários. 
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Ansiamos, portanto, que as discussões levantadas neste trabalho possam 

contribuir com a área da Educação Inclusiva dentro e fora do contexto investigado e, 

principalmente, para a reflexão sobre as práticas pedagógicas dos docentes 

universitários frente aos estudantes com deficiência. 
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Anexo A – Entrevista Alunos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – ALUNO  
 

TEMA DA PESQUISA: ―PRÁTICAS E FORMAÇÃO DOCENTE NA UFRN, COM 
VISTAS À INCLUSÃO DE ESTUDANTES CEGOS‖ 

 
Mestranda: Lisiê Marlene da Silveira Melo Martins 

Orientadora: Profa. Dra. Luzia Guacira dos Santos Silva 
 
 
Data: __________________________ Hora: ____à _____ 
Local da Entrevista:_______________  
 
ENTREVISTA ALUNOS 
 
Parte I 
 
Identificação do Participante 
 
1. Gênero: Masculino (  )   Feminino (  )   
 
2. Idade?_________  
 
3.Centro Acadêmico:_______________________ 
4.Curso: ________________________________ 
5. Período atual do curso:____________________ 
 
6. Cegueira: Congênita (  ) Adquirida (  ) Causa: ________________________ 
 
7. Recursos de Tecnologia Assistiva que utiliza para ter acesso aos materiais 
acadêmicos? 
Braille: sim (  ) não (   ) 
Softwares de leitura: sim (  ) Qual? ____________________________não (   ) 
 
Outros recursos de Tecnologia Assistiva que utiliza: 
_______________________________________________________________  
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Parte II  
SOBRE A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

1. Na sua opinião o que significa ser uma pessoa com cegueira? E uma pessoa 
com deficiência? 

2. Como percebe a inclusão de pessoas em sua condição de deficiência no no 
Ensino Superior? E na UFRN, em particular?  
 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE 
3. Na sua opinião, quando uma prática pedagógica pode ser considerada 

inclusiva?  
4. Como você avalia a sua participação, neste semestre 2015.2, nas aulas dos 

professores? Cite, se possível, por disciplina e o que levou ou não você a 
participar das aulas?  

5. Você percebeu alguma modificação nas práticas dos professores para 
atender a alguma necessidade específica sua? Em qual sentido e aspectos? 
 

SOBRE FORMAÇÃO 
 

6. Quais conhecimentos você julga necessário a um professor para que possa 
atender satisfatoriamente às especificidades de aprendizagem de estudantes 
cegos? 
 

7. Você julga satisfatória a formação docente para atender as demandas 
educacionais de alunos com deficiência no Ensino Superior?  
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Anexo B – Entrevista Professores 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA - DOCENTE 
 

TEMA DA PESQUISA: ―PRÁTICAS E FORMAÇÃO DOCENTE NA UFRN, COM 
VISTAS À INCLUSÃO DE ESTUDANTES CEGOS‖ 

 
Mestranda: Lisiê Marlene da Silveira Melo Martins 

Orientadora: Profa. Dra. Luzia Guacira dos Santos Silva 
 
 
Data: __________________________      Hora: ______à ______ 
Local da Entrevista:_______________  
 
 
ENTREVISTA DOCENTES 
 
Parte I 
 
Identificação do Participante 
 
1.Centro Acadêmico:  
2.Curso: 
3. Gênero:  
Masculino (  )   
Feminino (  )   
 
4. Você é docente da UFRN há quantos anos?  
 
Menos de 5 anos (  ) 
entre 5 e 10 anos (  )   
entre 10 e 15 anos (  )   
entre 15 e 20 anos (  )   
mais de 20 anos (  )   
 
5. Quanto a sua formação, informe as áreas de estudo:  
 
Graduação em: ________________________________________________  
Especialização em:______________________________________________  
Mestrado em: __________________________________________________  
Doutorado: ____________________________________________________  
Pós-doutorado: ________________________________________________  
outra: __________________________________________________________  
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Parte II  
SOBRE A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

1. Na sua opinião o que significa ser uma pessoa com deficiência? 
2. Qual a sua opinião sobre a inclusão de pessoas cegas no Ensino Superior? 

 
SOBRE A PRÁTICA DOCENTE 

3. Como soube que daria aula a um aluno cego? 
4. Qual a sua reação ao se ver diante de uma turma com um aluno cego? 
5. De que forma desenvolve a sua prática docente em sala de aula com  aluno 

cego? 
6. Que recursos didáticos utilizava para que seu aluno cego, também, pudesse 

apreender os conteúdos ministrados, qualitativamente?  
7. O que considerou ser necessário mudar na ação pedagógica para trabalhar 

os conteúdos de sua disciplina com o aluno cego? 
8. O que considera positivo e negativo no trabalho em sala de aula com o aluno 

cego? 
 
 

SOBRE FORMAÇÃO 
9. Que análise faz de sua formação inicial para atender as demandas 

educacionais de alunos com deficiência no Ensino Superior?  
10.  O que considera relevante saber, em ações de formação continuada sobre a 

prática pedagógica em atenção à diversidade de alunos e, particularmente, 
sobre o ensino a pessoas cegas? 
 
 
 

 


