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Sem a escuta das próprias pessoas que têm uma história concreta, real e única, 
pessoas que experimentam, no contexto em que vivem as limitações impostas pelas 
deficiências de que são portadoras, corremos os riscos de nos enredarmos em 
pensamentos essencialistas que examinam a deficiência em si mesma, numa 
espécie de abstração teórica, distante do sujeito. Este tem organismo, corpo, mente 
e sentimentos que variam segundo suas próprias histórias de experiência da 
deficiência. Suas falas é que devem nos orientar para que sejamos bem sucedidos 
nos esforços em prol da melhoria da qualidade de suas vidas e de sua inclusão 
social e educacional escolar (Rosita Edler Carvalho).   



 

 

RESUMO 

 

A inclusão de estudantes com deficiência é um processo recente que vem sendo discutido nos 

contextos escolares, porém a política vigente de inclusão para o acesso e permanência desses 

estudantes no Ensino Superior ainda é uma problemática diante do que há muito que fazer, 

pois, são incipientes os estudos nos quais esse alunado esteja envolvido. Nesse sentido, o que 

vem ocorrendo é que os estudos versam em sua maioria sobre esses estudantes e para eles e 

pouco se discute com eles. Para uma educação inclusiva, portanto, a instituição deve se 

preparar para receber os estudantes, tendo como uma de suas premissas os seus ponto de 

vistas sobre o que realmente vivenciam visando à promoção de uma educação para todos. 

Diante disso, esse estudo trata do processo de inclusão de estudantes com deficiência 

matriculados regularmente nos cursos de graduação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte - UFRN. Recorremos aos pressupostos da pesquisa qualitativa possibilitada pelo 

método estudo de caso e entrevistas semi-estruturadas. Buscamos analisar, pelo fio condutor 

de ações e práticas pedagógicas, sob os pontos de vista de estudantes com deficiência e 

docentes, as condições de acesso e permanência, oferecidos pela UFRN. Participaram da 

pesquisa doze estudantes com deficiência nas áreas física, visual e auditiva e cinco docentes 

dos centros acadêmicos que, no ano letivo de 2008, lecionavam para esses estudantes. Para a 

análise dos dados utilizamos a técnica de análise de conteúdo. Extraímos dois eixos temáticos: 

acesso e permanência de estudantes com deficiência na UFRN, donde emergiram as 

categorias descritas e analisadas no decorrer desse trabalho. Os resultados mostram 

dificuldades de acesso e permanência de estudantes com deficiência no âmbito da UFRN, tais 

como: barreiras arquitetônicas, atitudinais e pedagógicas. No entanto, já se constata, também, 

avanços iniciais na busca pela concretização de ações mais efetivas que garantam o acesso e a 

permanência desse alunado na UFRN. Concluímos que, para o alcance do exercício da 

cidadania o alunado com deficiência, na UFRN, necessita que esta Instituição de Ensino 

Superior tenha um projeto de educação inclusiva amplo e consolidado, pois as ações 

empreendidas pelo Ministério da Educação - MEC, por si só, não estão garantindo a todos os 

estudantes a devida autonomia e segurança. Esperamos que esse trabalho traga subsídios para 

novos estudos que possam desenvolver aspectos que foram situados, mas que não foram 

nosso foco, pois, assim, a UFRN poderá avançar no processo inclusivo de estudantes com 

deficiência. 

Palavras-chave: Universidade. Deficiência. Acesso. Permanência.  



 

 

ABSTRACT 

                                          

Inclusion of students with disabilities is a recent case that has been discussed in school 
contexts, but the current policy of inclusion for access and retention of students in higher 
education is still a problem face there is much to do, therefore, are incipient studies in which 
this student body is involved. Accordingly, what is happening is that  the most   studies deal 
with on these students and little is said about them. For inclusive education thus the institution 
should prepare to receive students, having as one of its premises their point of views about 
what actually experience aiming  at promoting education for all. Therefore, this study deals 
with the process of inclusion of students with disabilities regularly enrolled in undergraduate 
courses at the Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.They were used the 
assumptions of qualitative research enabled by the case study method and semi-structured 
interviews. It has been analyzed by guiding actions and teaching practices, under the views of 
disabled students and teachers, the conditions of access and permanence offered by UFRN. 
Twelve students with physical, visual, hearing disabilities participated and five teachers from 
the acedemic centers that in academic year 2008 taught to these students. For data analysis it 
was  used the technique of content analysis. It was  extracted two themes: access and retention 
of students with disabilities in UFRN, in which emerged the categories described and 
analyzed in the course of this work. The results show the difficulties of access and retention of 
students with disabilities  within the UFRN, such as attitudinal, pedagogical and  architectural 
barriers. However, as it has also  turned out,  initial advances in the quest for achieving more 
effective actions to guarantee access and permanence of these students in UFRN. It has  
concluded that the scope for the exercise of citizenship in the pupils with disabilities who 
need this Higher Education Institution has an inclusive education Project, wide and 
consolidated, for the actions undertaken by the Ministry of Education - MEC, by itself, are not 
guaranteed to all students due to mobility, autonomy and security. It has hoped this work will 
bring benefits for new studies to develop features that were located, but were not our focus, 
because then the UFRN may advance the inclusive process of disabled students.  
 
Key-words: University. Disabilities. Access. Permanence.   
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1  I�TRODUÇÃO 

 
A pátria tem de ser de todos 

não pode selecionar os seus filhos. 
(Betinho) 

 

 A trajetória do Ensino Superior brasileiro revela que este nível de ensino teve sua 

instalação tardia, por isso faz sentido o retorno aos tempos dos processos de colonização e 

império para fazer entender por que sua efetivação demorou muito para ser concretizada. 

Primeiramente, porque os governos não davam importância à criação de instituições voltadas 

para esse nível de ensino. Segundo, porque as forças políticas nacionais (católicos, liberais e 

positivistas) desses tempos apresentavam pensamentos contraditórios sobre a idéia de 

universidade1. No século XVI os jesuítas instalaram a Universidade do Brasil, mas esta não 

teve reconhecimento oficializado e acabou parando de funcionar. Os estudos em nível 

superior, portanto, eram oferecidos na Europa e quem tinha acesso eram os altos funcionários 

da Igreja e da Coroa portuguesa e os filhos dos grandes latifundiários. 

 Somente no século XX é que se estabeleceram a Universidade do Rio de Janeiro, 

reunindo a Escola Politécnica e a Faculdade de Direito, então existentes; e a Universidade de 

São Paulo, que contou com vários cientistas europeus. Por volta da década de 1940 foram 

criadas outras universidades, que também foram formadas pela reunião de faculdades 

existentes. Na década de 1950 já estavam em funcionamento, no Brasil, cerca de dez 

Instituições de Ensino Superior - IES, dentre elas, a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, lócus do presente estudo, que foi composta pelas Faculdades de Farmácia, 

Odontologia, Direito, Medicina, Filosofia e a Escola de Serviço Social. Na década de 1960 a 

modernização econômica fez surgir novas exigências de formação de nível superior, e a 

população, que conseguiu atingir destaque no cenário político, reivindicou que tornasse esse 

nível de ensino mais acessível. Para tanto, deveria ter mais vagas, reformas no sistema, e que 

esse interesse não fosse somente de atender a elite econômica e cultural do país, logo, o ensi 

no universitário não podia mais continuar distante das transformações pelas quais passava a

   
 

1 O pensamento dos católicos era que se criasse uma universidade com hegemonia religiosa aumentaria também 
o quadro de intelectuais a serviço do projeto religioso, pois este precisaria se fortalecer, em virtude da falta de 
povoamento e da retirada de lideranças ocasionados pelo Império. Já os liberais lutavam por uma universidade 
totalmente laica e com um programa diverso em que os privilégios seriam mais voltados para os setores 
jurídicos, as áreas humanísticas e a medicina. Os pensadores positivistas, por sua vez, achavam que o país não 
precisava de universidades, mas de intensificar o ensino fundamental e secundário para a população em geral, 
com ênfase no campo tecnológico (ROMANO, 2006). 
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sociedade brasileira2.  Na década de 1980, o contexto brasileiro era de um processo de 

repressão política e as mudanças ocorridas na universidade estavam ligadas ao sistema 

privado de ensino. Converge com esta situação uma universidade brasileira de caráter 

excludente e elitista. 

Valdés (2006, p. 16) esclarece que, no período dos governos militares, o modelo 

universitário “[...] ficou centrado na pesquisa e na pós-graduação influenciado pelos moldes 

norte-americanos de Ensino Superior”. Essa mesma autora esclarece que houve um processo 

muito intenso de repressão e prejuízo na qualidade do ensino oferecido, resultando “[...] em 

aposentadorias compulsórias de professores que se encontravam no auge de sua capacidade 

produtiva” (VALDÉS, 2006, p.16). 

Cunha (1999, p. 89) nos dá sua contribuição sinalizando que a ação repressiva do 

regime militar alterou o mecanismo de escolha dos dirigentes das universidades reduzindo 

“[...] na mesma proporção, o grau de autonomia de seus colegiados” (CUNHA, 1999, p. 89). 

Nessas raízes históricas também ocorreu que o Brasil foi marcado pelo processo de 

abertura política com a constituinte, eleições diretas para governadores e transição 

democrática que levou a um governo civil, trazendo outras implicações para a universidade 

brasileira. 

 Como exemplo, as universidades públicas brasileiras cresceram e se transformaram, 

ocorrendo uma expansão de matrículas de forma desordenada. Portanto, foram criadas 

universidades federais, estaduais, municipais e particulares, em todo o Brasil. A concentração 

urbana e a necessidade de melhor formação para a mão-de-obra industrial e de serviços 

impulsionaram o aumento de vagas, levando o governo, por meio do Conselho Federal de 

Educação - CFE, a aprovar cursos novos, resultando num aumento expressivo de matrículas e 

queda na qualidade do ensino. A maior parte das matrículas ocorreu na esfera privada de 

ensino. Conforme o quadro 1, a graduação na esfera privada, a partir de 1985, atingiu um 

maior percentual de matrículas, chegando a 67,1%, e o setor público diminuiu seu percentual, 

ficando com 32,9 %  em 2000. 

 
2 Tomando como referência os textos das Leis de Diretrizes e Bases de Educação: 4.024/61; 5.540/68; 5.692/71; 
e 9.394/96 Silva, Zamai; Silva (2009), no trabalho intitulado As Reformas Educacionais no Brasil, discutem as 
reformas no ensino brasileiro desde o século XVI, com a chegada dos padres jesuítas. Em relação ao Ensino 
Superior esclarecem que foi a partir do Manifesto dos Pioneiros (décadas de 1920/1930) que surgiram as 
primeiras mudanças ocorridas como a redefinição do Estado em matéria educacional, marcando o surgimento 
das primeiras universidades.  Segundo esses autores A LDB 4.024/61 contribuiu para o sistema universitário 
no sentido de expandir o ensino primário e superior. As Leis 5.540/68 e 5.692/71 procuraram introduzir 
mudanças na estrutura do ensino superior e do ensino de 1º e 2º graus visando a universalização do ensino. A 
LDB 9.394/96 reforma o ensino nos anos 90 procurando realizar ajustes educacionais num contexto de redução 
das obrigações estatais. 
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Ano IES total IES públicas IES privadas 

Total (%) Total (%) Total (%) 

1985 1.367,6 100,0 556,6 40,7 811,0 59,3 

1990 1.540,1 100,0 578,6 37,6 961,5 62,4 

1995 1.759,7 100,0 700,5 39,8 1.059,2 60,2 

2000 2.694,2 100,0 887,0 32,9 1.807,2 67,1 

Quadro 1-Matrículas de graduação, por categoria administrativa (1985-2000) 
Fonte: BRASIL. MEC/INEP, 2000 apud SOUSA (2006, p. 158) 

 

 Com o passar dos tempos os defensores de pensamentos socialistas, comunistas e de 

variados projetos para o Brasil enfrentaram a questão universitária, por exemplo, a 

Universidade de Brasília – UnB, que, tentando organizar o Ensino Superior, teve várias 

alterações em seu projeto original, em virtude das represálias ocorridas, após o golpe militar 

na década de 1960. A ideologia dessa época era que os campi teriam que se moldar à estrutura 

dominante, e, assim, garantir idealizadores da semelhança política, caso contrário, “eram 

expulsos os pesquisadores docentes e estudantes que não aceitassem as idéias da segurança 

nacional” (ROMANO, 2006).  

O pensamento dominante, portanto, era realizar reformas desmobilizadoras da 

sociedade, fazendo com que houvesse a relação direta entre educação e mercado de trabalho, 

racionalizando o sistema educacional, destruindo a qualidade do ensino público primário e 

secundário do Brasil, levando à privatização do ensino, que teve sua expansão maior na 

década de 1980. Diante disso, cresceu a necessidade de ganhar corpo a consciência de uma 

universidade brasileira crítica em relação à sua inserção na vida social, sendo discutida até o 

momento atual por pensadores que se interessam pela sociedade. Com relação a isto, Chauí 

(2001) afirmou que: 

 
[...] houve massificação do ensino universitário [...] e abaixou o nível dos 
cursos [...]. Porém, há um ponto que nossas análises costumam deixar na 
sombra, a saber, que a idéia de massificação tem como pressuposto uma 
concepção elitista do saber (CHAUÍ, 2001, p.50-51). 

 

Notamos, portanto, que a instituição de Ensino Superior, no início da década de 1980, 

voltou-se para a pesquisa ampliando a pós-graduação e profissionalizando docentes e 

funcionários técnico-administrativos. Para tanto, fizeram novas instalações em prédios, 
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laboratórios e bibliotecas. Entretanto, “[...] não se libertaram das pesadas amarras burocráticas 

do Estado, ainda hoje entraves ao seu progresso” (MORHY, 2001). 

Na década de 1990 houve uma grande crise econômica no país, ocorrendo uma 

estagnação de vagas. No Ensino Superior, visto como “motor do desenvolvimento econômico, 

depositário e criador do conhecimento, mediante o ensino e a pesquisa, lócus da alta 

especialização adaptada à economia e à sociedade” (SHIROMA, 2000, p.68), surgiram novas 

discussões sobre o cenário brasileiro e mundial, entre elas a definição de novas diretrizes, para 

assegurar uma educação com qualidade.  

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, 

diante do acontecimento Conferência Mundial de Educação para Todos, (realizada na 

Tailândia, em 1990) compôs uma comissão internacional para definir os rumos da educação 

para o século XXI, no contexto de mundialização da cultura.  

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases de Educação - LDB n° 9.394/96, 

promoveu-se a diversificação do sistema de Ensino Superior, criando-se Centros 

Universitários, Faculdades Integradas e cursos sequenciais, como novas figuras jurídicas que 

propiciariam a expansão com mais liberdade, resultando na criação de novos cursos3 

(BRASIL, 2003a). 

Analisando um período mais recente de matrículas de graduação, por categoria 

administrativa, observamos que os dados oficiais revelam um aumento no número de 

matrículas. Em 2008, por exemplo, houve um aumento expressivo de 5.080.056 de 

matrículas, sendo o maior número nas IES privadas, isto é, cerca de 3,8 milhões, 

correspondendo a 74,9% das matrículas. As demais matrículas estão computadas nas IES 

públicas (federais, estaduais e municipais), correspondendo a 25,1%, conforme o quadro 2, a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 
3 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96), visando melhorar a qualidade na 
educação, concedeu autonomia às universidades para criar novos cursos. Isto, segundo Sousa (2006, p. 156), 
tem influenciado a expansão da rede privada, visto que a demanda existente no ensino superior brasileiro ainda 
não consegue ser atendida satisfatoriamente pelo segmento público. Esse mesmo autor diz que há, também, 
expectativa de lucro associado a esta questão. 
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Ano Total % Pública Privada % 

Total % Federal % Estadual % Municipal % 

2002 3.479.913 - 1.051.655 - 531.634 - 415.569 - 104.452 - 2.428.258 - 

2003 3.887.022 11,7 1.136.370 8,1 567.101 6,7 442.706 6,5 126.563 21,2 2.750.652 13,3 

2004 4.163.733   7,1 1.178.328 3,7 574.584 1,3 471.661 6,5 132.083   4,4 2.985.405   8,5 

2005 4.453.156   7,0 1.192.189 1,2 579.587 0,9 477.349 1,2 135.253   2,4 3.260.967   9,2 

2006 4.676.646   5,0 1.209.304 1,4 589.821 1,8 481.56 0,9 137.727   1,8 3.467.342   6,3 

2007 4.880.381   4,4 1.240.968 2,6 615.542 4,4 482.814 0,2 142.612   3,5 3.639.413   5,0 

2008 5.080.056   4,1 1.273.965 2,7 64.101 4,5 490.235 1,5 140.629 -1,4 3.806.091   4,8 

Quadro 2 - Evolução do número de matrículas na graduação presencial, segundo a categoria administrativa - 
Brasil – 2002 a 2008 

Fonte: BRASIL. MEC/INEP/DEED, 2009, p. 17 
 

 

Entretanto, compreendemos que o Ensino Superior brasileiro não fica isolado da 

dinâmica da estrutura social de cada época. Atualmente, as políticas educacionais de educação 

superior se inserem na análise do movimento do capitalismo4 e de suas crises, que vem 

redesenhando a esfera pública e privada, e as relações entre Estado e sociedade (JACOB, 

2006).  

Na esfera pública, o desmonte das políticas sociais “[...] para que o estado cumpra as 

exigências de ajuste fiscal imposta pela política econômica mundial” (JACOB, 2006, p. 73) 

provocou uma diminuição na oferta dos serviços, e a educação pública, que antes significava 

um investimento social, passou a ser concebida como um gasto público que deve ser reduzido. 

Na esfera privada a crise do estado, a intensificação do processo de mundialização do capital 

e a adoção de políticas neoliberais, “[...] que preconizam o mercado como o regulador da 

sociedade global” (JACOB, 2006, p. 73) resultou na explosão de matrículas. No ano de 2004 

foram matriculados nos cursos presenciais de graduação 4.163.733 estudantes. Destes, 

1.178.328 matricularam-se em IES públicas e 2.985.405 matricularam-se em IES privadas 

significando um maior crescimento no número de matrículas na esfera privada (BRASIL, 

2004). 

 O que ocorre com a universidade pública, portanto, resulta, segundo Cavalari (2009) 

“[...] das medidas adotadas pelo governo, decorrentes da chamada Reforma do Estado, em  

 

 
4A forma atual do capitalismo se caracteriza pela fragmentação de todas as esferas da vida social, partindo da 
fragmentação da produção, da dispersão espacial e temporal do trabalho, da destruição dos referenciais que 
balizavam a identidade de classe e as formas de luta de classes. A sociedade aparece como uma rede móvel, 
instável, efêmera de organizações particulares definidas por estratégias particulares e programas particulares, 
competindo entre si (CHAUÍ, 2003). 
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curso em nosso país, cujo objetivo é ajustar o Brasil à nova ordem do capital” (CAVALARI, 

2009).  

Na definição dos setores que iriam compor o Estado, a Reforma colocou a educação, a 

saúde e a cultura como serviços não exclusivos do Estado (CHAUÍ, 2003), significando que a 

educação deixou de ser concebida como um direito para ser um serviço, que antes era público, 

mas que depois tornou-se  privado ou privatizado. Nesse sentido, a reforma do Estado definiu 

a universidade como uma organização social, que difere de uma instituição social por definir-

se por: 

 

Uma prática social determinada por sua instrumentalidade: está referida ao 
conjunto de meios (administrativos) particulares para obtenção de um 
objetivo particular. Não está referida a ações articuladas às idéias de reconhe  

cimento externo e interno, de legitimidade interna e externa, mas as 
operações definidas como estratégias balizadas pelas idéias de eficácia e de 
sucesso no emprego de determinados meios para alcançar o objetivo 
particular que a define. Por ser uma administração, é regida pelas idéias de 
gestão, planejamento, previsão, controle e êxito. Não lhe compete discutir ou 
questionar sua própria existência, sua função, seu lugar no interior da luta de 
classes (CHAUÍ, 2003). 

 
Essa reflexão da autora demonstrou que o Ensino Superior público enfrenta problemas 

e, para que a universidade possa cumprir o seu verdadeiro papel de produção e difusão do 

conhecimento, por meio do ensino, pesquisa e extensão, é preciso vencer os desafios e 

encontrar caminhos que possibilitem a democratização do acesso. Afinal, a esfera privada 

atingiu o limite de sua expansão, ocasionado “[...] pelo baixo rendimento médio mensal das 

famílias residentes em domicílios particulares no país5” (JACOB, 2006, p. 83).  

As discussões pertinentes a uma nova perspectiva para a universidade pública exigem, 

portanto, que o Estado conceba a educação como investimento social e político, o que só é  

 
 

5 Para justificar que a política de privatização do Ensino Superior, implementada pelos governos neoliberais 
brasileiro, não é o suficiente para atender a demanda populacional, “pois a taxa de escolarização nesse nível de 
ensino é muito baixa, Jacob (2006) se baseia no estudo realizado por Nelson Cardoso Amaral (2006) intitulado 
“Limites à Expansão da Educação Superior Privada no Brasil, Regiões e Estados”. De acordo com esse estudo, 
apenas as famílias que têm renda mensal superior a 10 salários mínimos é que poderiam custear a instituição 
universitária privada de seus filhos sem desvincular outras despesas referentes a outros componentes do 
orçamento familiar. Ainda, somente 11,6 % da família brasileira se encontra nessa situação. Esta constatação 
também é posta no trabalho ao escrever que a taxa de escolarização bruta dos cidadãos brasileiros, que se 
encontram matriculados no Ensino superior, gira em torno de 15% que se apresenta numa proporção abaixo de 
outros países como Argentina (40%), Uruguai (30%), Chile (20,6%), Venezuela (265) e Bolívia (20,6%), 
(SOUSA, 2006, p. 145).  
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possível  se ela for considerada um direito de todos.  

Para tanto, é imprescindível não ter o mercado como o seu mentor e acumulador de 

capital, como acontece com a política neoliberal6. Uma universidade de acesso democrático 

precisa de destinação do fundo público, isto é, de garantia de financiamento pelo Estado, 

garantindo a sua própria autonomia e identidade de instituição universitária. 

 Considerando esses princípios, o governo federal lançou, no contexto da década de 

2000, por meio do Decreto 6.096/2007, efetivando-se no ano de 2008 (no qual se insere o 

presente estudo) a Proposta de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais do País - REUNI, visando a elevação, num prazo de cinco anos, da 

taxa média de conclusão dos cursos presenciais de graduação para 90%, praticamente 

dobrando a relação de alunos de graduação por professores em cursos presenciais. Diante da 

precarização das condições de ensino, o REUNI visa, também, dotar as universidades federais 

das condições necessárias para ampliação do acesso e permanência na educação superior, 

sendo voluntária a participação na política proposta7.  

Dentre as IFES que pretenderam aderir à política de expansão merece assinalar que a 

proposta da UFRN foi aprovada, viabilizando a criação de 16 novos cursos de graduação nos 

campi de Natal, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz e Macaíba (Jundiaí), no ano de 2008, e de 

novas medidas como: a inovação na estrutura acadêmico-curricular; ampliação das políticas 

de assistência estudantil; ampliação do Restaurante Universitário - RU e da Biblioteca Central 

Zila Mamede - BCZM; construção de novas residências universitárias e novas bibliotecas; 

criação de novas bolsas para estudantes de graduação e de pós-graduação; realização de 

cursos de atualização pedagógica de professores; integração dos níveis de formação da 

graduação com a pós-graduação e com a educação básica (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2007c). 

 Diante da constatação que a universidade enfrenta desafios na tentativa de possibilitar 

caminhos de acesso das pessoas a níveis mais elevados de ensino, é preciso olhar criticamente 

a questão da participação de estudantes com deficiência, pois, a estes, também deve haver a 

garantia do direito de ascender em seus estudos. Reganhan; Manzini (2009) defendem que as  
 

 

 

 

6 Ver Chauí, Marilena. Rumos e Desafios, especialmente capítulo 1 (universidade na sociedade), em que o 
assunto é tratado com maior complexidade. 

7 Dando um mergulho na história da existência da universidade PAULA (2009) analisa que esta e outras medidas 
como o Programa Universidade para Todos - PROUNI (democratização do acesso pela via privada) não 
priorizam a garantia da sua qualidade e da formação oferecida. 
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portas das universidades sejam abertas a todos aqueles que demonstrem possuir as condições 

intelectuais necessárias para prosseguir os estudos nesse nível de ensino.  

 Sabemos que, historicamente, a educação passou a representar um direito humano 

fundamental e um novo momento em direção à universalização do ensino a partir da 

Declaração dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembléia Geral da Organização das 

Nações Unidas - ONU, em 1948. Por conseguinte, todas as pessoas têm direitos iguais e 

devem atingir o nível dos estudos superiores. Posteriormente a essa Declaração, o conjunto de 

instrumentos legais, no âmbito internacional, garantiu o direito à educação para todos. Na 

ótica de Sassaki (2001, apud FERREIRA, 2007) as universidades norte- americanas tiveram 

as primeiras iniciativas de serviços especializados para os estudantes com deficiência, por 

volta dos anos 70. 

 Dessa maneira, como tem sido ao longo dos anos a situação de acesso ao Ensino 

Superior dos estudantes brasileiros que apresentam alguma deficiência?  

 Mazzoni (2003) afirma que, na década de 1970, poucas pessoas com deficiência 

conseguiram chegar à universidade pelo não acesso à educação básica, serviços de 

reabilitação, equipamentos e aparelhos especiais, dificuldades financeiras, desconhecimento 

dos direitos pertinentes à deficiência, entre outros.  

 Só a partir dos anos 80, do século XX, é que o número de estudantes com deficiência 

começou a aumentar nas universidades. O acesso se deu como consequência de ações 

desencadeadas a partir de medidas reparadoras que garantiram a igualdade de oportunidades 

para todos os estudantes, inclusive os que apresentavam deficiência.  

 Como tomada de consciência ocorreu o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, em 

1981; foi criada, em 1986, através do decreto n° 93.481, a Coordenadoria Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência- CORDE e houve a aprovação da Lei n° 7.853, 

em 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social, institui a 

tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do 

Ministério Público e especifica outros aspectos (BRASIL, 2004b, p. 36).  

 A partir da Década das Nações Unidas para Pessoas com Deficiência, nos anos 1983 a 

1992, contexto de mundialização de economia, outras iniciativas foram tomadas, como 

exemplo a estruturação da Política Nacional para a Integração de Pessoas Portadoras de 

Deficiências, através do Decreto n° 914/93.  

 No contexto da aprovação da LDB n° 9.394/96 se legitima um novo discurso e um 

novo conceito em relação à inclusão do estudante com deficiência, sob o olhar de que não se 

deve focalizar a sua deficiência, mas a instituição e o ensino, bem como as formas e as 
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condições de aprendizagem. Dentre os vários documentos que preconizavam o respeito para 

com os direitos humanos e a educação para todos foi significativa a Conferência Mundial 

sobre Necessidades Educativas Especiais, realizada em Salamanca (Espanha, em 1994), 

resultando na Declaração de Salamanca, cujo texto tem a educação entendida como 

emancipatória, como fator social, política e cultural de transformação. 

 Depois disso, é visível, em todos os documentos que se direcionam aos estudantes 

com deficiência, a preocupação com a formação deles na sociedade. O Ministério da 

Educação- MEC vem se reestruturando para criar instrumentos na direção do reconhecimento 

de todos no sistema educacional. Para tanto, dialoga com as Secretarias de Educação 

Superior- SESu e de Educação Especial- SEESP  e também com as universidades, 

expressando a preocupação com requisitos de acessibilidade, por meio de Portarias, Decretos, 

Leis e Programas. Podemos destacar como exemplos: 

● Portaria n° 1.679/99, que determina comissões de avaliação de cursos, para efeito de 

criação, reconhecimento e requisito na atribuição de conceitos aos cursos avaliados 

(BRASIL,1999a). 

● Portaria 3.284, que dispõe sobre a acessibilidade dos estudantes com deficiência no Ensino 

Superior estabelecendo requisitos de acessibilidade (BRASIL, 2003b); 

● Lei n° 10.048/00, que regula prioridade de atendimento às pessoas com deficiência 

(BRASIL, 2000a); 

● Lei n° 10.098/00, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade de estudantes com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2000a). 

 Os Programas existem como ações afirmativas da Secretaria de Educação Superior em 

defesa da inclusão, tais como: 

● Programa Universidade para Todos (PROUNI), ligado ao Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES), que se destina à concessão de bolsas de estudo integrais 

e parciais, em IES privadas (VALDÉS, 2006); 

● Programa de Acesso a Universidade (Incluir), que visa promover ações para a garantia do 

acesso pleno de pessoas com deficiência às Instituições Federais de Educação Superior- IFES, 

por meio da criação de núcleos de acessibilidade nas IFES, eliminando as barreiras, 

pedagógicas, arquitetônicas e comunicacionais (BRASIL, 2008c). 

 É certo que a historicidade em torno da presença dos estudantes com deficiência nas 

IES brasileiras demonstra que algumas estão se reestruturando para a locomoção, adequação e 

modernização dos seus espaços, como oferecimento de condições que favoreçam os estudos, 

para uma formação profissional.  
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 Em estudos, Pinheiro; Silva e Rodrigues (2008), procurando conhecer as dificuldades 

que os deficientes visuais enfrentam no Campus de Rondonópolis da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT) citam as Universidades: Estadual de Campinas (UNICAMP), Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), de São Paulo (USP), Federal da Paraíba (UFPB), Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), Federal de Santa Catarina (UFSC) e Federal de Minas Gerais 

(UFMG), como IES que apresentam uma estrutura especial, que dá suporte de mobilidade e 

acessibilidade a esses deficientes, tanto no que se refere à infra-estrutura adequada, quanto à 

pesquisa de conhecimentos como base para os trabalhos acadêmicos (PINHEIRO; SILVA; 

RODRIGUES, 2008). 

 Dentro desta situação de iniciativas que se voltam para a inclusão de estudantes com 

deficiência no Ensino Superior algumas experiências podem ser vistas na pesquisa de Duarte 

e Cohen (2004) como: 

• implementação do Programa de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais- PPNE, 

na Universidade de Brasília-UNB, com ações específicas de atendimento voltadas para a 

socialização, integração, acompanhamento acadêmico, suporte tecnológico e estudos sobre a 

possibilidade de conseguir acessibilidade e eliminar barreiras arquitetônicas;  

• implementação do Programa USP Legal, na USP, que também tem uma comissão 

permanente que trata de assuntos relativos a esses estudantes; criação de espaços de acesso à 

informação e um laboratório de apoio didático da biblioteca central, na UNICAMP, a fim de 

garantir ao usuário com necessidades educacionais especiais sua integração e acesso ao 

acervo bibliográfico da instituição;  

• existência do Centro de Apoio Acadêmico ao Deficiente- CAAD, na Universidade Cidade 

de São Paulo -UNICID de Tatuapé;  

• lançamento do Programa de Atendimento a Alunos Portadores de Necessidades Especiais 

-PROPAE, na Universidade Norte do Paraná- UNOPAR (DUARTE; COHEN, 2004, p. 4-5). 

 Diante do exposto, há que se considerar, ainda, a ausência de reflexões ligadas às 

ações mais efetivas de como se dá o acesso e a permanência destes estudantes no espaço 

acadêmico, cuja vivência é recente nas IES, o que indica que devemos conhecê-los com maior 

precisão.  

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN também são constatadas 

ações desenvolvidas e em desenvolvimento voltadas para a construção de uma universidade 

de qualidade para todos, inclusive para os estudantes com deficiência. Com base nos 

dispositivos legais, esta Instituição de Ensino Superior- IES abre espaços para candidatos com 
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deficiência, em seu processo seletivo (vestibular). A Comissão Permanente do Vestibular- 

COMPERVE, em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação- PROGRAD, atende a essa 

demanda utilizando medidas básicas necessárias à sua participação no processo seletivo.  

No entanto, o envolvimento da instituição, na busca pela melhoria das condições 

oferecidas a esses estudantes, remeteu - nos a uma análise mais crítica quanto ao processo de 

inclusão dos estudantes com deficiência neste espaço acadêmico, que resultou neste estudo. 

 Essas palavras iniciais localizam a importância de investigar sobre a temática elegida, 

que encontrou justificativa no meu exercício profissional, como Pedagoga e Técnica em 

Assuntos Educacionais na PROGRAD, na UFRN. Essa vivência profissional possibilitou, a 

partir do envolvimento com as questões voltadas para a graduação, observar queixas 

constantes, por parte de coordenadores de curso, docentes e estudantes com deficiência, 

relacionadas a aspectos ligados à inclusão desses estudantes no espaço acadêmico.  

 O percurso profissional, por si só, trouxe inquietação que impulsionou um processo 

investigativo em face da realidade da demanda desses estudantes, que buscavam junto à Pró-

Reitoria de Graduação- PROGRAD o conhecimento da existência de serviços a serem 

oferecidos pela UFRN, a fim de assegurar a sua inclusão no sistema educacional universitário.  

 Como pedagoga e também como genitora de uma pessoa com deficiência auditiva, o 

encontro com o objeto de estudo foi favorecido, também, pelo interesse na área de educação 

de pessoas com deficiência no Ensino Superior, e pelo fato do conhecimento da ausência de 

uma análise crítica acerca da inclusão no âmbito desta instituição, com base no relato dos 

próprios estudantes com deficiência e dos professores, que atuam no processo ensino-

aprendizagem dos mesmos. 

 Portanto, para a realização do presente trabalho os seguintes questionamentos foram 

levantados: quem são os estudantes com deficiência matriculados regularmente na UFRN? O 

que os estudantes e docentes têm a dizer sobre o acesso e a permanência no âmbito da UFRN? 

E em que medida a UFRN tem assegurado, em suas práticas pedagógicas, o acesso e a 

permanência dos estudantes com deficiência? 

 Desse modo, a perspectiva traçada foi analisar, pelo fio condutor de ações e práticas 

pedagógicas, sob os pontos de vista de estudantes com deficiência e docentes, que atuavam 

com esse alunado, as condições de acesso e permanência oferecidas nos cursos de graduação 

na UFRN.  

 Nesses termos, os objetivos específicos deste trabalho investigativo foram: caracterizar 

os estudantes com deficiência e docentes que atuavam com eles, nos diversos cursos de 

graduação da UFRN; identificar as ações desenvolvidas pela UFRN, com vistas a garantir o 
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acesso e a permanência de estudantes com deficiência; investigar, junto a estudantes com 

deficiência e docentes, aspectos da formação acadêmica e da prática pedagógica que 

favorecessem ou não a inclusão dos estudantes com deficiência na UFRN. 

 Diante do exposto, é possível dizer que este estudo constitui um desafio, visto que, de 

um lado, a legislação já aponta um aumento de matrículas do estudante com deficiência no 

Ensino Superior, mas, de outro lado, as iniciativas inclusivas já existentes, como exemplo as 

ações voltadas para esse alunado, registradas e compartilhadas nas instituições, não 

representam um movimento político pedagógico amplo e consolidado na maioria das IES.  

Buscar compreender a formação acadêmica e a prática pedagógica, portanto, 

empreendidas para estudantes com deficiência na UFRN com vistas a organizar, como lembra 

Chizzotti (1998), um relatório ordenado e crítico, significou lançar um olhar reflexivo sobre 

alguns aspectos que favorecessem ou não a permanência destes graduandos na Universidade. 

E, para mostrar como se estruturava o processo, na complexa rede de interações existente no 

espaço de pesquisa, foi necessário destacar alguns conceitos, que são evidenciados ao longo 

do presente trabalho. 

Desse modo, a produção desse texto levou-nos a pensar em adotar conceitos 

norteadores no processo de inclusão de pessoas com deficiência, no século XXI, apesar de 

existirem vários, quando a palavra de ordem é o processo de inclusão, como bem destaca 

Carvalho (2005, p. 1):  

 

[...] face à polissemia da aplicação do termo, que tanto se diz respeito aos 
espaços onde ocorre (inclusão física, inclusão social, inclusão no mundo do 
trabalho, inclusão na escola...), quanto aos sujeitos aos quais se refere 
(minorias étnicas, religiosas, de grupos sociais em desvantagens, de pessoas 
que freqüentam ou não a escola, que estejam ou não em situação de 
deficiência). 

 

Distante da visão ingênua que a educação inclusiva já aconteceu, tomamos como 

conceito que esta é a prática de participação de todos os estudantes que devem ser respeitados 

e encorajados a chegar até o limite de suas potencialidades (STAINBACK; STAINBACK 

1999; CORREIA 1997). 

Carvalho (2008), com essa mesma linha de pensamento, defende que o conceito de 

inclusão surge da complexidade e implica o entrelaçamento entre as diferenças humanas, o 

contato e o compartilhamento dessas singularidades. 
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Com propriedade, ponderamos que falar em acesso e permanência de estudantes no 

Ensino Superior é pensar que a universidade faz parte do sistema educativo e, por isso, deve 

estabelecer, como política prioritária, a dinamização de uma perspectiva inclusiva. No 

entanto, a idéia de acesso e permanência de estudantes com deficiência, numa perspectiva 

inclusiva, empreendida no lócus da pesquisa, respaldava-se em sentidos, e, por isso vemos a 

necessidade da adoção de alguns conceitos, tratados a seguir. Cremos que merece destacar 

que estes conceitos não são estanques e prioritários, apenas norteiam a análise e discussão dos 

dados encontrados neste estudo. 

Deficiência foi entendida, portanto, com base no documento intitulado Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), como “[...] 

impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em 

interação com diversas barreiras podem ter restringida sua participação plena e efetiva na 

escola e na sociedade” (BRASIL, 2008a, p. 15). 

Foi importante a atenção ao modo como entendemos a Educação Especial8, neste 

trabalho, no sentido de que esta é uma modalidade de educação que deve ser definida a partir 

de uma proposta pedagógica institucionalizada, referindo-se à condição de complementar a 

ação educacional voltada para o estudante com alguma limitação específica, e, sobretudo, se 

contrapor a como se tem utilizado o termo especial, como bem defende Prieto (2006, p. 37): 

“[...] referindo-se a condições que possam ser necessárias a alguns alunos para que se 

viabilize o cumprimento do direito de todos à educação”. O que tivemos como concepção de 

Educação Especial, portanto, diz respeito ao paradigma dos direitos humanos, cuja pessoa é 

valorizada por ser humana e focalizada em sua dignidade intrínseca. 

Dessa forma, a deficiência é uma característica que se explica pela diversidade 

humana e não como uma condição que impede a pessoa de exercitar seus direitos e deveres. 

Logo, educação é direito humano, fundamental, de todos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 Encontramos no plano legal, especificamente no Art. 3° da Resolução CNE/CEB n° 2, de 11 de setembro de 
2001, uma definição mais atual para Educação Especial, como sendo uma modalidade de educação escolar, 
como um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços 
educacionais especiais para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 
educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e 
modalidades da educação básica (BRASIL, 2001a). 
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Esta concepção, a nosso ver, se aproximava da educação que abrange valores e 

ressalta a importância da interação das características individuais da pessoa com deficiência 

com o ambiente educacional e social, apontando para o desafio, como alerta Carvalho (2008), 

de atender às necessidades educacionais de cada um, pois estas fazem parte da diversidade 

humana, seja na multiplicidade de suas manifestações, seja na multiplicidade de situações que 

agravam ou não a situação de deficiência das pessoas. 

Desse modo, atender às necessidades de cada um diz respeito ao reconhecimento das 

diferenças existentes na diversidade, entendidas em termos políticos e sociais como 

“experiência, relação social, subjetividade, identidade- num movimento dialético- que “ativa o 

potencial criativo da interação dos sujeitos entre si com seus contextos” (CARVALHO, 2008, 

p. 23). 

Para conceituar as deficiências apresentadas, tomamos como referência as disposições 

contidas no Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Neste Decreto, entende-se por:  

● deficiência física - quando a pessoa apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-

se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções 

(BRASIL, 2008a, p. 2); 

● deficiência auditiva - quando apresenta perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 

e 3.000Hz (BRASIL, 2008a, p. 2); 

● deficiência visual - cegueira, “quando a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 

0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 

medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência 

simultânea de quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 2008a, p. 2). 

O acesso é entendido, neste trabalho investigativo, como condição de alcance, inserção 

no sistema educacional sob condutas apropriadas (BRASIL, 1999a). 

O conceito de permanência, adotado no âmbito do trabalho, encontra-se à luz da 

legislação brasileira (BRASIL, 2003a, 2000a). Para Rodrigues (2004) e Prieto (2006) refere-

se a um conjunto de possibilidades específicas, que permitem ao estudante frequentar e 

relacionar-se com a comunidade acadêmica, com reconhecimento de igualdade de direitos. 
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Cabe também ressaltar que o processo de análise das questões voltadas 

especificamente à permanência dos estudantes com deficiência na instituição em estudo, 

envolveu a vida acadêmica dos estudantes com deficiência a qual conceituamos como 

participação efetiva destes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, com favorecimento 

de uma formação intelectual e profissional de qualidade.  

Ao fazer menção do que representou a banca especial, entendida nesse estudo como 

condições adequadas para a realização das provas do vestibular (MICHELS; DELLECAVE, 

2005) para os estudantes com deficiência, quando estes relataram sobre a utilização ou não em 

seu processo de acesso ao curso, foi procedente conhecer o ponto de vista dos docentes 

entrevistados em relação à chegada destes estudantes em sala de aula. Portanto, buscamos 

num primeiro instante, deste eixo temático, que trata do acesso à UFRN, abordar este aspecto, 

como uma característica marcante no processo.  

Ainda, nesses aspectos conceituais, consideramos como excluídos do sistema de 

ensino os que não conseguem ingressar nas escolas e, também, aqueles que, mesmo 

matriculados, “[...] não exercitam seus direitos de cidadania de apropriação e construção de 

conhecimentos”. (CARVALHO, 2004, p. 69). 

 Após estas considerações iniciais, detalhamos o trabalho dissertativo que é composto 

das seguintes partes: 

 Capítulo 1- “Introdução”, que trata de historicizar o Ensino Superior brasileiro, 

enfatizando a situação do estudante com deficiência no contexto atual desse nível de ensino. 

Focaliza, também, premissas conceituais que orientaram o presente estudo, com relação à 

deficiência, à inclusão, à vida acadêmica, ao acesso e permanência no Ensino Superior. 

 Capítulo 2- “Abordando os procedimentos metodológicos da pesquisa”, que trata de 

explicitar o percurso metodológico seguido pelo estudo investigativo, com vistas à aquisição 

de novos conhecimentos.  

 A abordagem qualitativa proporcionou: descrever a complexidade do problema; 

analisar a interação das variáveis; compreender e classificar os processos dinâmicos 

experimentados pelos participantes sociais do estudo, explorar como o problema se manifesta 

nas interações cotidianas, como o caminho que mais se aproximou dos objetivos em foco. 

Portanto, são apresentados a abordagem, o tipo e método de pesquisa utilizada, as técnicas e 

instrumentos utilizados, as etapas e os procedimentos efetivados durante os momentos de 

construção e análise dos dados do trabalho investigativo, os critérios de escolha dos 

participantes da pesquisa, o lócus da pesquisa e, por fim, a apresentação dos interlocutores da 

pesquisa. 
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 Capítulo 3- “Mapeando o campo de pesquisa: a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte”, que trata de apresentar a instituição de Ensino Superior em estudo: seu histórico, 

estrutura, localização geográfica, uma breve caracterização de modalidades de curso de 

graduação; a Educação Especial, nesse contexto. 

Capítulo 4- “Acesso de Estudantes com deficiência na UFRN”, que trata de analisar os 

pontos de vista produzidos pelos estudantes entrevistados sobre o acesso a essa instituição em 

foco, pelas vias do processo seletivo (vestibular), tendo em vista a relevância do significado 

das experiências iniciais destes frente a uma instituição de Ensino Superior. 

 Capítulo 5- “Permanência de Estudantes com deficiência na UFRN”, que trata de 

desenvolver mais exaustivamente o trabalho de pesquisa em campo, que configurou a 

constituição do corpus para análise, no qual discutimos sobre o que os participantes da 

pesquisa pensam sobre a sua permanência na universidade, enfatizando os aspectos de 

formação acadêmica e de prática pedagógica, que favoreçam ou não o seu processo 

educacional inclusivo. Para tanto, este capítulo do estudo investigativo contempla análises 

realizadas, sob os pontos de vista dos interlocutores da pesquisa e com base na literatura, que 

versa sobre a presença de estudantes com deficiência no Ensino Superior, quanto a aspectos 

da vida acadêmica, empreendida pelo estudo de caso, relativos à visão de se ter estudantes 

com deficiência na universidade, à formação docente, à relação com o outro, às dificuldades 

acadêmicas encontradas e sobre o papel da própria instituição frente a esse alunado. 

  E, por fim, o Capítulo 6 “Considerações Finais”, que trata de apresentar uma síntese 

do trabalho investigativo, e, sobretudo, reflexões acerca da problemática apresentada frente 

aos desafios encontrados no Ensino Superior, especificamente na UFRN, com vistas a 

contribuir com o processo de educação inclusiva, nesta instituição em estudo. 
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2 ABORDA�DO OS PROCEDIME�TOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A proposta da educação inclusiva traz uma aspiração antiga, se 
devidamente compreendida como educação de boa qualidade para 
todos e com todos, buscando-se meios e modos de remover as 
barreiras para a aprendizagem e para a participação dos aprendizes, 
indistintamente (CARVALHO, 2004, p. 64). 

  

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

O percurso metodológico, seguido pelo estudo investigativo, teve como espaço 

privilegiado a prática de pesquisa que buscamos referenciar como atividade fundamental na 

produção do conhecimento, considerando a integração entre a teoria já elaborada e 

sistematizada com a ação empírica. 

 

2.1.1 Abordagem, tipo e método de pesquisa utilizada 

 

Com o olhar voltado para os princípios da inclusão de estudantes com deficiência no 

Ensino Superior, especificamente na UFRN, e visando o atendimento aos objetivos 

preestabelecidos na pesquisa, alguns caminhos foram percorridos no sentido de sistematizar a 

construção dos dados empreendidos no estudo. Nas palavras de Gonsalves (2003, p. 47), “[...] 

a compreensão mais corrente entre os pesquisadores é a de que, na investigação científica, 

deve-se percorrer um caminho que exija um esforço na descoberta da coisa em si, que é o 

desconhecido”.  

Nesse sentido, a metodologia adotada nesse estudo compreendeu um conjunto de 

procedimentos, que buscamos sistematizar e trabalhar com consistência, em consonância com 

os objetivos a serem alcançados. Portanto, considerando que os fatos sociais e educacionais 

são complexos e exigem um suporte de princípios que permitam atingir níveis relevantes no 

estudo, optamos por utilizar uma investigação de caráter exploratório, numa abordagem 

qualitativa, por meio do método Estudo de Caso.  

A opção pela abordagem qualitativa, neste estudo, parte do princípio que este tipo de 

abordagem proporciona o conhecimento e a análise do mundo empírico em seu ambiente 
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natural e o contato direto e prolongado do pesquisador com a situação estudada. Quanto a 

isso, Moreira (2004, p. 11) nos diz que:  

 

O pesquisador que faz uso da abordagem qualitativa deve estar preocupado 
com o processo e não simplesmente com os resultados da pesquisa. É preciso 
que ele se atenha aos conhecimentos úteis e relevantes que a pesquisa possa 
produzir para intervir na prática social e educacional.  

  

Podemos verificar que as pesquisas que se utilizam de uma abordagem qualitativa 

cumprem os papéis de: descrever a complexidade do problema, analisar a interação das 

variáveis, compreender os processos dinâmicos experimentados pelos grupos sociais, e então, 

classificá–los. Esta concepção de pesquisa apresenta contribuição no processo de mudança e 

permite ao investigador explorar como o problema se manifesta nas atividades, nos 

procedimentos e nas interações cotidianas (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

A utilização dos pontos de vista da população pesquisada constitui - se como algo 

dinâmico acerca de como encaram as questões que o investigador deseja esclarecer. Isso 

significa que há preocupação com uma visão mais ampla do objeto de estudo, pois procura 

explicar uma dada realidade em seu sentido complexo. 

Essa compreensão caracteriza-se como uma busca de subsídios, através das 

informações obtidas, que tentam interpretar e analisar o objeto em estudo, numa visão 

sistêmica, holística e complexa. 

 Para melhor elucidar essa abordagem, encontramos em Oliveira (2007) o 

entendimento que sua fundamentação está pautada na crença da existência de uma relação 

dinâmica entre o mundo existente, que é real, objetivo e concreto, e o sujeito que nele 

interage.  

 Assim, evidenciamos que a pretensão de abordar o objeto de estudo remete - nos para 

uma posição teórica em que o foco central é o processo social e educacional, produzido a 

partir da aproximação com o objeto em estudo, e, principalmente, porque é considerado que 

os fatos sociais são entendidos conjuntamente com questões políticas, econômicas e culturais, 

entre outras. 

O caráter exploratório atribuído a esta pesquisa buscou proporcionar uma visão mais 

abrangente do processo de inclusão na UFRN, a partir das vozes de estudantes com 

deficiência e de docentes dessa instituição, que vivenciam esse processo, tema ainda pouco 

investigado nas Instituições de Ensino Superior- IES, no contexto brasileiro. 
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 A relevância de uma investigação exploratória se dá no momento em que é 

desenvolvida, com vistas a possibilitar uma visão geral acerca de um fato que, por ter pouco 

conhecimento sistematizado, acaba tendo, também, pouca formulação de hipóteses mais 

precisas e operacionalizáveis. 

 Segundo Gil (1999), um estudo investigativo exploratório constitui a primeira fase de 

uma investigação mais ampla, principalmente quando trata de um tema bastante sucinto, que 

demanda maior esclarecimento e delimitação. Para tanto, exige procedimentos como a revisão 

de literatura e de documentos, discussão com especialistas, utilização de entrevistas não 

padronizadas e outros. Esse autor também sinaliza que o produto final deste processo passa a 

ser um problema mais esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais 

sistematizados.   

 No contexto desse estudo exploratório, a UFRN é compreendida como espaço de 

pesquisa de forma aprofundada, com vistas à construção de novos conhecimentos “[...] a fim 

de organizar um relatório ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, 

objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor uma ação transformadora” (CHIZZOTTI, 

1998, p. 102).  

 Diante das considerações de Chizzotti (1998), é ressaltado que o Estudo de Caso 

aplica-se bem à questão de realçar a Universidade em seu contexto de vida real, dada a 

necessidade de aprofundar o conhecimento sobre os seus aspectos característicos, uma vez 

que o cotidiano universitário é entendido como espaço de pesquisa. 

 Entendemos, então, que o Estudo de Caso constitui-se num método possível de ser 

utilizado em investigação do tipo qualitativa porque se caracteriza como um estudo profundo 

e exaustivo de um objeto, de forma a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. 

 Consiste, também, em uma análise holística, que Goldenberg (2003) chama a atenção 

para o fato de que toda a unidade social focalizada é considerada em sua totalidade, que tanto 

pode ser relacionada à família, indivíduo, instituição ou, até mesmo, à comunidade, que estes 

precisam ser compreendidos em seus próprios termos. 

 A natureza do Estudo de Caso, pois, permite uma flexibilidade na produção de dados. 

Estes, necessariamente, não precisam ser recolhidos em tempo preestabelecido porque, 

dependendo dos objetivos a serem alcançados pelo pesquisador, das situações-problema que 

poderão vir a surgir e de novas descobertas, o tempo de buscar e produzir dados pode variar. 

 Utilizando o método de Estudo de Caso, portanto, foi possível uma melhor 

compreensão das condições oferecidas pela UFRN, quanto ao acesso e permanência dos 
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estudantes com deficiência, da forma mais natural possível, com vistas a estabelecer um 

contato mais direto com o objeto estudado. 

 A pesquisa foi complementada com consultas bibliográficas, através do levantamento 

de estudos publicados sobre o tema em questão em artigos de livros e revistas, dissertações, 

teses, documentos oficiais do Ministério da Educação e Cultura - MEC, entre outros, para 

reunir o maior número possível de informações. 

 Realizamos, também, consulta a documentos referentes à UFRN, tais como: Plano de 

Desenvolvimento Institucional-PDI, Regimentos, Censos, Regulamentos, Estatutos, 

Resoluções e Editais, que nos forneceram dados significativos acerca da Instituição, quanto à 

sua funcionalidade, criação, missão, assim como às ações e políticas educacionais 

implantadas, visando a complementar resposta(s) quanto a uma educação inclusiva, que prima 

pela qualidade de ensino dos educandos. 

 

2.1.2 Técnicas e instrumentos utilizados 

 

2.1.2.1 Entrevistas 

 

Para uma investigação mais efetiva no cotidiano da instituição estudada, será 

necessário ouvir a voz e observar alguns membros da comunidade acadêmica, por meio de 

entrevista e observação livre. 

Sendo bastante utilizada nas pesquisas qualitativas, a técnica da entrevista proporciona 

a detenção de informações acerca da situação vivenciada pelos entrevistados. Segundo 

Triviños (2007, p. 117), “[...] esta parte de certos questionamentos básicos e oferece um 

amplo campo de interrogativas que vão surgindo, fruto das respostas do entrevistado”.  

 Parafraseando May (2004), as entrevistas elucidam em repertório rico de biografias, 

experiências e opiniões, valores, anseios, atitudes e sentimentos das pessoas. Permitem a 

interação entre pesquisador e o visitado sobre o objeto em estudo, possibilitando o registro 

das experiências das pessoas entrevistadas que se apresentam como fonte de informação. 

 As entrevistas, portanto, têm como fundamentos os métodos que geram e mantém 

conversações com pessoas acerca de um tema específico ou um leque de temas, e as 

interpretações que os pesquisadores fazem dos dados produzidos.  

 Enquanto uma técnica que facilita a produção de dados, a entrevista foi bastante 

adequada para obter informações dos participantes deste estudo. Significou um momento de 
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ouvir a voz de pessoas que mais estão interessadas pelo processo de inclusão no Ensino 

Superior. Afinal, o que sabem, sentem, crêem, esperam ou desejam, gostariam que 

acontecesse a respeito do processo inclusivo na instituição, merece ser considerado e 

valorizado para a real inclusão. As entrevistas permitiram uma interatividade com o grupo de 

profissionais envolvidos com o processo educacional e o entrevistado (LUDKE; ANDRÉ, 

1986). 

 No que se refere ao tipo de entrevista utilizada durante o processo investigativo, para 

obter respostas aos nossos questionamentos, optamos pelo tipo semi-estruturado porque é 

recomendado para estudos exploratórios, com vistas a conhecer realidades pouco conhecidas 

pelo pesquisador, ou então, nas palavras de Gil (1999, p. 119), “[...] oferecer visão 

aproximativa do problema pesquisado”.  

 Portanto, as entrevistas semi-estruturadas realizadas junto aos estudantes e aos 

docentes foram instrumentos que construiram dados que foram utilizados e deram 

oportunidade de estudo sobre o acesso e a permanência de estudantes com deficiência na 

UFRN. 

 Neste tipo de entrevista são oferecidas as possibilidades possíveis para que o 

entrevistado utilize a sua liberdade, autonomia e espontaneidade necessárias, contribuindo 

para o enriquecimento da investigação. Podemos utilizar uma parte da entrevista semi-

estruturada como padrão, para fins de identificação dos participantes da pesquisa. Em outra 

parte o respondente explicita sobre os questionamentos, de acordo com seus próprios termos. 

Triviños (2007, p. 146) diz que: 

 

Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que 
parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 
que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 
recebem as respostas do informante. Dessa maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do 
foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração 
do conteúdo da pesquisa.        

 

 Compreendemos que a entrevista semi-estruturada tem como uma de suas 

características a elaboração prévia de um roteiro, que “[...] terá como função principal auxiliar 

o pesquisador a conduzir a entrevista para o objetivo pretendido” (MANZINI, 2003, p 13). 

 É importante que o roteiro a ser utilizado tenha como foco os objetivos do trabalho 

investigativo com interrogativas complementares, tendo como apoio as informações dos 
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participantes, e assim, auxiliar na organização das informações antes e no momento da 

entrevista. Ainda Manzini (2003, p. 13) nos diz que: 

 

[...] se por um lado a organização dos conceitos poderá ser analisada 
previamente no roteiro, por outro, o roteiro poderá garantir o não 
esquecimento de algum item ou pergunta no momento em que a entrevista 
transcorre. Baseado nessa forma de conceber um roteiro para entrevista, 
podemos interpretar que o roteiro pode auxiliar, parcialmente, na 
organização da interação social no momento da entrevista.   

 

 Podemos perceber, nas idéias de Manzini (2003), que o roteiro não só auxilia a 

organização do pesquisador na e durante sua entrevista, mas também auxilia, de forma 

indireta, a organização do pensamento da pessoa entrevistada, fazendo fluir as informações 

mais precisas. 

 

2.1.2.2 Observação Livre 

 

A observação é definida por muitos autores como técnica de coleta de dados e que 

privilegia a pesquisa qualitativa, que “nada mais é que o uso dos sentidos com vistas a 

adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano” (GIL, 1999, p.110). Na observação 

livre, segundo Richardson (1999, p.260): 

 

O investigador não toma parte nos conhecimentos objeto de estudo como se 
fosse membro do grupo observado, mas apenas atua como espectador atento. 
Baseado nos objetivos da pesquisa, e por meio de seu roteiro de observação, 
ele procura ver e registrar o máximo de ocorrências que interessa ao seu 
trabalho. 

 

A grande importância da observação livre é que o observador observa, de maneira 

espontânea, os fatos que ocorrerão e a este, também, poderá ser atribuído o papel de 

espectador. 

Podemos apontar como objetivos da observação: sugerir diferentes metodologias de 

trabalho; levantar novos problemas; indicar determinados objetivos para o problema, entre 

outros. 
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Utilizamos, portanto, a técnica de observação livre, que consistiu em vivenciar mais de 

perto a participação dos estudantes na ação pedagógica e estudantil, diante das condições 

oferecidas pela UFRN.  

Este momento foi efetivado por meio da ação de observar, num período de dois meses, 

a instituição em estudo, durante os momentos em que os estudantes com deficiência estavam 

em suas relações interpessoais e/ ou atividades acadêmicas, junto aos docentes e a outros 

estudantes de sala.  

Segundo Ludke e André (1986, p. 26) este momento “[...] possibilita um contado 

pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado”. Parafraseando Gil (1999), a 

observação livre permite avançar diante das primeiras constatações dos fatos. 

 

2.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O estudo compreendeu duas etapas: a primeira, denominada etapa de construção dos 

dados, que sinaliza os caminhos percorridos para obtenção dos dados referentes à investigação 

do objeto de estudo; a segunda etapa, denominada de análise dos dados, discorre sobre os 

procedimentos utilizados no tratamento dos dados levantados. 

 

Etapa 1 – A construção dos dados 

 

Nesta etapa os procedimentos adotados para a construção dos dados foram: 

 

a) Encaminhamento do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa-CEP, da 

UFRN. 

A etapa inicial do trabalho investigativo foi encaminhar o projeto apresentado no 

processo seletivo ao CEP da UFRN, no sentido de avaliar a pertinência e os procedimentos a 

serem desenvolvidos na pesquisa, com vistas à aprovação para a sua realização. Após 

apreciação do referido comitê, a pesquisa foi aprovada, em conformidade com o Parecer n° 

226/2008- CEP/UFRN (anexo A).  

Compondo os documentos exigidos pelo protocolo de pesquisa do CEP, da UFRN, foi 

construído um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice A), 
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consistindo no esclarecimento quanto ao objetivo da pesquisa, percurso metodológico 

utilizado, benefícios trazidos para os entrevistados e um campo a ser assinado pelo 

entrevistado, autorizando sua participação voluntária no estudo, bem como o uso das 

informações prestadas por sua pessoa no desenvolvimento da pesquisa. 

  

 b) Solicitação de autorização da pesquisa junto à PROGRAD 

A partir do momento que tivemos o projeto de pesquisa aprovado pelo CEP/UFRN 

entramos em contato com a PROGRAD, solicitando autorização para a realização da pesquisa 

(Apêndice B). Essa necessidade se deu pelo fato da PROGRAD ter acesso a dados referentes 

à identificação dos estudantes com deficiência e de docentes, que estariam atuando com eles, 

nos diversos cursos de graduação, como também à identificação de ações desenvolvidas no 

âmbito da Universidade, com vistas à garantia do acesso e da permanência dos estudantes na 

referida IES.  

Em resposta à solicitação, a PROGAD autorizou a realização da pesquisa no âmbito da 

graduação da UFRN (anexo B), considerando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão como um dos principais pilares estruturantes da Universidade.   

 

c) Consulta à PROGRAD sobre os estudantes com deficiência vinculados aos cursos de 

graduação, no ano vigente da pesquisa. 

 Após a autorização da realização da pesquisa, consultamos um banco de dados 

existente na PROGRAD. Este foi criado a partir do envio de um formulário, em 2008, pela 

PROGRAD, a todos os coordenadores dos cursos de graduação da UFRN com o objetivo de 

obter informações sobre a presença dos estudantes com deficiência ou com outras 

necessidades educacionais nos cursos de graduação. Havia, no formulário, solicitações a 

serem preenchidas sobre o curso, nome do atual coordenador, contato telefônico, nome do 

estudante, matrícula, nível do curso que estava frequentando, turno, telefone e o tipo da 

deficiência ou outras necessidades especiais. Com o acesso às informações do formulário, 

optamos pelo levantamento de informações referentes aos dados de identificação dos 

estudantes. Com esses dados, conseguimos identificar a presença de vinte e cinco estudantes 

com deficiência, distribuídos em diferentes cursos de graduação da UFRN, como pode ser 

visto na tabela 1, abaixo: 
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Tabela 1- Distribuição dos estudantes com deficiência por tipo de deficiência e curso matriculados na graduação 

da UFRN-2008 

Estudante9 Tipo Curso 

Daise Física Pedagogia 

Carlos Física Medicina 

Marcos Física Matemática 

Cassio Física Letras (Francês) 

André Física História 

Miguel Física Geografia 

Marcelo Física Geografia 

João Maria Física Educação Física 

Ruth Física Ciências Sociais 

Laura Física Ciências Sociais 

José Física Ciências Sociais 

Cláudio Física Economia 

Fernando Física Ciências Sociais 

Larissa  Física Farmácia 

João Paulo Física Gestão Pública 

Jade Física Gestão Pública 

Patrícia Física Medicina 

Enoque Visual Pedagogia 

Sofia Visual Letras (Português) 

Guilherme Visual Ciências Sociais 

Maria Visual Pedagogia 

Pedro Auditiva Matemática 

Kléber Auditiva Ciências Biológicas 

Caio Auditiva Administração 

Márcia Auditiva Pedagogia (PROBÁSICA-Caicó) 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (2008b) 

 

 

 

 

 

 

 

9  Nomes fictícios visando preservar a identidade dos estudantes entrevistados. 
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 Vale salientar que, no ano da pesquisa, a UFRN contava com 23.557 estudantes 

matriculados nos 72 cursos de graduação (UFRN, 2009a, p. 19) e, para fins elucidativos, o 

número de vinte e cinco estudantes com deficiência identificados correspondia a 

aproximadamente 0,1 % do total de estudantes de graduação na UFRN. Havia, no grupo, uma 

predominância de matrículas de estudantes com deficiência física (68%), seguida de 

deficiência visual (16%) e deficiência auditiva (16%). 

 A PROGRAD, auxiliada pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas- 

SIGAA, também nos forneceu informações quanto ao setor de aulas, horário, turma, e sala de 

aula em que estudava cada estudante, colaborando para a localização dos participantes da 

pesquisa no espaço acadêmico. Após essas informações, foi realizado contato no horário de 

aula, e em outros horários, por meio de telefone e por meio de contato individual com cada 

estudante, para a apresentação da pesquisadora, da pesquisa e dos objetivos pretendidos com o 

estudo investigativo. Foi necessária, nesse momento, a permanência da pesquisadora na 

Universidade nos três turnos de aula, para a efetivação do contato individual, exigindo um 

tempo maior do que o planejado, porque nem sempre os estudantes eram encontrados.  

 Após o contato, aceitaram participar da pesquisa apenas 12 estudantes (três com 

deficiência visual, um com deficiência auditiva, e oito com deficiência física) de acordo com 

os critérios de seleção instituídos. Estes serão apresentados, posteriormente, neste capítulo, de 

forma mais detalhada, quando trataremos dos interlocutores da pesquisa.   

 

d) Consulta ao Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA, para 

o conhecimento dos docentes que estariam atuando com os estudantes com deficiência. 

 Após o contato com os estudantes com deficiência foram levantados dados para saber 

quais docentes lecionavam para eles, no momento da pesquisa. Para tanto, foi consultado 

novamente o SIGAA para possibilitar o conhecimento dos nomes dos docentes.  

 De posse da lista dos docentes, optamos pela visita aos centros acadêmicos e 

departamentos, nos quais estavam lotados, para convidá-los a participarem da pesquisa. Com 

essa intenção, conversamos com os que estavam nos momentos de visita e apenas cinco 

aceitaram, voluntariamente, participar da pesquisa. Acabamos por delimitar este quantitativo 

em função de constatarmos que já contemplavam os Centros Acadêmicos CCSA, CCHLA, 

CCS, CCET e CERES, dos quais pertenciam os estudantes com deficiência sujeitos da 

pesquisa. Uma vez confirmados foi agendado um horário, de acordo com as possibilidades 

dos docentes, para maiores esclarecimentos da pesquisa e realização da entrevista. 
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e) Realização da observação livre 

A observação livre empreendida neste estudo buscou vivenciar alguns momentos da 

trajetória acadêmica dos estudantes com deficiência, que aceitaram participar da pesquisa. 

Antes de ser efetivada, solicitamos, por meio de ofício, ao coordenador do curso de graduação 

ao qual pertencia o estudante a permissão para entrar em sala de aula (Apêndice C), e para os 

participantes, autorização para registro fotográfico (Apêndice D) de situações observadas, de 

acordo com o deslocamento no Campus e nos espaços físicos, destinados aos momentos de 

aulas, de atividades e de interação com os demais estudantes, julgados relevantes para 

complementar as informações registradas durante a construção do trabalho. 

Embora na observação livre não existam regras fixas do que observar, foram 

estabelecidos alguns itens que serviram para nortear as observações realizadas, tais como: 

- local observado (onde e quais as características físicas desse local); 

- data da realização da observação (dia, mês, ano hora e duração); 

- os participantes (quem e como se relacionam) nos momentos de aula, intervalo e em 

seus deslocamentos pelo campus. 

 Durante um período de dois meses foram estabelecidos três momentos/aula de 

observação livre para cada estudante, totalizando trinta e seis situações de observações, que 

foram distribuídos em observação durante a presença em sala de aula e durante a presença nos 

espaços físicos da instituição em estudo. 

 Dentre os doze estudantes, participantes da pesquisa, não foi possível realizar 

momentos de observação livre de dois, em virtude de um estar cursando apenas um 

componente curricular relativo ao trabalho monográfico e o outro estudante ter ausência 

constante na instituição. 

Durante as observações, registramos as ocorrências significativas em cadernos de 

notas10, para no momento da realização de análises enriquecerem a compreensão estabelecida 

na dinâmica dos aspectos humanos, pedagógicos, institucionais e físicos observados. 

 

 

 
10 O caderno de notas, também chamado por Minayo (1998) de diário de campo, é um instrumento que 

diariamente podemos colocar nossas percepções, questionamentos, informações e, até mesmo, nossas 
angústias diante de ações observadas. Durante a sua construção, os detalhes de registros vão se constituindo 
num somatório, que vai congregando os diferentes momentos da pesquisa, e, consequentemente, num auxílio 
à descrição e à análise da dinâmica educacional dos estudantes observados. 
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f) Instrumentos utilizados nas entrevistas semi-estruturadas 

Foi utilizado, em nosso estudo, o instrumento empregado por Moreira (2004), 

adaptado para as entrevistas com os estudantes e docentes participantes da pesquisa. A opção 

por esse instrumento de construção de dados se deu pelo fato de seu formato ser pertinente ao 

estudo e de já ter sido aplicado em uma pesquisa anterior de doutorado, que teve como foco 

de estudo estudantes com necessidades educacionais especiais no Ensino Superior brasileiro. 

A adaptação dos roteiros utilizados nas entrevistas com os estudantes e docentes foi 

condicionada aos objetivos da pesquisa em questão. 

 

g) Aplicação dos instrumentos com os estudantes com deficiência 

O roteiro de entrevista semi-estruturada aplicada junto aos estudantes (Apêndice E) foi 

constituído de quatro partes, perfazendo um total de 23 perguntas abertas. A primeira parte, 

com questões voltadas para a identificação do estudante com deficiência; as outras partes, 

com questões voltadas para a vida acadêmica, relações interpessoais e a universidade e o 

estudante com deficiência. No final, os entrevistados tiveram a oportunidade de complementar 

a entrevista com informações adicionais, como sugestões e/ou comentários acerca da situação 

de inclusão de estudantes com deficiência na UFRN. 

 Seguido à elaboração dos instrumentos e levantamento do nome dos estudantes foi 

feito contato com os mesmos, por meio de telefone ou contato em sala de aula, para o 

agendamento e efetivação das entrevistas.  

Antes da entrevista houve a leitura do TCLE com o entrevistado e, em seguida, 

procedeu-se a assinatura do mesmo e a entrega do roteiro, para que o entrevistado tomasse 

conhecimento do que ia ser perguntado. 

Dos doze participantes, quatro foram entrevistados na Universidade (em momentos 

livres de aulas), cinco em seu domicílio (pela dificuldade de encontrar os estudantes após os 

momentos de sala de aula) e três no ambiente de trabalho (em virtude destes não disporem de 

horário livre de aulas, por estarem exercendo uma atividade profissional ou se encontrarem 

em campo de estágio). 

Para resguardar a ética e o anonimato os participantes da pesquisa, foram identificados 

por meio de nomes fictícios escolhidos por eles. Para a identificação da deficiência foi 

acrescida ao nome fictício uma sigla em subscrito, em vista de ser um grupo de entrevistados 

com diferentes deficiências.  

Assim, os entrevistados foram identificados: 
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- deficiência visual com cegueira- o nome fictício acrescido da sigla DVC;  

- deficiência visual com baixa visão- o nome fictício acrescido da sigla DVBV;  

- deficiência auditiva- o nome fictício acrescido da sigla DA;  

- deficiência física- o nome fictício acrescido da sigla DF. 

 O exemplo BrunoDVC  ilustra a codificação significando que se refere ao estudante 

Bruno, que tem deficiência visual em decorrência da cegueira. 

 Concluídas as entrevistas foram realizadas as transcrições, na íntegra, e a realização de 

um mapeamento final, objetivando verificar se todos os questionamentos foram contemplados 

no relato verbal.  

Passados alguns dias (entre cinco a sete dias), as entrevistas transcritas foram 

apresentadas aos entrevistados, por meio de impressão ou em forma de arquivo eletrônico, 

para tomarem conhecimento do texto e, assim, poderem validar suas falas, complementando 

ou retificando as informações cedidas na entrevista. Das doze transcrições, cinco foram 

validadas via e-mail, seis foram validadas via arquivo eletrônico, na presença da 

entrevistadora e somente um validou o texto de forma impressa, em seguida este devolveu – o 

à entrevistadora. 

 As entrevistas realizadas com os estudantes tiveram uma duração média de uma hora e 

foram gravadas em mp311. 
 

h) Aplicação dos instrumentos com os docentes  

 Quanto ao roteiro de entrevista aplicado junto aos docentes (Apêndice F) este foi 

constituído por quatro partes: identificação, atuação pedagógica, relação interpessoal, e a 

universidade e o estudante com deficiência, totalizando 21 questões.   

 Os mesmos procedimentos iniciais utilizados para a realização das entrevistas com os 

estudantes com deficiência foram realizados com os docentes.  

 Quanto ao local onde foram realizadas as entrevistas, dos cinco docentes que 

aceitaram participar livremente da pesquisa, quatro foram entrevistados na Universidade (em 

suas salas, nos centros acadêmicos, aos quais pertenciam) e um foi entrevistado em seu domi 

cílio (pelo motivo de não ter tempo disponibilizado, enquanto estava na instituição em 

estudo). 
11  Formato eletrônico que permite armazenar e ouvir músicas no computador  com ótima qualidade, isto é, sem     

ocupar muito espaço e sem tirar a qualidade sonora das canções. Infowester. Disponível em 
http://www.infowester.com/histomptres.php, acessado em 10/05/2010. 
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 Também, para resguardar a ética e o anonimato dos docentes foram utilizados pelo 

entrevistador nomes fictícios, acrescidos da sigla DOC em subscrito.  

 O exemplo BrunaDOC quer dizer que a entrevistada Bruna é docente da instituição onde 

se realizou o Estudo de Caso. 

 Quanto à identificação do curso, este foi identificado normalmente, de acordo com os 

nomes dos cursos oferecidos no nível de graduação, pela UFRN. 

 Assim que concluímos as entrevistas, foram realizadas as transcrições dos dados, na 

íntegra, e a verificação se todos os questionamentos foram contemplados no relato verbal.  

 Depois desse procedimento as transcrições foram apresentadas aos docentes 

entrevistados, por meio de impressão ou em forma de arquivo eletrônico, com vista à 

validação dos pontos de vista ali contidos. Dos cinco docentes, quatro validaram via e-mail e 

um validou via arquivo eletrônico, na presença da entrevistadora. 

 As entrevistas realizadas com os docentes tiveram uma duração média de quarenta 

minutos e foram possibilitadas de registro gravado em mp3. 

 

i) Consulta bibliográfica/análise documental 

 Em todos os momentos a empiria foi conduzida pela leitura e análise de documentos 

existentes na instituição, como PDI, Regimento, Censo, Regulamento, Estatutos, Resolução e 

Edital, e eletrônicos especificamente na PROGRAD e PROPLAN, que, durante os meses de 

outubro e novembro/08, foram visitados.  

 

Etapa 2 - Análise de dados 

 

Após a coleta de dados, por meio das entrevistas, retomamos os pressupostos da 

pesquisa e optamos pela análise qualitativa de dados que, para fins deste estudo, seguiu a 

proposta descrita por Alves e Silva (1992). Estas autoras relatam que a análise qualitativa se  

 

caracteriza por buscar uma apreensão de significados na fala dos sujeitos, 
interligada ao contexto em que eles se inserem e delimitada pela abordagem 
conceitual (teoria) do pesquisador, trazendo à tona na redação, uma 
sistematização baseada na qualidade, mesmo porque um trabalho dessa 
natureza não tem pretensão de atingir o limiar da representatividade 
(ALVES; SILVA, 1992, p. 65). 
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No momento de sistematização de dados foram tomados os pressupostos da pesquisa, 

em face ao volume imenso de dados obtidos durante as entrevistas e à sua diversificação, 

resultante das peculiaridades das vozes de cada entrevistado.  Para tanto, consideramos as 

questões do problema da pesquisa, os conceitos adotados, de acordo com a abordagem, e o 

contexto do estudo de caso.  

Convém ressaltar, com base em Alves e Silva (1992), que esse momento ocorre de 

forma dialética, de maneira a se efetivar em variadas direções, como “[...] das questões para a 

realidade, da realidade para a questão conceitual, da literatura para os dados, se repetindo e 

entrecruzando [...]” (ALVES; SILVA, 1992 p. 66).  

 Ao aplicar esse exercício típico de uma análise qualitativa de dados, tivemos o cuidado 

de analisar as falas dos participantes entrevistados, identificamos elementos contextuais com 

significados mais imediatos do conteúdo expresso e reunindo outras informações, que se  

complementavam num sentido mais amplo, estabelecemos teias de relações. 

 

Procedimentos utilizados para a análise dos dados 

 

 Para a análise dos dados realizamos uma leitura detalhada das respostas enunciadas 

pelos entrevistados, facilitando a apreensão das idéias. Para preservar as mensagens obtidas, 

fizemos uma reordenação das idéias, agrupando-as por eixos temáticos, que contemplassem 

os pontos de vista dos estudantes com deficiência e dos docentes, em conformidade com as 

questões contidas nos roteiros de entrevistas aplicados e nos objetivos propostos no estudo 

investigativo. Para tanto, foram elencados os seguintes eixos: acesso e permanência de 

estudantes com deficiência na UFRN.  

 Determinados esses eixos, partimos para a construção de categorias. As categorias 

referem-se a um conceito que abrange elementos ou aspectos com características comuns ou 

que se relacionam entre si. Nesse sentido, trabalhar com elas significa “[...] agrupar 

elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso” 

(GOMES, 1994, p. 70). 

 Para Bogdan e Biklen (1994) este é um momento difícil na investigação qualitativa, 

pois é quando se classificam os dados que foram recolhidos. 

Ludke e André (1986) nos dão sua contribuição afirmando que, quando criamos as 

regras, elas não são fixas e nem tampouco os procedimentos são padronizados, mas devem 

estar relacionados aos propósitos da pesquisa. 
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 De acordo com as questões norteadoras das entrevistas, as categorias assim foram 

definidas: 

● Para o primeiro eixo, denominado Acesso de estudantes com deficiência na UFRN, a 

categoria de análise descrita é processo seletivo, que terá como foco a análise das falas dos 

estudantes, à luz da literatura sobre o processo seletivo (vestibular) junto à UFRN. 

● Para o segundo eixo, denominado Permanência de estudantes com deficiência na UFRN, as 

categorias de análises descritas são relativas às falas dos estudantes e docentes versando 

sobre: a experiência inicial do docente com o estudante com deficiência em sala de aula; visão 

da deficiência; relações interpessoais; dificuldades encontradas frente às barreiras 

pedagógicas, arquitetônicas e atitudinais; currículo do curso; necessidade de novos saberes 

acerca das deficiências; a universidade frente ao processo de inclusão. 

Os eixos norteadores da redação final do trabalho e as categorias foram considerados 

como um modo de reconstruir os processos e relações que constituíram os múltiplos 

significados das falas dos entrevistados. Neste momento também foi preciso ter em mente 

que, além dos eixos e da categorização, era necessário um novo reagrupamento de idéias afins 

que, necessariamente, imprimiu uma nova lógica de análise. Convém salientar, nesse 

momento, que diante de mais de 150 laudas de transcrições das entrevistas, a riqueza de dados 

não deveria ser desprezada. 

 

2.3  LÓCUS DA PESQUISA  

 

O local de realização da pesquisa foi a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, envolvendo o Campus Central e Campi Avançados – Caicó, Currais Novos e Santa 

Cruz.  O capítulo 3 traz informações mais detalhadas acerca da estrutura e funcionamento 

dessa IES. 

 

2.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 
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 Participaram do estudo doze estudantes com deficiência e cinco docentes, que 

lecionavam para esses estudantes durante o período de realização da pesquisa.  

 Os participantes foram selecionados segundo os critérios estabelecidos, a seguir: 

-Para os estudantes com deficiência 

1) Apresentar deficiência (física, visual, mental, auditiva ou múltipla), de natureza  

permanente; 

2) Ter ingressado por meio de processo seletivo (vestibular) nos cursos vinculados à 

graduação na UFRN;  

3) Estar matriculado no ano letivo de 2008; 

4) Aceitar participar, voluntariamente, da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido.  

 

-Para os docentes   

1) Ter vínculo efetivo na UFRN; 

2) Estar lecionando para os estudantes com deficiência, no ano de 2008; 

3)  Aceitar participar, voluntariamente, da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

2.4.1 Caracterização dos Participantes 

 

 2.4.1.1 Os estudantes com deficiência 

 

 Dos doze estudantes com deficiência que aceitaram participar voluntariamente da 

pesquisa, seis são do sexo feminino e seis do sexo masculino, com idade variando entre 20 e 

46 anos de idade.  

 Houve, entre os estudantes, o predomínio da condição de deficiência física, sendo a 

maioria das causas das deficiências apresentadas pelos estudantes de origem adquirida, como 

nos mostram os dados da tabela 2: 
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Tabela 2 - Distribuição dos estudantes com deficiência por sexo, idade, tipo de deficiência, causa e origem da 

deficiência 

 

Estudante 12 Sexo   Idade   Tipo de 
Deficiência13 

Causa da deficiência Origem 

 

Caio  

  

Masculino 

 

24 

 

Auditiva (parcial) 

 

Consanguinidade14 

 

Congênita 

Pedro 

Maria 

Enoque 

Sofia 

 Masculino 

Feminino 

Masculino 

Feminino 

40 

27 

33 

20 

Auditiva (parcial) 

Visual (cegueira) 

Visual (cegueira) 

Visual(baixa visão) 

Sarampo15 

Descolamento de retina16 

Acidente (P.A.F.)17 

Distrofia de cones18 

Adquirida 

Adquirida 

Adquirida 

Hereditária 

José 

Laura  

Carlos 

André 

Ruth 

Jade 

Daise 

 Masculino 

Feminino 

Masculino 

Masculino 

Feminino 

Feminino 

Feminino 

22 

21 

27 

27 

30 

46 

46 

Física 

Física 

Física 

Física 

Física 

Física 

Física 

Dist. musc. Duchene19 

Desmielinização20 

Acid. automobilístico 

Poliomielite 

Paralisia cerebral21 

Acidente (P.A.F.) 

Poliomielite22 

 

Hereditária 

Congênita 

Adquirida 

Adquirida 

Congênita 

Adquirida 

Adquirida 

 

Fonte: Entrevistas com os Estudantes (2008) 
 

 

 

 

 

 

 

12Nomes fictícios visando preservar a identidade dos estudantes entrevistados. 
13Enquadramento da deficiência de acordo com BRASIL (2008a). 
14Parentesco entre os que procedem do mesmo pai. 
15Doença infecciosa causada por vírus de elevado poder de contágio, e que apresenta exantema e pode complicar  
   - se, entre outras condições mórbidas, como bronquite e broncopneumonia, devido à infecção bacteriana secun  
    dária (DICIONÁRIO MÉDICO, 2009). 
 16Separação de duas camadas da retina quando a parte sensorial - relacionada com a visão-  se separa da camada      
pigmentada da retina, que é o epitélio pigmentar - relacionada com a nutrição da retina sensorial (ABC DA 
SAÚDE, 2009).  

17Projétil de arma de fogo. 
18Doença retiniana hereditária que primariamente afeta a função do sistema de cones, com preservação ou 
envolvimento limitado do sistema de bastonetes, que surge com o avanço da doença (SATO, 2003). 

19Doença genética que causa fraqueza muscular progressiva, leva à paralisia total e à morte súbita nos últimos 
anos da adolescência ou em adultos jovens (PENA; ROSOLÉM; ALPINO, 2008) 

20 Remoção da mielina. 
21 Um grupo de afecções caracterizadas pela disfunção motora, cuja principal causa é uma lesão encefálica não 
progressiva, acontecida antes, durante ou após o parto. É uma perturbação complexa que, que compreende ou 
não, várias alterações, a saber: déficits sensoriais, dificuldades de aprendizagem, alteração da percepção, déficit 
intelectual e problemas emocionais (MELO, 2006a). 

22Doença infecciosa aguda causada por um vírus que ataca o neurônio motor periférico. Também conhecida por 
paralisia infantil (JACOVONE; FARCETTA JÚNIOR, 2007) 
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 Com relação à causa da deficiência, Caio relatou que tem perda auditiva desde o seu 

nascimento alegando consanguinidade, em virtude de um grau de parentesco entre os seus 

pais. Pedro relatou que, quando era pequeno, foi acometido de sarampo e isso agravou sua 

perda auditiva. 

 Dentre os estudantes com deficiência visual, Enoque relatou que até os 20 anos 

enxergava normal, no entanto, foi atingido por uma bala perdida que o deixou totalmente 

cego. Maria também se tornou cega já na idade adulta, quando foi acometida de uma 

degeneração macular mióptica23 e descolamento bilateral de retina de seus olhos.  Já Sofia 

tem baixa visão devido a uma distrofia de cones.                                                                                               
 Entre os estudantes com deficiência física as causas também foram variadas: Carlos e 

Jade adquiriram suas deficiências em decorrência de acidente automobilístico e arma de fogo, 

respectivamente. André e Deise, ambos possuem deficiência física em decorrência da 

poliomielite, também popularmente conhecida como “paralisia infantil”. José, Laura e Ruth, 

tiveram suas deficiências físicas em consequência da distrofia muscular de Duchene, 

desmienilização e paralisia cerebral. Todas as deficiências físicas apresentadas pelos 

estudantes têm, em comum, comprometimento neurológico, refletindo em outros aspectos, 

nas condições de mobilidade evidenciadas pelo comprometimento corporal e limitação de 

movimentos. José, Laura e Ruth apresentam tetraparesia, ou seja, dificuldade motora nos 

quatro membros (superiores e inferiores) e no tronco. André e Jade são paraplégicos, possuem 

limitação motora nos membros inferiores e Deise e Carlos possuem monoparesia, ou seja, 

comprometimento motor em um dos membros (superior ou inferior). No caso, de Deise, em 

um membro inferior (direito) e Carlos, comprometimento do membro superior direito.  

Dentre esses estudantes, considerando o grau de comprometimento corporal e 

limitação dos movimentos, quatro deles fazem uso de cadeira de rodas (José, Laura, André e 

Jade), um anda com auxílio de bengala e/ou ajuda de terceiros e outros realizam seus 

movimentos sem auxílio de órteses 24.   

Quanto aos cursos de graduação em que os estudantes estavam matriculados, há o 

predomínio dos cursos de Ciências Sociais e de Pedagogia, cada um deles com três estudantes 

e os cursos de Administração, Letras (Português), Matemática, Medicina, História e Gestão 

Pública com apenas um estudante. 
 

23 Alterações física da área central da retina, que provoca diminuição da visão e sua evolução varia com a causa, 
com cada paciente e de modo diferente em cada olho, conforme o grau de comprometimento (ABC DA SAÚDE, 
2009).  
24 Refere-se aos aparelhos ou dispositivos ortopédicos de uso externo, destinados a alinhar, prevenir ou corrigir 
deformidades ou melhorar a função das partes móveis do corpo (REY, 1999). 
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 Em termos de ingresso por Centro Acadêmico destacam-se o Centro de Ciências 

Sociais Aplicada (CCSA) e o Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA) com a 

presença da maioria (oito) dos estudantes nos cursos de graduação oferecidos por estes 

centros (tabela 3). 

 Constata-se, também, que dos doze estudantes, onze participaram dos processos 

seletivos efetivados nos anos 2001, 2002, 2003, 2005 e 2006. A tabela revela que, dos 

estudantes entrevistados, nenhum participou do processo seletivo de 2004, fato comprovado 

quando observamos que não aparece na tabela estudante com ano de acesso ao curso datado 

em 2005. Carlos, estudante com deficiência física, declarou não ter participado do processo 

seletivo na UFRN, pois seu acesso à UFRN se deu por meio de transferência compulsória25. 

 

 
Tabela 3- Distribuição dos estudantes por curso de graduação, centro acadêmico e ano de acesso ao curso  

 

Estudante Curso Ano de acesso 

ao Curso 

Centro 

Maria Pedagogia 2002.1 CCSA 

Carlos Medicina 2002.1 CCS 

André História 2003.1 CERES 

José Ciências Sociais 2004.1 CCHLA 

Caio Administração 2004.2 CCSA 

Deise Pedagogia 2006.1 CERES 

Sofia Letras(Português) 2006.1 CCHLA 

Enoque Pedagogia 2006.1 CCSA 

Laura Ciências Sociais 2007.1 CCHLA 

Ruth Ciências Sociais 2007.1 CCHLA 

Pedro Matemática 2007.1 CCET 

Jade Gestão Pública 2007.1 CCSA 

              Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (2008b) 

                          
 

 

 
25 É o ato decorrente da transferência, para a UFRN, do vínculo que o aluno de curso de graduação mantém com   
a instituição de origem, nacional ou estrangeira, independente da existência de vaga e de prazo para solicitação 
(UFRN, 2006a). 
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  A Tabela 4 ilustra informações sobre a atividade profissional exercida pelos estudantes 

entrevistados. 
 

 
Tabela 4- Apresentação dos estudantes quanto à atividade profissional 

 

Estudante Trabalha Local Atividade exercida 
Caio Sim Secretaria Municipal de Educação Assistente Administrativo 

Maria Sim Escola Pública Assistente Administrativo 

Enoque Sim Escola Pública Revisor Braile 

Sofia Sim Curso Isolado Monitora 

Pedro Não - Não exerce 

José Sim Subcoordenadoria de Educação de 
Jovens e Adultos 

Professor 

Laura Não - Não exerce 

Ruth Não - Não exerce 

Carlos Não - Não exerce 

André Sim Jornal Escritor 

Jade Sim UFRN Assistente Administrativo 

Deise Sim Escola Pública Professora 

Fonte: Entrevistas com os Estudantes (2008) 

 

Dos doze estudantes entrevistados, quatro não estavam exercendo atividade 

profissional no momento da pesquisa, no entanto, três destes estudantes estavam 

desenvolvendo atividades acadêmicas específicas26: um em estágio curricular obrigatório, 

com carga horária de 40 horas semanais; e dois bolsistas em atividades complementares: um 

com atividades de iniciação à pesquisa e um com atividades de iniciação à docência 

(monitoria), com carga horária de 20 horas semanais. 

Dos oito estudantes que estavam exercendo atividade profissional dois atuavam como 

professores: um na Educação Infantil, numa escola pública, e um na Educação de Jovens e 

Adultos - EJA, numa seção de uma subcoordenadoria de ensino público; um atuava com 

atividade de iniciação à docência no momento em que era monitora de um cursinho isolado, 

numa escola privada; três atuavam como assistente administrativo: um na UFRN, outro na se 
 

26 São atividades acadêmicas específicas aquelas que, em articulação com os demais componentes curriculares, 
integram a formação do aluno [...] Consideram-se estágio curricular obrigatório, trabalho de conclusão de 
curso e atividades complementares (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006a, 
p.12). 
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cretaria municipal do Estado e outro numa escola pública; um como revisor de textos em 

braile, no serviço público; e um como escritor, de um jornal local. 

 

2.4.1.2 Os docentes entrevistados 

 

Cinco docentes aceitaram participar voluntariamente da pesquisa e das entrevistas, 

sendo quatro do sexo feminino e um do sexo masculino. Os dados da tabela 5, a seguir, 

mostram a caracterização dos docentes entrevistados. 

 

 
Tabela 5- Apresentação dos docentes entrevistados 

 

Docente27 Centro Anos de Docência Titulação Formação 
Acadêmica 

Total 

 

�o Ensino Superior  

Pedro CCHLA 23 21 Doutorado  Ciências Sociais 

Vera CCSA 39 32 Pós- Doutorado  Pedagogia 

Luma CCS 6 6 Doutorado Medicina 

Isis CCET 31 31 Doutorado Matemática 

Mara CERES 26 4 Doutorado Pedagogia 

      Fonte: Entrevistas com os docentes (2008) 

 

 Dos cinco docentes entrevistados apenas Luma tinha poucos anos (seis) de experiência 

docente no Ensino Superior. A entrevistada Mara relatou que tinha vinte e seis anos de 

docência, porém apenas quatro no Ensino Superior. Os demais docentes (três) tinham mais de 

vinte anos de experiência docente e no Ensino Superior. Isis relatou que toda sua experiência, 

como docente foi no Ensino Superior, particularmente na UFRN. Pedro relatou que, dos vinte 

e três anos de docência, apenas dois não foram no Ensino Superior; e Vera, dos trinta e nove 

anos de docência, trinta e dois destes foi no Ensino Superior. 

 

 

 
27 Nomes fictícios visando preservar a identidade dos docentes entrevistados. 
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 É interessante ressaltar, como já destacamos anteriormente, que cada docente 

entrevistado representa um Centro Acadêmico, e que nestes estão inseridos os cursos nos 

quais os estudantes entrevistados estavam matriculados. 

 Em relação à formação acadêmica foi verificado que, dos docentes, dois cursaram 

Pedagogia, um cursou Ciências Sociais, um cursou Medicina e um cursou Matemática.  

 Quanto à formação em nível de pós-graduação, constatamos que todos os docentes 

participantes da pesquisa já possuíam o nível de Doutorado e que um tinha Pós-Doutorado. 

 A titulação dos docentes entrevistados merece consideração na análise, pois traz a 

formação dos docentes. Isto não significa relacionar competência e nível acadêmico, já que 

esta, por si só, não garante a boa atuação esperada do educador. Contudo, deve representar um 

diferencial que poderá contribuir na qualidade do processo educativo. 
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 3 MAPEA�DO O CAMPO DE PESQUISA: A U�IVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRA�DE DO �ORTE  

 

Quem trabalha na universidade pública – professores, estudantes, funcionários – tem 
consciência de que a instituição pertence ao Estado democrático de direito e deve 
obedecer às normas de convívio estabelecidas na Constituição política. A 
universidade pública se define pelo seu âmbito estatal ou nada significa. No Estado 
de direito, a vida das pessoas é regulada por leis e não pelo arbítrio deste ou daquele 
dirigente político, setor social ou partido.  Seu alvo é o de buscar o bem, a verdade, a 
beleza, em todos os aspectos da vida humana. Com as ciências, as artes, os serviços 
sociais, ela cumpre o papel de ajudar o povo brasileiro na busca de uma vida digna, 
ética e bonita (ROMANO, 2006, p.18).  

 

3.1 HISTÓRICO DA UFRN 

 

Em 1958, o Brasil recebeu o primeiro título mundial de futebol na Copa da Suécia. 

Nesse mesmo ano foi inaugurado um novo estilo da música popular brasileira, a Bossa Nova. 

Nesse contexto, no dia 25 de junho, outro nascimento inaugurou um novo capítulo na história 

do nosso estado, nascia a Universidade do Rio Grande do Norte. Federalizada em 18 de 

dezembro de 1960. 

A universidade foi formada a partir de faculdades e escolas de nível superior já 

existente, em Natal, como a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Faculdade de Direito, a 

Faculdade de Medicina, entre outras. A partir de 1968 e com a reforma universitária na 

década de 70, a UFRN passou por um processo de reorganização que extinguiu as faculdades 

e consolidou uma nova estrutura administrativa, agrupando os cursos em centros acadêmicos. 

Nos anos 70, teve início a construção do Campus Central, numa área de 123 ha.  

Foi também nessa década que se iniciou, através do sistema multi-campi, a sua 

expansão para o interior do estado, a exemplo do que ocorria com as demais instituições 

públicas de Ensino Superior do Brasil. Em 1973, foi criado o Núcleo Avançado de Caicó – 

NAC - que se constituiu na primeira experiência dessa natureza, e em 1977 o ensino superior 

chegou à cidade de Currais Novos. Nesse mesmo ano, através da Resolução nº 59/77, foi 

criado o Centro Regional de Ensino Superior do Seridó - CERES, constituído pelos campi de 

Caicó e de Currais Novos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

1977). 

As dificuldades inerentes à fragilidade no processo de interiorização da UFRN, 

ocasionada pela inexperiência de uma ação institucional comprometida com a sua 
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concretização, fizeram com que os campi não chegassem a se constituir verdadeiramente em 

centros acadêmicos, caminhando isoladamente, do ponto de vista acadêmico-administrativo. 

Em 1993 foi desencadeado, através da Pró-Reitoria acadêmica, um conjunto de 

discussões e encaminhamentos que resultou das diretrizes para uma política de interiorização. 

Em decorrência, e visando fortalecer a presença da UFRN no Seridó, foi resgatada a iniciativa 

de 1977, sendo recriado o CERES (Caicó), através da Resolução nº 04/95, como unidade 

cêntrica, passando a ser também reestruturada a oferta de graduação (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 1995).  

 A UFRN tem como princípio o ensino universitário público e gratuito com gestão 

democrática colegiada e descentralização administrativa e acadêmica. Sua missão 

institucional é educar, produzir e disseminar o saber universal contribuindo para o 

desenvolvimento humano, o compromisso com a justiça social, a democracia e a cidadania 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007a, p. 25). Para tanto, 

tem os objetivos de desenvolver atividades de ensino (graduação e pós -graduação), pesquisa 

e extensão, ministrar formação intelectual e profissional de qualidade, produzir e difundir o 

conhecimento científico universal, que promova o desenvolvimento econômico e social das 

pessoas.  

 Essa Instituição de Ensino Superior tem como documentos oficiais o Estatuto, 

Regimento Geral, Plano de Desenvolvimento Institucional, Plano de Gestão, Resoluções, 

Colegiados Superiores, Portarias, Editais, Plano Geral de Ação, entre outros.  

 

3.1.1 Estrutura da UFR� 

 

 Em 2008 a UFRN contava com: 

● Reitoria, representada pelo magnífico Reitor, a quem a ele compete representar a 

Universidade, bem como administrar, gerir, coordenar e superintender as atividades 

universitárias, e um Vice-Reitor, que o substitui em seus impedimentos e ausências eventuais. 

Estes são auxiliados em suas funções por sete Pró-Reitorias, três Superintendências e duas 

Secretarias Pró-Reitoria de Administração (PROAD), Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ), Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação (PPG), Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRH), Pró-Reitoria de 

Planejamento e Coordenação Geral (PROPLAN), Superintendência de Comunicação 
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(COMUNICA), Superintendência de Informática (INFO), Superintendência de Infra-Estrutura 

(SIN), Secretaria de Assuntos Estudantis (SAE) e Secretaria de Ensino a Distância (EAD). 

● Quatro conselhos superiores, cujas deliberações definem as ações que cabe a Reitoria 

executar: Conselho Universitário (CONSUNI), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE), Conselho de Administração (CONSAD) e Conselho de Curadores 

(CONCURA). 

● Sete centros acadêmicos que são: Centro de Biociências (CB), Centro de Ciências Exatas e 

da Terra (CCET), Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), Centro de Ciências 

da Saúde (CCS), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Centro de Ensino Superior 

do Seridó (CERES) e Centro de Tecnologia (CT). 

● Sessenta departamentos, que funcionam de forma deliberativa sobre políticas, estratégias e 

rotinas administrativas, acadêmicas, didático-científicas e pedagógicas. São organizados por 

área de conhecimento e vinculados aos centros acadêmicos, com atribuição principal de 

coordenar e de executar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito de sua 

competência, de acordo com o Estatuto da instituição. São responsáveis pela lotação do 

pessoal docente. 

● Quinze unidades suplementares em Natal e no interior do Estado, como o Complexo 

Hospitalar e de Saúde (formado pelo Hospital de Pediatria-HOSPED, Hospital Maternidade 

Ana Bezerra-HUAB, Hospital Universitário Onofre Lopes-HUOL e Maternidade Escola 

Januário Cicco), Núcleo de Arte e Cultura-NAC, Núcleo de Hematologia e Hemoterapia-

NHH, Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos-NUPLAM, Núcleo Educacional 

Infantil- NEI, Núcleo Tecnológico Industrial-NTI, Biblioteca Central Zila Mamede- BCZM, 

Centro Regional Universitário de Treinamento- CRUTAC, Editora Universitária-EDUFRN, 

Museu Câmara Cascudo- MCC e o Serviço de Psicologia Aplicada- SEPA, bem como quatro  

pólos de apoio ao ensino a distância, nos municípios de Macau, Nova Cruz e Santa Cruz. 

● Quatro Unidades Acadêmicas Especializadas: a Escola de Música-EMU, Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias-UECIA, Escola de Ciências e Tecnologia-

EC&T e a Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – FACISA. 

● Seis núcleos de estudos interdisciplinares que são constituídos pelo: Núcleo de Estudos de 

Petróleo e Gás Natural-NEPGN, Núcleo Aquicultura e Pesca-NAPE, Núcleo Câmara Cascudo 
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de Estudos Norte-Rio-Grandenses-NCCEM, Núcleo de Políticas Públicas-NPP, Núcleo de 

Estudos de Saúde Coletiva-NESC, Núcleo de Educação para a Ciência-NEC. 

● Quatro comissões permanentes: Comissão Permanente de Vestibular- COMPERVE, 

Comissão de Acumulação de Cargos- CAC, Comissão Permanente de Desenvolvimento 

Institucional- CPDI, Comissão Permanente de Pessoal Docente- CPPD. 

● Uma rede de sistemas informacionais formado pelo Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos- SIPAC, Sistema Integrado de Gestão, Planejamento e Recursos 

Humanos- SIGRH, Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas- SIGAA, Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE e Sistema Integrado de Gestão, e 

de Planejamento e Recursos Humanos- SIGPRH. 

 Ocorreu um aumento expressivo, na oferta de vagas no campo do ensino de 

graduação, na década de 1995 a 2008. Em 1995, em seus 35 cursos de graduação presencial, a 

instituição contava com 9.942 estudantes matriculados. Em 2006 esse número de estudantes 

matriculados passou para 20.417, em virtude da criação de novos cursos.  

 De acordo com a proposta da UFRN, enviada ao governo federal para participar do 

programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais do país – 

REUNI, somando-se esses 20.417 estudantes matriculados aos 2.044 estudantes dos cursos de 

graduação a distância, e aos 470 estudantes do Programa de Qualificação Profissional para a 

Educação Básica – PROBÁSICA, a UFRN passa a ter 22.931 estudantes de graduação 

matriculados em 2006. Além de um crescimento quantitativo e qualitativo das atividades no 

ensino da pós-graduação, representando uma dimensão de destaque no âmbito das outras IES 

do Estado e nas regiões Norte e Nordeste do país (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2007c).  

 De acordo com o Relatório de Gestão do ano de 2008 existiam, na UFRN 60 cursos de 

graduação presencial, 5 cursos do PROBÁSICA,  e 5 de educação a distância, totalizando 70 

cursos de graduação no referido ano. Somando-se a esse total 2 cursos de graduação 

tecnológica a UFRN contava com 72 cursos de graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2009a).  

 A proposta da UFRN para o REUNI foi aprovada, resultando em novas medidas 

como: a inovação na estrutura acadêmico-curricular; ampliação das políticas de assistência 

estudantil: ampliação do RU e da BCZM; construção de novas residências universitárias e 

novas bibliotecas; criação de novas bolsas para estudantes de graduação e de pós-graduação; 



62 

 

ampliação de vagas nos cursos noturnos já existentes; cursos de atualização pedagógica para 

professores; integração dos níveis de formação da graduação com a pós-graduação e com a 

educação básica (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007c). 

 

3.1.2 Localização Geográfica do Campus Central  

 

O Campus Central possui um centro de convivência com restaurante, agências 

bancárias, livrarias, galeria de arte e agência dos correios. Está localizado no bairro de Lagoa 

Nova, zona sul de Natal, próximo a BR 101, conforme observamos no mapa abaixo. 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

                                                   

 

 

 

 

3.1.3 O Entorno da UFR� 

 

 Desde os anos 70, o Campus Central conta com uma área de 123 ha e abriga um 

arrojado complexo arquitetônico, circundado por um anel viário que o integra à malha urbana 

da cidade do Natal. A sua localização torna favorável o acesso a vários bairros de Natal, 

facilitando o fluxo de transporte rodoviário e da comunidade universitária. Observando o 

mapa da localização do Campus Central verificamos que, no seu entorno, se encontram os 

bairros de Cidade Jardim e Lagoa Nova, representados pelos conjuntos habitacionais 

Mirassol, Candelária, Potilândia e Ponta Negra. 

Figura-1-  UFRN em Natal / BR-101 
Fonte: PoP-RN (2005) 
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Figura-2- Campus Central da UFRN 
Fonte: AGECOM (2006) 

                                                               
 

3.1.4 O Processo Seletivo 

 

 Enquanto Instituição de Ensino Superior- IES, a UFRN vem, ao longo de sua 

existência, implantando o processo seletivo (vestibular) como forma de acesso aos cursos de 

graduação existentes, com vistas ao estabelecimento do vínculo acadêmico.  

O processo seletivo (vestibular) é um concurso classificatório para o acesso aos cursos 

de graduação nas universidades. Isto é evidenciado na LDB 9394/96, quando prescreve que os 

cursos de graduação são “abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo” (BRASIL, 2003a, p.21). 

Na UFRN esse processo é realizado com periodicidade anual e coordenado pela 

Comissão Permanente de Vestibular- COMPERVE e está aberto aos “portadores de 

certificado de conclusão do ensino médio (ou curso equivalente) ou aos que estiverem 

cursando, [...], o último ano do ensino médio, ou curso equivalente” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007d, p. 2). 

Compete à COMPERVE coordenar o acesso de estudantes aos cursos de graduação, 

desde a elaboração do edital, passando pelo momento do exame vestibular, até o momento da 

correção das provas. Também administra o processo de pagamento e isenção da taxa de 
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inscrição no vestibular, inscrição dos vestibulandos, aplicação dos exames vestibulares e a 

divulgação da lista dos aprovados. Para tanto, conta com uma equipe de profissionais 

envolvidos no processo e um site onde se encontram informações relativas às provas, 

gabaritos, demandas e desempenhos dos candidatos da rede pública e privada. 

 

 

Figura-3- Fachada da COMPERVE 
Fonte: http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/sobre/fotos.htm# 

 
 

Válidas apenas para o processo seletivo do ano em referência, as normas do processo 

seletivo (vestibular) na UFRN são especificamente definidas pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão-CONSEPE. 

Diante dessa realidade, destaca-se que a UFRN desenha o acesso dos estudantes 

baseado no modelo tradicional de concurso de ingresso unificado, com as mesmas provas para 

todos e ao mesmo tempo, cuja competição se faz no âmbito restrito de cada curso, 

previamente escolhido pelo candidato. Diante disso, a seleção adotada para o ano letivos de 

2008 teve formato de provas com questões de múltipla escolha e discursiva.  

 

3.2 CURSOS DE GRADUAÇÃO  

 

 De acordo com o Estatuto da UFRN (2002a), o ensino de graduação ocorre em períodos 

letivos, obedece ao regime de crédito na razão de hora-aula e habilita o estudante à obtenção 

de grau acadêmico ou profissional e em atividade técnica ou científica. 



65 

 

3.2.1 Cursos de graduação presencial regular 

 

 A UFRN contava em 2008 com 60 cursos, oferecidos nas modalidades licenciatura, 

bacharelado, tecnológica e formação28.  

 De acordo com o Regulamento dos Cursos de Graduação (2006), as formas de ingresso 

como: o vestibular, transferência compulsória, transferência voluntária, reingresso 

automático, reingresso de graduado, remoção, reopção, reintegração, e outras definidas 

mediante convênio ou determinadas por lei, são as que estabeleciam vínculo a esses cursos. 

Cada curso tinha uma estrutura curricular29, possuindo um núcleo de carga horária e 

disciplinas curriculares obrigatórias30 e optativas31. 

 

3.2.2 Cursos de graduação presencial temporário 

 

No contexto da pesquisa era oferecido o PROBÁSICA e a Graduação Tecnológica.  

 O PROBÁSICA tinha seu funcionamento no Centro Rural Universitário de 

Treinamento e Ação Comunitária - CRUTAC.  Eram oferecidos sete cursos, dentre eles o de 

História, Educação Física e Pedagogia, nos municípios de Macau e Guamaré. É um programa 

criado pela Resolução nº 14, de 02 de fevereiro de 1999, tendo como objetivo a formação 

superior de professores, que estão no efetivo exercício do magistério em escolas vinculadas à 

rede pública estadual e municipal ou a organizações não governamentais, com as quais a 

UFRN estabelece convênio. Justifica-se pela a existência de um elevado número de professo 

 

 

28 De acordo com o glossário do INEP (2008b) na educação superior os cursos de graduação plena podem ser 
oferecidos nas modalidades: bacharelado, licenciatura ou formação profissional. O bacharelado confere ao 
diplomado habilidades e competências num determinado campo do saber; a licenciatura destina-se à formação 
de docentes; a formação profissional é específica à profissão (a exemplo o curso de Medicina confere o grau de 
Médico, curso de Arquitetura e Urbanismo confere o grau de Arquiteto e Urbanista, etc.). E os cursos de 
graduação de curta duração compreende os cursos tecnológicos, que corresponde à educação profissional 
estruturado para atender aos diversos setores da economia, abrangendo áreas especializadas e conferindo 
diploma de tecnólogo (BRASIL, 2008)..  

29 Disposição ordenada de componentes curriculares que constituem a formação pretendida pelo projeto político-
pedagógico do curso (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006a, p. 5).   

30 Quando o seu cumprimento é indispensável à integralização curricular (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE, 2006a, p. 5).  

31 Quando integram a respectiva estrutura curricular, devendo ser cumpridos pelo aluno mediante escolha, a 
partir de um conjunto de opções, e totalizando uma carga horária mínima para integralização curricular 
estabelecida no projeto político- pedagógico do curso (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2006a, p. 5). 
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res sem a qualificação em nível superior no exercício do magistério, na rede pública, e a 

conscientização da responsabilidade social da UFRN em participar do desenvolvimento 

regional, enquanto instituição formadora de recursos humanos (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 1999a).  

Nesse sentido, visa tornar o professor capaz de: compreender o pensar e o fazer 

pedagógico em sua totalidade; contribuir individual e coletivamente para a socialização do 

conhecimento sistematizado, com desenvolvimento de atividades pautadas em estratégias de 

ação, que englobam as metas de: desenvolvimento de ações que possibilitem a oferta de 

cursos de formação de professores e gestores, para a educação básica pública, e 

implementação de uma sistemática de inter-relação Universidade/sociedade, considerando as 

diferentes características que configuram as regiões pólos de atuação (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2005b, p. 03). 

São estratégias do programa: promoção de eventos (seminários, encontros, oficinas, 

mini-cursos), envolvendo a comunidade dos municípios beneficiados pelos cursos 

desenvolvidos pelo PROBÁSICA; produção de materiais didáticos, artísticos e outros 

específicos para os municípios envolvidos; realização de trabalhos que favoreçam o resgate e 

a preservação da história sócioeducacional e cultural das regiões/municípios onde situam-se 

os cursos ofertados. 

Esse programa, com processo seletivo próprio, oferece cursos de graduação, em nível de 

licenciatura plena, organizados sob a forma de cursos presenciais modulares ou não, e não 

presenciais, estes dimensionados em um sub-programa específico de Educação a Distância 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 1999a). 

A Graduação Tecnológica tinha seu funcionamento na Escola de Enfermagem, no turno 

noturno. Eram oferecidos os cursos de: graduação tecnológica em Gestão Pública e graduação 

tecnológica em Gestão Hospitalar.  

Esses cursos superiores de Tecnologia são cursos de graduação, com características 

especiais, que obedecem as diretrizes contidas no Parecer CNE/CES 436/2001 e permitem a 

obtenção de diploma de tecnólogo, o que possibilitará o acesso à progressão funcional e a 

pós-graduação  lato e stricto sensu (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2006b, p.2).                   

A educação profissional de nível tecnológico objetiva garantir aos cidadãos o direito à 

aquisição de competências profissionais, que os tornem aptos para a inserção em setores 

profissionais nos quais haja utilização de tecnologias (BRASIL, 2002a). 
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Apresenta um currículo com formação teórico-prática voltada para a habilitação de 

servidores, para o exercício de cargos de direção e assessoramento das atividades de gestão 

universitária. Nessa perspectiva, os cursos oferecidos configuram-se num desafio acadêmico 

diante da tarefa de repensar a atuação de pessoal técnico-administrativo no âmbito das IES, 

em um momento no qual a sociedade da informação e do conhecimento, e as diretrizes da 

política nacional de desenvolvimento de pessoal, buscam inserir sujeitos em um mundo 

globalizado e interconectado. 

Os docentes que atuam nos cursos de graduação tecnológica são indicados pelos 

departamentos, mas a carga horária de aulas ministradas não são computadas pelos próprios 

departamentos. Nesse caso, por se tratar de uma demanda específica, merece destacar o papel 

do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos-DDRH, que desempenha as 

seguintes funções mediante esses cursos: solicitar a oferta, custeá-los (sob forma de 

capacitação) e manter a supervisão.  

 

3.2.3 Cursos de graduação a distância 

 

 Os cursos a distância tinham seu funcionamento na Secretaria de Ensino a Distância-

SEDIS, localizada no Centro de Convivência do Campus Central, que coordena o Programa 

Universidade a Distância (UNIDIS) e presta assessoria pedagógica e técnica para os projetos 

de cursos a distância. Em 2008, a UFRN oferecia os cursos de Química, Matemática, Física e 

Geografia, na modalidade licenciatura e o curso de Administração, na modalidade 

bacharelado e o processo seletivo, que é próprio, é realizado pela COMPERVE, não 

obedecendo a mesma periodicidade das seleções para os cursos presenciais. 

A SEDIS foi criada em junho de 2003, com a missão de expandir o acesso àqueles que 

não podem se deslocar até um dos campi da UFRN. Para tanto, conta com os pólos de apoio, 

que ficam localizados em 17 municípios, envolvendo os estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco e Alagoas, próximos aos estudantes e cada um dispõe de equipamentos 

como: laboratório de informática, biblioteca, secretaria acadêmica, laboratórios específicos 

das áreas. Neles estão os tutores presenciais, com horários disponíveis para atendimento aos 

estudantes. 

Nesse sentido, tem a missão de democratizar o acesso, eliminando barreiras e criando 

condições para um ensino de qualidade (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2004a, p.04). 
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Trata-se de uma modalidade de ensino que é aprimorado pelo Sistema Universidade 

Aberta do Brasil - UAB,  programa do Ministério da Educação,criado em 2005, no âmbito do 

Fórum das Estatais pela Educação e possui como prioridade a capacitação de professores da 

educação básica. 

Esse sistema de ensino tem como base legal o Decreto nº 5.800, de 08 de junho de 2006, 

que, em seu Art. 1º, institui a UAB com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de 

cursos e programas de educação superior no país determinando os seguintes objetivos:  

● oferecer cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da 

educação básica;  

● oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em 

educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

● oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;  

● ampliar o acesso à educação superior pública;  

● reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do país; 

estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância, bem como a pesquisa 

em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e 

comunicação (BRASIL, 2006). 

 

3.3 A UFRN E O CONTEXTO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE ESTUDANTES COM 
DEFICIÊNCIA 

 

 Neste momento trazemos para as nossas análises a trajetória da UFRN diante do 

contexto de ter estudantes com deficiência matriculados regularmente em seus diversos cursos 

de graduação. Como lembra Almeida e Silva (2003), nos últimos anos a UFRN tem se 

firmado decisivamente como um “[...] amplo espaço para o desenvolvimento do respeito às 

diferenças que caracterizam o seu corpo discente” (ALMEIDA; SILVA, 2003, p. 11). 

 Esse processo de formação e inclusão acadêmica, voltado para os portadores de 

necessidades educacionais especiais32 teve como marco o final dos anos 90, diante da presen 

 

 
32 Termo utilizado por Almeida e Silva (2003, p. 12). No mesmo texto esses autores enfatizam que a educação 
inclusiva na UFRN significa além do que dar repostas às normas legais. Esta tem a opção por uma política 
contextualizada servindo como suporte para a realização de ações cujos princípios se fundamentam na 
aceitação das diferenças humanas.  
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ça de  estudantes com deficiência física. Contudo, dados mais precisos sobre esses estudantes 

na UFRN não foram sistematizados, resultando na escassez de informações relevantes. 

Ainda no sentido de compreender a realidade pesquisada, os estudos mostram que, 

diante do contexto em que há presença de estudantes com deficiência na UFRN, as primeiras 

ações oficiais voltadas para a educação inclusiva desses estudantes na Universidade 

ocorreram ao longo dos anos 2000.  

De acordo com a pesquisa realizada, encontramos nos registros acadêmicos de 

pesquisas e extensões desenvolvidas na UFRN, especificamente em Fortes (2005), um estudo 

com três estudantes com deficiência visual (um cego e dois com baixa visão) matriculados 

nos cursos de graduação da UFRN, sobre o que pensavam a respeito do processo de inclusão 

que vinha ocorrendo na universidade. 

Em 2007, diante da necessidade de aprofundar essa questão na UFRN, foi organizado 

um levantamento quantitativo dos estudantes33 que apresentavam alguma deficiência, com o 

intuito de favorecer o desenvolvimento acadêmico e social deles e subsidiar o planejamento e 

a implementação de ações internas voltadas para o acesso e a melhoria da qualidade do ensino 

na instituição. Melo et al (2007), que estiveram à frente dessa iniciativa, revelaram a seguinte 

situação: 

● Existiam 19 estudantes com deficiência no ensino de graduação, matriculados regularmente 
no ano de 2007. Destes, treze possuíam deficiência física, cinco apresentavam deficiência 
visual e um com deficiência auditiva.  

 Tomando como base os estudos de MELO (2009), OLIVEIRA (2009), FORTES 

(2005), ALMEIDA; SILVA (2003), são ações e práticas pedagógicas desencadeadas, entre 

outras, para o favorecimento de melhores condições de permanência desses estudantes na 

UFRN, ao longo dos anos 2000: 

● Os estudos realizados na Base de Pesquisa Educação de Pessoas com Necessidades 

Especiais, no Departamento de Educação – DEPED, que tem priorizado projetos de pesquisa 

e extensão voltados para formação continuada de professores, em parceria com as secretarias 

municipal e estadual de educação do estado do Rio Grande do Norte (desde 2002). 

● A criação de comissões, por meio de Portarias, com o intuito de elaborar uma política 

institucional de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2002c; 2007b). 

33Trata-se de uma pesquisa registrada e aprovada pelo Comitê de Ética da UFRN (CAEE: 0071.0.051. 000-07) 
coordenada pelo docente Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo. 
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● A articulação da PROGRAD com a COMPERVE, que tem promovido aos estudantes com 

deficiência as melhores condições de participação no processo seletivo, para a acessibilidade 

na universidade (desde 2000). 

● A realização do I, II e III Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas 

com Necessidades Especiais, promovidos pela UFRN, através da sua Base de Pesquisa sobre 

Educação de Pessoas com Necessidades Especiais, com apoio financeiro da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior- CAPES (2004/2006/2008), contribuindo 

para a socialização e produção do conhecimento dessa área, no âmbito da UFRN.  

● A I Jornada sobre Inclusão de Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais na 

UFRN, promovida pela PROGRAD e Base de Pesquisa sobre Educação de Pessoas com 

Necessidades Especiais (2008). 

● A I Oficina de sensibilização e orientação para o atendimento a pessoa com deficiência, 

promovida pelo Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos-DDRH (2008). 

● A I Oficina de Tecnologia Assistiva para Deficientes Visuais, promovida pelo 

Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos-DDRH, (2009). 

●  A I, II, II, IV Jornada de Educação Inclusiva, promovidas pelo CERES - Caicó (2003, 

2006, 2007, 2008). 

●  O I, II e III Ciclos de Estudos e Debates sobre Educação Inclusiva, promovidos pela Base 

de Pesquisa, sobre Educação de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais , em 2005, 

2007 e 2009, na UFRN. 

 As ações desenvolvidas pela UFRN também se devem à participação em projetos de 

financiamentos lançados pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, por meio da 

Secretaria de Educação Superior – SESu e da Secretaria de Educação Especial – SEESP. É o 

caso do Programa Incluir, anteriormente citado, que tem como objetivos: promover ações para 

a garantia do acesso pleno de pessoas com deficiência às Instituições Federais de Educação 

Superior-IFES; apoiar propostas desenvolvidas para superar situações de discriminação contra 

os estudantes com deficiência; fomentar a criação e/ou consolidação de núcleos de 

acessibilidade; implementar a política de inclusão das pessoas com deficiência na educação 

superior; e promover a eliminação de barreiras atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas e de 
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comunicações (BRASIL, 2008c). Diante disso, a instituição em estudo teve dois projetos 

aprovados no mencionado programa nos anos 2006 e 2008: 

 

● Inclusão de alunos com deficiência na UFRN: promovendo ambientes acessíveis, cujo 

objetivo apontou para o redimensionamento do espaço da BCZM, com ênfase maior nos 

serviços de atendimento aos alunos com deficiência visual. Para tanto, foram colocados 

“sinalização tátil do piso interno, plataforma de percurso vertical e sinalização em braile nas 

estantes da seção de circulação na BCZM” (MELO, 2008a, p. 3). 

● Criação do Núcleo de Apoio e Orientação ao Acesso e Permanência a Alunos com 

Deficiência na UFRN, cujo objetivo foi implantar uma política institucional, no âmbito da 

UFRN, com o propósito de “[...] apoiar e orientar a comunidade universitária sobre o processo 

de inclusão de estudantes com necessidades educacionais diferenciadas, tendo em vista seu 

ingresso, acesso e permanência, com qualidade, no âmbito universitário” (UFRN, 2009b, p. 

20).  

 Para tanto, um conjunto de ações foram efetivadas, como uma oficina de 

sensibilização e uma jornada, mencionados anteriormente, e um Workshop, que promoveu o 

diálogo com outras instituições públicas de Ensino Superior, que já tinham instituído em sua 

política institucional esse tipo de serviço disponibilizado para o atendimento desses alunos, 

com vistas a possibilitar a equipe “o conhecimento da experiência desenvolvida por estas 

instituições” (MELO, 2009b, p. 6), além da aquisição de equipamentos específicos 

(softwares) para a acessibilidade do estudante com deficiência visual.  

 Assim, observamos que a UFRN registra ações como exemplos de iniciativas 

inclusivas e demonstra o compromisso com a socialização do saber, contudo, entendemos que 

a formação do alunado com deficiência para o exercício da cidadania necessita de um projeto 

amplo a ser consolidado na IES em estudo, para que as ações não existam apenas de forma 

pontual. 
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 4  ACESSO DE ESTUDA�TES COM DEFICIÊ�CIA �A UFR� 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                         

Fonte: André (2009) 

 

No que tange ao acesso dos estudantes com deficiência na UFRN, a COMPERVE, 

articulada com a PROGRAD, considera as prerrogativas do Decreto nº 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999 (BRASIL, 1999b), estabelecendo mecanismos para atender às 

necessidades dos candidatos com deficiência ao processo seletivo (vestibular). 

O referido Decreto preconiza, em seu Artigo 27, que as IES deverão oferecer 

“adaptações de provas e os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de 

deficiência34, inclusive tempo adicional para realização das provas, conforme as 

características da deficiência” (BRASIL, 1999b). 

 Vale dizer que, anteriormente, em 1996, o Aviso Circular n° 277 já orientava as IES 

quanto ao processo de acesso e permanência desses estudantes, recomendando ajustes 

operacionais no ato do processo seletivo, durante e após a realização das provas (BRASIL, 

1996). 

Para Moreira (2004) esses ajustes representam “um mecanismo capaz de adequar às 

dificuldades e necessidades próprias das deficiências dos candidatos que possuem 

necessidades educacionais especiais” (MOREIRA, 2004, p. 50).  

Além dessas iniciativas, encontramos a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003 

(BRASIL, 2003b), que apresenta um texto sobre requisitos de acessibilidade de pessoas com 

deficiências  instituindo, entre outros, os  direitos de: 

 
 
 
 
 
34Termo utilizado no documento da Portaria nº 3.284 (BRASIL, 2003b).  
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- acesso aos espaços físicos com livre circulação, vaga em estacionamentos, rampas com 

corrimãos ou elevadores, portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira de rodas, barras de apoio nas paredes dos banheiros, lavabos, bebedouros e 

telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas, para pessoas com 

deficiência física; 

   
- sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, impressora braile acoplada ao 

computador, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, software 

de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos, lupas, réguas de leitura, e 

scanner acoplado a computador, para alunos com deficiência visual ( baixa visão e cegos); 

 
 - intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da realização e 

revisão de provas, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não 

tenha expressado o real conhecimento do aluno, e adoção de flexibilidade na correção das 

provas escritas, que valorize o conteúdo semântico, para pessoas com deficiência auditiva. 

Esses documentos legais, anteriormente descritos, reforçam a criação de mecanismos 

capazes de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos vestibulandos que apresentam 

deficiência, como é o caso das bancas especiais existentes nas universidades e que são 

oferecidas aos candidatos com necessidades educacionais especiais, estes representados por 

pessoas que vão “desde as deficiências de ordem física, auditiva e visual, problemas de saúde 

em geral, licença maternidade até as emergências médicas” (MOREIRA, 2004, p.50).  

As bancas especiais significam trabalhar melhor as exigências de classificação no 

processo seletivo, que possivelmente pode propiciar uma proposta de acesso aos bancos 

acadêmicos, de modo a contribuir para uma transformação social.  

Melo (2009a) coloca que a comissão do vestibular da UFRN vem procurando 

reestruturar o atendimento aos candidatos com deficiência, que previamente requerem algum 

serviço diferenciado, buscando e oferecendo apoios necessários para que estes possam 

participar do processo em condições adequadas às suas necessidades. 

De acordo com a coordenação da COMPERVE, as ações para o acesso aos cursos de 

graduação da UFRN, pelas vias das bancas especiais, datam da década de 90, onde:  

 

os candidatos fazem um requerimento à COMPERVE com a descrição de 
sua necessidade e com o atestado médico. A COMPERVE faz a triagem e 
agrupa os candidatos por tipo de deficiência: visual, auditiva e física. (Desde 
o Vestibular 2007 eles são submetidos à Junta Médica da UFRN). 
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Para os deficientes visuais, dependendo do grau de sua deficiência, são 
confeccionadas provas em BRAILE ou com fonte ampliada ou 
disponibilizado ledor (es) e escritor (es). Um professor da Secretaria de 
Educação, especialista na área, dá suporte aos candidatos durante toda a 
aplicação; 
Para os deficientes auditivos, a COMPERVE disponibiliza um profissional 
especializado em LIBRAS que permanece durante toda a aplicação para 
atender aos candidatos.  
Para os deficientes físicos, dependendo da deficiência, são oferecidas 
cadeiras confortáveis (muitas vezes a família do candidato leva a cadeira ao 
prédio de aplicação das provas) e acesso fácil (informação verbal concedida 
à pesquisadora). 

 

 Desde então, o acesso ao curso regular de graduação na UFRN, por parte de estudantes 

que apresentam alguma deficiência, é promovido a partir da participação nas condições de 

competição com outros candidatos e dos recursos necessários à efetivação do processo 

seletivo. Para tanto, consta no Edital do processo seletivo, no item 12: 

 

O candidato com necessidades especiais que precisar de condições 
diferenciadas para realizar as provas deverá entregar um requerimento (em 
duas vias), acompanhado de atestado médico com a descrição de sua 
necessidade e especificando o tratamento diferenciado adequado. 12.1. O 
requerimento e o atestado médico deverão ser entregues na sede da 
COMPERVE, nos dias úteis do período de 30 de julho a 20 de agosto de 
2007, no horário das 7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min 
ou enviados via postal, com Aviso de Recebimento, endereçados à 
COMPERVE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2007d, p. 3). 
 

Feita a solicitação o candidato é avaliado por uma junta médica da UFRN, para a 

emissão de um parecer conclusivo e, caso o laudo defira a solicitação, o candidato terá direito 

a “um tempo adicional de 1 (uma) hora, em cada dia de aplicação das provas 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE,  2007d, p. 2). 

A política de atenção voltada para acesso de estudantes com deficiência na UFRN, por 

meio do trabalho da COMPERVE, vem resultando numa variação, ano a ano, de 

requerimentos encaminhados à COMPERVE que, após parecer de deferimento da junta 

médica, trata de oferecer condições de atendimento às solicitações, para a realização dos 

exames vestibulares.  

O quadro 3 demonstra o número de requerimentos feitos nos anos de 2004 a 2008, 

pelos candidatos com necessidades especiais,  para o atendimento às suas necessidades. 
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Tipos de 
necessidades 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

Inscritos Inscritos Inscritos Inscritos Inscritos 

Auditiva 

Visual  

Física 

Mental 

Outra 

4 

9 

5 

1 

1 

3 

7 

0 

2 

1 

4 

6 

4 

3 

3 

4 

5 

5 

4 

- 

6 

4 

3 

2 

4 

Total 20 13 20 18 19 

 

Quadro 3 - Número de requerimentos solicitados pelos candidatos com necessidades especiais à COMPERVE de   

2004 a 2008. 

Fonte: COMPERVE (2009) 

 

 Apesar de não ser foco do presente estudo, esse mapeamento é elucidativo no momento 

que revela esse trabalho desenvolvido pela COMPERVE e que poucos estudantes chegam a 

esta comissão, durante o período de inscrição no vestibular, para requerer encaminhamento. 

Outra observação pertinente é que, ao revelar o número de candidatos que procura a utilização 

de bancas especiais, aponta a demanda com outras necessidades educacionais especiais, 

embora não as especifique. 

 

4.1 PROCESSO SELETIVO: AS EXPERIÊNCIAS INICIAIS DOS ESTUDANTES COM 
DEFICIÊNCIA  FRENTE O VESTIBULAR 

 

As informações referentes ao processo seletivo (vestibular) e as providências que 

poderão ser tomadas para sua operacionalização parecem caminhos que colaboram para o 

possível acesso dos estudantes à academia e a discussão sobre um ensino universitário mais 

inclusivo. Portanto, o que iremos relatar trata da investigação sobre como foram as primeiras 

experiências de acesso aos cursos regulares de graduação por parte dos estudantes com 

deficiência entrevistados. Para tanto, o conhecimento dessas experiências foi buscado nas 

falas dos entrevistados a partir da seguinte questão: Você prestou vestibular via banca 

especial? Em caso afirmativo, comentar como foi o atendimento ofertado.  
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Dos doze estudantes entrevistados, apenas três responderam que utilizaram banca 

especial. O ponto de vista destes é que as ações necessárias à participação no vestibular foram 

tomadas à medida que as necessidades específicas foram consideradas.  

Enoque, estudante com deficiência visual, relatou que fez prova mista (parte em 

braile) e teve a presença de um ledor. Já Sofia, que também tem deficiência visual, solicitou 

somente prova com fonte ampliada e uma hora a mais, em virtude de ter baixa visão. Para os 

deficientes visuais, o Aviso Circular sugere: 

 

[...] utilização de textos ampliados, lupas ou outros recursos ópticos 
especiais para as pessoas com visão subnormal/reduzida; utilização de 
recursos e equipamentos específicos para cegos: provas orais e/ou em 
Braille, sorobã, máquina de datilografia comum ou Perkins/Braille, 
DOSVOX adaptado ao computador (BRASIL, 1996). 

 

A utilização de banca especial também foi considerada de forma positiva para a 

entrevistada Ruth, estudante com deficiência física. Esta declarou ter solicitado cadeira 

adaptada porque, nos outros vestibulares em que participou não foi possível utilizar este 

recurso, e por isso, sentiu dores na coluna, tendo que passar por este desconforto durante as 

provas, pondo em risco sua qualidade de vida: 

 

Eu fiz na COMPERVE realmente, foi numa sala especial porque eu tinha 
muita dificuldade porque eu sou canhota, então, as outras vezes que eu tinha 
feito vestibular foram bem difíceis, eu tinha uma cadeira normal, era uma 
cadeira de destro, então quando eu saía tinha muitas dores na coluna (RuthDF, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

A fala de Ruth referente, à sua situação durante os outros vestibulares prestados, aponta 

para a ausência de mobiliário adaptado, na instituição, para estudantes hábeis com a mão 

esquerda. Esta realidade vivenciada por Ruth é necessária evidenciar, pois reflete o descaso 

para com os estudantes canhotos, por parte de instituições de ensino e da sociedade. 

Independente de solicitação de banca especial deveria ter, na instituição, no momento que esta 

prestava o vestibular, cadeira para o estudante canhoto.  



77 

 

Vale salientar que a contribuição com ações positivas indicam a utilização de recursos 

necessários aos estudantes com deficiência no Ensino Superior, porém, como observa Moreira 

(2000) citado por Oliveira (2003), são oferecidos em poucas universidades. 

Os estudantes que não utilizaram banca especial foram em grande parte e relataram 

sobre a não utilização desse direito de forma bem variada.   

 Jade relatou que, nas outras vezes quando prestou vestibular, houve banca especial 

pela COMPERVE, mas dessa vez não foi necessário porque o processo ocorreu na Escola de 

Enfermagem.  

 

Não dessa vez, mas das outras vezes houve banca especial pela 
COMPERVE, mas dessa vez não houve a necessidade porque foi lá no setor 
de enfermagem, lá tem rampa (JadeDF, informação verbal concedida à 
entrevistadora).  

 

A partir da análise de sua fala, percebemos que, como sua deficiência é física, o setor 

existente na Escola de Enfermagem, destinado à aplicação das provas do vestibular, para ela 

estava acessível, portanto, registrou a inexistência de transtornos relativos à acessibilidade dos 

espaços físicos para esta finalidade. 

Uma parte dos estudantes com deficiência física também não solicitou banca especial. 

José, Laura e Deise demonstraram indiferença ou pouco conhecimento em relação à utilização 

desse direito:  

 

 Não, a única coisa que teve foi na hora da prova eu pedi pro fiscal pra me 
deixar ir pra outra mesa e ele deixou, sem problema (JoséDF, informação 
verbal concedida à entrevistadora). 

Banca Especial? Não. Eu até perdi o prazo pra (...) porque a gente tem 
direito a uma hora a mais não é? Aí tem que pedir um (...) uma espécie de 
requerimento, não sei direito, fazer exame levar até lá, mas perdi o prazo e 
acabei nem fazendo. Fiz normalmente como qualquer outra pessoa (LauraDF, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

Não, normal, foi o PROBÁSICA normal, em 2006 que veio para outros 
professores. Terminou uma turma aí começou outra turma, foi quando eu fiz 
e passei (DeiseDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 
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Diante da condição de deficiência física as bancas especiais propiciariam a estes 

estudantes a eliminação das barreiras arquitetônicas e outras condições para que outras 

barreiras não interferissem no desempenho destes. No entanto, pelo fato de não terem se 

identificado na COMPERVE, no momento de inscrição no vestibular, a adoção de medidas 

específicas não foram realizadas. 

André, com deficiência física, não solicitou banca especial, porém o seu relato, a seguir, 

merece algumas considerações: 

 

A única coisa que não teve foi banca especial, não houve banca especial e na 
época, que eu fui fazer o vestibular, eu tentei em 2003, dei entrada na 
papelada como a gente chama, não é? Numa documentação. E por falta de 
informação da equipe do concurso público faltou um documento meu, pois 
não tinha essa informação desse documento. O que foi que eu fiz? Eu 
procurarei a faculdade sobre esse documento, para enviar e não aceitaram. 
Me trataram mal, na época, e eu pensei que a faculdade era uma coisa e era 
outra [...] houve um momento que o diretor da época, da faculdade, estava 
por trás do birô e eu tinha descido da minha moto e pedi pra ele ligar pra a 
assistente social de Natal pra dizer que eu estava com problema pra 
concorrer ela disse que não aceitava, que eu não tava mais no prazo, que 
estava fora do prazo e ele olhou pra mim, por cima do birô e disse desse 
jeito: é ! Você tem tudo que um aluno pobre tem e olhou pras minhas pernas 
[...] e aí o que foi que eu fui fazer? Fui pra casa e fui chorar, não tinha o que 
fazer mais, meu pai ficou desesperado, minha mãe também ficou 
desesperada. Aqui no interior e em qualquer lugar do Brasil, o pai coloca a 
esperança que o filho chegue à faculdade, principalmente Direito. [...] Eu fui 
bloqueado, eles não quiseram [...] tentei pra História, aí entrei em História, 
foi um pouco difícil, mas eu fiz a inscrição, normal [...], mas foi normal, não 
teve nada diferente, não. Quando eu fui fazer as provas do vestibular eu 
fiquei quatro horas sentado numa cadeira, daí eu pedi água, não podiam me 
dar água porque você tem que se locomover. Mas, eu não desisti não, eu 
tentei, passei, se eu não me engano foi em 10º, não tenho certeza, em 10º 
lugar (AndréDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

André faz referência ao constrangimento a que esteve exposto, pelo fato de ter 

enfrentado barreiras do preconceito e da exclusão, provenientes das atitudes de pessoas das 

quais ele solicitou apoio e orientação.  

Diante de sua fala, é inegável observar a contradição existente entre a garantia da lei, no 

trabalho da banca especial aplicável aos estudantes com deficiência, e o agir do outro sobre o 

processo comunicacional, tão necessário nesse momento de prática de resposta educativa, que 

deve levar em conta a distância, a diferença e outros fatores entre as pessoas.  
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Aqui é elucidativo o pensamento de Alves (1999), que diz “para não segregar as pessoas 

com deficiência, é necessário que todos tenham acesso a serviços e relacionamentos sociais, 

indistintamente” (ALVES, 1999 apud OLIVEIRA, 2003, p. 5). 

Ainda considerando o Aviso Circular nº. 277/96 do MEC, a prática vem demonstrando 

que “[...] a operacionalização das estratégias já utilizadas “necessitam de ajustes para que 

possam atender a todas as necessidades educativas apresentadas por esse alunado” 

(ALMEIDA; CASTRO, 2009, p.73).  

Tratando do processo seletivo ocorrido na UFRN e as falas dos estudantes com 

deficiência, esta instituição de Ensino Superior, ao colocar no edital do vestibular que aos 

candidatos com necessidades especiais, “cujo requerimento tiver sido deferido pela junta 

médica terá direito a tempo adicional de 1 (uma) hora, em cada dia de aplicação das provas” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007d, p.3), pode não 

deixar claro outras condições, garantidas por lei, e, até mesmo, outras informações que devem 

ser oferecidas, de acordo com às necessidades educacionais especiais, para a participação bem 

sucedida do vestibulando.  

Não estamos certamente a nos pronunciar sobre as atitudes praticadas com os estudantes 

com deficiência na instituição e a forma democrática de comunicar o processo pedagógico de 

sua realidade, estamos, naturalmente, a nos referir ao sentido que Lima e Silva (2007) 

atribuem aos preconceitos explícitos em nossa linguagem os  quais por vezes interferem na 

compreensão do que é uma pessoa com deficiência.  

 

As pessoas com deficiência têm, desde sempre, convivido com a confusão 
entre o que realmente são, pessoas humanas, e o que se pensa que elas são: 
“deficientes”. Corrobora para a perpetuação dessa “confusão” a visão social 
construída historicamente em torno da deficiência como sinônimo de 
doença, de dependência, de “indivíduos sem valor”, de sofrimento, de objeto 
de purgação dos males cometidos por seus pais, entre outras. Tais visões 
estereotipadas sempre marginalizaram as pessoas com deficiência e, por 
vezes, nutriram nelas a crença descabida de que são incapazes (LIMA; 
SILVA, 2007, p.2). 

 

Como parte da estrutura adequada à banca especial e da sua respectiva aplicação existe 

o prazo definido para a solicitação do direito. É fundamental, então, que toda a comunidade 

acadêmica colabore no sentido de eliminar as barreiras de acesso à comunicação, que venham 

a surgir.  
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Da vivência de enfrentar barreiras, provenientes das atitudes das pessoas, este 

entrevistado também relatou que, desestimulado, não procurou requerer banca especial em 

outro processo seletivo. 

E, durante o vestibular, sentiu no ambiente universitário dificuldade relacionada à 

barreira arquitetônica, quando, pela sua dificuldade de locomoção, teve de passar por 

limitação intrínseca à necessidade vital da pessoa humana, como exemplo beber água e usar o 

banheiro. 

Em face disso é oportuno assinalar o sentido que Mazzotta (2003) atribui à verdadeira 

inclusão escolar e social, quando nos diz que esta “[...] implica, essencialmente, a vivência de 

sentimentos e atitudes de respeito ao outro como cidadão” (MAZZOTTA, 2003a, p. 47). 

Nos casos de Carlos, estudante com deficiência física, e Maria, com deficiência visual 

não precisaram solicitar banca especial porque se tornaram pessoas com deficiência após  ter 

tido acesso ao espaço acadêmico da UFRN. E por isso relataram: 

 

Não, eu não prestei o vestibular via banca especial não, porque o meu 
acidente foi posterior à minha entrada na universidade (CarlosDF, informação 
verbal concedida à pesquisadora). 

 Não, porque na época não precisava, na época eu enxergava (MariaDVC , 
informação verbal concedida à pesquisadora). 

 

Do ponto de vista dos estudantes que apresentam deficiência auditiva, como é o caso de 

Caio e Pedro, ambos com deficiência parcial, relataram que as bancas especiais foram 

desnecessárias, em virtude de utilizarem aparelho auditivo35.  

Porém, destacamos que, em atendimento ao Aviso Circular nº 277/96, a IES em estudo 

poderia ter adequado às suas condições especiais, de forma a favorecer um melhor acesso ao 

curso, pois, para o candidato com deficiência auditiva este documento, não só sugere o 

intérprete de sinais, mas também flexibilização nos critérios utilizados na correção de sua 

produção textual, no momento da redação e das provas discursivas, justificados pela 

estruturação gramatical diferente que o referido candidato apresenta com relação aos ouvintes, 

o que exige um profissional com conhecimento das suas especificidades linguísticas durante o 

processo de avaliação. 
 

35 Dispositivo eletrônico que auxilia a melhorar a performance de pessoas que tenham perda auditiva.  
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Diante dos relatos apresentados, a chegada dessa demanda na universidade pelas vias das bancas 

especiais pode ser revista, afinal dos doze estudantes entrevistados três encaminharam requerimento à 

COMPERVE ao prestarem suas provas no vestibular. Das análises das falas podemos mencionar que, 

em algumas situações vivenciadas, o teor do texto do Aviso Circular, não tendo sido 

divulgado, foi motivo para o desconhecimento por parte de alguns candidatos. 

 Diante disso, a comunicação da existência de bancas especiais poderia se constituir 

numa referência para consulta pública no próprio edital dos processos seletivos. Afinal os 

ajustes adequados no processo seletivo, dirigido aos candidatos com deficiência, podem 

constituir uma política educacional de acesso ocorrendo nos diferentes momentos do processo 

de seleção, conforme Aviso Circular nº 277/9666   (BRASIL, 1996, p. 1): 

 

-na elaboração do edital, para que possa expressar, com clareza, os recursos 
que poderão ser utilizados pelo vestibulando no momento da prova, bem 
como dos critérios de correção a serem adotados pela comissão do 
vestibular; 

-no momento dos exames vestibulares, quando serão providenciadas salas 
especiais para cada tipo de deficiência e a forma adequada de obtenção de 
respostas pelo vestibulando; 

-no momento da correção de provas, quando será necessário considerar as 
diferenças específicas inerentes a cada portador de deficiência, para que o 
domínio do conhecimento seja aferido por meio de critérios compatíveis 
com as características especiais desses alunos. 

 

 Tratando sobre a acessibilidade36, Emel e Castro (2002) destacam que este termo não 

se restringe somente ao meio físico, mas se reporta a um contexto maior que envolve todas as 

atividades da vida cotidiana de uma pessoa. 

Nunca é demais lembrar que o vestibular é somente o primeiro passo na inclusão de 

estudantes que enfrentaram muitas barreiras durante a sua escolarização, sendo que muitos 

nem conseguem chegar até ele - incluindo os estudantes com deficiência.  

 Para tanto, as ações possíveis devem ser realizadas visando os estudantes com alguma 

limitação, seja física, visual, auditiva, ou outra, a fim de representarem uma questão política e 

decisivamente pedagógica. 

 

 
36A NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define acessibilidade como “possibilidade 
e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de edificações, espaço, mobiliário e 
equipamentos urbanos” (ABNT, NBR 9050, 1994, p.2). 
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 Convém esclarecer que, para a instituição estudada, o exposto pode se constituir em 

instrumento para analisar a complexidade da prática exigida pelas bancas especiais com vistas 

a lançar um olhar reflexivo sobe a universidade, isto é, como a vemos diante do trabalho 

formativo que nela se realiza, e isso pode nos levar ao encontro de atitudes de mudança. 

E, frente às exigências da sociedade atual, as atitudes semeiam uma possibilidade de 

compreensão da realidade, por todos que fazem o ambiente universitário, os quais se renovam 

às rápidas transformações sociais. 

Desse modo, não é o bastante analisar o processo seletivo dos estudantes entrevistados 

via bancas especiais, como acesso aos cursos regulares de graduação, é preciso então se 

concentrar mais especificamente, em como se dá a permanência destes em sala de aula, sob os 

pontos de vista deles mesmo e dos docentes, em relação a aspectos pertinentes de sua vida 

acadêmica.  
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  5 PERMA�Ê�CIA DE ESTUDA�TES COM DEFICIÊ�CIA �A UFR� 

 

 

                                                                                                              Fonte: André (2009) 

 

5.1 EXPERIÊNCIA INICIAL DO DOCENTE COM O ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA 
EM SALA DE AULA 

 

Como elemento embasador para esse conhecimento e análise, os docentes entrevistados 

responderam ao seguinte questionamento: Você foi comunicado (a) antecipadamente que 

havia na sala de aula estudantes (s) com deficiência? Caso não tenha sido comunicado, como 

e quando você verificou essa situação?  

Por meio das falas, tomamos conhecimento que os cinco entrevistados não tiveram 

nenhuma comunicação oficial por parte da instituição em estudo. No entanto, dentre as falas 

expressas, Lumadoc relatou que sabia, em parte, por intermédio de outros docentes e 

estudantes que teriam passado pela experiência de tê-los em sala de aula. 

 

Não, comunicada por nenhuma instância da universidade, não. A gente sabia 
por contato que a gente tem com estudantes, com outros professores que 
ficaram com esses estudantes antes da minha disciplina, mas não 
comunicada oficialmente por departamento, nem por centro, não (Lumadoc , 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Diante disso, enfatizamos que a instituição escolar deve levar em conta a necessidade de 

receber o estudante e acompanhá-lo em sua trajetória escolar, visando assegurar ao docente o 

suporte necessário à ação de conviver com a diversidade em sala de aula. Educação inclusiva, 

portanto, não deve significar simplesmente matricular estudantes em um de seus cursos. 
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Trata-se de uma questão pontuada pelo desafio da efetiva incorporação dos direitos dos 

cidadãos historicamente excluídos, o que impõe ao professor uma formação “[...] que o 

habilite para o desempenho responsável e satisfatório de seu papel de agente educativo” 

(MIRANDA, 2009, p. 113). No caso de não existir uma formação prévia, que ela se dê em 

processo, de forma a sanar dúvidas, derrubar barreiras atitudinais e pedagógicas porventuras 

existentes. 

Os demais docentes também não foram informados oficialmente e nos sinalizaram a 

forma como tomaram conhecimento desse alunado em sala de aula. De acordo com suas falas: 

 

Não, não fui comunicado. No caso de [...], logo que eu entrei em sala de aula 
era perceptivo porque ele tava na cadeira de rodas. No caso de [...] também. 
Geralmente quando termina a aula, logo nos primeiros dias, eu invado 
geralmente o horário do intervalo conversando com os alunos e aí os alunos 
ficam sentados, você fica ali trocando idéias e, aí, em um determinado 
momento ela disse que ia beber água e uma colega se adiantou e a pegou 
pelo braço e nesse momento foi que eu tomei conhecimento. Como ela tava 
sentada, até então eu não tinha consciência (Pedrodoc, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

 

Não. A gente já sabia do processo de inclusão e que a universidade estava 
recebendo jovens com diferentes tipos de deficiência [...]. Agora, que na 
minha sala de aula, naquele semestre, eu teria um aluno com deficiência, 
assim, mais diretamente, não. Não percebi, inicialmente, que o meu primeiro 
aluno era portador de deficiência visual, assim como também não percebi 
que a aluna que está agora comigo, na turma da tarde, tinha a mesma 
deficiência. Foram eles que se apresentaram a mim e falaram de seus 
problemas (Veradoc, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 Eu não fui comunicada e, portanto, eu só fiquei sabendo recentemente 
(Isisdoc , informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 Não. Não houve nenhum tipo de comunicação. Por sinal, o rapaz, durante a 
aula que eu ministrei eu havia notado que ele tem nistagmo2, então eu já 
suspeitava que ele tivesse uma baixa visão, ele usava o óculos com grau 
elevado, mas assim, o comportamento dele em sala não denunciava que ele 
tinha tanta perda assim e  quando eu comecei a falar sobre a questão da visão 
e aí perguntei a ele. A menina com deficiência física, do PROBÁSICA, era 
visível, ela usava duas muletas. E a senhora com surdez, eu só vim saber que 
ela tinha surdez já com um bom tempo porque as colegas dela é que diziam 
que ela não escutava bem (Maradoc , informação verbal concedida à 
entrevistadora). 
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Conforme os relatos, constatamos que dois docentes entrevistados perceberam e dois 

não perceberam a presença desses estudantes em sala de aula. Os que perceberam (Pedrodoc e 

Maradoc) alegaram que foi perceptivo ou no primeiro momento de aula ou durante o intervalo, 

com exceção da estudante com deficiência auditiva, que Maradoc alegou ter identificado com a 

ajuda da colega. Dos que não perceberam, a situação foi verificada por Veradoc quando os 

estudantes com deficiência se apresentaram a ela, e, para a docente Isisdoc a situação não foi 

verificada, pois ela alegou não ter percebido a existência do estudante com deficiência em sala 

de aula durante o semestre letivo em que lecionou para ele.  

Nesse momento, que trata do contato inicial entre docentes e estudantes com 

deficiência, merece destacar esta última situação em que a entrevistada Isisdoc informou que 

somente tomou conhecimento da situação de deficiência do estudante em ocasião desta 

pesquisa. Essa informação evidencia que ainda acontece muito, nos dias atuais, uma educação 

escolar homogeneizadora37, sob a justificativa de otimização de aprendizagem, diante de uma 

sociedade tão diversa na qual estamos inseridos. 

Muito mais proveniente da exigência social, a prática educacional de tornar a 

diversidade de estudantes num mesmo ritmo e modalidade de aprendizagem, também está na 

realidade do ensino universitário e no acolhimento de estudantes com deficiência, dificultando 

muito mais o processo escolar inclusivo. E como bem afirma Mantoan (1997): 
 

A inclusão é um motivo para que a escola se modernize e os professores 
aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a inclusão escolar de pessoas 
deficientes torna-se uma conseqüência natural de todo um esforço de 
atualização e de reestruturação das condições atuais do ensino básico 
(MANTOAN, 1997, p. 120). 

 

É relevante ressaltar que, no contexto de entrada dos estudantes na UFRN, também 

indagamos para os docentes entrevistados se foi, para eles, a primeira experiência com 

estudantes que apresentam deficiência. Se a resposta fosse negativa então, comentassem a(s) 

experiência (s) anterior (es).  

Apenas dois responderam, de forma objetiva, que foi a primeira experiência, portanto 

relataram: 

 

 
37Homogeneizar os estudantes, de acordo com as suas capacidades é uma prática da escola tradicional e assa 
análise encontra-se assinalada em Ainscow (1997), Bueno (1995), Crochíc (1995), entre outros autores.
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Foi (Lumadoc , informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Sim, essa foi a primeira experiência (Isisdoc , informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

Retomando o relato anterior de Isisdoc, sobre a verificação de ter estudante com 

deficiência em sala de aula, fica claro que a ausência da vivência com esse alunado refletiu - 

se no seu relato. 

Em parte, explicamos porque o fato de não ter sido comunicado antes, oficialmente, não 

implicaria efetivamente que, durante sua permanência em sala de aula, ou em outro momento 

no espaço acadêmico, identificasse o estudante, como aconteceu com os demais profissionais. 

Cabe também ressaltar que o processo de inclusão envolve a reestruturação da prática docente 

na instituição, que é predominantemente alheia ao novo e ao diferente diante da questão da 

diversidade no espaço acadêmico. 

 Ressaltamos que, na dinâmica docente/estudante com deficiência na universidade, se 

pode lançar um olhar crítico frente à contradição entre a existência desse alunado em sala de 

aula e o compromisso de inclusão pela via de um processo de escolarização para todos. 

 Tecer este comentário é considerar que “[...] o conceito de inclusão escolar, ao ser 

analisado criticamente mostra a sua fragilidade” (BUENO, 2008, p. 49). Entretanto, lançar 

este olhar no estar em sala de aula- docentes e estudantes- pode constituir-se numa valiosa 

oportunidade para se repensar a prática docente.  

Essa clareza da atuação docente como necessária a todos, coincide com uma 

perspectiva inclusiva, que traz em sua filosofia uma educação eficaz a fim de satisfazer as 

necessidades de todos, sejam quais forem “[...] as suas características pessoais, psicológicas 

ou sociais, independente de ter deficiência” (SÁNCHEZ, 2005, p.11). 

Diante da insegurança do docente, não podemos dizer que, ao se deparar com 

estudantes com alguma deficiência, em sala de aula, estaria preparado para enfrentar a 

situação, de modo que poderiam oportunizar aos estudantes formas alternativas, meios e 

recursos disponíveis que pudessem contribuir para a mediação pedagógica. 

Ora, sabemos que, sozinhos, os docentes não constroem a educação, objetivo de toda a 

universidade. Neste sentido, é preciso o compromisso da instituição em receber os estudantes 

com deficiência, pois a presença deles está sendo frequente nos bancos escolares no Ensino 

Superior. 



87 

 

Os outros depoimentos a seguir ilustram esta realidade da presença de estudantes com 

deficiência no Ensino Superior e em outro nível de ensino, visto que um dos docentes 

entrevistados aponta uma experiência efetivada com esse alunado no Ensino Fundamental: 

 

 Não, eu já trabalhei em outra universidade, na [...] e lá também trabalhei 
com alunos que tinham deficiência, especialmente física. E a [...] tinha um 
trabalho voltado para esses alunos, logo que eu comecei, no final dos anos 
80, então havia muitas dificuldades [...] teve problemas de relacionamento 
com os alunos, de não aceitação dos outros alunos e aí teve que fazer um 
trabalho com eles (Pedrodoc , informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 A minha primeira experiência foi em 2007 e a segunda, em 2008, com o 
mesmo tipo de deficiência (Veradoc, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

 Não. Quando eu ensinava o Ensino Fundamental eu tive a oportunidade de 
trabalhar com aluno com deficiência mental e também com um cego 
(Maradoc , informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Vê-se, portanto, que estes docentes passaram por experiências anteriores. Cabe, então, 

ressaltar que, de certa forma, os desafios enfrentados serviram como alicerces para a 

profissionalização destes docentes quando, na profissão, a implementação de ações 

preestabelecidas, para a atuação em sala de aula, cede lugar a estratégias orientadas por 

objetivos que levam em conta o trabalho pedagógico com a diversidade. Os profissionais 

confrontados que, previamente, passaram por outras situações, estavam, sobretudo, 

conscientes que os estudantes com deficiência faziam parte do grupo dos que tinham e 

continuam tendo direito ao acesso à educação. 

A partir deste entendimento é preciso pensar que a permanência desse alunado na 

instituição ainda depende do grau de conscientização dos gestores e de todas as pessoas que 

fazem a comunidade universitária “frente ao significado dos obstáculos e das atitudes 

decorrentes, para sua superação” (CARVALHO, 2003, p. 62). 

Seguindo este raciocínio é de fundamental importância ressaltar que a sociedade 

compreenda que os estudantes com deficiência no Ensino Superior vivenciam, na maioria das 

vezes, os mesmos problemas enfrentados por estudantes com deficiência em outros níveis de 

ensino, como o despreparo para lidar com eles e a indiferença por parte da comunidade, além 

de discriminação, dentre outros problemas na vida acadêmica. 
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5.2 A VISÃO DA DEFICIÊNCIA PELOS ESTUDANTES E DOCENTES  

 

Os relatos dos entrevistados demonstraram o quanto ainda é presente a resistência em 

lidar com estudantes com deficiência quando o momento, no interior das instituições, ainda é 

de trabalhar pedagogicamente com o socialmente instituído. As categorias a seguir, tratam de 

como é vista a deficiência pelos estudantes e docentes participantes da pesquisa, a partir dos 

questionamentos: como é ser um estudante com deficiência na universidade, na visão dos 

próprios estudantes entrevistados; e, como é ter um estudante com deficiência em sala de aula, 

na visão dos docentes entrevistados. 

 

5.2.1 Ser uma pessoa com deficiência na universidade: na visão dos estudantes  

 

No conjunto pesquisado, a resposta foi quase que unânime ao expressarem que foi 

desafiante chegar à sala de aula e se deparar com tantas dificuldades. Ser estudante com 

deficiência na UFRN significa, para os estudantes pesquisados, uma situação corajosa e ao 

mesmo tempo angustiante, pois, para continuar freqüentando a instituição tinham que se 

adaptar a ela, mediante escassez de material didático, despreparo dos docentes, barreiras 

físicas e atitudinais encontradas. Os relatos abaixo evidenciam essas questões: 

A princípio foi muito difícil, essa necessidade da parte pedagógica, que eu 
não tinha material, como até hoje, eu não tenho. É insuficiente porque os 
professores eles estão sempre abertos a qualquer coisa, apesar de que eles 
não têm o jeito, não sabem como me ajudar, entende?  [...] a parte 
pedagógica, material pedagógico que nós não temos, que é escasso, então 
como é? É desafiante, é um desafio muito grande e precisa ter muita 
coragem (...) pra dar o passo (MariaDV, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

Ser um estudante, da universidade, com deficiência é árduo e difícil pelo 
seguinte motivo: os espaços eles não tem, não contribuem pra isso. Primeiro, 
é árduo porque para você conseguir o seu material você encontra 
dificuldades tremendas, até porque na biblioteca não existe material 
concernente ao curso que nós fazemos. Então, é uma angústia para nós 
termos que estudar e, muitas vezes, guardar tudo na mente, lembrar do que a 
professora disse em sala de aula, sentar, chegar em casa fazer aquilo do que 
se lembrou, não tem, citar o texto é difícil, muitas vezes assim, ... essa 
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relação de nós com os textos, do deficiente com o texto causa angústia [...] ( 
EnoqueDV, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Não é fácil ser uma pessoa com deficiência na universidade, porque as 
pessoas olham diferente e a gente encontra dificuldade de se adaptar ao 
ambiente, inclusive dificuldades de locomoção não só dentro da UFRN, mas 
em todo canto. [...]. Se você ficar com medo e não for atrás das coisas nada 
vai dar certo, se você não procurar você não vai conseguir nada, não chega 
ninguém perguntando o que você tem, como é que a gente pode ajudar, 
quem tem que ir atrás é você (SofiaDVBV, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

Tem aqueles problemas do acesso físico da universidade, que são as 
barreiras arquitetônicas (JoséDF, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

Para mim é normal, mas têm muitas dificuldades, a questão da estrutura 
física da universidade, a questão de subir escada, descer escada, a questão 
das rampas, elas não estão adaptadas, as escadas sem corrimão, esse é o meu 
grande problema [...]. Para eu vir para cá eu tenho que descer uma escadaria 
pra chegar à parada, só que essa escadaria ela não tem corrimão, aí eu 
sempre tenho que seguir alguém, ou sigo alguém na parada e a pessoa sobe, 
só que eu não consigo descer sozinha. E vou com mamãe, eu vou com ela 
pra universidade, vou e volto que não posso só, como não ando sozinha. 
Então, eu tenho que pedir sempre a alguém pra ser meu apoio na mão direita, 
às vezes ela fica me esperando, às vezes fica em casa, mas por opção dela, 
quando preciso de ajuda eu peço a alguém, procuro me virar (RuthDF, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 Sinceramente, a pior coisa do mundo. Eu não vou dizer pra você que eu 
estou contente em ser estudante da universidade, [...] eu já falei, é um 
martírio! Um sofrimento tem muitas barreiras, primeiro: eu tenho que me 
movimentar dentro da faculdade com transporte adaptado, motorizado, por 
assim dizer; segundo, cadeira de rodas aqui não adianta, não, você tem que 
ter um acompanhante. Como vou ter um acompanhante se eu, a minha 
condição financeira já é baixa? E a faculdade não vai fornecer nunca. Aqui? 
Não, aqui não, não fornece não. Então minha permanência está sendo muito 
complicada, muito complicada. Demais. (AndréDF, informação verbal 
concedida à entrevistadora).  

 

Na minha opinião, eu acho normal, só que tem as barreiras que a gente 
encontra lá na universidade e tem as dificuldades, como aquela rampa, que 
ela é muito inclinada, tem gente que anda de muleta, não tem condições de 
subir, tem que rodear o bloco todinho pra poder ir pra outro bloco (DeiseDF, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 
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A princípio, o que me deixa mais desestruturado é o preconceito que deixa a 
gente desanimado. Quer investir na prova, está na UFRN? É por que tem 
força de vontade, plano de vida, não é? Porque a gente se sente muito 
isolado. Quando a gente não se isola a gente se sente isolado. Os alunos, a 
principio, querem conversar, mas depois, eles querem se afastar, ou 
aparentam que querem se afastar (PedroDA, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

A análise de documentos da UFRN revelou que faz parte de sua política de inserção 

social e educacional desenvolver um conjunto de ações que possibilitem o acesso e a 

permanência de todos os estudantes. Para tanto, implementará uma política de inclusão 

articulada aos diversos segmentos acadêmicos e de infraestrutura da instituição, 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 1999b; 2007a; 2007b). 

Cabe, aqui, verificarmos se as ações empreendidas permitiram, efetivamente, a 

permanência bem sucedida nos espaços acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão, dos 

estudantes focalizados, visto que, após conseguirem o acesso ao curso, se depararam com as 

barreiras físicas e sociais existentes no espaço acadêmico, acima citadas, de forma a 

representar uma inserção no espaço acadêmico fortemente marcada por dificuldades frente a 

uma estrutura deficitária, como as relatadas.  

Isto é elucidativo para compreendermos que, pelo fato da condição de ser um 

estudante com alguma limitação física, visual, auditiva, entre outras, a participação na vida 

acadêmica ficava na dependência do estudante adaptar-se aos serviços oferecidos pela 

universidade, como um pré-requisito para seu desenvolvimento e assim poderem fazer parte 

da mesma. Uma inserção “pura e simples”, dialogando com Sassaki (2005), quando discute 

sobre o paradigma da integração38.  

A inserção dos estudantes com deficiência no universo que os fazia ser estudantes 

universitários, portanto, ocorria com pouco apoio para eles chegarem aos ambientes físicos e 

sociais que necessitavam frequentar, como se a responsabilidade de aprendizagem fosse 

somente deles, contraditório à idéia de que a aprendizagem faz parte de um processo “[...] 

repartido, interativo e de responsabilidade mútua do professor e do aluno” (RODRIGUES, 

2004, p.3), bem como da própria instituição como um todo. 

 

 
38 Numa perspectiva histórica o paradigma da integração tem como característica a prática do estudante adaptar   
sua necessidade ao meio educacional. Esta é uma questão amplamente discutida por Carvalho, 2003; 2005, 
Valdés, 2006; Sassaki, 2005; 1997, e outros autores. 
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Cabe aqui comentar, portanto, que, mudança nesta perspectiva, envolve também outras 

pessoas do contexto universitário e um conjunto de ações em nível de sistema de ensino, a fim 

de acontecer realmente uma educação para todos. Sua efetivação, portanto, não vai depender 

da proximidade física dos estudantes com deficiência com os demais, ou do fato destes 

estarem usufruindo dos mesmos recursos educacionais disponíveis, depende, pois, da 

incondicionalidade de alguns estudantes à classe comum e da ausência do princípio de 

adaptação dos estudantes ao molde da instituição, que espera que a ela estes se adaptem. 

Contribuem para contornar essas considerações os desafios apontados a partir dos 

relatos de Laura e Jade, ambas com deficiência física: 

 

É bem complicado. Dificuldade de acesso, assim (...), em termos de estrutura 
da universidade é muito ruim. Assim (...) pra ir de casa pra universidade, pra 
mim seria impossível se minha família não tivesse o meio de transporte 
próprio e, a questão dos próprios prédios da instituição, (...) tem poucos com 
adaptações corretas, tem assim (...) remendos, tentativas de adaptações e há 
demora muito grande, quando alguém se propõe a fazer alguma coisa (...), 
fora as calçadas, por exemplo, para eu ir do meu Setor (Setor II) para o 
Centro de Convivência é praticamente impossível. Tem que ir com muita 
dificuldade. Se eu tivesse necessidade, por exemplo, de ir ao restaurante 
universitário também, seria impossível pra eu ir. (LauraDF, informação verbal 
concedida à entrevistadora).  

 

Nossa, gente, é difícil porque não tem acesso. Por exemplo, um professor 
nosso de Contábeis fez um projeto com os alunos e pediu pra gente ir lá, eu 
fui, quando eu cheguei tinha uma rampa e tinha um batente antes da rampa, 
lá no CCSA. Ainda bem que eu fui com umas colegas, elas me passaram por 
cima desse batente. Cada canto que eu passava tinha um batente, quer dizer, 
a rampa não tinha finalidade nenhuma; como é que tem uma rampa e um 
batente? Ali no Bloco G, por ali. Outra vez eu fui fazer uma prova no CCSA, 
naquele anexo novo que fizeram, eu não podia ir só porque tinha batente 
para passar por um jardim cheio de areia e tinha outro batente pra chegar 
nesse anexo (JadeDF , informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 A forma como se apresenta a Universidade, para estas estudantes com deficiência 

física, fazem- nos perceber o quanto esta apresenta dificuldades para o pleno desenvolvimento 

acadêmico e social delas. Identificamos, portanto, que as condições de acessibilidade são 

insatisfatórias e constituem- se em barreiras, que limitam a participação efetiva na academia.  

 Ao rever estas falas não poderíamos deixar de ressaltar que é prática inerente ao 

ensino universitário a aproximação dos estudantes com o conhecimento científico e o 

processo de aptidão para formular e resolver problemas relacionados a determinadas temáticas 
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de interesse coletivo, por meio da participação efetiva em ações de pesquisa e extensão. 

Portanto, cabe ao estudante universitário a sua inserção em projetos de pesquisa e em 

atividades de extensão. No entanto, este aspecto altamente significativo para a formação 

parece se ocultar quando o assunto é estudante com alguma limitação, própria de alguma 

deficiência, principalmente quando estes enfrentam dificuldades em sua vida acadêmica, 

conforme os relatos. Pensamos, pois que, estes, como parte natural do grupo, não deveriam 

deixar de ter as oportunidades.  

Para melhor explicarmos a análise apresentada, tomamos como referência o documento 

que trata dos indicadores institucionais da UFRN, no qual consta a existência de 2.531 bolsas 

de estudo oferecidas pela UFRN durante os anos 2008 e 2009, assim distribuídas: 123 bolsas 

do Programa de Educação Tutorial- PET; 363 de extensão; 272 de monitoria, 377 de iniciação 

científica PIBIC/CNPQ, 180 de iniciação científica PROPESQ/UFRN; 160 de iniciação 

científica ANP/CNPq Balcão e outras; 645 de auxílio estágio e 411 de apoio técnico 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008a). 

Vejamos, portanto, que a UFRN conta com mais de 2.500 bolsas destinadas à promoção 

do desenvolvimento de ações que se integram ao ensino. Além destas consta, no mesmo 

documento, mais 1.392 bolsas destinadas a projetos de pesquisa. No entanto, constata-se em 

nossos achados que, no universo de doze estudantes com deficiência, apenas dois mantinham 

atividade de pesquisa no âmbito da graduação: 

 

 Entrei agora no PET, foi o primeiro que eu fiz. Antes, não (LauraDF,   
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 Participo, sou bolsista da universidade, da base de pesquisa (Ruth DF,   
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Vimos, portanto, que os estudantes com deficiência demonstram que possuem 

qualidades intelectuais quando participaram do processo seletivo e alcançaram o acesso ao 

curso, mas necessitavam de grande esforço para desenvolver suas atividades de pesquisa e 

aprendizado. Isto exigia que efetuassem grande esforço, em virtude de encontrarem nas 

dependências da UFRN: ambientes restritivos, práticas discriminatórias, inacessibilidade 
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física e comunicacional, prática de desenvolvimento escolar de forma homogênea e 

modificações na estrutura inadequadas às suas reais necessidades. 

Estas e outras situações formavam o cotidiano de vida dos entrevistados, tanto no 

ambiente universitário como no seu entorno, as quais foram registradas por meio de 

fotografias e relato verbal, durante as observações livres empreendidas.  

As imagens e os relatos, contextualizados pelos estudantes com deficiência 

participantes, são pontuados abaixo: 

 

-É cair constantemente nas calçadas irregulares (SofiaDVBV, informação 
verbal concedida à entrevistadora).  
 

 

Figura4 - Calçada  que dá acesso ao Setor II (CCHLA). 

 

 

-É utilizar um banheiro que parece um depósito de material de limpeza 
(JaderDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

                                                                  
Figura 5 - Banheiro feminino da Escola de Enfermagem. 
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-É sofrer tendo que subir e descer a escada que dá acesso à parada de ônibus, 
sem nenhuma condição (RuthDF,  informação verbal concedida à 
entrevistadora). 
 

 
Figura6 - Acesso à parada do transporte coletivo saindo do Setor II (CCHLA).    

                   

-É assistir as aulas numa carteira que não é adaptada (LauraDF, informação 
verbal concedida à entrevistadora).  
 

 

Figura 7 - Estudante com deficiência física na sala de aula do Setor II  (CCHLA) 

-É não poder utilizar o banheiro porque a porta é mal projetada (LauraDF,   
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 

Figura 8 - Banheiro feminino do Setor II (CCHLA). 
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-É entrar na biblioteca e se esbarrar com uma parede imprópria para a 
comunicação (AndréDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 
 

                      

Figura 9 - Estudante com deficiência física na biblioteca (CERES- Caicó). 

 -É ter que descer a rampa do setor II enfrentando os obstáculos que nela 
existem (LauraDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 

Figura10 - Usuária de cadeiras de rodas descendo a rampa de acesso ao Setor II (CCHLA). 

 

-É precisar de ajuda para descer a rampa do setor II (RuthDF, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 
 

 
Figura 11 - Usuária de bengala descendo a rampa que dá acesso às salas de aula do  Setor    II  

(CCHLA). 
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-É ficar na sala de aula enquanto a turma está no Aranhão assistindo ao filme 
(AndréDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Figura 12 - Auditório Aranhão ( CERES-Caicó). 

 

- É ter que pedir ajuda para se locomover na Universidade (AndréDF,   
informação verbal concedida à entrevistadora). 

                  
         Figura 13 -  Estudante com deficiência física subindo  rampa (CERES-Caicó). 

 

-É não poder usar a plataforma de acessibilidade, pois quando não está 
quebrada a chave de acesso fica distante (LauraDF, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

                     
Figura 14 - Plataforma de acessibilidade do setor II – CCHLA 
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-É passar por espaços físicos não adaptados, sendo angustiante até para 
chegar às salas de aula (EnoqueDVC, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

                                                    
Figura 15 - Porta de entrada e saída e passarela do CCSA 

 

- É lidar com o desconhecimento das pessoas sobre as diferenças, sobre o 
que um deficiente visual precisa, causando constrangimentos (SofiaDVBV,   
informação verbal concedida à entrevistadora). 

                     
Figura 16 - Estudante com baixa visão lendo um texto 

 

Vimos, por conseguinte, que sentimentos de angústia, solidão, impossibilidade, e 

decepção foram marcantes na representação de ser um estudante com deficiência na UFRN. 

Estes sentimentos vivenciados e interpretados, no dizer dos estudantes entrevistados, foram 

suficientes para observarmos, na universidade, os obstáculos que contribuem para dificultar 

ou mesmo impedir uma participação mais ativa desse alunado em sua vida acadêmica. 

 Evidentemente, todos nós sabemos que uma universidade inclusiva39 não surge de um   

 
39 Este desafio da universidade, em ser inclusiva, está conferido no fato de que toda pessoa tem direito à 
educação. Sendo a educação “um elemento constitutivo da pessoa” (PNE, 2000), a universidade deve estar 
presente na vida da pessoa como meio de desenvolvimento e realização pessoal. Entretanto, é um espaço para 
poucos privilegiados. Magalhães (2006) mostra que se soma ao acesso restrito “o fato das possibilidades serem 
diretamente proporcionais a origem social e condições sócioeconômicas dos alunos” (MAGALHÃES, 2006, p. 
39). 
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dia para o outro, trata-se de um processo que nunca está finalizado. No entanto, num contexto 

de contemporaneidade e de documentos reguladores, pareceu-nos que as ações ocorridas na 

UFRN pouco impulsionaram novas medidas com vistas ao estudante com deficiência usufruir 

de uma inclusão educacional, como direito. 

Mazzotta (1996), enfatizando o consenso social, nos diz que este processo está 

fundamentado em idéias pessimistas sobre as pessoas com deficiência, como uma implicação 

para a omissão da sociedade em relação às necessidades específicas destas pessoas. 

Constatamos esta omissão frente às necessidades específicas das pessoas na fala de 

Caio, estudante com deficiência auditiva, porém oralizado. Este ressaltou que ser estudante 

com deficiência na UFRN, apesar do auxílio do AASI40, foi e continuava sendo conviver com 

dificuldades relacionadas à ausência de leitura labial com o interlocutor, e o barulho 

produzido pelos colegas, que acabava interferindo na compreensão das aulas. 

Mello (2001) contribui com depoimento para a análise dessa questão, declarando que 

surdos oralizados possuem necessidades comunicacionais distintas das dos outros surdos. Este 

aspecto é importante por nos fazer entender que, apesar da perda auditiva de Caio 

aparentemente ser superada pelo aparelho auditivo e ele conseguir se comunicar com a classe 

utilizando a fala, a sua presença física não garantia que estivesse aprendendo e participando 

de todas as atividades. 

As constatações apresentadas sobre o que representa ser estudante com deficiência na 

universidade foram fundamentais para identificarmos as reais situações vivenciadas, dentre as 

quais a do distanciamento do direito de usufruir das oportunidades, e de todas as condições 

que deveriam ser postas à disposição de toda a comunidade universitária, como direito social. 

 

5.2.2  Ter um estudante com deficiência na universidade na visão dos docentes 

 

 Vimos que ser um estudante com deficiência na universidade tinha uma representação 

que envolvia sentimentos que iam desde a solidão até o enfrentamento de barreiras diversas, 

para que a instituição provesse a quebra de barreiras arquitetônicas, atitudinais e de 

aprendizagem. Tê-los, para os docentes entrevistados, representava uma necessidade de 

participar de um programa de preparação pedagógica para oportunizar a estes estudantes um  

 

40Aparelho de Amplificação Sonora Individual. 
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ensino de qualidade. Relatos como “é ser desafiador”, “é ter consciência da necessidade de ter 

outra postura” e “não é simples”, entre outros, demonstraram alguns significados vivenciados. 

  

Na verdade, o que altera é mais você ter a consciência de que tem alunos que 
talvez você necessite de ter outra postura. Isso, em relação aos alunos com 
deficiência física não chega a mudar muito. Quer dizer, só altera muito 
quando você tem alunos com necessidades, que você sabe que tem outros 
problemas, aí você altera.  Quando você toma conhecimento, você tende a 
ter uma postura maior de compreensão ou de tentar acompanhar, de tentar 
também procurar fazer com que o restante da turma tenha, também, uma 
atitude de respeito e de não exclusão desses alunos (Pedrodoc, informação 
verbal concedida à entrevistadora).  

 

 Para mim, foi um desafio bastante grande, pois me colocava a necessidade 
de buscar soluções para uma das exigências básicas da formação 
universitária, que começa pela compreensão e interpretação de textos 
científicos. A leitura e a escrita de textos acadêmicos, como práticas de 
rotina, são indispensáveis, uma vez que delas dependem o debate em sala de 
aula e a problematização dos conteúdos. Isso exige leitura e releituras dos 
textos selecionados para o curso. Então, me deparar com uma situação na 
qual o aluno pode não ter acesso aos textos por uma questão que ultrapassa 
sua vontade de ler e que as condições encontradas na universidade poderiam 
reduzir suas chances de formação, isso me preocupou muito (Veradoc,  
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Olhe, eu encaro, eu sempre encarei com muita naturalidade, embora no 
princípio com certa apreensão pelo desconhecimento que a gente tinha em 
relação ao trabalho junto a esse alunado (Maradoc, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

 

As diferentes formas de vivenciar a relação pedagógica com estudantes com 

deficiência em sala de aula, expressas nestas falas, apontam para um despreparo por parte dos 

docentes para lidar com as necessidades educacionais especiais dos mesmos. Embora as falas 

apresentassem indícios que foi uma situação natural, na relação docente/estudante houve um 

predomínio da preocupação do que fazer com o desconhecido. Observamos que os docentes 

Pedro, Vera e Mara, que já haviam passado por outra(s) experiência(s) com estudantes com 

deficiência, revelaram que não foi uma missão impossível, mas foi um “desafio”, “um querer 

saber mais a respeito”, visto que havia a dificuldade de trabalhar pedagogicamente com esse 

alunado, “pensar e fazer” com que os outros estudantes desenvolvessem uma atitude de 

respeito.  
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Nesse sentido, Jesus (2006) nos diz que “[...] pesquisas recentes, como as de 

Figueiredo (2002), Mantoan (2002), D’Oliveira (2004), Capellini (2004) evidenciam que os 

professores manifestam ter dificuldades em trabalhar com alunos com algum tipo de 

deficiência” (JESUS, 2006, p. 97). Para Rodrigues (2004) muitos dos cursos de formação de 

professores não desenvolvem conhecimentos específicos da área das necessidades 

educacionais especiais, ou até mesmo o omitem. O autor alerta que, quando não se trata de 

omissão, acabamos por encontrar uma formação distorcida, que causa efeito contrário ao 

verdadeiro sentido de inclusão e, neste contexto, ao futuro docente é proporcionado 

fundamento para sua dificuldade em aceitar estudantes com algum tipo de deficiência em sala 

de aula, e o que é pior, fica o conhecimento vazio de que todos os casos que estes 

encontrarem em sua trajetória de docente apresentam características semelhantes. 

Entre outros aspectos, trabalhar com a diversidade humana foi um dos pontos que nos 

chamou a atenção. E para que esta possa estar presente na educação escolar merece destaque 

o trabalho do docente, visto que, “[...] no meio de suas contradições, dúvidas, avanços, medos, 

disponibilidades, ansiedades, acolhimentos e possibilidades, assumem os alunos em suas salas 

de aula” (JESUS, 2008, p. 77). A docente Mara complementou sua fala nos dizendo: 

 

 [...] o fato de eu ser uma pessoa que sempre gostei de valorizar o meu 
aluno, enquanto sujeito aprendente, como uma pessoa que é capaz de 
aprender independente da condição em que ela se encontre, então eu pedi 
ajuda no princípio, corri atrás pra ler algum livro que me desse uma maior 
segurança. Na verdade, era o que eu precisava, e eu aprendi no decorrer do 
trabalho que essa aprendizagem se dá no processo mesmo, e que eu, 
enquanto educadora, tenho bases pedagógicas que sustentam todo o meu 
trabalho com qualquer tipo de pessoa, em qualquer condição em que ela 
esteja (MaraDOC,   informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Houve, na interação, o confronto de formas desiguais de pensamento que a levou a 

buscar novos conhecimentos que faziam do reconhecimento da diversidade estratégia para 

uma nova aprendizagem, concebendo todo e qualquer estudante por inteiro.  

Mantendo o entendimento de que os docentes não ficam preparados somente no nível 

de formação inicial, analisamos, diante da fala da docente Isis, a seguir, que ela poderia estar 

privilegiando em sua prática pedagógica, uma concepção estática do processo de ensino–

aprendizagem, na qual prevalece uma metodologia de ensino universal, que ainda é 

encontrada em nossa época, na sociedade: 
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Na verdade eu não posso dizer como é ter um estudante com deficiência na 
sala de aula porque eu não percebi que tinha um aluno com deficiência 
auditiva, porém, acredito que um aluno com algum tipo de deficiência 
auditiva ou visual deverá ter uma assistência ou atenção maior por parte do 
professor (Isisdoc, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Essa condição efetiva, a nosso ver, promoveria a inclusão no instante em que o 

discurso apresentado não tivesse conotação de negação da diversidade em sala de aula. 

Pensamos o que seria necessário, como apoio pedagógico especifico a esta docente, visto que 

a prática não foi suficiente para dar atenção maior ao estudante com deficiência no processo 

ensino aprendizagem.  

Assim ressaltamos que a continuidade da formação do docente é essencial ao processo 

de inclusão, em virtude de precisar, constantemente, de refletir sobre sua prática, para 

aprimorar o ensino oferecido em sala de aula.  

 Demonstrando a mesma preocupação, outros autores enfocam seus estudos sobre a 

importância de formação continuada de docentes na área da educação especial na perspectiva 

da educação inclusiva. Martins, Mosca e Oliveira (2009), tomando como base a formação em 

LIBRAS, pelas vias da Educação a Distância-EaD41, adicionam ao debate de formação 

continuada que os docentes buscam investimento em sua formação de modo a rever, de forma 

crítica, as possibilidades e auxílios para a prática cotidiana, “[...] além do favorecimento do 

seu contato com novos materiais, teorias e métodos para a criação de redes de aprendizagem” 

(MARTINS, MOSCA; OLIVEIRA, 2009, p. 2).  

 É na perspectiva de uma formação centrada na escola que, em seus estudos, Dueck e 

Martins (2009) afirmam que uma formação continuada dessa maneira “[...] surge como uma 

possibilidade na aprendizagem do adulto professor, concebido como um ser experiente, 

detentor de um conjunto de saberes que podem ser mobilizados, adaptados e transformados no 

contexto da prática” (DUECK; MARTINS, 2009, p. 2).  

 

 

 

 
41Martins, Mosca e Oliveira (2009) tomam as contribuições de Leite (2003); Valente et al. (2003); Correa (2007) 
e Moore; Kearsley (2007) para nos dizer que a modalidade de ensino a distância – EaD tem se consolidado 
como um importante meio de investimento na formação continuada, porque constitui a possibilidade de 
proporcionar um espaço para a formação desses profissionais, sem a necessidade de retirá-los do espaço 
escolar (MARTINS; MOSCA; OLIVEIRA, 2009, p. 1). 
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 A formação continuada como um dos caminhos possíveis no combate às 

desigualdades sociais também está presente na pesquisa de Silva (2009), realizada em 2008, 

no município de Caicó/ estado do Rio Grande do Norte. Ao aplicar 220 questionários com 

docentes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da única 

escola especializada existente no município, a pesquisadora considera que deve existir a  

 

[...] constituição de espaços de formação nos contextos escolares, que 
oportunizem aos educadores a formação de uma consciência política, que, 
por sua vez, implica na aquisição da consciência histórica, da compreensão 
da realidade, da aceitação das diferenças e do reconhecimento da 
importância das mesmas para todos no processo da evolução humana e 
social” (SILVA, 2009, p. 8). 
 

 Assim, muitos educadores, quando não efetivam uma formação continuada, acabam 

por ficarem distantes do alunado e descompromissados com a prática pedagógica a ser 

empreendida em sala de aula, muitas vezes agindo de maneira equivocada diante do estudante 

com deficiência. Tomemos como exemplo o desabafo de Pedro: “[...] é muito difícil, a gente 

tenta conviver com os docentes desta universidade, mas alguns se acham e vivem de salto alto 

(PedroDA, informação verbal concedida à entrevistadora).  

 Quando a docente Luma relatou: “[...] eu não tive problema de me sentir diferente com 

esse estudante em sala de aula”, “eles eram pessoas interessadas”, “mas, o fato da gente saber 

que tem um estudante com deficiência acho que muda bastante, não é simples, você tem que 

se desdobrar, você tem que entender e chegar perto, sem chegar perto não vai, não consegue 

andar”, são apontados fatores preponderantes de construção de condições para o sucesso do 

estudante na universidade, atentando para requerer mudanças na cultura pedagógica 

universitária. 

 É possível perceber que as falas, em torno da visão da deficiência no contexto do 

estudo, orientaram esforços de verificar interferências no processo de mobilização dos 

docentes e estudantes na adoção de práticas inclusivas. Como se constituía a deficiência em 

sala de aula, portanto, nos fez comprovar a existência de visões e dificuldades presentes no 

cotidiano universitário estudado e na relevância da desmistificação que deficiência tem a ver 

com incapacidade. 

 Para a sociedade, segundo Amaral (1994), o diferente torna-se trabalhoso à medida 

que é necessário voltar-se para as necessidades e ritmos específicos, portanto, trabalhar com o 

diferente é mais trabalhoso porque não oferece tanta facilidade como, historicamente, vem 

sendo oferecida pela homogeneidade. Esta mesma autora bem enfatiza que: 
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Há um indivíduo (seja ele a pessoa portadora de deficiência, o parente, o 
profissional, o vizinho) que tem emoções, que pensa que está imerso num 
meio social. Há um grupo (seja ele familiar, multidisciplinar ou comunitário) 
que vivencia emoções, pensamentos e que constitui uma ou mais redes 
sociais. Há uma sociedade que vive (através dos indivíduos e grupos que a 
concretizem) experiências emocionais, racionais e interacionais. Há 
interrelação entre esses protagonistas e suas vivências psico-sociais 
(AMARAL, 1994, p. 10).  
 

Nessa perspectiva, as marcas da deficiência podem ser analisadas não somente por sua 

materialidade ou condição social, mas, principalmente na maneira como a sociedade 

“incorpora e encaixa essas diferenças em seus padrões de normalidade” (DALLABRIDA, 

2008, p. 253). 

E, nessa absorção perpassa o valor negativo atribuído à condição existencial da 

identidade da pessoa com deficiência, que Goffman (1988) toma como conceito para o termo 

estigma. Nesse sentido, esse valor pode ser visto tanto na representação da deficiência em 

uma posição específica, tratada anteriormente, quanto na complexidade das relações 

interpessoais ocorridas no entorno do estudante com deficiência. 

Diante disso, parafraseando Melo (2008b), para se compreender o valor depreciativo do 

estigma, precisamos pensar e atentar para a maneira como interagimos e nos relacionamos 

com o educando, pois o “[...] estigma pode impedir que o vejamos em sua totalidade e, pior 

ainda, reforçar a discriminação, os preconceitos e as idéias negativas sobre as pessoas com 

deficiência” (MELO, 2008b, p. 30). 

Cabe aqui, então, as palavras de Carvalho (1999) quando explicita que, “[...] em cada 

sala os alunos representam uma fonte rica de experiências, de inspiração, de desafio e de 

apoio que, se for utilizada, pode contribuir com uma imensa energia adicional às tarefas e 

atividades em curso” (CARVALHO, 1999, p. 62). 

Diante disso, é possível verificar que a sala de aula e todos os espaços do ambiente 

universitário não podem se constituir num espaço de exclusão social e educacional, ao 

contrário, deve representar um espaço de interação e boa convivência, propiciando a todos os 

seus integrantes sua livre utilização. 

Assim, abre-se um espaço para investigação científica abordando a influência da 

interação entre as pessoas, como aspecto fundamental para a aprendizagem dos aspectos 

afetivos no processo de aprendizagem. Vygotsky (1994), ao destacar a importância das 

interações sociais, traz a idéia que a construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso 

processo de interação entre as pessoas. 
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5.3 AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

 Os estabelecimentos de vínculos entre os estudantes e seus docentes compreendem as 

relações interpessoais entendidas, portanto, como o acontecimento de encontros, de trocas de 

experiências, de discussões entre estudantes e docentes em sala de aula ou em outros espaços 

da instituição de ensino. Nestas interações surgem necessidades de carinho e ajuda, enfim, de 

relações afetivas, que também podem se efetivar de forma antagônica, quando surgem os 

conflitos (ALMEIDA, 1999).  

 Nesta perspectiva, a acessibilidade no ambiente universitário não deve ser 

caracterizada por um conjunto de normas e leis, e, sim, por um processo interativo em que 

prevaleça a construção de relações interpessoais, feita por todos os membros da comunidade. 

Como os interlocutores da pesquisa vivenciavam as situações intercomunicativas e se estas 

situações contribuíam para o processo interativo e para tornar melhor e mais equilibrada as 

diferenças se tornaram questionamentos relevantes, que iremos abordar nesta categoria de 

análise. Para tanto, abrimos espaço para investigar como se apresentavam as relações 

interpessoais entre os entrevistados na UFRN. Para os estudantes com deficiência foi 

questionado: Como é a sua relação com os colegas? E com os docentes? No que se referiram 

aos docentes, estes responderam às seguintes questões: Como é a relação dos estudantes com 

deficiência com os colegas? E como é a sua relação com estes estudantes?  

 

5.3.1 Estudante com deficiência 

 

A maioria dos entrevistados expressou que a relação com os colegas era normal, sem 

problemas, pois sempre se ofereciam para ajudar, encontrando apoio, consideração e respeito 

às suas diferenças: 

 

É normal, eu não tenho dificuldade para me relacionar com os colegas, todos 
os meus colegas estão dispostos a me ajudar e até mesmo no outro curso, 
eles não sabiam como fazer para me ajudar, mas procuravam de alguma 
forma me auxiliar nas atividades (MariaDVC, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 
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Tem sido uma relação eu digo assim boa, boa porque muitas coisas lá dentro 
eu dependo deles, eles tem me dado essa ajuda, até para me locomover 
dentro da universidade, chegar às salas, sair da universidade, para ler um 
texto que o professor dá em sala de aula (EnoqueDVC, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

 

O jovem, ele é muito fechado pra diferença, e foi o contrário do que eu 
imaginava. Eu encontrei uma turma muito boa, eu fiz amigos aqui dentro, eu 
não enfrento problema nenhum com as pessoas aqui de dentro, com os 
alunos, com o pessoal da cantina, com o pessoal da limpeza, com o pessoal 
da supervisão, com a secretaria (SofiaDVBV, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

Natural. Relação de respeito, natural como dos outros colegas sem 
deficiência (JoséDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 É um relacionamento normal, fiz grandes amigos na minha sala e considero 
a aceitação muito boa, não tenho nada a dizer, pelo menos que eu tenho 
percebido, nenhum tipo de preconceito, nenhuma diferenciação, às vezes 
eles até me esquecem (LauraDF, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

É ótima minha relação com os colegas, sempre procurei em toda a minha 
vida me mostrar, ser uma pessoa normal apesar de uma deficiência física, 
uma pessoa que procura estar com eles e ser como eles (RuthDF, informação 
verbal concedida à entrevistadora). 

 

Excelente brincadeira normal como todo mundo tem, me tratam normal, não 
tem isso que ela é de cadeiras não, eles não me vêem como deficiente 
(JadeDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 Ótima, perfeita, não tem discriminação, não tem preconceito de ninguém. 
Normal (DeiseDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 Tais relatos indicam que havia afinidades entre os estudantes, estando presentes a 

aceitação, a ajuda e a colaboração. Como ressaltam Stainback e Stainback (1999), por meio 

do envolvimento e de sugestões dos colegas os estudantes com deficiência podem sentir-se 

mais seguros e bem mais sucedidos nas atividades escolares.   

 O estudo de Mazzoni (2003) sobre a incidência dos fatores ambientais nas atividades e 

participação de alunos com limitações oriundas de deficiências, no ambiente universitário e 
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seu entorno, corrobora com a observação que as relações de amizade são construídas partindo 

das afinidades e identificações, e quando superadas as primeiras dificuldades associadas à 

deficiência, a convivência acaba sendo menos conflituosa.                                                                               

De forma bastante transparente um entrevistado manifestou a situação real, descrevendo o 

empenho dos colegas para o enfrentamento dos obstáculos, revelando o oposto em relação à 

Universidade. 

 

A melhor possível, enquanto que a instituição nunca dá atenção pra mim 
como pessoa com deficiência, pelas minhas limitações, com os meus colegas 
era o contrário, [...] tem um batente e agora? Porque muitas vezes eu era 
obrigado a assistir aula no Aranhão, porque senão eu perdia, não é? Aí, os 
colegas me colocavam no braço e me levavam e tivemos uma relação muito 
boa (AndréDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

A generosidade dos colegas é evidenciada nos relatos dos docentes quando foi 
perguntado sobre qual a relação do estudante com deficiência com os colegas: 

 

 Então, tem um ou outro colega que assume esse papel, que assume essa 
função, ficam mais sensibilizados, se envolvem (PedroDOC, informação 
verbal concedida à entrevistadora). 

 

Sem nenhum problema, se relacionam muito bem, tem o respeito e o cuidado 
dos colegas. (MaraDOC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

No ponto de vista de um entrevistado, o fato de ter deficiência faz com que tenha 

poucas amizades, visto que, durante as atividades de sala, esta situação leva-o a interagir 

pouco. 

 

Com relação à amizade, tenho pouca.  Quando tem uma atividade, um 
trabalho em grupo, não gosto muito porque eu não tenho como estar 
escutando o que as pessoas estão falando (CaioDA, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

 

Situação em que a deficiência é vista de maneira fragmentada é a do entrevistado que 

tem o mesmo tipo de deficiência e acusa, em sua fala, a ausência de paciência dos colegas: 
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Teve um período que eu fiquei sem usar aparelho... aí, quando eles sabem 
dizem: - rapaz, usa o aparelho, ninguém vai ficar gritando, não é? Aí o 
pessoal fica constrangido por causa disso, mas quando eutou com o aparelho 
é normal (PedroDA, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Esta fala nos faz relembrar os ensinamentos de Ribas (2007, p. 115), quando nos diz 

que “[...] olhar para as pessoas com deficiência e enxergar apenas a deficiência é ter a 

deficiência de não enxergar a pessoa com todos os elementos que compõem a sua identidade”. 

No relato de um dos docentes fica claro que o processo educacional deste entrevistado é 

dificultado quando ele tem que se adaptar ao modelo educativo, este construído e direcionado 

aos estudantes ouvintes. 

 

Com relação a esse estudante, eu lembro, realmente, que ele tinha pouca 
interação com os outros colegas. Ele ficava meio isolado e eu achando que a 
questão dele era mais deficiência na base, na formação básica (IsisDOC, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Tão explícita de uma situação lastimável é a de um entrevistado que revela o modo 

como seus colegas se relacionavam com ele, denunciando um cenário de uma inclusão que diz 

respeito somente a alguns, visto que o olhar do outro recai sobre o pensamento equivocado de 

que algo está errado no sujeito que possui uma deficiência, esta tida como um problema. 

Resultante dessa leitura social, que é feita de sua deficiência, ao ocorrer um impedimento do 

desenvolvimento que, no contexto de luta por uma sociedade livre, no entender de Pires 

(2006a), continua viva a competitividade, característica da concepção mercantilista de 

educação. Esse estudioso da área de Educação Especial nos lembra que a instituição escolar, 

ao invés de cumprir a obrigação de responder às necessidades de todos os coletivos sociais, se 

fecha para os estudantes com necessidades educacionais especiais, assemelhando- se à 

empresa, que estabelece modos de gestão e organização visando à produção e ao consumo, a 

fim de atender o mercado competitivo do mundo capitalista. Para Carvalho (2008, p. 15): 

 

No caso de pessoas em situação de deficiência, certamente o contexto 
semiótico no qual se inscreve uma sala de aula produzirá enunciados sobre 
suas diferenças bem distintos daqueles que seriam produzidos num outro 
contexto como, por exemplo, uma indústria. Enquanto na sala de aula é a 
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aprendizagem do sujeito que servirá como “marcador” da diferença, na 
empresa serão outros “marcadores”, dentre os quais a produtividade.  

 

Tal abordagem também é ressaltada por essa mesma autora em relação à legislação  

brasileira quando nos diz que, com efeito, a nova LDB (9394/96) traz em seu texto sensível 

evolução em relação à educação de pessoas com deficiência, porém, o alunado continua como 

clientela da Educação Especial (CARVALHO, 2004). 

 

As minhas relações com meus colegas têm sido de maneira desigual. Pela 
minha parte eu tenho sido muito colega, mas eu estou notando certa falta de 
companheirismo deles, pelo fato de eu ser um aluno transferido, porque eles 
têm muito preconceito. Pra eu falar eu demoro um pouco, aí eles já levam 
como se eu fosse um deficiente mental, mas que eu preciso de um tempo 
maior pra formular minhas respostas (CarlosDF, informação verbal concedida 
à entrevistadora). 

 

Confrontamos com o ponto de vista do docente e percebemos que sua concepção a 

respeito da interação do estudante com deficiência e seus colegas é condizente com uma 

situação reveladora de uma realidade excludente. 

 

Eu acho que ainda existe pouca sensibilidade dos colegas, eu via muito esse 
estudante, que eu tive a experiência, muito só. Ele diz assim: os meninos não 
tem tido paciência, eles preferem aquela pessoa que é mais rápida. Ele sente 
que os colegas gostariam que ele falasse mais rápido, fosse mais ágil, 
principalmente pela deficiência física ele tem dificuldades de ter colegas 
(LumaDOC). 

 

Na visão de Oliveira (2004), a contribuição social da escola, no contexto da educação 

brasileira, não deve ficar restrita ao acesso do saber socialmente acumulado e, o campo de 

educação multicultural, que nos coloca diante da situação de exclusão e discriminação, frente 

às diferenças individuais e culturais das pessoas. 

Uma vez mais recorremos a Pires (2009), quando lança um olhar sobre a 

interculturalidade inclusiva e nos diz 
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É resultado de processos interativos e de encontros de diferenças. É, 
também, um instrumento de defesa das minorias e de suas reivindicações, 
assim como do reconhecimento de suas identidades. Talvez a questão mais 
fundamental do multiculturalismo sejam as diferenças. Estas, no longo 
percurso que as civilizações realizaram rumo à sua humanização, geralmente 
foram olhadas por seus aspectos negativos (PIRES, 2009, p. 1). 

 

 Os entrevistados manifestaram que, na relação com os colegas, encontram apoio e 

compreensão, entretanto, o mesmo não acontece com todos, haja vista alguns relatarem 

necessidade de vencer problemas que surgem nas relações interpessoais. 

 

5.3.2 Relação com os docentes 

 

No âmbito mais específico dos docentes, as observações e os relatos permitiram deduzir 

que nas relações interpessoais construídas em sala de aula e em outros espaços da academia, 

havia uma proximidade normal com os estudantes com deficiência. “Tenho um bom 

relacionamento com os professores”, “procuro ter a melhor relação possível”, “amigável, uma 

relação amigável”, “é uma relação de amizade mesmo”, “sempre foi boa” (informações 

concedidas à entrevistadora) são depoimentos que apontaram a proximidade física como uma 

forma de interação vivenciada com tranqüilidade diante das atividades. Reconheceram que a 

maioria dos docentes se aproximava deles, instaurando vivências sociais, como convite à 

inclusão. 

Por conseguinte, os pontos de vista pontuados por três dos estudantes pesquisados 

precisaram ser cuidadosamente analisados, pois poderiam resultar em baixa expectativa e 

insucesso escolar. 

 

Acho que deveria ser pré-requisito para um professor lecionar em uma 
universidade pública saber falar português fluentemente, pois até agora tive 
dois professores que falam de uma forma que é difícil de entender. Se pra 
um deficiente auditivo entender português já é difícil, imagine entender outra 
língua que não tenha fluência (CaioDA, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

Eu me dou bem com os professores, mas, às vezes, me assusta pela falta de 
material de estudo, que eu não tenho e fico constrangida por não estar em dia 
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e eu ter que ficar sempre pedindo desculpas. E isso cria uma barreira entre eu 
e eles, então é uma relação de desconfiança, talvez eles nem pensem dessa 
forma, mas é um sentimento que tem dentro de mim (MariaDVC, informação 
verbal concedida à entrevistadora). 

 

Hum (...) olha! Você quer que eu dê uma nota de um a dez? Então, eu vou 
responder só com uma nota, no geral merece um 4,0, desde que o silêncio 
seja a resposta (AndréDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Conforme assinalado, no primeiro discurso CaioDA coloca a importância de ser 

percebido em sua singularidade, que, devido à deficiência auditiva, depende das condições 

que as outras pessoas apresentam, para poder interpretar os modos subjetivos, durante os 

ensinamentos. 

O discurso de MariaDVC, ressalta a necessidade dos docentes perceberem que o fato de 

não dispor do material didático não depende exclusivamente dela, mas sim da instituição 

como um todo.Isto acaba interferindo no processo de consideração pelo outro. 

Embora não se possa atribuir significações mais explícitas podemos dizer que o ponto 

de vista do terceiro discurso embasa um sentimento conflituoso diante da diversidade. Em 

linhas gerais, podemos dizer que as experiências do entrevistado trazem em seu bojo 

vivências de marcas enfatizadas por Freire (1996, p. 96), “o professor autoritário, o professor 

licencioso, o professor competente, sério [...] o professor mal-amado, sempre com raiva do 

mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem 

deixar sua marca”. Percebemos, portanto, que este entrevistado passa a idéia que a perspectiva 

de inclusão que lhe é oferecida apresenta pouco relacionamento amigável com o corpo 

docente, uma inclusão conflituosa, como podemos destacar. 

 Almeida (1999) coloca que, na construção de vínculos, pode surgir o conflito e este 

exerce um importante papel na personalidade das pessoas. E desse modo, o professor, como 

parceiro responsável pela administração dos conflitos, revela-se como alguém potencialmente 

necessário na trajetória de delimitação do eu.  

 

5.3.3 Os docentes participantes e a relação interpessoal com o estudante  
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Foram coletados dados com relação à interação docente, que nos fez observar que não 

se mantinham muito próximos aos estudantes com deficiência. Parte dos docentes 

entrevistados tratou da relação com o estudante como uma forma de crescimento profissional 

e que deve se investir neste desafio, para uma boa produção de interações.  

 

A convivência com esses alunos tem me mostrado que são extremamente 
participativos. Ter a oportunidade de conviver com esses alunos tem me 
permitido aprender muito e aprender é sempre muito gratificante. Para que 
tenha uma idéia dessa satisfação, o aluno fez um trabalho de reflexão, 
tomando as brincadeiras infantis como objeto de investigação. Ele descobriu 
que nesse trabalho que as brincadeiras infantis participaram da sua formação 
e procurou depreender os elementos mobilizadores de seu processo de 
resiliência. Ele fez essa pesquisa-formação com muita competência e 
apresentou esse trabalho em dois congressos, um em 2007 e outro em 2008 
(VeraDOC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Eu acho que é um desafio de concepção de universidade, de ensino e tal. E, 
do ponto de vista do desafio prático, é que as atividades estão cada vez mais 
divididas numa lógica de produção, as pessoas têm cada vez menos tempo 
pra pensar a sala de aula, pra tomar a sala de aula como um espaço que seja 
gratificante, que seja produtivo. (PedroDOC, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

Vimos, também, que os demais docentes entrevistados manifestaram seus pontos de 

vista mais na defensiva do pressuposto que, na condição de pessoa humana, havia a 

necessidade de organização do contexto mais amplo, que favorecesse as relações 

interpessoais, frente às indiferenças e pouca sensibilidade existentes.  Pensamos, pois, que 

relatar a dinâmica da interlocução com o educando, que tem algum tipo de deficiência, foi 

quase que uma atitude de relatar que existiam poucas possibilidades, visto que necessitaria de 

uma sensibilização à esta questão, quase como, a nosso ver,  “a representação da consciência 

da própria imperfeição, daquele que vê, espelha suas limitações, suas castrações” (AMARAL, 

1994,  p. 30).        

           

 Eu acho muito pouca a sensibilidade dos docentes, mas é o tipo da coisa eu 
acho que não existe a política, à medida  que a gente começar a dar esse 
passo será impossível ser insensível a essa questão, com esse conhecimento 
não dá pra gente acreditar (LumaDOC, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 
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 Eu não sei bem responder essa questão porque eu não tenho quase nenhuma 
experiência desse tipo, mas acredito que não ha grandes problemas não, mas 
em geral o aluno que tem algum tipo de deficiência me parece que se isola 
mais que os outros digamos que ele é menos participativo que os outros, mas 
fora isso eu não tenho nenhuma opinião formada para essa questão (IsisDOC, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 Assim, às vezes eu penso que é de indiferença à condição que essa pessoa se 
encontra, em decorrência da falta de informação. Como eu falei a gente não 
tem notícias anteriores de que a gente vai estar com aluno com deficiência, 
nem das dificuldades que ele possa vir a ter. Como a gente não tem 
informação a respeito de nenhum outro aluno e eu percebo que é uma 
situação assim de indiferença mesmo em relação à condição que o outro se 
encontra, em decorrência dessa não informação que ele tenha a respeito do 
assunto (MaraDOC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Refletir sobre as relações interpessoais estabelecidas é sinalizar que a prática educativa 

é plural, diversa e nela se constroem um corpo de saberes. É partir da dinâmica ocorrida nas 

relações que o cotidiano escolar cria suas práticas de ação, de história. Nesses termos, é 

preciso ir além da convicção de que o docente somente deve ater-se à sua competência técnica 

e que o relacionamento sócioafetivo entre estes e estudantes não represente uma ameaça a 

existência do outro, para que se desenvolva um processo interativo e facilitador do ensino e da 

aprendizagem. Sabemos, portanto, que é preciso superar a relação tradicional entre docente e 

estudante, na qual o primeiro dominava o conteúdo e imperava de forma dominante a prática 

pedagógica. Cabe aqui, em nossa análise, o pensamento de Moreira (2004), quando toma 

como base os escritos de Cunha (1998) e nos diz que “[...] o bom professor (...) é aquele que 

domina o conteúdo, escolhe formas adequadas e apresenta a matéria e tem bom 

relacionamento com os alunos” (MOREIRA, 2004, p. 103). 

 

5.4 AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

Diante da importância do outro e de suas formas de agir dentro da estrutura de uma 

universidade, consideramos no estudo aspectos urbanísticos (estacionamento, caminhos de 

acesso, etc.), arquitetônicos (iluminação, ventilação, espaço para circulação entre ambientes, 

banheiros, rampas, etc.), informacionais e comunicacionais (sinalização, sistemas de consulta 

e empréstimos, tecnologia de apoio, etc.) e atitudinais (comportamento de seus atores) como 
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fatores que poderiam prejudicar a vida acadêmica dos estudantes com deficiência, pois a 

pessoa com deficiência enfrenta enormes barreiras “[...] não só por possíveis limitações 

decorrentes da deficiência” (VIANA, 2008, p. 350), mas, porque foram construídas 

historicamente durante a sua escolarização e socialização.  

Diante disso, considerando a importância de buscar soluções para estes fatores, no 

contexto da pesquisa, foram feitas para os interlocutores da pesquisa, as seguintes questões:  

● para os estudantes - Que dificuldades relacionadas a barreiras atitudinais e arquitetônicas, 

recursos e apoios educacionais e acadêmicos na universidade podem ter comprometido o seu 

processo de formação acadêmica? Em caso afirmativo, comente quais são essas 

dificuldades/limitações.  

● para os docentes - Que dificuldades relacionadas a barreiras atitudinais e arquitetônicas, 

recursos e apoios educacionais e acadêmicos, na universidade, podem ter comprometido o 

processo de formação acadêmica do(s) estudante(s) com deficiência? Em caso afirmativo, 

comente quais são essas dificuldades/limitações.  

A complexidade que envolve as questões anteriores nos conduziu a optar por um 

agrupamento de respostas, no entanto, sem a pretensão de esgotá-las. Por isso, tomamos o 

cuidado para não ocultar informações relevantes, estas que trilharam para uma análise mais 

expressiva mediante a riqueza de dados.  

 

5.4.1 As barreiras arquitetônicas 

 

  Quando falamos em barreiras arquitetônicas abrimos espaços para algumas reflexões 

que achamos pertinentes, haja vista esta questão ter sido um dos principais problemas 

considerados pelos estudantes, mencionados nas páginas 74 a 78 deste trabalho. Não que estas 

fossem as únicas barreiras, mas que conduziam a um melhor e mais rápido entendimento 

sobre a acessibilidade na UFRN, e viabilizariam ações propiciadoras de transformações 

educacionais e sociais, no contexto estudado.  

 Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as dificuldades de acesso não atingem, 

apenas, as pessoas que utilizam cadeiras de rodas, também atingem as pessoas que têm 

deficiência auditiva, visual e as que possuem mobilidade reduzida temporária, gerada por 

fatores como idade e gravidez, por exemplo, chegando a limitar a execução de suas 
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atividades, o convívio com os outros e, até mesmo, a sua qualidade de vida. Assim nos revela 

o docente Pedro: 

 

Lembro-me que os alunos fizeram uma mobilização e foram à direção do 
centro pedir rampas de acesso à sala de aula, que ele tinha a maior 
dificuldade e aí ele se sentia constrangido porque tinha que mobilizar os 
outros a colocar a cadeira dele. Então, eu me lembro que houve essa 
mobilização, os professores também apoiaram, e aí, a direção, no primeiro 
momento, colocou aquelas rampas de madeira, móveis (PedroDOC, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Tal afirmativa do docente vislumbrava uma perspectiva que o contexto universitário se 

encontrava muito aquém do previsto na legislação vigente, a respeito da promoção da 

acessibilidade como um direito universal, resultante da conscientização da sociedade, em 

função do viver com os outros. Nessa mesma ótica, os depoimentos dos estudantes nos 

levaram a perceber que existia uma conjugação de fatores que prejudicavam o ir e o vir destes 

estudantes dentro da universidade, desde os caminhos de acesso, até os espaços em que eles 

circulavam.  

 

O caminho você vê. Percebe a realidade todinha aqui. A gente não tem nem 
o que dizer, é só olhar e perceber, as desigualdades, as escadas que não têm 
corrimão. O povo me traz, eu não posso chegar sozinha, eu fico na parada, 
não venho para cá, não, entendeu? (Maria DVC, informação verbal concedida 
à entrevistadora). 

 

Onde pega o circular, lá no Via Direta42,  dificulta  chegar na universidade. 
Não existem marcas, pisos diferenciados pra quando a gente chegue na 
entrada de certos ambientes, possa saber que está de frente a uma porta. Um 
exemplo é quando eu vou entrar  no Centro de Convivência, eu passo direto 
e não sei que estou passando na altura da entrada, porque o piso não está 
legal, não tem um piso diferencial, um alerta pra mim que diga que eu estou, 
uma sinalização que tem uma porta, uma entrada. Nos setores não tem nada 
que possibilite essa orientação, na verdade essa orientação necessária da 
parte geográfica, para se situar onde está para onde quer ir, esses espaços não 
estão colaborando para que nós possamos chegar na sala em que o professor 
vai dar aula em outro lugar, em outro setor.  Para ir à Oficina de Tecnologia 
assistir um vídeo, biblioteca, núcleo de estudos e pesquisa, não tem como 
fazer, não tem. Nós não temos essa liberdade, então, isso dificulta até a gente 
participar de mini-cursos, de eventos que estão acontecendo na universidade,  

 

42Trata-se de um transporte coletivo  com passagem gratuita que circula dentro do campus central, dando 
oportunidades de acesso a outros transportes coletivos, que se deslocam para os bairros mais distantes do 
campus. O Via Direta é um shopping que está situado ao lado da parada do ônibus circular. 
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mas que não é naquele canto em que a gente está, pra deficiente que, às 
vezes, quer se matricular em alguma coisa, mas como chegar lá? Então reduz 
muito o nosso acesso aos espaços acadêmicos (EnoqueDVC, informação 
verbal concedida à entrevistadora). 

 

As barreiras atrapalham todo mundo, não só quem é deficiente porque pra 
gente chegar à parada de ônibus do Setor II43 você corre o risco de levar uma 
queda naqueles buracos que tem no caminho. Já torci o pé várias vezes, tive 
que me afastar da sala de aula. Aqui dentro desse setor, eu torci o pé três 
vezes, na calçada do CCHLA mais uma, na subida da parada mais uma. 
Então, de 2006 para cá já foram treze vezes que eu torci o pé, a metade aqui 
dentro. Isso faz com que eu me afaste da sala, perca aula, perca conteúdo, e 
aqui as barreiras arquitetônicas atrapalham todo mundo (SofiaDVBV, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 Mudaram o percurso dos ônibus, ficando muito ruim pra muita gente. O 
pessoal se sente incomodado porque tem um no sentido inverso e outro no 
sentido contrário, aí tem parada no RU44, mas gasta 15 minutos, 20, pra 
esperar outro ônibus. Aí, nesse caso, se gasta 20 minutos cada um, são 40 
minutos pra pegar o outro (PedroDA, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

As dificuldades são, principalmente, quando você tem que se deslocar dentro 
da universidade, de setores pra outros, quando você precisa. Quando seu 
setor de aulas é o II, e você, por exemplo, precisa assistir aula no setor I, 
então, a dificuldade pra locomover entre os setores é grande (JoséDF, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Acho que a maior parte dessas dificuldades é pra transitar na UFRN. Uma 
vez houve um palestrante e eu nem consegui ir porque era na Reitoria, que é 
um dos piores lugares pra acesso. Logo na entrada tem uma escadaria 
enorme e os acessos que eu conheço não tem nenhum adaptado, então, acaba 
atrapalhando nesse sentido. Pra me deslocar de um lugar pro outro até 
mesmo do setor II pro CCHLA, que é em frente, vizinho, não tem uma 
calçada contínua que eu possa ir de maneira confortável e segura, porque eu 
tenho que atravessar a rua que é de paralelepípedo e, às vezes, a cadeira 
trava naqueles quadradinhos na rua e é até perigoso, não tem nem faixa de 
pedestre para a pessoa atravessar (LauraDF, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

 

 

43Setor de Aulas do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA. 
44Restaurante Universitário. 
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Como eu falei, as minhas dificuldades são as questões estruturais na 
universidade. Essa questão da locomoção, da questão de uma escada que me 
impede (RuthDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 Nos centros antigos tem totalmente barreiras arquitetônicas, até aqui mesmo 
na Reitoria, pois meu acesso é pelo lado no meu carro, mas eu já falei, já 
pedi para ajeitar o caminho que as pedras estão saindo, a rampa é mal feita,  
até agora nada, já tenho vinte e sete anos aqui. Não tem banheiro adaptado. 
Eu só entro no DAP45, e o setor de finanças, nas outras partes da Reitoria eu 
não entro, não tenho acesso. É muito difícil você ser de cadeira de rodas no 
campus, é muito difícil, se você não tiver seu carro pra vir pra cá, não tem 
ônibus circular adaptado, não tem paradas adaptadas com acesso de 
rebaixamento de calçadas, aqui não tem, a gente tá aqui de metido (JadeDF, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Todos estes relatos vêm demonstrar o impacto social decorrente de iniciativas que 

visem a promoção da acessibilidade aos espaços habitados pelos estudantes com deficiência 

na UFRN, e foram expressivos para a constatação de que os espaços que constituem esta 

universidade não são capazes de oferecer as mesmas oportunidades a todos os seus usuários. 

Observamos, também, que as rampas construídas, o balcão de atendimento da biblioteca, o 

auditório da Universidade, localizados no CERES46, possuíam sérios problemas de 

acessibilidade, constituindo um grande entrave que, a nosso ver, passavam pelo empenho dos  

gestores e de vontade político-administrativa dentro da instituição, para que as questões  

fossem resolvidas. 

 

Já tivemos problemas gravíssimos com rampas aqui e ainda não foi 
melhorado. Você viu aquela rampa que você desceu aqui nesse setor, 
altíssima. Uma amiga minha um dia empurrou minha cadeira e eu ia 
capotando.  Ela ficou louca, ela não teve culpa, se eu capotasse aqui a culpa 
seria da instituição porque não fornece o meio de você se locomover. 
Algumas portas não dão pra você entrar, por exemplo, no Laboratório de 
Informática, não tem condição de uma pessoa com deficiência se locomover 
lá. O balcão de atendimento da biblioteca é alto, eu vim de lá agora, e eu 
estava comentando: vocês deviam ter cortado aqui mais baixo, tão fácil de 
fazer, é tão fácil, não tem dificuldade, quem coloca a dificuldade é quem faz 
a obra, é o arquiteto que assina. Tem um culpado? Tem. É da minha 
responsabilidade? Não. A culpa é do arquiteto, é do engenheiro que faz a 
obra. Fizeram aqui prédios perto do setor jurídico, um novo com vários 
compartimentos, salas, mas não tem uma rampa sequer, é novo, não tem uma 
rampa, (AndréDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

45Departamento de Administração de Pessoal. 
46Centro de Ensino Superior do Seridó. 
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Sim, tem um auditório chamado Aranhão, que eu não tinha condições de 
subir lá. Muitas vezes, o professor ia e quando entrava aí voltava. Às vezes 
eu chegava atrasada um pouco na faculdade, ele já se encontrava lá e eu 
ligava e dizia: ah, estou aqui embaixo, não posso participar da aula, aí ele 
descia para a sala. Quando eles esqueciam, que chegavam lá é que 
lembravam e aí desciam (DeiseDF, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

 Vê-se que os estudantes se deparavam com a indiferença dos outros quanto  

à preocupação com a locomoção dentro da Universidade, visto que os ambientes, sem 

acessibilidade, pareciam ter sido criados a partir da concepção idealizada de homem 

perfeito47. Esta imagem de pessoa perfeita, que vence todos os obstáculos, poderia estar 

implícita na ação de alguns docentes, sob o ponto de vista da docente entrevistada: 

 

Tem o auditório daqui, o Aranhão, é improvável que uma pessoa com 
limitação motora possa subir e quem anda em cadeiras de rodas é pior e nós 
sabemos que existem professores que não consideram essas limitações, creio 
eu. Inconscientemente, marcam aulas lá e essas pessoas ficam sem participar 
(MaraDOC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Esta preocupação da docente vai ao encontro do que nos diz Massetto (2003), quando 

trata das competências pedagógicas do professor de Ensino Superior. Para este autor, a 

competência mediadora do docente passa pela atenção às questões relacionadas ao alunado, 

bem como às suas dificuldades e habilidades, no entanto, nem todos estão atentos a algumas 

características do processo de aprendizagem. 

  Quando a estudante SofiaDVBV  relatou: “[...] pelo amor de Deus, ajeitem os caminhos 

dessa universidade porque não tem condição”( informação verbal concedida à entrevistadora),  

esta utilizava uma linguagem apelativa para uma provável alteração da prática social. 

Segundo Cardoso (1996, p. 97), “[...] este tipo de conscientização é imprescindível para que, 

antes de atender a interesses puramente políticos e econômicos, os profissionais se voltem a 

preocupação em atender ao objeto do seu trabalho que é o usuário e suas necessidades de 

conforto, habitabilidade, acessibilidade e funcionalidade”.  

 Neste sentido, notadamente, a recomendação da Norma Brasileira 9050, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (1994), é a de que sejam proporcionadas 

condições de mobilidade, com autonomia e segurança, eliminando-se todas as barreiras  

 47 Como o desenhado por Leonardo da Vinci, que mostra um ser humano de proporções perfeitas (GIL, 2006, 
p. 4). 
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arquitetônicas e urbanísticas nos ambientes físicos. 

 Diante disso, a necessidade de mudança de concepção tem ocasionado reflexões em 

torno dos ambientes de aprendizagem para uma verdadeira educação inclusiva na UFRN.  

 A pesquisa de Melo et al (2007) aponta que ainda há muito que fazer em relação à 

acessibilidade física de estudantes com deficiência no âmbito do Campus Central da UFRN, 

visto que, na maior parte dos prédios: não há fácil acesso à parada de ônibus e aos 

estacionamentos; as calçadas existentes apresentam grandes problemas (na largura, no tipo de 

piso usado ou na sua condição de manutenção). Há estacionamentos de veículos interferindo 

na área útil do passeio; alguns equipamentos (orelhões, bancos, caixas de lixo) se encontram 

em posicionamento inadequados; existem muitas irregularidades no piso, inclusive degraus e 

buracos; há ausência de rampas de acesso, e as que existem apresentam inclinação 

inadequada; há mudanças de piso não sinalizados (como granilite-cimento, paralelepípedo-

areia); entre outras dificuldades e/ou obstáculos que os estudantes  com deficiência têm como 

desafios a serem superados.  

 Segundo as observações apresentadas no relatório final desta pesquisa, até mesmo nos 

prédios construídos relativamente recentes, a acessibilidade acaba ainda sendo impedida por 

causa do entorno, que dificulta o acesso.  

 Em estudos de Oliveira et al (2008),  tal situação também está evidenciada  e o 

envolvimento da UFRN diante do processo de inclusão destes estudantes. Consta nos seus 

resultados que a UFRN não possui uma política inclusiva consistente e uma acessibilidade 

física adequada, restringindo o direito de ir e vir, resultando na ausência de participação dos 

estudantes nas atividades promovidas pela Universidade.  

 A esse respeito, Manzini (2003, p. 185) nos diz que “[...] no momento atual, no qual a 

inclusão escolar é amplamente discutida, verificamos que existe pouca ou quase nenhuma 

ação que vise à modificação do ambiente escolar de forma que permita o livre acesso do aluno 

com deficiência”. 

 Dentre outros estudos existentes, situamos o de Duarte e Cohen (2004), da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ, que, diante da hipótese de que os estudantes 

com deficiência viviam segregados e prejudicados no desempenho acadêmico devido à 

inacessibilidade nos espaços das unidades da UFRJ, realizaram uma pesquisa tendo em vista a 

melhoria da qualidade de vida acadêmica destes estudantes em todos os espaços universitários 

de ensino e pesquisa. Após a coleta de dados com os estudantes e arquitetos, os pesquisadores 

constataram que não havia nenhuma unidade que pudesse ser apontada como um exemplo 
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quanto à acessibilidade. Além disso, constataram casos de necessidades de modificações mais 

recorrentes como:  

 

muitas escadas, corredores, portas difíceis de abrir, sanitários mal-adaptados, 
acessos estreitos; vagas especiais inexistentes ou com acessos irregulares; 
pavimentação desnivelada, balcões altos; falta de pisos-guia e/ou pisos de 
alerta para cegos; acessos a bibliotecas com existência de roletas, elevadores 
sem informações em braile ou sem sonorizadores avisando os andares de 
parada; alarmes de incêndio apenas sonoros (que são um dos grandes 
temores dos surdos), inexistência de sistemas de consulta à bibliografia 
informatizados com sintetizadores de voz, que poderia ser facilmente 
adaptado ao sistema dos-vox, desenvolvido pela UFRJ (DUARTE; COHEN, 
2004, p. 9). 
 
 

 Na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho/UNESP, Campus de Araraquara/SP, existe um projeto voltado para garantir 

condições de acessibilidade a estudantes com deficiência visual em cursos de graduação e 

pós-graduação. Segundo Acqua e Neves (2008), os resultados parciais apontam as seguintes 

dificuldades, que os estudantes sentem, para usar o espaço da instituição e para cursar as 

disciplinas de seus respectivos cursos:  

 

sinalização em Braille em toda a instituição, colocação de trilhas sensoriais 
nos espaços de locomoção, especialmente aqueles que, por serem amplos, 
não oferecem referências, instalação de corrimão em determinados pontos 
mais críticos e perigosos, aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva 
para permitir autonomia e independência na realização de atividades 
acadêmicas e implementar o acervo bibliográfico para uso e apoio às 
atividades acadêmicas (ACQUA; NEVES 2008, p. 8).  
 
 

 Visando conhecer a percepção de 12 estudantes com deficiências acerca da 

acessibilidade e barreiras encontradas na Universidade Federal de Sergipe – UFS, Hora e 

Cruz (2008) constataram que houve quase que unanimidade a resposta em relação a existência 

de barreiras arquitetônicas urbanísticas e de edificação na UFS. 

Evitar barreiras físicas no ambiente acadêmico é voltar-se, então, a um pensamento 

dirigido à diversidade humana, visando as possibilidades de utilizar o direito de ir e vir que é 

de todos.  Para tanto, a compreensão sobre a deficiência deve ser construída socialmente, 

estruturada diariamente nas interrelações, configurando-se nas decisões tomadas, atitudes 

assumidas e formas de estruturação do entorno físico, social, político, cultural e ideológico. 

Desse modo, é necessário cobrar investimentos e também propor alternativas que visem à 
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melhoria de um projeto de inclusão, cujo reconhecimento da importância pelas políticas 

públicas é fundamental, caso contrário, continuaremos fazendo remendos da situação.  

Nas entrelinhas dessa compreensão está implícita a legislação que rege a acessibilidade 

resultante da consolidação dos direitos das pessoas com deficiência O Decreto 3.298/99 

estabelece os preceitos fundamentais e os princípios de igualdade e não discriminação entre os 

cidadãos brasileiros.  

A Lei n° 10.048/00 dispõe sobre a prioridade de atendimento e outras providências às 

pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Por força da Lei n° 10.098, de 19 de 

Dezembro de 2000, são estabelecidas normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade de pessoas em situação de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 

1999b; 2000a; 2000b). Também a Portaria n° 1.679/99 determina comissões de avaliação de 

cursos, para efeito de criação, reconhecimento e requisito na atribuição de conceitos aos 

cursos avaliados (BRASIL, 1999a). 

Apesar da legislação existente para a equiparação de oportunidades, observamos pouca 

promoção de acessibilidade ao espaço habitado no ambiente acadêmico estudado, visto que as 

mudanças não atendem às necessidades da acessibilidade de maneira eficaz, poucas são as 

edificações acessíveis existentes. As rampas, quando existem, na maioria dos casos não está 

de acordo com as normas da ABNT48, apresentando inclinação inadequada, sem corrimão, 

pisos íngremes, falta de calçadas, entre outros, conforme estava implícito nas falas dos 

docentes. 

 
 
As barreiras arquitetônicas comprometeriam menos intrinsecamente a 
formação acadêmica, no entanto, tornam-se mais visíveis, e permitem 
verificar se as ações administrativas são ou não empreendidas nesse sentido. 
A gente observa, por exemplo, que foi feita uma rampa para o acesso ao 
Setor I8 e também acessos às salas de aula. É o que vejo por onde ando, mas, 
e por onde eu não ando? O tem fora disso? É fácil imaginar que, no caso de 
estudantes com deficiência, as dificuldades de locomoção parecem 
ultrapassar a construção de rampas, por exemplo. Para se deslocar no interior 
do campus, o meu aluno com deficiência visual precisa de outros modos de 
demarcação do terreno, para guiá-lo por onde andar. Vejo que todos os dias 
ele sempre está acompanhado por uma colega ou pela mãe dele, fica 
evidente que para se deslocar na universidade, ele precisa contar com a ajuda 
de familiares e amigos, o que continua acontecendo (VeraDOC, informação 
verbal concedida à entrevistadora). 
 
 
 
 
 

48 Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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A docente, em seu depoimento, tece reflexões acerca da necessidade de se efetivar uma 

política de inclusão que venha, de fato, garantir o aproveitamento acadêmico do estudante 

com deficiência na UFRN. Foi relevante sua consciência crítica, ao suscitar que isto não está 

sendo perceptível na instituição, visto que não ocorreram mudanças significativas. Quanto a 

isso, nos diz Carvalho (2006), quando trata sobre a política de Educação Especial, “[...] já 

temos dispositivos legais que, embora com ambigüidades e lacunas, nos permitiriam uma 

mudança significativa [...], mas não temos ainda um atendimento escolar satisfatório” 

(CARVALHO, 2006, p.329). 

Vimos, portanto, que a responsabilidade de profissionais como engenheiros civis, 

arquitetos, planejadores e gestores é muito importante neste sentido. Na consulta documental 

observamos que, na UFRN, a PROAD49 é o órgão responsável pela fixação de normas e 

diretrizes da administração, contabilidade, finanças, material e patrimônio, tendo como Órgão 

Suplementar integrado, a Superintendência de Infra-Estrutura-SIN50, que, dentre suas 

atribuições destacam-se:  

 

executar projetos e obras de reforma, de restauração, de reparo, de 
modificação, de paisagismo e de manutenção dos prédios da Universidade; 
administrar e operar os serviços referentes às instalações elétricas, 
hidráulicas e mecânicas; administrar e operar os serviços técnicos de 
comunicação; manter os serviços de policiamento e vigilância; conservar as 
áreas verdes e logradouros; manter a fiscalização das obras e serviços 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2009b).  

 
 No contexto da pesquisa constatamos que, na SIN, existe um mapeamento de 

acessibilidade, entretanto, as adaptações só são previstas à medida que evolui o plano de 

mobilidade. O referido plano é constituído do desenho da estrutura física da UFRN e passa 

por alterações em decorrência de novas necessidades de edificações, e está voltado para a 

promoção de melhorias para os pedestres e automóveis que trafegam na instituição em estudo. 

Ainda nos foi informado que a UFRN tem dificuldades de acessibilidade nas edificações 

existentes, que precisam urgentemente de complemento(s), em virtude das reformas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, pois há algum tempo atrás não se considerava a 

acessibilidade de uma forma mais ampla.  

 
 

 

 

49 Pró-Reitoria de Administração. 
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 Foi também possível verificar que o plano de mobilidade considera, para o trânsito de 

veículos, a abertura e correção de vias e a sinalização, e para os pedestres rotas acessíveis e 

espaços físicos adaptados. Além disso, é propósito da SIN “[...] a ação educativa de promover 

verificações de problemas existentes, planejar ações, executar e fazer vistorias em todos os 

setores, como também de montar uma cartilha de acessibilidade para toda a comunidade 

universitária, estendendo- se às empresas terceirizadas, fiscais de obras e outros profissionais 

envolvidos com a causa de melhoria na mobilidade” (depoimento de um integrante da SIN). 

 Em consulta ao SIGAA50, obtivemos a informação de que não há componente 

curricular obrigatório específico que aborde uma arquitetura acessível51, como sugere Conde 

(1994).  

 Todavia, o que existe é um componente curricular optativo, denominado 

Acessibilidade Ambiental, compondo a estrutura curricular do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, com três créditos, tendo como objetivos sensibilizar o estudante para a questão da 

acessibilidade ambiental, incentivar a pesquisa e a discussão de elementos arquitetônicos e 

urbanísticos, visando diminuir a incidência de barreiras e desenvolver uma metodologia de 

projeto baseado na noção de desenho universal.  

Sobre a questão de dirimir as barreiras arquitetônicas, um estudante entrevistado relatou 

que, na biblioteca do CERES, existe uma meia parede que, na sua concepção, ficou mal 

projetada, visto que dificulta a sua comunicação com as pessoas que ficam do outro lado. 

 

[...] Justificam que é porque não estava no projeto, e por que na hora que foi 
fazer o projeto não coloca o recurso? Porque o recurso é muito mais barato 
pra você construir do que pra você quebrar e fazer de novo. Então, barreiras  
arquitetônicas aqui são terríveis. Bom para mim era se eu pudesse entrar sem  
nenhuma dificuldade. Não existem bebedouros adaptados, eu tenho que me 
jogar por cima do meu transporte para beber água e muitas vezes eu não 
bebo (AndréDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Chamaram a nossa atenção o fato de dois estudantes não terem apontado dificuldade(s) 

de ordem física no ambiente acadêmico. (CaioDA) assim nos relatou: “-Em relação à 

acessibilidade não tenho nenhuma dificuldade” . Observamos, portanto, que por se tratar de 

um estudante com deficiência auditiva, as dificuldades encontradas na ordem das barreiras 

físicas não estariam diretamente correlacionadas com as suas dificuldades específicas. Por sua 

 

50 Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. 
51 Conde (1994) também sugere ser chamada de arquitetura para todos. Para Sassaki (1997) hoje colocada dentro   
do movimento da inclusão social, portanto, também poder ser chamado por desenho inclusivo, ou seja, projeto 
que inclui todas as pessoas (SASSAKI, 1997, p.141).  
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 vez, CarlosDF relatou: “- Eu tive dificuldades, as dificuldades arquitetônicas que eu tinha 

foram supridas, foram parcialmente supridas com o tempo”. Observamos que as dificuldades 

foram amenizadas para ele em função de ter avançado nos estudos e, portanto, passar a cursar 

o estágio em outro prédio com disponibilidade de melhor acesso. Sobre as suas dificuldades 

anteriores percebemos a sua existência no relato de uma docente que trabalha no Centro 

Acadêmico- CCS52, no qual está inserido o curso em que ele está matriculado.  

 Salientamos que, em nossas observações de campo, constatamos que os espaços 

físicos do CCS possuem, realmente, necessidades de adaptações específicas que, se não forem 

supridas, continuarão limitando a execução das atividades discentes, seus fluxos de convívio e 

sua qualidade de vida, conforme situa, também a docente Luma, em seu depoimento: 

 

Aqui no CCS até um local de convivência para os estudantes que não têm  
deficiência a gente não tem, então, você imagine que um estudante que tem  
uma deficiência pra ele seria muito melhor ele permanecer o tempo todo 
aqui no seu local do que se deslocar pra casa. A gente vê muitas vezes estes 
estudantes por aqui, nos horários de almoço, mas não tem um local 
praticamente pra ficar, acho que essa é uma barreira física. Rampa é coisa 
que aqui não tem. A gente está aqui, no 5° subsolo, é bem difícil o acesso, 
ele tem que descer escada do 3° subsolo até o 5º tem escada pra descer, é 
muito difícil o acesso aqui dentro do hospital. Para subir para as enfermarias 
também é escada, nem sempre o elevador funciona (LumaDOC, informação 
verbal concedida à entrevistadora). 

 
 

Isto incluiu a nossa preocupação em olhar para questões mais amplas na UFRN, como a 

necessidade de observar os espaços no entorno e na própria instituição, verificando as várias 

dificuldades encontradas para o estudante chegar até a mesma, como também a dimensão 

didático-curricular, que, ao contrário do que muitos imaginam, também se constituem em 

barreiras à acessibilidade de todos na Universidade. 

 

5.4.2 A barreiras atitudinais 

 

Em uma sociedade marcada pelas grandes desigualdades sócioeconômicas e culturais, 

como a brasileira, as dificuldades na universidade, para assegurar uma efetiva igualdade de 

oportunidades e de sucesso no processo de formação universitária, passam pelas barreiras  
 

52 Centro de Ciências da Saúde. 
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decorrentes de atitudes das pessoas que, no ponto de vista de uma docente entrevistada, “- É 

uma questão muito complexa. Eu não sei se posso responder assim de improviso, teria que 

refletir mais” (VeraDOC, informação verbal concedida à entrevistadora). Com outras palavras, 

a manifestação de outra docente pesquisada também é referencial para pensarmos 

criticamente que as barreiras atitudinais podem impossibilitar a educação dos estudantes, de 

acordo com a estrutura socioeducativa na instituição “- Eu acredito que falta alguma atitude 

por parte dos que fazem a universidade, de um modo geral para melhorar esta questão” 

(IsisDOC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

No caso dos estudantes com deficiência, suas diferenças, como nos diz Carvalho (2008), 

“[...] ganham conotações importantes e, como num eco, reverberam sob a forma de 

preconceitos que banalizam suas potencialidades” (CARVALHO, 2008, p. 17). Cremos que, 

para os estudantes entrevistados, tal situação não foi diferente. O dizer da maior parte dos 

entrevistados sobre as barreiras atitudinais adverte que havia, na ação educativa, falta de 

conhecimento, sensibilidade e atenção aos estudantes, causando-lhes efeitos danosos, como 

baixa autoestima, desmotivação e uma prática educacional excludente. É relevante lembrar 

que “[...] as barreiras atitudinais podem estar baseadas em preconceitos explícitos ou a eles 

dar origem [...] elas aparecem em nossa linguagem, tanto quanto em nossas ações ou omissões 

(LIMA; SILVA, 2009, p.8).  

 

O que compromete mais são as barreiras atitudinais que acabam deixando a 
pessoa pra baixo, tira a autoestima, tira a vontade de vir pra cá, quando você 
se sente excluído pelos demais, pela falta de conhecimento que as pessoas 
têm, pelo modo que as pessoas tratam você. Tem quem ache que você é um 
bebê e quer botar no colo e tem gente que olha pra você e diz: é o quê? Tu 
não tem nada, não! E ignora, trata como se você tivesse inventando. As 
pessoas não percebem que as palavras doem.  Tudo bem de você não 
conhecer, não saber o que é, como é alguma deficiência visual, mas aí o 
outro chega e fala: ah, mas você não enxerga? Enxergo. Mas você não disse 
que não enxergava? Não. Não é que eu não enxergo, é porque eu enxergo 
menos, não enxergo como você.  Aí começa a fazer perguntas que, às vezes, 
acabam magoando. E tem gente que diz: não, você não tem deficiência 
nenhuma, não. Só que não vê. Tudo bem, se eu disser a você que eu fico 
quieta na minha, se eu for esperar por todo mundo pra fazer as coisas, eu vou 
ficar em casa, trancada, morrer lá. Não, o que eu posso fazer sozinha, eu faço 
e o que eu não posso fazer sozinha eu evito, até onde eu puder não pedir 
ajuda, eu faço. Mas chega um momento que não dá pra não pedir ajuda e eu 
acabo tendo que chegar para as pessoas e pedir pra me ajudar, pra me 
colocar no ônibus, me levar pra algum canto, pra ir ao banco comigo, pra 
fazer alguma coisa e as pessoas olham, como se dissessem que eu estou 
querendo, explorar. E dizem: -por que você não vai sozinha? Os professores, 
tem uns que não adianta de nada, mesmo se falar e não falar é a mesma coisa 
(SofiaDVBV, informação verbal concedida à entrevistadora).   
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Acho que, na falta de sensibilidade, as melhorias deveriam ser mais urgentes 
(JoséDF, informação verbal concedida à entrevistadora).  

 

Atitudinal, como eu disse, aparece um ou dois professores que não liga 
(EnoqueDVC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

                                                                                                                                                                                                                            

 A própria desatenção, você está lá, às vezes a pessoa aparenta não pela 
deficiência, mas tem que haver uma maior atenção a essas pessoas (LauraDF, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 A atitude, o que você faz, o que você diz, o que você deixa passar, porque às 
vezes, as pessoas, elas não demonstram que são doentes de preconceito. 
Como elas não demonstram isso, elas não falam, não tem como perceber que 
não existe dentro de um campus, existe através dos olhos. O silêncio do 
coração fala muito mais alto do que os fonemas, do que as palavras, e aqui  
tem essa dificuldade. O que você acha do outro, eu fui o outro, o outro para o 
outro. Então, professores, muitos professores dava pra perceber, por 
exemplo, o professor diz: vou fazer uma dinâmica, aí olhavam pra mim, eles 
olhavam pra mim, então, naquele momento percebi que a atitudes deles era 
preconceituosa, com certeza era preconceituosa (AndréDF, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

 

Para que não se tivesse apenas a ótica do usuário ressaltamos as falas de alguns 

docentes entrevistados que reforçam a presença das barreiras atitudinais. É importante 

destacar, também, que outros nada declararam em relação a essa categoria de análise, 

restando- nos pensar se não declararam porque acreditam ter sempre, e com todos os 

estudantes, atitudes positivas, ou, preferiram se omitir, no momento dessa resposta à 

entrevista. 

 

 Barreira atitudinal chega a ser muito grave. Os professores não têm, em 
geral, paciência, ou não tem compreensão. É um momento muito difícil na 
graduação porque o mercado tá pressionando de um lado, a competição de 
atividade acadêmica de outro e aí muita gente, realmente, fica de fora 
(PedroDOC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 Há barreiras com as pessoas, elas passam e não prestam atenção. A gente vê 
o estudante ficando para trás, é uma coisa que a gente vê, aquele estudante 
mais solitário. Eu acho que há e principalmente da parte dos docentes, que a 
gente é que detecta, vai falar com um, pelo menos na minha experiência fui 
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falar com vários docentes sobre esse estudante especificamente (LumaDOC, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Como podemos ler, nas entrelinhas dos discursos, existiam formas de rejeição aos 

estudantes com deficiência que nos fizeram considerar que, em alguns momentos, as pessoas 

que estão sendo discriminadas não percebem a gravidade da situação. Observamos isto nesta 

fala de um dos graduandos: 

 

 Eu tenho notado uma falta de paciência tanto dos professores como dos 
alunos, porque os alunos procuram responder logo aos professores, mas eu 
noto que tem uma dificuldade nesse ponto, de me aceitarem, de aceitarem 
que eu dê minhas respostas (CarlosDF, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

 Essa falta de paciência, sinalizada pelo graduando, significa para nós pesquisadores 

uma ausência de ajustamento ao ritmo do estudante pelos docentes e pelos colegas de curso, 

que estão acostumados a um modelo idealizado de estudante, sem dificuldades. 

 Aplica-se também, nas outras falas, a despeito de posturas discriminadoras, o 

pensamento de Vash (1988): 

 

 Talvez a barreira atitudinal mais comum seja a tendência de super 
generalizar a respeito de como “eles” são, se “eles” podem ser auxiliados, se 
“eles” podem se comunicar diretamente com vendedores ou necessitam de 
intermediários não deficientes, se corpos danificados podem coexistir com 
mentes não danificadas e vice-versa. Raramente as barreiras atitudinais são 
aberta e diretamente manifestadas, tal como em expressões de desgosto ou 
esquiva de contato visual, de bate-papo, de contato físico ou mesmo de 
proximidade. É mais provável que elas sejam manifestadas indiretamente, na 
forma de práticas discriminatórias, tidas como “necessárias” para a 
segurança ou conveniência das pessoas em geral (VASH, 1988, p. 31). 

 

A importância das atitudes dos outros membros da comunidade acadêmica, de forma 

compreensiva, vem expressa nos relatos de dois entrevistados: 

 

Quanto às barreiras atitudinais não vi assim nenhuma questão de 
discriminação, questão de atitude diferenciada em relação a professor e 



127 

 

aluno comigo. Graças a Deus, eu sempre fui tratada da mesma maneira 
(RuthDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Em termos de atitude, eu não tenho muito que falar porque se eu chegar e 
falar para o professor, ele me entende (MariaDVC, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

 

 Percebemos nessas falas, das estudantes RuthDF  e MariaDVC, que elas não  sentem 

algum tipo de constrangimento em relação às atitudes das outras pessoas, principalmente em 

relação ao corpo docente. 

 Sassaki (2005, p.23), em estudo sobre as práticas de transição entre os paradigmas da 

integração e inclusão, considera que a incorporação dos conceitos de autonomia, 

independência e empoderamento nas relações entre todas as pessoas, quando corretamente 

implementados, surgem resultados imediatos. 

 Diante disso, consideramos os recursos e apoios educacionais como aspectos 

essenciais aos resultados escolares satisfatórios, pois a sua inexistência durante a formação 

dos estudantes causa dificuldades na permanência com qualidade, inviabilizando, o que 

entendemos por acessibilidade. Com isto, não queremos dizer que os recursos são a salvação, 

que através deles todos os estudantes aprenderão, eles são fundamentais desde que não sejam 

entendidos como comum a todos, pois, podem se tornar um agravante à medida que não 

contemple as particularidades de cada um. 

 

Por exemplo, vai ter uma aula de slides, o estudante tem deficiência visual, a 
gente queria fazer uma prova olhando pros slides que passa rapidamente, 
então, isso não dá (LumaDOC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

 Observando a fala da docente entrevistada realmente pudemos detectar que o uso do 

mesmo recurso pedagógico-tecnológico para todos é indevido. Atender às necessidades 

educacionais do aluno com deficiência visual, na perspectiva de colaborar com seu potencial 

cognitivo e criativo, é, pois, lhe dar oportunidade de uma formação adequada. 

 A ausência, portanto, de recursos apropriados podem interferir na visão que se tem 

frente ao estudante com deficiência, isto é, a prática de não adaptar os recursos para que os 

estudantes não se sintam subestimados podem sofrer efeitos contrários como os deixando 

excluídos do processo de ensino e aprendizagem, constituindo-se também em barreira, sob o 

ponto de vista atitudinal. 
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5.4.3 As barreiras pedagógicas 

 

Abrir espaços para a análise das dificuldades encontradas na ordem dos recursos e 

apoios educacionais, no contexto estudado, representou investigar se, e de que forma, estes 

aspectos estavam contribuindo na formação acadêmica dos entrevistados. 

Apesar da maioria dos estudantes entrevistados ter se expressado mais em relação às 

dificuldades de ordem física, na Universidade, esbarramos em fatores que nos apontaram que 

estes faziam uso dos mesmos materiais pedagógicos utilizados pelos demais estudantes.  

 

 
O professor diz: - Está aqui a apostila.  Mas como é que eu vou ver? Eu 
tenho condições de ver uma apostila dessa? Eu tenho condições de enxergar 
esse negócio aí? Não tenho. Então, eu não tenho uma pessoa pra ler pra mim 
(Maria DVC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Como nos diz Andrade (2005), até o início do século XIX a pessoa cega quase não 

tinha acesso às informações as quais lhes chegava por meio de terceiros que realizavam a 

leitura. Mas, neste século, já existe a possibilidade do texto em braille sem precisar mais a 

pessoa com deficiência visual recorrer tanto a terceiros. Entretanto, apesar do advento do 

braile, a formação do jovem cego “[...] é muito prejudicada por falta de acesso a recursos, 

tecnologia e cultura, dificultando o que ele tem por direito “[...], pois estes esbarram em 

dificuldades como a falta do domínio do braille por parte da maioria dos docentes e do apoio 

de pessoas voluntárias, que se disponham a ler os livros impressos comuns” (BORGES, 2005, 

p.1). 

Diante desse quadro, os estudos têm nos mostrado que o estudante com cegueira 

normalmente fica restrito à informação verbal transmitida pelo docente ou fica dependente de 

instituições que disponibilizam livros em braile para leitura.  

No momento da pesquisa existiam, na UFRN, estudantes que ficaram cegos após a 

idade adulta, um já readaptado e outro em reabilitação à nova situação de ter que utilizar o 

braile e ledor, entre outros recursos, como o computador com softwares apropriados e a 

internet. Constatamos que as suas dificuldades ainda eram muito grandes. Faltavam-lhes 

literatura especializada, equipamentos e apoio por meio de estudantes vinculados ao programa  
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de monitoria53, na UFRN. 

 

 [...] A impressora em braille está quebrada desde o ano passado, está pra lá 
pra ajeitar, e devido à burocracia, o trabalho não funciona. A monitora a que 
tenho direito, desde o início do ano, até agora não tem nada oficializado 
(MariaDVC, informação verbal concedida à entrevistadora). 
 
 

Diante das dificuldades, a UFRN vinha oferecendo apoio a estes estudantes num 

espaço existente na Biblioteca Central (BCZM)54, denominado de Espaço Inclusivo55, que 

objetivava oferecer recursos necessários para o atendimento às suas necessidades. Entretanto, 

este espaço passava por reformas físicas e por outras dificuldades, como a falta de 

equipamentos de apoio (computadores compatíveis com os novos aplicativos desenvolvidos 

pela tecnologia assistiva, scanner, impressora braile e apoio técnico). 

Observamos que o apoio ao conhecimento acadêmico oferecido aos estudantes com 

deficiência visual que procuravam os serviços do Espaço Inclusivo se restringia a ajudas 

técnicas como a digitalização de textos, utilizando o scanner56 e a leitura de textos na tela do 

computador, utilizando o programa DOSVOX57. 

Esta pouca vivência por parte dos estudantes, diante da utilização de recursos e apoios 

educacionais e tecnológicos na Universidade, fez com que alguns relatassem mais sobre 

aspectos da prática pedagógica, na vida acadêmica, como se os recursos estivessem distantes 

ou não existissem.  

 
 

53Trata-se de uma ação institucional direcionada à melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos cursos de 
graduação, envolvendo professores e alunos na condição de orientadores e monitores, respectivamente, 
efetivados por meio de projetos de ensino (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2006a). 

54 Biblioteca Central Zila Mamede. 
55 O espaço inclusivo foi criado no ano de 2002 a partir do ingresso de estudantes com deficiência visual, com 
vistas a oferecer recursos e equipamentos necessários para o atendimento às necessidades desses estudantes. 
Conta com o apoio técnico de duas bolsistas contratadas pela PROGRAD e de uma monitora voluntária, 
graduada em Pedagogia e graduanda em Biblioteconomia . No contexto deste estudo o espaço inclusivo passa 
por momentos de dificuldades como “problemas com o espaço físico, a ventilação, disponibilidade de 
materiais adequados e lentidão no computador e impressora” (depoimento de um apoio técnico que presta 
serviço no espaço inclusivo). Constatamos que no ano de 2009 o espaço inclusivo funciona com a metade de 
seus recursos e capacidade. Assim nos revelaram Santos; Vasconcelos; Lima, (2009):“sua área física ainda 
encontra-se reduzida por funcionar em conjunto com a Seção de Informação e Referência-SIR da BCZM, e a 
falta de equipamentos, essenciais para a efetuação dos trabalhos de acompanhamento, como computadores, 
scanner, impressora braile, entre outros componentes imprescindíveis, continuam sendo dificuldades para a 
plena atividade do espaço inclusivo. 

56 Por meio do scanner os textos são transformados em informações que podem ser lidas, transcritas em braile e 
alteradas no computador (FORTES, 2005, p. 111). 

57Barros; Silva (2008) colocam que o DOSVOX é um sistema para microcomputadores da linha PC que se 
comunica com o usuário através de síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de computadores por 
deficientes visuais, que adquirem assim, um alto grau de independência no estudo e no trabalho. 
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Apoio educacional não tem. Se não tem apoio educacional, então, o 
acadêmico fica dentro do buraco, você tapa e ninguém abre. Aliás, se esse 
apoio educacional acadêmico existe não chegou a mim, ainda, por aqui e 
tudo isso compromete a formação acadêmica. As pessoas não querem apoiar 
e uma coisa eu quero deixar bem claro, a faculdade reflete o que é a 
sociedade, o que as pessoas acham das pessoas com deficiência. Aqui dentro 
reflete o mundo lá fora, isto é um reflexo (AndréDF, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

 

O apoio que nós recebemos é um apoio, vamos dizer assim, que por 
enquanto depende mais de nós, deixa um pouco a desejar porque não tem, 
assim, uma parte específica que cuide das nossas necessidades. Existe até um 
trabalho, assim, de extensão, que vai atender o pessoal lá no interior, mas 
dentro da universidade esse apoio a gente recebe mais individual, no sentido 
de boa vontade do professor, o apoio pela parte da turma, mas institucional, 
uma coisa mais organizada, uma coisa formada lá dentro, esse apoio ainda 
não existe (EnoqueDVC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Para esclarecer as possíveis causas da ausência de apoio educacional a estes 

estudantes, negando-lhes a participação, restando-lhes a boa vontade de alguém em apoiar, 

recorremos, entre outras, às contribuições de Bites (2008), Mantoan (2004) e Carvalho 

(2008). 

 Segundo Bites (2008) “[...] a educação é um processo cultural inerente à sociedade 

como um todo e se destaca como mecanismo privilegiado de conquista de direitos que, por 

sua vez, possibilita a participação” (BITES, 2008, p.51). 

Para Mantoan (2004) “[...] as políticas persistem em desconsiderar o potencial da 

inclusão para mudar o ensino escolar, para que as práticas pedagógicas se atualizem e 

atendam às espeficidades de todo e qualquer aluno [...]” (MANTOAN, 2004, p. 4). 

 Nessa discussão sobre a diversidade humana, desconsiderada ou banalizada e vítima 

da inacessibilidade escolar, Carvalho (2008) diz que “[...] as condições ambientais colocam as 

pessoas em situação de deficiência como incapacitadas, muito menos por suas características 

pessoais e, muito mais, pelas barreiras de toda a ordem com que elas se deparam” 

(CARVALHO, 2008, p. 35). 

Dizendo de outro modo, o compromisso político da Universidade dê atenção a todos 

deixa muito a desejar e acaba criando situações de insegurança e incerteza para os estudantes. 

Dessa forma, o pertencimento social, diante do que é oferecido, acaba abalando a identidade 

do estudante, representando para ele uma imperfeição da Universidade, e este termina por se 
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manifestar sob forma de insatisfação por não participar do que também tem direito: ser 

usuário de recursos e novas tecnologias, como apoios pedagógicos. 

No caso da dimensão pedagógica, essa carência de apoio, de recursos e do uso das 

novas tecnologias para que os alunos obtenham um maior aproveitamento em seus estudos, 

parecia um fator que inibia o conhecimento dos docentes do que a Universidade podia e 

deveria oferecer, embora não fossem os únicos responsáveis pela situação: 

 

Eu não sei se a universidade dispõe de computadores específicos para os 
alunos com problemas visuais. Pessoalmente, nunca vi nada que os ajudasse. 
Confesso que não conheço o que a universidade tem feito sobre isso 
(VeraDOC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 
 

A aluna que tem surdez, a dificuldade de material, a gente não tem nada na 
verdade pra trabalhar, pra fornecer a ela um ensino que utilize as imagens, 
no caso da surdez, pra facilitar esse processo de aprendizagem. Mas, assim, 
dentro das minhas possibilidades, do que eu tenho,  eu procuro falar de uma 
forma mais pausada e ela tem muita ajuda da colega mesmo (MaraDOC, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

A partir destas falas é possível perceber que os recursos pedagógicos necessários e 

adequados a esses estudantes não estavam presentes em sala de aula. Reganhan e Manzini 

(2009) afirmam que estes são relevantes na educação, pois, “[...] pretende-se, com as 

adaptações, atender às necessidades educacionais do aluno com deficiência, o que possibilita 

um ensino que respeite as características individuais dos alunos, desenvolvendo seu potencial, 

sua interação, descoberta e compreensão do mundo” (REGANHAN; MANZINI, 2009, p. 2). 

Outro relato apontou um aspecto controverso ao encontrado no Regulamento dos 

Cursos de Graduação na UFRN, quando aponta para a figura do orientador acadêmico, cuja 

função é desenvolvida por docentes indicados pelo colegiado do curso, tendo como objetivo 

“facilitar a integração dos alunos à vida universitária, orientando-os quanto às suas atividades 

acadêmicas” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006a): 

 

Nos dois últimos anos não houve orientador acadêmico. Aí aqui dentro não 
encontramos apoio, só escutamos: - Vai estudar mais, vai estudar mais e a 
maioria dá o máximo de si. Quando chega uma nota baixa desanima um 
pouco, aí procura um recurso, não tem. Não tem mais como fazer, tem que 
esperar pela quarta prova, aí vai acumulando. Quando a gente entrou teve 
curso de nivelamento, esse nivelamento deveria persistir por causa da prova. 
Eu penso assim, se o aluno tirou nota baixa na primeira prova ele vai 
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desanimar, aí se não tiver apoio aqui dentro, quando chega à segunda prova a 
tendência é trancar (PedroDA, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Percebemos no relato que para o estudante, provavelmente, para toda classe, não havia 

um acompanhamento do desenvolvimento acadêmico sob a orientação de um profissional 

que, em nossas análises, proporcionaria condições mais acessíveis de aprendizagem e de 

inclusão escolar. Tal relato foi aqui inserido, para melhor ilustrar um problema que, para nós é 

sério, pois, de um lado existia a dinâmica escolar, em que estudantes e docentes vivenciavam 

as experiências na aquisição do conhecimento, e do outro a ausência de serviços de apoio, que 

garantissem a todos o alcance dos mesmos objetivos. Esta é uma questão que ultrapassa o 

oferecimento de oportunidades aos estudantes com deficiência porque revela o 

descumprimento da orientação acadêmica, quando não havia um planejamento junto a todos 

os estudantes mediante programação do curso, compatível com seus interesses e 

possibilidades de desempenho acadêmico, conforme o Artigo 105 do referido regulamento. 

O relato de uma estudante com deficiência visual serviu para ilustrar que as coisas não 

funcionam bem como deveria.  Tal relato denuncia a dificuldade de utilização de recursos 

didáticos de forma a revelar o conservadorismo dentro das salas de aula e que, nem por isso, a 

faz desistir de sua vontade de chegar  à terminalidade do curso:  

 

A vontade de ter é muito grande, mas existe uma burocracia a respeito dos 
recursos, mas não desisto (Maria DVC, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 
Como podemos constatar, o ambiente acadêmico da UFRN proporcionava para o 

estudante com deficiência a sensação de que precisava se constituir num contexto mais 

inclusivo, diante do reconhecimento da carência de saberes profissionais e de mudanças em 

fatores internos, como elementos do espaço físico, apoios e recursos didáticos, entre outros, 

que acabavam dificultando a permanência destes na instituição de ensino.  

Observamos que o mundo da tecnologia, apesar de evoluir rapidamente, não 

acompanhava a evolução de matrículas de estudantes com deficiência na UFRN, no sentido 

de não estarem completamente acessíveis a todos, devido à necessidade de investimentos em 

aquisição de equipamentos, formação do corpo docente e técnico-administrativo, pois, o ir e o 

vir de todos é um desafio que ainda é encontrado no ensino universitário e seus pressupostos 

não se restringem a atividades de alguns profissionais, mas, sim, de toda a comunidade 

universitária. Sua efetivação requer eliminação dos preconceitos existentes, adequação das 
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estruturas físicas, acesso às tecnologias, aos códigos e às linguagens, que possibilitem formas 

diferenciadas de comunicação, interação e aprendizado. 

Para Mazzotta (1996), é preciso pensar que as necessidades dos estudantes que 

apresentam alguma deficiência colocam a instituição escolar na via de análise e que, diante de 

tais necessidades, esta deve entender que tais alunos demandam situações de aprendizagem 

diferentes das organizadas usualmente para a grande maioria dos educandos. Este mesmo 

autor aponta a organização curricular como um fator determinante para a inclusão. 

 

5.5  O CURRÍCULO COMO (RE) SIGNIFICAÇÃO DO PROCESSO FORMATIVO 

 

Todos nós sabemos que estamos vivenciando um novo paradigma educacional. A 

sociedade do século XXI nos coloca frente a transformações, em face da globalização e do 

desenvolvimento científico e tecnológico, que fazem a informação e o conhecimento 

acontecerem em constantes mudanças, como na educação, que vem passando por 

significativas discussões.  

Em destaque, citamos o currículo escolar, que deve acompanhar as mudanças e vencer 

os desafios impostos, e os escolares, que devem ser considerados no seu todo: corpo, mente e 

espírito. Notadamente, na educação brasileira, esta questão encontra respaldo na política do 

MEC e na legislação vigente, que conduzem a um processo de revisão dos currículos 

escolares fazendo emergir novas propostas de ensino que visem à qualidade. 

Cabe ressaltar, neste momento, que o capítulo V da atual Lei n° 9.394/96, de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trata da Educação Especial e define, em seus artigos 

58, 59 e 60, os princípios de uma educação inclusiva. Em seu texto também estão definidas 

como normas para a organização da educação básica oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, 

mediante cursos e exames (BRASIL, 2003a).  

Entretanto, nesse mundo dicotômico em que vivemos, nessa mesma LDB, 

encontramos que serão assegurados aos estudantes com deficiência docentes com 

especialização adequada e docentes capacitados para a integração destes na rede regular de 

ensino. 
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 Deduz-se facilmente, portanto, que há uma dupla formação docente. Mais 

problemática ainda é a confusão que fica no pensamento de todos os educadores, quando 

pensam em educação inclusiva e Educação Especial, como se uma dispensasse a outra. 

Acompanhando o processo de mudanças no cenário educacional, a Resolução 

CNE/CEB nº 2/01, das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

determina que:  

 

os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos (BRASIL, 2001a, p.1). 

 

 Em linhas gerais, a área de Educação Especial está mais presente na legislação vigente 

e na política de acesso de seu alunado, em todos os níveis de ensino, com o acréscimo do 

número de matrículas com tendência de atendimento em classes regulares, ainda que as 

estatísticas apontem para um alto percentual de matrículas na rede privada (BRASIL, 2008a).  

 Mas, para fazer frente a essa realidade, a universidade teria que formar educadores 

para atuar no ensino regular e no específico com o alunado da Educação Especial, de vez que 

este precisa de alguma condição especial para facilitar a sua aprendizagem? Há quem discuta 

essa questão, como Bueno (1999), Glat; Nogueira (2002), Mendes (2002), entre outros, que 

analisam o que está previsto na LDB. No entanto, frente a isto, vem acontecendo o processo 

de educação inclusiva, desestruturado. Assim, num sentido de desafio, a instituição escolar 

faz com que os educadores tenham uma nova atitude frente à diversidade na qual se 

encontram. Essa situação é assinalada por Mantoan (2006, p.198), quando afirma que: 

 

como não há mal que sempre dure, o desafio da inclusão está 
desestabilizando as cabeças dos que sempre defenderam a seleção, a 
dicotomização do ensino nas modalidades especial e regular, as 
especializações e os especialistas, o poder das avaliações, da visão clínica do 
ensino e da aprendizagem.  
 

 

Não sabemos dizer se é algo positivo quando analisamos o Plano Nacional de 

Educação- PNE (BRASIL, 2001c) e verificamos que ele aponta a necessidade da integração 
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entre educadores de Educação Especial e da rede regular de ensino, como uma ação 

necessária para a efetivação de uma educação inclusiva.  

Notemos, portanto, que, em seu Artigo 8°, dita que a escola regular deve prover 

docentes da classe comum e da Educação Especial, na organização de suas classes; o 

problema é que, após citar os dois tipos de educadores, coloca à frente as palavras 

“capacitados e especializados, respectivamente” (BRASIL, 2001c) o que nos permite 

questionar, se é preciso esse “vínculo”, que se caracteriza muito mais a uma integração do que 

à uma inclusão.  

Diante disso, sinalizam Glat e Pletsch (2004), que a universidade deve formar 

educadores que não sejam apenas instrumentos de transmissão de conhecimentos, pois 

“devem ser preparados para construir estratégias de ensino e adaptar atividades e conteúdos 

não só para os alunos considerados especiais, mas para todos os integrantes de sua classe” 

(GLAT; PLETSCH, 2004, p.5). 

Além disso, se temos a democratização do acesso de estudantes com deficiência, não 

podemos fazer vista grossa às dificuldades que estão a nos desafiar no contexto geral 

oferecido, principalmente porque 

 

Por muito tempo perdurou o entendimento que a educação especial 
organizada de forma paralela à educação comum seria mais apropriada para 
a aprendizagem dos alunos que apresentavam deficiência, problemas de 
saúde, ou qualquer inadequação com relação à estrutura organizada pelos 
sistemas de ensino (BRASIL, 2008a, p.14). 

 

Frente a isso, percebemos que, discutir acesso e permanência no ensino universitário, 

com ênfase na sua política e formação de estudantes, numa perspectiva de educação inclusiva, 

é necessário entender que o currículo do ensino expressa a função social e cultural da 

instituição, que não é estático, tampouco se esgota na acepção elementar de seleção de 

conteúdos a serem aprendidos. Para Oliveira e Glat (2003), 

 

 A instituição escolar passa a ser alvo de questionamentos e de conflitos, 
provavelmente, por expor a diversidade e o compartilhamento de interesses, 
contradições, expectativas e identidades. Muitas são as ansiedades que 
movimentam as transformações em busca do que se julga ser o ideal, 
correspondendo às necessidades especificas de todos. (OLIVEIRA; GLAT, 
2003, p.2). 
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Tendo como foco essa compreensão, questionamos para os estudantes e para os 

docentes, se o currículo do curso se preocupava com a questão do atendimento a estudantes 

com deficiência no ensino regular, sobretudo após a promulgação da LDB (Lei nº 9.394/96), 

quando estudantes da rede pública que frequentam a educação básica e que apresentam 

deficiência estão ingressando no Ensino Superior. Apresentamos então a seguinte questão: 

para você, o currículo de seu curso (para os estudantes) /que você leciona (para os docentes) 

tem se preocupado com esta questão? Comente sua resposta. 

Sacristán (2000) vem nos dizer que, ao definirmos o currículo, tentamos descrever a 

concretização das funções da própria instituição escolar e “a forma particular de enfocá-las 

num momento histórico e social determinado, numa trama institucional” (SACRISTÁN, 

2000, p. 15). Esta conscientização supõe que a formação do estudante não só deve se 

preocupar com aspectos pedagógicos e metodológicos, mas deve ir além, e se preocupar com 

uma educação aberta, viva, que interage com o meio que a circunda numa troca constante de 

informações e conhecimentos, vivendo novas relações, envolvendo todo o contexto escolar 

com as preocupações do contexto acadêmico. 

A defesa dos direitos humanos e o desenvolvimento de estudos no campo da educação 

comum ressaltam a transversalidade da Educação Especial, que deve ser efetivada por meio 

de ações que promovam a participação dos estudantes. Cabe, então, existir por trás do 

currículo uma filosofia curricular “ou uma orientação teórica” (SACRISTÁN, 2000, p. 35). 

 Tecer comentários, portanto, sobre o currículo do curso universitário, especificamente 

de graduação, implica na discussão de dificuldades inerentes à própria instituição onde o 

currículo se concretiza. 

Dentre as dificuldades, no âmbito da UFRN, chamou a nossa atenção o entendimento 

e o envolvimento dos estudantes com o currículo do curso oferecido pela instituição em 

estudo:  

 

Com toda sinceridade, eu ainda não observei o currículo total da grade de 
Pedagogia. Eu só sei relatar as seis disciplinas que eu já paguei.  Não vimos 
nenhuma prática, não. É tanto que, quando eu cheguei lá todos os 
professores ficaram assustados, sem saber como é que iam fazer. Como é 
que a gente vai fazer essa demonstração, sabe? Eles se assustavam, eu 
também me assustava, eu não sabia que eles também não tiveram preparação 
(MariaDVC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Quando se fala em currículo, eu preciso conhecer mais, porque eu só 
conheço aquela grade do meu interesse, aquela disciplina... Eu não sei se a 
pessoa quando sair de lá vai sair apta a atender a alunos com necessidades 
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especiais, mas, realmente, alunos que precisem de outros atendimentos, eu 
não sei. Porque, olhe, nós estudamos a Filosofia da Educação, o cidadão que 
a gente quer formar, eu acho que, no currículo, não existe (EnoqueDVC, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Não. O currículo não aborda esse tipo de questão. Não há nenhuma 
disciplina voltada pra esse assunto. Se nós quisermos ter algum 
conhecimento sobre isso temos que procurar o Departamento de Educação e 
rezar pra encontrar uma vaga nas poucas disciplinas que são oferecidas lá 
(SofiaDVBV, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Pelo que eu saiba, não tem nenhuma disciplina, por exemplo, no currículo do 
curso de Ciências Sociais que esteja preocupada com essa situação. Acho 
que nas disciplinas da Educação pode até ser que esteja. Na parte que eu tive 
de Ciências Sociais, eu não vejo nada voltado pra essa área, não. Não há 
nada nem na disciplina, nem no programa de nenhuma base de pesquisa, 
acho que não tem (JoséDF, informação verbal concedida à entrevistadora).   

 

O currículo (grade), eu não tenho conhecimento que existe, assim, existe um 
novo, eu faço parte do mais antigo. O novo eu não sei dizer pra você, não sei 
se existe. Aliás, eu nunca vi, olha que eu passei por vários professores, já 
estive com vários coordenadores, eu nunca vi ninguém falar disso na 
universidade, eu não tenho conhecimento. Aliás, nunca nem foi oferecido, 
nunca foi falado pra mim não (AndréDF, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

Teve Prática de Ensino, que eu me lembro bem, que a gente pagou [...] 
conversou sobre inclusão, sobre tipos de deficiência, muito boa essa 
disciplina. Que pena que era assim, ela vinha, dava os textos [...] eram cinco 
aulas todos os dias; aí, tinha uma vez, que ela vinha, por semana, aí ocupava 
o lugar de outra disciplina pra ensinar aí era muito boa, muito boa mesmo 
essa disciplina (DeiseDF, informação verbal concedida à entrevistadora).      

 

O curso de Administração não possui nenhuma disciplina obrigatória voltada 
para essa questão. Isso demonstra o quanto a universidade não está ciente 
dessa nova realidade. Uma vez que, para um administrador ter sucesso no 
seu campo de trabalho deve ser conhecedor de diversos segmentos de 
mercado e de novas tendências que surgem, neste início de século, como é o 
caso da responsabilidade socioambiental das empresas e executivos (CaioDF, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

A gente, como estudante, está sempre procurando no espaço acadêmico, nas 
reuniões de conselho, ver a melhoria para a entrada de estudantes com 
deficiência, a estada deles lá, a melhoria arquitetônica. Iinclusive, quando eu 
entrei o pessoal batalhou por rampas na porta das salas pra poder eu entrar.  
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Nós pagamos uma disciplina Sociedade e Educação, que discutia bastante 
essa questão da educação no Brasil, como ela foi se formando ao longo do 
tempo, a postura dos professores, a postura em relação aos alunos, essas 
diferenças que a gente tem em sala de aula, de aprendizado, de afeto. 
Inclusive, nós fizemos um trabalho nessa disciplina, que foi sobre os alunos 
surdos e a gente levantou a questão das dificuldades, que eles precisam de 
material pra estudar, muitas vezes, é um aparelho auditivo e essa questão de 
adaptação do professor. A questão da sociedade em si, de incluir esse aluno 
com deficiência na universidade, na sociedade (RuthDF, informação verbal 
concedida à entrevistadora).  

 

Não sei, eu acho que não, que eu perceba isso. Currículo você se refere 
assim às disciplinas oferecidas, é isso? Não. Acho que só uma disciplina 
trabalhou e deu espaço pra gente pensar um pouco essa questão, mas o resto 
não (LauraDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, com exceção da jornada de 
inclusão, mas para o professor da sala é todo mundo normal. Pra ele só passa 
no vestibular quem tem capacidade, mas ele não leva em conta a dificuldade 
que nós temos de entrar aqui (PedroDA, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

Por se trata de um curso que exige muito do aluno, não só do seu intelectual, 
mas do seu locomotor também, eu quero dizer que o curso está mais ou 
menos adequado (CarlosDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Não, porque, como eu disse, o meu curso Tecnólogo da Administração 
Pública é só para os servidores da universidade, é diferente nesse sentido 
(JadeDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Percebemos, portanto, que a fala da entrevistada RuthDF sinalizou indícios de uma 

apropriação  do sentido da proposta de uma educação inclusiva, pautada em uma concepção 

diferenciada de instituição escolar e aprendizagem, não só mediada por alguma disciplina 

específica, mas por conhecimentos que já foram discutidos e problematizados e convergiam 

para a realidade de se ter estudantes com deficiência na instituição, ou o que não podia mais 

ser negada.  

Como decorrência, algumas modificações significativas ocorriam na dinâmica da 

instituição de ensino, como mudanças de concepções e ações pertinentes ao processo 

inclusivo, embora de forma pontual ou específica de um componente curricular, que, a nosso 

ver, é uma iniciativa de ressignificação do currículo, que poderá desencadear outras 

iniciativas. 
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O entrevistado  CaioDA  sinalizou que, no curso, não havia disciplina voltada para esta 

questão, relatando um motivo preocupante: que a Universidade estava fora da realidade das 

novas demandas que lhes eram apresentadas, pois revelava uma intencionalidade educativa 

distante do compromisso de orientação inclusiva. 

Outra observação pontuada, a partir de nossas análises, foi a de que os demais 

entrevistados relataram um aparente desconhecimento acerca da função social de um 

currículo, ficando o seu sentido num lugar reservado mais para o que ocorria nos conteúdos 

trabalhados nas disciplinas. Isto representava, a nosso ver, uma desarticulação nas atividades 

que a instituição realizava, dando margem à compreensão de que o processo educativo girava 

em torno de um projeto educativo muito pouco discutido. Fato este que se constituía numa 

dificuldade em relatar se o currículo do curso se preocupava com a inclusão de estudantes 

com deficiência no ensino regular, por assim não terem vivenciado os fatos, entenderem que o 

currículo está muito mais à grade curricular, isto é, ao elenco de disciplinas oferecidas no 

curso. 

Entendemos, pois, para fins deste estudo, que o currículo abrange todas as 

experiências de conhecimento proporcionadas aos estudantes, e por isso, envolve todas as 

relações porque perpassam o processo de ensino, a exemplo, a organização dos conteúdos, 

que envolve desde o que priorizar até quem o determina. Sobre isto Silva (1995) vem 

contribuir, dizendo que “[...] o currículo constitui o núcleo do processo institucionalizado de 

educação (SILVA, 1995, p. 184). 

Tendo em vista esta concepção, o currículo de um curso superior pode não incluir os 

seus estudantes quando, em sua organização, a realidade do educando é deixada à parte, a 

exemplo, tomando o nosso foco: o estudante que apresenta alguma deficiência, como a visual, 

consegue chegar à universidade, entretanto, se depara com o trabalho pedagógico do docente 

de forma que os ensinamentos, aqui incluídos os conteúdos e os recursos e/ou apoios, pouco 

ou nada são associados à sua condição especial. 

O que observamos, portanto, é que esta situação acaba numa desmotivação do 

estudante diante do processo de aprender, o que por sua vez também desmotiva o docente em 

seu papel de mediador dessa aprendizagem, deixando, muitas vezes, no sentimento do docente 

que algo saiu errado, apesar do esforço empreendido. Mas, será que o docente procura ainda 

mais ressignificar sua proposta de trabalho de modo que abarque diferentes ritmos de 

aprendizagem, e os estudantes com deficiência não fiquem distantes e até mesmo excluídos os 

conteúdos escolares? 
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No reconhecimento da postura política do educador do Ensino Superior, a concepção 

que temos é que sua prática está embasada pelo reconhecimento das múltiplas possibilidades 

que um currículo tem, envolvendo um conjunto de fatores pedagógicos, culturais, sociais, etc. 

Sobretudo, que não é a quantidade de conteúdos que garantirá uma boa formação para seus 

educandos e tampouco a realização de suas aulas ser mediatizada pela necessidade em 

resolver problemas práticos. 

Pareceu-nos pura ilusão essa concepção, quando estiveram presentes em algumas falas 

dos entrevistados indícios de que, quando o docente se deparava com estudante com 

deficiência em sua sala de aula, a tendência era ocorrer um distanciamento entre o trabalho 

pedagógico desenvolvido por ele e a situação real do estudante, ficando os ensinamentos 

prosseguidos sem abrir mão de um esforço maior, que seria o respeito à necessidade especial 

do estudante. 

 

Realmente, dependendo da deficiência, se um aluno é totalmente cego é 
difícil. Como é que um aluno totalmente cego vai permanecer numa sala 
com outras pessoas, que não têm esse tipo de problema? Como é que ele 
poderia assimilar os conceitos? Como é que ele poderia assistir às aulas? 
Realmente, isso eu não sei, porque as aulas ela não só tem a parte oral como 
também tem a parte visual. Então, isso eu não sei como poderia ser feito e, 
realmente, em nenhum momento eu percebi que houve essa preocupação 
com relação a essa questão, no departamento em que sou lotada (IsisDOC, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Entendemos ser fundamental destacar o quanto o discurso do educador ainda era 

caracterizado pela formação clássica, influenciada pela idéia de que ter alguma deficiência é 

ser dotado de toda e qualquer incapacidade. É evidente o quanto isto revela uma concepção 

estática do processo de ensino-aprendizagem e suposições negativas, como a de que existe 

uma metodologia universal, que seria comum a todas as épocas e todas as sociedades, e nada 

contribui para a prática inclusiva de estudantes com deficiência. Salientamos que, 

historicamente, a “incapacidade” de alguém, que tem alguma deficiência, foi instituída 

socialmente, não ficando a UFRN de fora.  

Santos (2003) sinaliza o fato de que esquecemos que as pesquisas têm nos mostrado 

que 

 

 a inteligência é relativa, que a estimulação em todas as áreas do 
desenvolvimento humano (e não apenas a cognitiva) é fundamental para a 
formação de uma sociedade crítica e criativa, e que nosso cérebro é dotado 
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de uma plasticidade tal que fica absolutamente impossível prever com 
exatidão o quanto cada um de nós é capaz de aprender, a despeito de 
características individuais marcadamente acima ou abaixo da média que 
possamos apresentar (SANTOS, 2003, p. 87). 

 

A partir da concepção que a educação inclusiva implica em acesso aos serviços 

educacionais, que garantem a aprendizagem e o desenvolvimento humano, portanto, para o 

êxito na sua vida social, Martínez (2003) dá sua contribuição esclarecendo que a própria 

política de inclusão “[...] reconoce la existência de diferentes modalidades de atención, 

modalidades que deben ser utilizadas, en función de las características de los alumnos para 

alcanzar en ellos los más altos niveles de aprendizaje y de desarrollo posible. (MARTÍNEZ, 

2003, p. 140). 

Em relação ao currículo, como capaz de satisfazer às necessidades dos estudantes, 

reportamos- nos mais uma vez a Sacristán (2000), quando vem nos dizer que o projeto 

educativo “exige uma análise crítica que o pensamento pedagógico dominante tem evitado” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 34). 

Para fins de compreensão nas próximas análises, damos continuidade abordando o 

aspecto referente às modalidades de educação e ensino dos cursos, que abrangiam os 

estudantes entrevistados. Dos cursos em que eles estavam matriculados, três eram de 

licenciatura (Pedagogia, Letras e História), três de bacharelado (Administração, Matemática e 

Ciências Sociais), um de formação (Medicina), e um de tecnólogo (Gestão Pública)58, 

conforme dados coletados na PROGRAD e no SIGAA (2008). 

Posto estas reflexões, uma observação a ser mencionada é a de que parte dos cursos 

frequentados pelos estudantes entrevistados caracterizava-se como cursos de formação de 

docentes. Estamos a nos referir sobre isto porque optamos por uma análise do currículo destes 

cursos, com vistas a refletir sobre em quais aspectos estavam contribuindo ou não para uma 

educação inclusiva de estudantes com deficiência, na UFRN. Encontramos também 

justificativa ao colocarmos que as análises do presente trabalho investigativo não se 

estenderiam tanto, e, já que nosso foco era a inclusão no ensino regular, os estudantes estavam 

sendo formados para atuar em sala de aula. Também verificamos que a riqueza de dados 

coletados, a partir das entrevistas com os estudantes e docentes das outras modalidades de  
 

 

 

 

 

58 O significado dessas modalidades foram abordados no capítulo 3, p 65. 
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ensino, ficava implícita nas análises tratadas, visto que a ênfase também era formar 

profissionais para o mercado de trabalho. 

O currículo dos cursos de graduação compreendia disciplinas regulares e disciplinas 

complementares59 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2002b). 

Diante disso, ao consultar os Projetos Políticos Pedagógicos - PPP dos cursos de 

graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 1994; 2002d; 

2002e; 2003; 2004a; 2004b 2005a; 2006c) na Coordenação Didático-Pedagógica CDP/ 

PROGRAD60, especificamente nos quais os estudantes entrevistados estavam matriculados, 

verificamos que na estrutura curricular61 destes, os cursos de licenciatura em Pedagogia e 

Letras ofereciam disciplinas com formação voltada para Educação Especial. O curso de 

licenciatura em História, infelizmente, não oferecia nenhum componente curricular voltado 

para a questão do alunado com deficiência. 

A concepção de PPP, para a instituição em estudo, era “como um instrumento 

balizador para o fazer pedagógico, concebido coletivamente, orientado para um curso de 

Graduação específico”(SILVA, 2000, p. 31). 

Nessa perspectiva, o PPP ia além de um agrupamento de atividades diversas para 

“propiciar a vivência democrática necessária para a participação de todos os membros da 

comunidade e o exercício da cidadania” (VEIGA, 1995, p. 13). Um instaurador da forma de 

organização do trabalho pedagógico, fazendo valer a organização do conhecimento escolar, 

ou seja, do currículo propriamente dito. 

  
59 Consta no Regimento da UFRN que as disciplinas regulares eram as obrigatórias que integravam o elenco do 
currículo pleno do curso, decorrentes das matérias do currículo mínimo com vistas a propiciar ao aluno uma 
formação julgada indispensável à sua habilitação profissional. As disciplinas complementares 
complementavam a formação em campos específicos da profissão, cabendo ao aluno fazer sua opção dentre as 
constantes de um quadro próprio (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2002b). No 
Regulamento dos cursos de graduação as disciplinas complementares passaram à denominação de disciplinas 
optativas ficando para as complementares as atividades, denominadas atividades complementares, que 
integravam, junto com o estágio curricular obrigatório, o trabalho de conclusão de curso e as Atividades 
Acadêmicas Específicas. As atividades complementares, portanto, constituíam um “conjunto de estratégias 
didático-pedagógicas que permitiam, no âmbito do currículo, a articulação entre teoria e prática e a 
complementação dos saberes e habilidades necessários, a serem desenvolvidas durante o período de formação 
do estudante” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 16). 

60  Setor responsável pela promoção de estudos e análises sobre os projetos pedagógicos dos cursos de graduação 
na UFRN. 

61De acordo com o Regulamento dos Cursos de Graduação (2006) a estrutura curricular de um curso compreende 
a disposição ordenada de componentes curriculares que constituem a formação pretendida pelo projeto-
pedagógico do curso. Possui um núcleo de carga horária e componentes curriculares mínimos obrigatórios  a 
serem integralizados pelo aluno para o recebimento do grau relativo à formação. Os componentes curriculares 
são unidades de estruturação didático-pedagógica e correspondem a disciplina, módulos, blocos e atividades 
acadêmicas específicas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006a, p. 5-9). 
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Retornando à questão anterior, verificamos que o curso de Pedagogia, currículo 04, 

oferecia a disciplina Introdução à Educação Especial, como obrigatória e as disciplinas 

Fundamentos da Educação Especial, Metodologia do Ensino em Educação Especial I 

(Mental), Metodologia do Ensino em Educação Especial II (Visual), Metodologia do Ensino 

em Educação Especial III (Auditiva) e Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS como optativas.  

Na estrutura curricular dos cursos nas modalidades bacharelado, formação e tecnólogo, além 

do curso de História era inexistente disciplina(s) que abordasse(m) formação em educação 

Especial, conforme o quadro 4. 

 Reportamos à legislação em vigor e constatamos que a Portaria SEESP/MEC nº 

1.793/94 recomenda a inclusão da disciplina Aspectos Ético-Político-Educacionais da Nor 

malização e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, principalmente, nos 

cursos de Pedagogia, Psicologia e demais licenciaturas, e a inclusão de conteúdos relativos a 

essa disciplina em cursos da Saúde, no curso de Serviço Social e nos demais cursos 

superiores, de acordo com suas especificidades (BRASIL, 1994a). No entanto, isto não foi 

constatado nos cursos de Pedagogia, História e Letras (licenciaturas). 

 
 Curso Modalidade Disciplina 

Obrigatória 
Disciplina Optativa 

 

 

 

 

Campus 
Central  

 

Ciências Sociais Bacharelado - - 

Letras Licenciatura - Introdução à Educação Especial 

Pedagogia Licenciatura Introdução à 
Educação 
Especial 

 

Fundamentos da Educação 
Especial 
Metodologia do Ensino em 
Educação Especial I (Mental) 
Metodologia do Ensino em 
Educação Especial II(Visual) 
Metodologia do Ensino em 
Educação Especial III(Auditiva) 
Língua Brasileira de Sinais  

Matemática Bacharelado - Introdução à Educação Especial 

Administração Bacharelado - - 

Medicina Formação - - 

Gestão Pública Tecnólogo - - 

CERES História Licenciatura - - 

 
Quadro 4- Demonstrativo dos cursos (que correspondiam aos cursos nos quais os estudantes entrevistados 

estavam matriculados), conforme disciplina de formação em Educação Especial como obrigatória e/ou 
optativa na estrutura curricular de cada curso. 

Fonte: PPP/PROGRAD (2008). 
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Também, a Lei nº 10.436/02 determina a inclusão da disciplina obrigatória de 

LIBRAS, como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores 

(BRASIL, 2002c). Dos três cursos evidenciados apenas o de Pedagogia oferecia e de forma 

optativa.  

A Portaria nº 2.678/02 aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a 

difusão do sistema braile (BRASIL, 2002b). Diante disso, não encontramos disciplina ou 

atividade que atendesse a essa portaria. O que encontramos foi um pequeno acervo em 

braile62, localizado na biblioteca central, que, em sua maioria, os livros não são específicos 

dos conhecimentos trabalhados nos cursos evidenciados.  

Diante destas circunstâncias, apresentamos o relato de uma docente quando se referia 

ao curso de Pedagogia: 

 

No momento, está sendo discutido o novo currículo do curso de Pedagogia e 
um dos grandes problemas é a distribuição da carga horária por disciplina. 
Como não se pode aumentar indefinidamente a carga horária do curso, a 
solução é reduzir a carga horária de uma disciplina para se aumentar a de 
outra. Como fazer para atender a todas as demandas? Entendo que os alunos 
devem trabalhar bem os fundamentos específicos da área, aprender o que 
eles não podem deixar de saber (VeraDOC, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

A problemática existente também foi destacada no ponto de vista da docente: 

 

Acredito que o currículo de Pedagogia não responde totalmente à 
necessidade de formação de professores para a educação inclusiva (MaraDOC, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Para os docentes Pedro e Mara “- Há uma preocupação, mas ainda é muito tímida em 

relação a isso e deveria ser maior porque é uma licenciatura”, “- A preocupação ainda é 

pequena porque nós temos, no curso, apenas uma disciplina, com a carga horária de sessenta 

horas, que discute sobre essas questões” (informação verbal concedida à entrevistadora). Estas 

falas chamaram a nossa atenção e nos levaram a refletir que deveria existir, com maior ênfase 

no currículo das licenciaturas uma filosofia curricular, ou uma orientação teórica, como 

destaca Sacristán (2000), que expressasse posicionamentos pedagógicos, filosóficos, epistemo 

62A BCZM disponibilizou a lista de títulos que compõem o acervo em braile, a seguir: 1) Vasconcelos, José 
Mauro de. O meu pé de laranja lima: história de um meninozinho que um dia descobriu a dor... / São Paulo:  
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lógicos, científicos e de valores sociais, orientadores de uma prática escolar baseada no direito 

à diferença e ensinando-se a incluir. Também alertamos para o fato de que, se a universidade 

não tomar para si este papel, as práticas existentes no seu interior continuarão refletindo o 

distanciamento dos estudantes de um ensino reflexivo, consciente, que na realidade, está  

desarticulado de pesquisa e de extensão. E o que poderia continuar ocorrendo era a 

concretização de um currículo em que não haveria flexibilidade para contemplar as 

necessidades educacionais dos estudantes, estimulando a heterogeneidade, dando atenção à 

diversidade e, principalmente, favorecendo a individualização e a socialização do ensino. 

Assim, as falas nos revelaram: 

 

O grande desafio é encontrar um equilíbrio, o que não se pode fazer é 
privilegiar as especificidades de uma área em detrimento de conhecimentos 
mais gerais sobre os processos de aprendizagem [...] o que posso adiantar é 
que os alunos devem ter em sua formação a oportunidade de aprender a fazer 
pesquisa, a refletir sobre questões educacionais de seu interesse e a escrever 
um texto científico com os resultados de sua investigação. Quer se trate de 
um aluno com ou sem problemas de deficiências, é disso que ele necessita na 
universidade. Como admitir que um aluno passe pela universidade sem ter 
lido as referências básicas de cada uma das disciplinas do curso? O que 
fazer, por exemplo, para que o aluno com deficiência visual possa ter acesso 
à globalidade da formação universitária? Quais as possibilidades para se 
viabilizar essa formação? O professor tem que ter a delicadeza de pensar 
com cuidado as aulas expositivas, o trabalho prático em grupo. Sem o apoio 
institucional cada um vai fazendo o que pode e nem sempre o que pode é o 
mais recomendável (VeraDOC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 
Fundação Dorina Nowill para Cegos, 1992. 2)Bellucci, Maria Eugenia. Integrando o aprender: primeira série - 
primeiro grau / São Paulo : Fundação Dorina Nowill para Cegos, 1994. 3) Bellucci, Maria Eugenia. Integrando o 
aprender: segunda série - primeiro grau / São Paulo : Fundação Dorina Nowill para Cegos, 1994. 4) Nowill, 
Dorina de Gouvêa,1919- ...E eu venci assim mesmo / São Paulo : Totalidade, 1996. 5) Brasil. Congresso. 
Câmara dos Deputados. Comissão Permanente de Legislação Participativa. Cartilha de orientação para o 
exercício do direito de participação junto ao Poder Legislativo / Brasília, D.F.: Câmara dos Deputados, 
Coordenação de Publicações 2001. 6) Ler e produzir: discurso, texto e formação do sujeito leitor/produtor / 
Maceió (AL): EDUFAL, 2002. 7) Educação inclusiva: uma visão diferente/ Natal, RN: ProGrad/Ufrn, 2003. 8) 
Barbosa, Fabiano Timbó. Medo da anestesia? Por quê? / Maceió (AL): EDUFAL, 2004. 9)Lima, Walter Matias. 
Educação e razão dialética Jean-Paul Sartre Maceió (AL): EDUFAL, 2004. 10)Barbosa, Fabiano Timbó. Medo 
da anestesia? Por quê? / Maceió (AL): EDUFAL, 2005. 11)Lima, Renira Lisboa de Moura. O ensino da redação: 
o aposto. Maceió: EDUFAL, 2005. 12)Peixoto Neto, Pedro Accioly de Sá. Plantas medicinais do popular ao 
científico / Maceió (AL): EDUFAL, 2005. 13)A filosofia do romantismo / Maceio: EDUFAL, 2005. 14)O negro 
e a construção do carnaval no Nordeste / Alagoas: UFAL, 2006. 15)Orientacões metodológicas para produção de 
trabalhos acadêmicos Maceió: EDUFAL, 2006. 16)Poesia e sempre: estudo do poema através dos temas / 
Maceió: EDUFAL, 2006.17)Trabalho, educação e qualificação profissional / Maceió: EDUFAL, 
2006.18)Memórias & Ciências Sociais / Maceió: EDUFAL, 2006. 19)Santana, Leonardo Pimentel. O silêncio da 
alma / Maceió: EDUFAL, 2006. 200Vilela, Arriete.Arriete Vilela Costa. Grande baú, a infância / Maceió: 
EDUFAL, 2006. 21)Carvalho, Cícero Péricles de. Economia popular: uma via de modernização para Alagoas / 
Maceió (AL): EDUFAL, 2007. 
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Eu vejo que há uma necessidade de outras disciplinas, de outros professores, 
nas suas próprias disciplinas, possam estar abordando também, as questões 
relativas ao processo de ensino e aprendizagem de pessoas com deficiência, 
até porque a gente entende que a Educação Especial perpassa tudo, não só as 
modalidades de ensino, mas também todas as áreas de conhecimento 
(MaraDOC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Eu acho que sim, eu acho que tem, nem sei se devo falar isso, porque eu 
também estou envolvida com o currículo, com a reforma curricular, que foi 
em 2002, eu participo de núcleos de educação médica do curso de Medicina, 
é uma coisa muito pontual, vai depender da sensibilidade, por exemplo, 
agora do coordenador atual, as coisas ainda estão longe de a gente conseguir, 
a gente tem se preocupado, mas é difícil até porque a gente está terminando 
um ciclo da implantação do Projeto Pedagógico. Existem ainda questões 
burocráticas, existem ainda disciplinas muito rígidas, vamos dizer assim 
gincanas, coisas que tem de acertar em poucos minutos, então, essas coisas 
são antipedagógicas pra esse tipo de estudante, eu acho que a vontade existe, 
mas eu acho que é preciso fazer alguma coisa de cima pra baixo, é feio a 
gente dizer isso, mas às vezes as coisas têm de ser feitas de cima pra baixo 
(LumaDOC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Para estas docentes, assumir a diversidade implica refletir sobre sua prática e a da 

instituição, e trabalhar em parceria para oferecer respostas adequadas a todos os estudantes, 

que conviviam neste contexto acadêmico. As preocupações existentes, nas falas, com a 

formação acadêmica demonstravam a necessidade da instituição, como um todo, de 

concretizar respostas educativas que, a nosso ver, precisava organizar o conhecimento e 

planejar o processo ensino-aprendizagem, para atender às diferenças entre o alunado, e se 

constituir num desafio. No entender de Carvalho (2008), o desafio “[...] poderá ser 

contornado, se o projeto curricular tiver as características de generalidade e flexibilidade, 

objetivando o desenvolvimento das potencialidades de cada um” (CARVALHO, 2008, p. 

114).  

Estas colocações estão sustentadas nas idéias de Veiga (1995), quando nos alertou que 

o currículo expressa uma cultura, não pode ser separado do contexto social e deve buscar 

novas formas de organização para que o conhecimento escolar não fique isolado em si 

mesmo. 

Pareceu-nos que a fala, a seguir, sinalizou algumas condições que deveria reunir o 

currículo, para responder à diversidade: 

 

Se eu tenho um professor colega, que é professor de processo de 
alfabetização, por exemplo, ele teria que estar falando, também, de como se 
daria esse processo de alfabetização junto ao aluno com deficiência, já 
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trazendo essa discussão pra sala de aula. E aí, isso seria uma discussão de 
todos e se tornaria mais natural a questão da discussão e não a 
responsabilidade, apenas, de uma disciplina, que não dá tempo a gente, nem 
[...] A gente só situa os casos e fala muito superficialmente, deixa muito a 
mercê do aluno. Então, acho que essa formação do nosso professor, dentro 
da universidade, ainda requer mais disciplinas e que as demais áreas possam 
estar em consonância com essas questões (MaraDOC, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

 

Apesar de ser instigante e complexa essa discussão sobre currículo, não temos a 

pretensão de esgotá-la aqui. No entanto, cabe assinalar que se as pessoas se dispõem a recriar 

uma cultura que se torne inclusiva, elas estão reconstruindo a comunidade escolar de forma a 

gerar valores democráticos, com vistas ao reconhecimento das diferenças e, “[...] ao 

entendimento do sentido e do significado de trabalharmos na diversidade, aprendendo dela” 

(CARVALHO, 2008, p. 62). 

De modo geral, pensamos que a cultura educacional, principalmente o currículo 

escolar, ainda tem ranço elitista e homogeneizador, logo, o currículo parece ser ocasional e 

isto nos leva a refletir que a pessoa com deficiência é, ainda, na instituição de ensino, um 

educando que assusta e ameaça. Freitas (2007, p. 70) afirma que é nessa contradição sutil e 

pervertida que adentra a educação inclusiva, “[...] com base fundamentalmente no respeito às 

diferenças, passando a considerar o currículo como uma organização essencialmente centrada 

em uma atitude política do educador” (FREITAS, 2007, p. 70). 

Desse modo, várias são as dificuldades a serem enfrentadas, a começar pela revisão do 

projeto curricular adotado, para a “[...] identificação das flexibilizações possíveis, criando-se 

condições favoráveis para a acessibilidade curricular, para todos” (CARVALHO, 2008, p. 

59). 

Diante do exposto indagamos: qual é o significado de acessibilidade curricular para a 

UFRN? Esta compreensão, a nosso ver, se destacaria quando as pessoas responsáveis pela 

política educacional interna concebessem que, ao produzirem propostas de reestruturação 

física e curricular na instituição, organizariam também apoios que garantissem recursos 

materiais, financeiros e humanos a fim de responder às diferenças dos estudantes. 

Consta na Proposta de Reestruturação e Expansão da UFRN (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007b) um diagnóstico da atualização de 

metodologia (e tecnologias) de ensino-aprendizagem, assim declarado: 

 

A relação professor-aluno no âmbito do ensino superior, ainda é, em parte, 
mediada por metodologias em que a aula, muitas vezes expositiva, 
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centraliza-se na atuação direta e na autoridade intelectual do professor, 
transmissor de um conhecimento considerado por ele mesmo relevante, 
cabendo ao aluno o papel de receptor passivo. Essa realidade se agrava com 
o número crescente de alunos com necessidades educativas especiais, 
decorrentes de deficiências motoras, visuais, auditivas ou mentais, que 
ingressam na UFRN anualmente. Esses alunos têm preservadas suas 
capacidades de aprender e conhecer, embora necessitem de tecnologias e 
metodologias apropriadas. Por outro lado, os professores não têm preparo 
adequado para enfrentar as dificuldades resultantes da relação acadêmica 
com esses alunos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE, 2007b, p. 46). 

 

 Diante disso, é interessante ressaltar que a referida proposta enfatiza que “para 

possibilitar a permanência dos alunos com deficiência, a universidade deverá implementar 

uma política de inclusão, articulando os diversos segmentos acadêmicos e de infra-estrutura 

da instituição” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007b, p. 

16). Logo, verificamos, em nossa observação livre, que as práticas pedagógicas careciam de 

uma organização de atividades, que possibilitassem o respeito a ritmos de aprendizagem e 

estilos diferentes. Pareceu-nos, portanto, que, com a execução da proposta de reestruturação e 

expansão, ainda é preciso refletir sobre a realidade existente, para construir uma nova prática 

que busque o envolvimento de todos os que fazem parte do processo educativo. 

Muitos outros pontos deveriam aqui figurar, visto que a estruturação e aplicação de 

novas estratégias de ensino são complexas e relevantes, entretanto, é importante, neste 

momento, destacar que a renovação pedagógica que respeite as diferenças, esperada nos 

planos político e pedagógico, por nós analisados, depende de atitude política e do 

envolvimento de toda a comunidade universitária no saber lidar e assumir a diversidade 

existente entre todos que estão envolvidos com a trama escolar. 

As mudanças em curso, portanto, redimensionam o papel da formação frente às 

complexas demandas da sociedade. No âmbito da universidade, portanto, são colocadas a 

adequação e a flexibilização como partes inerentes à proposta curricular, que, a nosso ver, 

precisam ser questionados para que não acabem sendo entendidas como mera modificação de 

atividades e fontes de práticas pedagógicas discriminatórias (CARVALHO, 2008). 

Uma vez que enfatizamos o cenário educacional da UFRN, apresentando enormes 

desafios que, nos últimos anos, têm sido debatidos, focamos ainda nosso interesse de análise 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação, que regem oficialmente os 

projetos pedagógicos de cursos de formação de professores. 

Tal como aponta o Parecer CNE/CP 9/2001 – que trata das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Licenciatura:  
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A educação básica deve ser inclusiva, no sentido de atender a uma política de 
integração dos alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns 
dos sistemas de ensino. Isso exige que a formação dos professores das diferentes 
etapas da educação básica inclua conhecimentos relativos à educação desses alunos 
(p.26). 
Ao elaborar seu projeto curricular, a equipe de formadores deve buscar formas de 
organização, em contraposição a formas tradicionais concentradas exclusivamente 
em cursos de disciplinas, a partir das quais se trabalhem conteúdos que, também, 
são significativos para a atuação profissional dos professores (BRASIL, 2001b. p. 
52). 

 

A Resolução do CNE/CP 01/2002, quando trata da construção do projeto pedagógico 

dos cursos de formação dos docentes, enfatiza que serão considerados conhecimentos sobre 

crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais e as das comunidades indígenas (BRASIL, 2002a). 

É nesse cenário, portanto, que o currículo deveria presidir as atividades educativas e os 

PPC surgirem de relações dialógicas com a finalidade de pensar e repensar a sua natureza 

didático-pedagógica. 

Pensamos, pois, que os cursos de formação docente na UFRN ainda não garantem 

espaços de ensino e de pesquisa para os estudantes com deficiência, pois a acessibilidade em 

todos os sentidos ainda não atingia a maior autonomia possível, mesmo com a promulgação 

da Lei nº 9.394/96, que preconiza a inserção dos estudantes que apresentam deficiência no 

ensino regular. É preciso, pois, que os currículos de formação ofereçam subsídios que deem 

conta de formar competências, habilidades e conhecimentos necessários aos futuros docentes 

e a todos os estudantes para o seu desenvolvimento global. 

Tais pressupostos estão relacionados às mudanças ocasionadas pela Declaração de 

Salamanca (BRASIL, 1994b)63, ao se considerar a inclusão de estudantes com deficiência em 

classes regulares como a forma mais avançada de democratização das oportunidades 

educacionais. Entretanto, as práticas nos tornam evidentes que estes estudantes permanecem 

inseridos na academia quando suas condições pessoais permitem. Defrontamos, então, com 

uma dupla concepção: inclusão ou a integração travestida de moderna? (BUENO, 2008).  

 

 
63 Firmada durante a Conferência Mundial de Educação Especial realizada pela ONU em 1994 a Declaração de 

Salamanca resultou da promoção de uma política plurinacional em torno da qual agregaram-se organismos 
internacionais e dirigentes de vários países. Ressalta”princípios, política e prática para as necessidades 
educacionais especiais e representa um extraordinário avanço ao estender, de uma maneira abrangente, as 
preocupações internacionais com o bem estar dos portadores de deficiência à área específica da educação, no 
contexto do programa da UNESCO de educação para todos” (CARVALHO, 2004, p. 76).  
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É nessa consciência coletiva que a pedagogia inclusiva vem sendo apontada, como um 

novo paradigma de inclusão associada à expansão no Ensino Superior. Nestas circunstâncias 

as dificuldades dos estudantes com deficiência e dos profissionais em educação continuam e 

ampliaram-se em relação ao conhecimento específico da temática das deficiências, ministrado 

nas disciplinas, que não estão articulados.  

Para Gonzáles (2002), é necessário que o docente preste muito atenção ao contexto 

social, político e cultural da escola, fazendo com que ele compreenda que: “[...] a tolerância e 

a flexibilidade, diante das diferenças individuais, devem ser uma forma de comportamento 

habitual em sala de aula, fortalecendo uma formação capaz de enfrentar os desafios de uma 

educação pluralista” (GONZÁLES, 2002, p.247). 
 

5.6   NOVOS SABERES PARA A ACEITAÇÃO DAS DIFERENÇAS E PRÁTICA 
INCLUSIVA 

  

No passado acreditávamos que os docentes, quando estavam na situação de recém-

graduados, estariam aptos para atuarem no exercício da docência, pois o processo formativo 

que teve seria o suficiente para a vida profissional. Hoje, já não podemos mais pensar assim. 

O seu processo formativo vai muito mais além e envolve a formação contínua e a 

sensibilização para trabalhar com todo e qualquer tipo de alunado.  

Na docência do Ensino Superior, como em qualquer outro nível de ensino, o docente 

deve, obrigatoriamente, atender estudantes com deficiência, pois este alunado não é somente 

de responsabilidade de um profissional especializado. E caso o atendimento seja recusado se 

constituirá em discriminação, de acordo com o Decreto n° 3.298/99 (BRASIL, 1999b). Uma 

conquista, sob bases legais, pois, todas as pessoas precisam ter abertura para a inclusão. 

Cabe a sociedade, portanto, estar consciente de que a formação do profissional docente 

precisa ser permanente e de forma integrada à sua vida diária.   

 Em face desta realidade trazemos à reflexão o seguinte questionamento que foi feito 

para os entrevistados: Para você, o docente universitário precisa conhecer mais acerca da 

temática das deficiências? Em caso afirmativo, como isto poderia ser feito? 

Os relatos convergiram significadamente para a importância dos docentes terem um 

desenvolvimento profissional contínuo, para se sentirem sensibilizados, motivados e 

desafiados a aceitar a diversidade de forma consciente de seu papel na sociedade, e também 

de adquirirem competências e conhecimentos específicos relativos às diferentes deficiências, 

para melhor entender as necessidades educacionais especiais desses estudantes. 
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Acredito que sim, porque tanto melhoraria a qualidade do ensino como se 
sentiria mais estimulado. Porque quando um professor entrar na faculdade 
sabendo LIBRAS já vai se preocupar quando tiver um aluno que não sabe, 
não escuta (PedroDA, informação verbal concedida à entrevistadora).  

 

Certamente, todos os docentes deveriam participar de curso de formação 
e/ou reciclagem para adquirir competências para lidar com os diversos tipos 
de deficiência do campo do ensino/aprendizagem. Cada tipo de deficiência 
requer uma postura diferente, requer uma forma diferente de saber lidar sem 
ser discriminador, é um processo bem delicado (CaioDA, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

 

Sim, precisa para lidar com a situação.  No meu caso, eu faço prova oral, se 
for pra fazer em braile eles não lêem, não sabem braile, como é que adianta 
eu chegar e escrever um monte de coisas sem eles saberem nem como é que 
faz pra ler? Pelo menos o conhecimento básico do braile, né? E também 
informática saber como lidar com essa realidade. Conhecer a situação saber 
o que pode ser feito. Como é que pode ser feito esse conhecimento? Esse ato 
dele conhecer, tipo assim entender o aluno, ter uma compreensão dele, ver 
que ele não tá enrolando. O computador pifou, a máquina pifou agora eu não 
sei se a máquina vai funcionar pra eu gravar lá, entendeu? Aí ele possa 
perceber que eu, sei lá, pode até pensar que eu estou enrolando, que eu não 
quero fazer a prova, que eu quero adiar (MariaDVC, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

 

Sim, a teoria, ela fala dos tipos de deficientes, às vezes coloca a causa e o 
que acontece é, às vezes até psicologicamente falando, é também a 
receptividade da sociedade, e a cultura fala muito disso, a teoria fala disso, 
fala o tipo de doença e o contexto que a gente está vivendo. Mas falta a 
prática, a prática de realmente lidar, lidar não só, assim de uma forma que 
perceba e se sensibilize, não, mas a prática de como você atender... a relação 
com o aluno, a forma de trabalhar com ele, a forma de poder construir o 
conhecimento com ele. Não existe isso, então o que poderia ser feito pra que 
isso melhorasse seria que os professores tivessem seminários... já está 
acontecendo, mas não só seminários, mas tivesse realmente, talvez um 
trabalho assim de, dentro da universidade, onde tivesse um trabalho que 
produzisse materiais, por exemplo, materiais desse tipo, específico para 
pessoas com deficiência. Materiais adaptados, e os professores tendo contato 
e também sempre com uma explicação de alguém daquele setor responsável 
por isso; se explicava ao professor como trabalhar com aquilo e tendo 
também um deficiente que pudesse orientar os professores tendo um 
treinamento, talvez assim uma pessoa que a universidade tivesse, uma 
pessoa deficiente que ajudasse o professor a lidar com o material e a lidar 
com outras pessoas, isso seria muito bom! (EnoqueDVC, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 
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Precisa. Não só os docentes, mas os estudantes e a população em geral, 
porque quando você conhece as diferenças, você sabe como lidar com elas, 
então, você sabe o que um deficiente auditivo precisa, o que um deficiente 
físico precisa, o que o visual precisa. E você não vai fazer com que o 
deficiente passe por constrangimento e nem você vai acabar excluindo ele, 
por desconhecimento (SofiaDVBV, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

O professor precisa ter em mente que ali vão ter alunos de vários tipos de 
diferenças, ou seja, religiosas, de cor e também vai ter que conviver com 
alunos com deficiência. Então ele vai ter que entender qual são as limitações 
daquele aluno pra entender, se houver, em algum momento, alguma 
dificuldade, entender se aquela dificuldade tem alguma coisa a ver com a 
deficiência daquele aluno e procurar adaptar, da melhor forma, pra que o 
acompanhamento seja igual pra todos os alunos (JoséDF, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

 

Eu acho que sim. No meu caso, são mais as barreiras arquitetônicas, agora o 
que eu acho é que outros tipos de deficiência como auditiva e visual, eu acho 
que tem professor que não sabe fazer mesmo, por exemplo, tem uns que 
passam imagens no quadro e tem gente com deficiência visual que, 
consequentemente não vai assimilar aquilo. Tem horas que o próprio Estado 
poderia proporcionar à Universidade uma reciclagem, alguma coisa desse 
tipo para preparar os professores para o tipo de realidade desses alunos. Não 
sei se cursos... Acho que ajudantes, monitorias (LauraDF, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

 

Sim precisa saber mais através de palestras informativas, porque minha 
atenção foi muito boa, mas estou notando que eles precisam conhecer mais 
um pouquinho (CarlosDF, informação verbal concedida à entrevistadora).  

 

No meu caso eles têm apenas que ter um pouquinho mais de compreensão 
porque, por exemplo, como aqui não tem acesso pra gente retirar cadeira no 
setor coberto, eles têm que ter mais uma consciência que, se a gente faltou 
no dia que choveu, é porque a gente não tem como tirar uma cadeira do 
carro. É porque quando a gente chega lá chega todo ensopado, é como se a 
gente tivesse tomado um banho de piscina (JadeDF, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

  

Diante de tantas realidades e dificuldades compete aos docentes se nutrirem de mais 

conhecimentos, ao longo de sua vida profissional e acadêmica, para adquirirem outros 

requisitos básicos em sua formação, como o de trabalhar com a diversidade cultural.  

Vale salientarmos que vivenciar, por meio da docência, as experiências de uma 

inclusão, que não é só educacional, mas social, requer muito mais de sua formação, pois sua 
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graduação foi fundamental para a profissionalização docente, entretanto, a educação foi e 

continua sendo permeada por inovações que, muitas vezes, remetem à desigualdade social e 

educacional e, por isso, necessitam de saberes e de posicionamentos em relação à valorização 

das diferenças. 

A concepção sobre o saber é tratada por Gauthier et al. (1998), que afirmam que o 

saber se origina na subjetividade e detém uma certeza racional, sendo fruto de um diálogo 

interior marcado pela racionalidade.  

O pensamento racional se opõe às idéias preconcebidas, estas que, historicamente, 

vêm atreladas aos valores dominantes sob a ótica do mercado, e acabam prescrevendo os 

meios e os fins do ensino e da maneira de agir e de pensar dos profissionais.  

Quem não ouviu falar que o campo de discussão sobre a formação e profissionalização 

docente ainda carece de estudos empíricos que possam responder a questões tais que: “como 

são transformados os saberes teóricos em saberes práticos? Existe um “conhecimento de 

base” a ser considerado na formação do professor? Como é constituído o saber da 

experiência? Teria ele uma maior relevância sobre os demais saberes?” (NUNES, 2001, p. 

13). 

Tal como problematizado por Nunes (2001), de modo geral, a lógica da inclusão ainda 

produz poucos frutos, mesmo em face de formações continuadas, que estão sendo oferecidas 

pelo sistema educacional, em resposta às expectativas de democratização de acesso e melhoria 

da qualidade do ensino. Portanto, as nossas afirmações anteriores não são vazias, na medida 

em que se ouvem as preocupações de outros pesquisadores, tais como:  

 

“[...] a identidade acadêmica acaba tendo por base a formação de 
pesquisadores - bacharelados” (ANDRADE, 2004. p.13). 
 
“[...] prática de ensino desvinculada do processo de apropriação do conteúdo 
a ser ensinado” (MELLO, 2001, p. 100). 
 
“[...] um bom número de professores não se sentem compromissados com a 
inclusão, ficando à margem do processo” (PIRES, 2006b, p. 44);  
 
“[...] os cursos de formação de professores, tanto inicial como  continuada, 
ainda não favorecem a articulação entre a formação teórica acadêmica e os 
conhecimentos oriundos do universo escolar” (NUNES, 2001, p. 10). 
 

Além disso, nas práticas existentes ainda encontramos muita rigidez na estrutura 

curricular de alguns cursos. Sabemos, portanto, que isto contraria a ressignificação do 

processo de ensinar “[...] tanto é assim que vemos no interior da instituição universitária a 



154 

 

presença de opiniões, atitudes e projetos conflitantes que exprimem divisões e contradições da 

sociedade como um todo” (CHAUÍ, 2003). 

 Os projetos conflitantes sinalizados pela autora acabam sendo pouco discutidos na 

coletividade, fazendo com que as competências dos docentes prescindam no domínio e 

repasse de conteúdos. 

Para Mello (2001), a competência do docente requer uma ação articuladora dos 

diferentes conhecimentos, implicando em “[...] organizar conhecimentos de conteúdo 

especializado, de didática e prática de ensino, de fundamentos educacionais e de princípios de 

aprendizagem em um plano de ação docente consistente com o projeto pedagógico” (MELLO, 

2001). 

Isso significa que a competência do trabalho pedagógico não é dissociável da evolução 

do saber ensinar na perspectiva da emancipação dos sujeitos aprendizes, caso contrário a sua 

prática em sala de aula pode ficar restrita à aplicação do estabelecido, por exemplo, a 

reprodução do que está escrito na lei, revelada na fala da entrevistada:  

 

Lá na Universidade passaram todas as leis pra gente (DeiseDF, informação 
verbal concedida à entrevistadora).  

 

Analisamos, também, a fala de um estudante, que sinaliza uma prática reflexiva e 

consciente: 

 

Precisa! Precisa! Eu acredito que a informação é a melhor defesa, seja lá pra 
quem for, aluno, professor, funcionário. Você necessita, não é obrigado você 
estar cuspindo a lei, não é necessário você estar cuspindo que a faculdade 
tenha a dizer sobre isso. Tem que conhecer, pensar sobre, refletir, 
principalmente a questão que envolve a inclusão. Por exemplo, como é que 
eu vou receber um aluno com deficiência? Sabe como é que se recebe? Você 
humanizado e consciente, eu penso assim, tem que conhecer lei, é necessário 
conhecer a lei, precisa, o Estado está aí, todos trabalhando pela deficiência, 
tem tudo que você precisa saber na área de educação, colocar em prática o 
que se discute, isso ajuda bastante (AndréDF, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

 Necessária é, assim, com esta percepção da realidade, de forma sutil, repensar numa 

proposta curricular voltada para a cidadania, que deve preocupar-se com a diversidade 

existente na universidade. Ademais, lembremos que a diversidade em educação nasce junto 
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com a idéia de “[...] respeito, aceitação, reconhecimento e tolerância para com o outro” 

(SKLIAR, 2006, p. 30). 

 E não somente em meras opiniões assentadas no relativismo, ou pouca receptividade, 

que muitas vezes deixa transparecer no discurso, que a Universidade é a única responsável 

pelo processo de inclusão. 

 
 Eu acho que eu não sei como isso poderia ser feito em termos de adquirir 
novos saberes. Eu acho que através dos órgãos aí, sei lá! Talvez através da 
própria PROGRAD, oferecer algum tipo de seminário para falar, para atacar 
esse tema, um seminário que incluísse também um tema mostrando a 
questão das deficiências e o que pode, digamos, assim, o como é que o 
estudante com deficiência poderia melhorar seu desempenho acadêmico, 
uma vez que ele tem essa deficiência? Então isso ai seria interessante porque 
eu mesma confesso que não sei como poderia ser feito (IsisDOC, informação 
verbal concedida à entrevistadora). 

 

Pelas razões até aqui expostas, caberia perguntar, então, se a instituição em estudo tem 

procurado discutir sobre a questão da formação continuada do docente, ou o que lhe interessa 

é supor que todos já possuem os conhecimentos necessários ao processo de inclusão.  Esse 

talvez seja o ponto mais complicado da inclusão, por isso questionamos: o docente precisa 

saber mais sobre as deficiências? Eles têm vivenciado a inclusão de estudantes com 

deficiência sem um conhecimento específico? É possível desenvolver um processo inclusivo 

que promova a aprendizagem sem barreiras? O que a Universidade tem feito é suficiente para 

não mais depararmos com docentes cheios de dúvidas de como lidar com o estudante com 

deficiência? Há receptividade de todos em eventos, encontros, etc. que tratam sobre esta 

questão? 

Frente a estas inquietações e do relato do docente, a seguir, perguntamo- nos se no 

lócus de nossa pesquisa estamos vivendo uma pseudoinclusão: 

 

Diante do que estou vivenciando, me parece evidente que preciso conhecer 
mais acerca dessa temática. A questão é saber como dispor do tempo 
necessário para isso, dentro da minha carga horária. Termino aprendendo 
conforme a necessidade vai se apresentando. Eu diria que tenho vivido o 
processo, mas não tenho tido o tempo para trabalhar sobre essa experiência e 
discutir com propriedade sobre ela. Acredito que a minha situação não difere 
daquela de muitos colegas que estão vivenciando, como eu, pela primeira 
vez o processo de inclusão de um aluno seu. Lamento não ter uma opinião 
formada sobre como a universidade deveria proceder para trabalhar os 
recursos necessários à formação para cada uma das deficiências de seus 
alunos. Esse é, também, o problema da escola. Como trabalhar numa escola 
dentro de um processo inclusivo? Muitos de meus alunos me falam da 
dificuldade de trabalhar nessa perspectiva, a pressão é bastante grande e 
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alguns desistem. É necessário muito apoio ao aluno, mas, também, muito 
apoio ao professor (VeraDOC, informação verbal concedida à entrevistadora).  

 

Neste sentido, o professor deve ser um observador de sua prática, um espectador que, 

diariamente, utiliza as diferenças existentes em sala de aula como um indicador para o 

planejamento diário. Essa questão da formação contínua do docente numa perspectiva de 

práxis pedagógica aliada, não só ao ambiente escolar, mas, estendendo-se à própria 

comunidade, faz parte da grande questão de que a universidade é uma instituição social 

inseparável da idéia de democracia e de democratização do saber (CHAUÍ, 2003).  

Modificar este espaço de ensino e aprendizagem, então, colocando as questões para os 

gestores, reivindicando e preparando os professores para o tipo de realidade do alunado que 

recebe, está no desejo da docente e da acadêmica entrevistadas, a seguir: 

 

O caminho que eu vejo são esses cursos mesmo, que as coordenações 
também estejam nas reuniões, chamando uma pessoa pra falar para os 
professores sobre essas questões. Que abra esse espaço dentro das reuniões 
de departamentos pra que a gente possa estar situando as necessidades, e que 
esses cursos também aconteçam pra que os professores, pelo menos aqueles 
que têm interesse, possam estar indo participar. Uma coisa que eu me 
ressenti, logo que eu entrei na universidade foi, nos cursos de atualização 
pedagógica, que não se falam sobre o tema. Então é uma temática como que 
se não existisse e a gente colocou isso pra equipe que organiza. Eu creio que, 
nos próximos, possa estar sendo contemplado, afinal de contas a gente já tem 
um numero significativo de pessoas com deficiência na UFRN (MaraDOC, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

O docente precisa conhecer mais até pra ser um agente que nos ajude a 
modificar a universidade, a melhorar a universidade, pra os que vierem, pra 
os que estão na universidade. Como a jornada que aconteceu que eu acho 
que foi interessante, que nos informou sobre a deficiência e também aos 
professores como é que o deficiente físico precisa de ajuda. Se não precisa 
de ajuda como ele poderia estar na universidade? E como o colega pode 
ajudá-lo? Pode contribuir pra melhoria dele na universidade? (RuthDF, 
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Toda essa questão de rever a formação docente, na perspectiva de formação 

continuada, no sentido de repensar as práticas pedagógicas para atuar com a diversidade, leva 

à reflexão sobre a qualidade dos serviços oferecidos.  
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Tomando-se como base os conceitos, os ressaltados nas reflexões anteriores, histórica 

e socialmente construídos, sobre o processo de inclusão/exclusão educacional, aliados ao 

desenvolvimento científico e tecnológico e, às falas reveladoras de nossos pesquisados, 

constatamos, concretamente, a dificuldade que tem o docente em investir em sua formação 

profissional visando a atender a todos os estudantes, considerando às suas diferenças. 

Geralmente, o que ocorria é que o docente não tinha tempo e recursos escolares disponíveis 

para serem utilizados como aliados na formação dos estudantes com deficiência.  

 

Trabalho sábados e domingos para dar conta do que tenho a fazer com as 
orientações na pós-graduação, minhas aulas e a produção científica 
(VeraDOC, informação verbal concedida à entrevistadora).  

 

 Ora, é consensual que o princípio fundamental do ensino inclusivo é que os 

estudantes, indistintamente, aprendam juntos, independente de suas diferenças (CARVALHO, 

2004; MANTOAN, 2006; FREITAS, 2006; STAINBACK; TAINBACK, 1999). Nesse 

sentido, Freitas (2006) contribui dizendo que “[...] na maioria das vezes, o professor idealiza 

um aluno, sem se dar conta de que trabalhar com a diversidade é algo intrínseco à natureza da 

atuação docente e de que não faz sentido pensá-la como uma condição excepcional” 

(FREITAS, 2006, p. 170). 

 Entendemos, pois, que o saber docente não é estável, não é algo que ele guarda e 

depois usa para dar conta de suas aulas. Existem os saberes que ele traz em virtude de ter tido 

formação inicial quando graduando e depois ter passado por experiência(s), mas estes 

precisam ser reelaborados e reconstruídos “[...] em confronto com suas experiências práticas, 

cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares” (PIMENTA, 1999, p. 29). Os saberes 

necessários ao ensino, portanto, são construídos justamente das trocas coletivas tidas nas 

experiências e em confrontos de idéias. 

Percebemos, então, a relevância de sinalizarmos que tudo se relaciona com tudo na 

prática docente, quando a palavra de ordem é ensinar a todos e incluir todos, sobretudo, 

porque nos novos tempos a educação escolar é compulsória para todos os escolares, distante 

de ameaça de repetência e de exclusão (BRASIL, 1996). 

Em consonância com este cenário, com o tipo de formação a que tem acesso o 

docente, os Referenciais para Formação de Professores (BRASIL, 1998) expõem que a 

formação que recebem os docentes não tem suprido as necessidades inerentes ao 
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desenvolvimento dos educandos, para a modificação da sociedade. O que constatamos, no 

processo investigativo, é que a situação não é tão diferente na instituição em estudo. Assim, 

 

[...] muitas evidências vêm revelando que a formação de que dispõem não 
tem sido suficiente para garantir o desenvolvimento das capacidades 
imprescindíveis para que crianças e jovens não só conquistem sucesso 
escolar, mas, principalmente, capacidade pessoal que lhes permita plena 
participação social num mundo cada vez mais exigente sob todos os aspectos 
(BRASIL, 1998, p. 17). 

 

Pimenta (2004) complementa esta colocação, referindo-se ao Ensino Superior, ao 

destacar: 

 

Na maioria das instituições de ensino superior, incluindo as universidades, 
embora seus professores possuam experiência significativa e mesmo anos de 
estudos em suas áreas específicas, predomina um 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. Em geral, os professores ingressam em 
departamentos que atuam em cursos aprovados, onde já estão estabelecidas 
as disciplinas em que atuará. Aí recebe ementas prontas, planeja individual e 
solitariamente (PIMENTA, 2004, p. 16). 

 

Diante desta questão, o ponto de vista de alguns docentes aponta alguns caminhos que 

podem ser construídos em sua formação: 

 

Eu acho que não vai ser de uma hora pra outra. Através desse processo de 
intervenção mesmo, a partir das coordenações de curso de chamar cada 
professor, de tentar dialogar com eles sobre as dificuldades de trabalhar com 
esse alunado e através de eventos específicos, seminários sobre a inclusão. 
Na verdade, vão envolver muito pouco, inicialmente, é um trabalho de muita 
eficiência pra tentar envolver (PedroDOC, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

Eu estou com um exemplo mais simples, o da área da saúde. Conhecer essa 
inclusão que a UFRN está tentando fazer, se existe essa dificuldade na área 
da saúde, imagine o restante. Você imagine o restante dos profissionais, dos 
professores que não sabem o que é isso (LumaDOC, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 
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 Embora haja a curiosidade de conhecer mais sobre as deficiências e até mesmo do que 

a Universidade tem a oferecer, a entrevistada LumaDOC apresenta um discurso sobre  inclusão 

voltado para a necessidade de adicioná- lo à uma visão médica. Analisamos, pois, que não 

estaria esta docente ainda imbuída de uma visão terapêutica sobre a pessoa com deficiência? 

E que a competência de lidar com as limitações é dos profissionais da área da saúde? 

 Restou-nos saber, também, como as próximas ações e/ou propostas serão conduzidas 

no âmbito da formação continuada na instituição em estudo, visto que um dos docentes 

entrevistados relatou um pensamento acadêmico e social pessimista, fundamentando-se na 

idéia de que desconhecia como a Universidade estava se posicionando em relação a 

investimentos que nutrissem a sua formação, para dominar mais saberes implicados na ação 

de educar, e a dos estudantes, para terem vida acadêmica mais efetiva e, juntos, saírem do 

isolamento de sala de aula. 

 

Até hoje não sei quais os dispositivos que a UFRN dispõe para melhorar a 
inclusão do aluno e do professor para melhorar a inclusão. O que eu entendo 
por inclusão do estudante com deficiência, ou sem deficiência, na 
universidade é bastante amplo. Percebo que muitos alunos entram na 
universidade e saem da universidade e não sabem o que é a universidade. 
Poucos alunos desenvolvem atividades de pesquisa durante a graduação, 
poucos sabem o que é a extensão universitária (VeraDOC,  informação verbal 
concedida à entrevistadora).  

 

A postura dos entrevistados demonstrou inquietações e consciência da necessidade de 

melhor se articularem as ações na UFRN, fundamentais na vida acadêmica. Percebemos que 

ao fazerem uso de voz os docentes falaram mais da instituição do que de sua própria 

experiência relacionada à formação, que nos pareceu um pouco tímida em relação aos 

recursos e metodologia de ensino que utilizavam. 

Os estudantes fizeram uso de voz, enunciando as suas dificuldades e o reconhecimento 

de suas limitações, e também foram autênticos demonstrando interesse em participar das 

atividades da vida acadêmica.  

Feitas estas considerações analisamos que esta realidade é ainda mais complexa 

quando a universidade é desafiada a ampliar a reflexão e as práticas de inclusão num contexto 

atual de expansão com qualidade, para se tornar cada vez mais capaz de promover a inclusão 

social, de tal forma que não separe democracia e democratização do saber. Afinal, ela é uma 
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instituição formadora e ocupa importante posição na sociedade do conhecimento, de modo a 

ter a necessidade de renovação de seu sentido e da sua missão (ZABALZA, 2004).  

Para esse autor, essas possíveis inovações perpassam por transformações alicerçadas 

pelo desejo de, entre outros: lançar um novo olhar sobre o educando e o processo de 

aprendizagem; definir objetivos não só a médio, mas em longo prazo; tornar os conteúdos e as 

metodologias mais dinâmicos e atualizados; focar o desenvolvimento pessoal por meio de 

cenários contínuos de formação, elegendo mais atividades do âmbito extracurricular. 

  Tardif (2000) aponta, como resultados de pesquisas sobre os saberes profissionais 

que são temporais, variados e heterogêneos, personalizados e situados. Na tentativa de 

elucidar estas constatações, este pesquisador nos diz que os saberes profissionais dos docentes 

são adquiridos através do tempo, sendo que uma boa parte provém de sua própria história, 

outra parte é resultante dos primeiros anos de prática profissional, “[...] decisivos na aquisição 

do sentimento de competência e do estabelecimento das rotinas de trabalho” (TARDIF, 2000, 

p. 14), e a outra parte diz respeito à carreira profissional.  

São variados e heterogêneos porque ele não se serve somente de sua cultura pessoal, 

mas de outro conhecimento provindos de sua formação na universidade e dos programas, 

guias e manuais escolares. Também porque se utilizam de outras teorias, concepções e 

técnicas, conforme as necessidades. Personalizados porque ele tem uma história pessoal, uma 

personalidade, manifestada num corpo e situada numa situação de trabalho particular, que lhe 

dá sentido. 

 

5.7 A UNIVERSIDADE E A INCLUSÃO 

 

Ante o exposto, houve uma continuidade de esforços de nossa parte, no sentido de 

evidenciar as condições que asseguram um processo inclusivo na UFRN diante da presença 

do estudante com deficiência, em seu contexto. Para tanto, foi necessário, também, ouvir os 

que vivenciavam esse processo, utilizando-se da seguinte questão: Para você, a UFRN tem 

assegurado um processo de inclusão ao seu estudante com deficiência? Comente sua resposta. 

Chamou a nossa atenção os relatos dos participantes no tocante à dificuldade de 

expressar aspectos positivos em relação ao processo inclusivo na Universidade. Ao nosso 

entender os discursos confirmaram a necessidade de repensar e reestruturar o cenário 

universitário como um todo, desde o administrativo, passando pelas relações humanas, e pela 
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estrutura física, considerando também os conteúdos e recursos pedagógicos adequados e a 

formação docente. 

 

Certamente que não. A universidade não possui política de cotas para 
deficientes, não possui acessibilidade em sua estrutura física, nem recursos 
pedagógicos que possa auxiliar o aprendizado do aluno. Pelo menos por 
enquanto a universidade não sabe que os deficientes existem (CaioDA,   
informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

A universidade não está adequada, você pode olhar pra ela e perceber as 
barreiras arquitetônicas que para a gente chegar sempre precisa de alguém, 
pois não podemos chegar sozinhos, e as barreiras pedagógicas que também 
acabam nos afastando do processo de inclusão, no caso da minha deficiência. 
Não adianta a gente só estar em sala de aula, se o material pedagógico não é 
suficiente, não é adequado para a minha interação em sala de aula, para 
discutir e vivenciar o que está sendo trabalhado (MariaDVC, informação 
verbal concedida à entrevistadora). 

 

Não. Não. Enquanto instituição é hostil, assim, eu digo hostil como se fosse 
realmente contrária às pessoas que entram com deficiência, na qualidade de 
deficiente visual, mas também tem o cadeirante também, ele tem 
dificuldades também naquelas rampas muito altas, fizeram umas rampas, que 
se o cadeirante subir ali a cadeira dele vira, não consegue nem subir porque é 
muito íngrime, mas, é como eu já falei pra você, das marcações, das 
sinalizações que não tem, do material, um recurso, que a universidade não 
tem, um espaço onde a gente possa estudar, inclusive a gente vai fazer isso 
onde? Na biblioteca? Na referência? Onde a gente não pode estudar porque 
entra muita gente e atrapalha? Não tem uma sala especifica pra nós, não tem 
uma forma de chegar nessas salas, se tiver uma forma que nos oriente, a 
universidade não se preocupou, por enquanto. Não vou dizer que não se 
preocupou, não existe ainda essa parte, então, é difícil, pode ser que a 
política lá, uma política que também venha fazer um curso de Pedagogia 
realmente um curso inclusivo, em que os professores tenham um 
conhecimento e uma prática. Isso seria paulatinamente, que surgisse já um 
apoio da universidade pra que de vez em quando, quando surgisse uma 
novidade apresentar as pessoas ter um deficiente trabalhando mostrar às 
pessoas como é que se faz. Consequentemente, ele já ia ter noções das coisas 
para ele já ir conhecendo, não existe essa preocupação da universidade. Essa 
política precisa chegar bem rigorosa, acho que, na parte institucional, precisa 
melhorar um bocado (EnoqueDVC,  informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

Para mim, na verdade, se eu tivesse andando sozinha, se eu não tivesse 
assim, apoio da família, eu acho que não estaria não, contribuindo. Porque 
tem horas que eu olho e eu digo: como é que eu estaria aqui, andando 
sozinha, como é que eu faria para subir uma escada, como é que eu faria 
para, talvez, estar nesse determinado local, eu acho que seria bem difícil. Se 
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não fosse a ajuda da família eu não estaria aqui, se dependesse de mim, só de 
mim mesma (RuthDF, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Não, não, não e não. Por quê? Porque, veja se a UFRN sabe que eu sou 
André porque tem os meus dados, dos outros colegas, isso existe. Se a 
universidade sabe que existem esses dados e se eu estou comprometido, 
porque no momento que eu estou na instituição meu compromisso  é  com a 
instituição; eles sabem que eu tenho um projeto, que eu pretendo continuar 
com esse projeto, então, que ela facilitasse o meu caminhar  dentro dela. 
Qual o melhor? Você deixar uma pessoa com deficiência bem estruturada na 
universidade, que trabalha uma pesquisa boa dentro da universidade ou você 
deixar ela fora, sendo dependente do governo? Acredito que a UFRN prefere 
a segunda opção que eu falei, até por uma questão ainda muito marxista de 
se viver. Não que Marx tenha culpa disso, mas pegaram o discurso de Marx 
e transformaram em algo militar, isso ainda existe muito. Eu estive, por 
exemplo, no campus central. Alguma coisa já mudou, mas a minha 
permanência nesse sentido ela é terrível, eu não estou querendo que reitor, 
vice-reitor e alguém tenham pena de mim, não, é um processo natural de 
conviver com a diferença (AndréDF, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

De jeito nenhum. Não faz curso de capacitação com os professores, não faz 
uma análise psicológica da pessoa com deficiência que entra aqui, que é 
muito importante, porque eu tenho minha maneira de ser, mas tem outras 
pessoas que têm necessidade psicológica, traz alguma coisa em alguma 
matéria, está entendendo? A pessoa tem que saber por que, não só o portador 
de deficiência, mas o aluno quando tem uma repetição alta em qualquer 
disciplina tem que verificar o porquê daquilo (JadeDF,  informação verbal 
concedida à entrevistadora).  

 

Não. O ensino é um só, o tratamento é um só, só isso aqui. Agora, para quem 
tem outro tipo de deficiência aí eu não sei explicar, só sei com o meu tipo 
que é deficiente físico, como tem outro menino de outro curso que anda 
naquela moto adaptada, ele sobe as rampas. No meu caso, que eu ando de 
moleta, aí já não dá (DaiseDF, informação verbal concedida à entrevistadora).  

 

Ela não assegura, porque se ela assegurasse faria as modificações num ritmo 
mais rápido. Até tenta, inclusive eu até vejo tomar algumas atitudes, mas não 
é suficiente pra você admitir que ela garante a entrada e a permanência do 
aluno com deficiência (JoséDF, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

  

Tecendo alguns comentários acerca destas falas pensamos, pois, que refletir sobre a 

problemática da inclusão no Ensino Superior, hoje, em tempos de profunda desigualdade 

social, não é uma tarefa fácil, primeiramente, porque implica no acolhimento do que foi, 
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historicamente, tido como diferente, “deixando-se questionar, permitindo-se transformar” 

(SILVA, 2006, p. 33).  Nesse sentido, pareceu-nos que quem mais questionava e se permitia 

sugerir, com vistas a transformar, eram os estudantes, como vimos, e alguns docentes 

entrevistados, conforme concepção implícita em suas falas. 

 

Não, porque a gente vê as barreiras arquitetônicas que eu já situei, a gente 
não vê nenhuma discussão nas reuniões pedagógicas dos professores em 
relação a esses alunos. Depois que eu cheguei aqui foi que eu situei o caso 
da menina com dificuldade motora, numa reunião, chamando a atenção dos 
professores exatamente pra esse descaso, porque eu tinha ficado sabendo na 
noite anterior que ela tinha deixado de participar de aula porque o professor 
marcou as aulas no Aranhão e ela não tinha condição de subir. Então, ela foi 
embora pra casa, perdeu o direito de participar desse dia. Então, eu chamei a 
atenção dos professores e o que eu percebi é aquele olhar assim de espanto, 
como se diz, assim: ah! Tem essa pessoa?  E são pessoas que estão aqui já há 
um bom tempo, dois anos, três anos, que estão aqui e que sempre passaram 
por essa situação, não reclamam, como era o caso do rapaz que é cadeirante. 
Ele sempre foi muito ativista na relação dos direitos dele, da pessoa com 
deficiência, mas ele era mal visto em razão dessas cobranças que eles fazia. 
Mas, muita coisa não mudou, pelo visto. Em conversa com ele, desde que ele 
entrou na universidade, muitas vezes ele deixou de assistir aula, de 
participar, porque o campus e os professores não previam as possibilidades 
para isso. Então, eu não vejo a UFRN, pelo menos aqui, fazer nada para 
essas pessoas, não (MaraDOC, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Vejo que há o esforço de alguns, a iniciativas de outros. Vamos fazer uma 
semana para receber os alunos que ingressaram no vestibular, mas vamos 
fazer isso como uma política de recepção ou/e de inclusão de alunos para 
que ele possa vivenciar a universidade em sua plenitude? Admito que os 
alunos que têm a oportunidade de serem bolsistas de iniciação científica, de 
extensão, de apoio técnico ou monitores vivem mais diretamente o processo 
de inclusão, por estar lado a lado com os professores, participando da vida 
universitária. Fora desse processo eu não posso dizer como a UFRN tem 
assegurado formas de inclusão, de fato (VeraDOC, informação verbal 
concedida à entrevistadora). 

 

Desse modo, umas das primeiras constatações que tivemos é que existiam outras 

formas de olhar os jeitos de ser humano e de ter necessidades específicas, como os estudantes 

com deficiência, que, na trajetória política e educacional brasileira- como outros educandos 

com alguma necessidade educacional especial- eram vistos como impecilhos. Não é diferente, 

na universidade pública, esse quadro desolador. 
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Depoimentos relacionados a esse quadro estão implícitos nas entrelinhas das falas dos 

estudantes, os quais destacaram: “a UFRN pode até tentar assegurar o processo de inclusão, 

mas não é suficiente (EnoqueDVC); o ensino é um só para todos (CaioDA); ela não tem 

compromisso com a formação dos estudantes e nem capacitação para os docentes (AndréDF); 

ela não tem acessibilidade (RuthDF)”.  

A universidade, portanto, passa por desafios econômicos, sociais e políticos que lhe 

são impostos face ao mundo capitalista64, e no papel a cumprir precisa enveredar por 

caminhos que possibilitem a democratização do acesso ao ensino público superior para “[...] 

amplos setores da população, mantendo, ao mesmo tempo, o nível de excelência alcançado e a 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão” (CAVALARI, 2009). 

 

Muitos vivenciam unicamente o que oferecemos em termos de ensino, mas 
não vivenciam um processo de inclusão social nas demais atividades da 
academia. Para mim, a inclusão na universidade teria que ser um processo de 
participação ativa em pelo menos duas atividades fim: ensino, pesquisa e/ou 
extensão (VeraDOC, informação verbal concedida à entrevistadora).  

 

Bem nos lembra Chauí (2003) que se quisermos tomar a universidade pública sob 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. 3).  

 Partindo desses pressupostos é que registramos nossa leitura crítica sobre as condições 

focalizadas para a democratização e formação no movimento de renovação acadêmico-

científico e cultural na UFRN, que busca “[...] assegurar a educação superior como um direito 

universal do cidadão; ampliar a inclusão das classes populares; e definir a sua autonomia” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007a, p. 8)65. 
64 Estudos mostram (TEIXEIRA, 2009; CHAUÍ, 2003; KUENZER, 1999) que, apesar dos avanços que foram 
conquistados na revolução científica e tecnológica, o processo de internacionalização da economia, chamado 
de globalização, traz transformações sociais, econômicas, políticas e culturais de grande complexidade e 
acarreta a exclusão social de forma perversa em toda a história da acumulação capitalista. Por essa razão a 
universidade acaba tendo dificuldade de estabelecer um relacionamento orgânico com a sociedade, e, a 
produção e transmissão do saber fica sendo efetivada num rumo em que, na tríade ensino, pesquisa e extensão, 
a pesquisa é a mais importante, haja vista ser imposto pelo governo mecanismos de institucionalização e 
financiamento da pesquisa. Em face de as IES terem que aliar-se aos órgãos oficiais é que muito se tem 
discutido sobre a autonomia da universidade, em romper com os modelos estabelecidos de forma processual e 
se reestruture em seus pilares básicos. 

65 Fundamenta a concepção do referido plano a “responsabilidade de desenvolver o ensino, a pesquisa e a 
extensão, para suprir as necessidades de técnicos e profissionais competentes nas diferentes áreas de conheci 
mento, para produzir conhecimento científico e tecnológico e para disseminar o saber e a cultura local, 
nacional e universal” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007a, p. 4). 
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Nessa tentativa de proporcionar uma educação superior para todos, alguns 

entrevistados pareciam conceber que a universidade vinha procurando assegurar o processo de 

inclusão, entretanto, destacam alguns pontos que merecem uma reflexão e reforçam, também, 

aspectos já destacados em falas anteriores: 

 

A universidade tem exercido esse papel, mas eu acho que está faltando um 
pouco dessa relação com os alunos, com o corpo discente. A UFRN até pode 
estar assegurando no corpo docente dela, mas no corpo discente eu acho que 
está faltando conscientização, que pode vir com palestras e humanização 
também (CarlosDF, informação verbal concedida à entrevistadora).  

 

Tá assegurando de pouco tempo pra cá. Esse ano teve um seminário de 
inclusão, tem várias pessoas que me procuram pra conversar sobre isso e eu 
acho que tá se popularizando aqui dentro, tá começando a ser mostrado que a 
UFRN tem estudantes com deficiência, que quanto mais tiver deficiência, 
tem que ser respeitado (SofiaDVB, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

Eu acho que tem tentativa, não vou desmerecer também, mas que ainda não 
é o suficiente. A gente participa dessas pesquisas como uma forma de 
melhorar, de garantir que haja melhorias, mas essas melhorias muita gente 
até diz, assim, ah! Mas pra que vocês que estão participando disso, se as 
melhorias que vão vir não vão servir a vocês mesmos, vocês vão sair daqui e 
vai continuar tudo do jeito que está. Porque é isso que mais chama a atenção: 
é a demora nas providências a serem tomadas pra garantir a nossa inclusão e 
permanência na UFRN. Tem aluno que reivindicou muitas coisas, até antes 
de mim, que já lutou bastante por melhores adaptações e saiu de lá sem ver 
nada feito. Acho que existem iniciativas, mas eu sei que tem também 
demoras de repasse de verbas, esse tipo de coisas, mas eu acho que isso 
poderia ser mais rápido (LauraDF, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

Desde que eu cheguei aqui há preocupação com esses mecanismos (...) uma 
preocupação, por exemplo, da direção dos centros em relação à questão 
arquitetônica, pois já se conseguiu sensibilizar algumas coordenações de 
curso em relação a isso, entendeu?  (PedroDOC,  informação verbal concedida 
à entrevistadora). 

 

 

Olhe, eu acho que não. No momento que não existe uma coisa 
institucionalizada, um preparo do professor, pelo menos um aviso, alguma 
coisa, por parte até dos próprios departamentos, na hora que esse estudante 
se matricula. Eu não acho que exista isso, eu acho que pode estar aí eu tenho 
conhecimento que a PROGRAD tem se preocupado com isso, eu tenho 
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certeza que está começando (LumaDOC, informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 

A meu ver eu acho que não, não acho que a universidade tenha esse tipo de 
procedimento com relação ao estudante com deficiência. Eu não sei bem, 
talvez pela falta de experiência, mas eu acho que a universidade tem que 
procurar inovar melhor a sua estrutura, em vários aspectos, para melhor 
atender o estudante com deficiência (IsisDOC,  informação verbal concedida à 
entrevistadora). 

 
 

Esses dados coletados, a partir dos próprios estudantes e docentes, forneceram 

subsídios a essa questão e nos fizeram refletir que, nessa época em que vivemos, em que há 

políticas públicas, planos de gestores, tempo, métodos, recursos de adaptação, etc., ainda 

existem constatações sérias como essas que resultam em falas impactantes frente às 

experiências de inclusão. 

Em face desta constatação da renovação acadêmica na UFRN, damos maior ênfase ao 

nosso foco, analisando algumas contradições inerentes às concepções articuladas no Plano de 

Gestão já citado. Para tanto, dois aspectos foram observados, quando o processo investigativo 

voltou-se para o fato da instituição em estudo assegurar o processo inclusivo: 

 

a) No envolvimento da comunidade acadêmica com o processo inclusivo, ao relatarem:  

“[...] tá começando a ser mostrado que a UFRN tem estudantes com 
deficiência, que, quanto mais tiver deficiência, tem que ser respeitado [...]” 
(SofiaDVBV).  

 

“[...] a universidade tem que procurar inovar melhor a sua estrutura, em 
vários aspectos, para melhor atender o estudante com deficiência [...]” 
(IsisDOC).  

 Os entrevistados revelaram uma visão dicotômica ao direito universal de ensino 

regular, embutido nas orientações do plano, haja vista o processo inclusivo dos estudantes, 

segundo as suas vozes, se dá necessariamente por insistência destes, “[...] valendo-se de seus 

próprios esforços” (GLAT; PLETSCH, 2004, p. 6).  

 Esse ainda é um desafio posto. Ainda não há esforço conjunto, no universo da UFRN, 

que contribua parao desenvolvimento dos estudantes. A Universidade, como formadora de 

todos os cidadãos, pode e deve, por meio de seu ensino, efetivar uma política de inclusão 

educacional e social. As falas nos revelaram que a Universidade mal dá conta desse alunado 
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em sala de aula. Vale lembrarmos que, via de regra, os docentes vivenciavam as mesmas 

angústias sentindo-se à parte do processo, realizando um trabalho metaforicamente de 

formiguinha, aprendendo a lidar com a necessidade presente em suas aulas. 

 

b) Na institucionalização, como respaldo político-pedagógico, nos seguintes relatos 

apresentados:  

 

“[...] as melhorias que vão vir não vão servir a vocês mesmos, vocês 

vão sair daqui e vai continuar tudo do jeito que está, porque é isso que 

mais chama a atenção, é a demora nas providências a serem tomadas 

pra garantir a nossa inclusão e permanência na UFRN (LauraDF). 

 

[...] No momento que não existe uma coisa institucionalizada, um 

preparo do professor [...]”(LumaDOC).  

 

 Ficaram, então, explicitados que para fazer frente à realidade de uma instituição de 

Ensino Superior autônoma, que demanda uma concepção curricular voltada para o novo 

paradigma da inclusão, a UFRN precisa e deve implementar  diretrizes que decorram de 

situações ágeis e não isoladas do contorno de seu ambiente. Em razão disso, é preciso que a 

pesquisa seja um ato de todos, um dinamismo que deve envolver estudantes e docentes. 

Estudantes aprendendo a pesquisar de forma articulada ao ensino e docentes “[...] aprendendo 

a serem pesquisadores de sua própria prática” (GLAT; PLETSCH, 2004, p. 7).   

 Vale ressaltar que a extensão também é constitutiva da universidade e, por isso, 

associada ao ensino e à pesquisa, implicando numa concretização do conhecimento e 

produção acadêmicos, com a participação de todos, envolvendo- se  com a sociedade e 

resultando em novas práticas.  

 Diante disso, pelo que constatamos na pesquisa, dois estudantes com deficiência, 

estavam sendo mobilizados efetivamente na dimensão da pesquisa, associada à extensão 

universitária, dentre os doze entrevistados.  

 A melhoria das atividades de ensino, pesquisa e extensão, reformulando ou 

atualizando os currículos dos cursos, de modo a integrá-las na formação acadêmica e na 

prática da docência, apresenta-se como um dos objetivos do Plano de Gestão. Logo, deveria 

se firmar no debate crítico sobre as políticas educacionais vigentes, de dentro e de fora da 

Universidade, numa ação transformadora da realidade e envolvendo iniciativas inovadoras 
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com a comunidade escolar. Não sendo assim, a educação inclusiva permanecerá configurada, 

tão somente, como algumas práticas de poucos, “alheias a considerações éticas, de justiça e de 

equidade” (RATTNER, 2000 apud MAZZOTTA, 2003b, p. 17).  

Por fim, gostaríamos de ressaltar o desejo de ter um processo formativo que oferecesse 

condições de competir no mercado de trabalho e propiciar a sua realização pessoal, 

apresentado na fala de um estudante. Também manifestou que era perceptível para ele a 

indiferença da instituição em relação à sua deficiência: 

 

 
Pra eles eu não tenho deficiência nenhuma. Quando foi esse semestre a 
UFRN fez a primeira jornada, que eu me senti muito bem de ter participado, 
que acho que se tivesse acontecido antes do início do período teria sido 
melhor.  Agora, eu não estou aqui pra matar tempo. Quero aprender alguma 
coisa, melhorar a qualidade de vida, já que eu não tive condições de 
trabalhar como uma pessoa normal, então, eu estou aqui pra conseguir ter 
qualidade (PedroDA, informação verbal concedida à entrevistadora). 

 

Defrontamos, portanto, com uma Universidade que tem responsabilidade social nesse mundo 

considerado moderno, entretanto, para tomar a educação superior como um direito do cidadão e como 

algo universal precisa colocar-se claramente contra a exclusão, evitando, de todas as maneiras, a 

repetência e a evasão, elegendo como meta a garantia de um ensino com qualidade para todos, 

implicando “consciência crítica e capacidade de ação, saber e mudar” (DEMO, 1994, p. 28). 
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6  CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 

 

 

                                                                                                      Fonte: AndréDF (2009) 

 

Como se pode ver até agora, os processos que esses estudantes com deficiência 

vivenciam na Universidade constroem os sentidos para a prática de igualdade de 

oportunidades e de respeito às diferenças. Num tom conclusivo, é nossa pretensão, portanto, 

evidenciar os desafios encontrados pelos participantes da pesquisa, no contexto do estudo de 

caso, e lançar sugestões que possam servir de encaminhamentos para a melhoria do processo 

de acesso e permanência de estudantes com deficiência na UFRN. 

Com esse trabalho investigativo constatamos que a educação inclusiva é um tema que 

já vem sendo discutido em outros contextos, porém, a política vigente de inclusão para o 

acesso e permanência do estudante com deficiência no Ensino Superior é uma problemática 

esquecida, diante do que há muito o que fazer, pois ainda são incipientes os estudos nos quais 

esse alunado esteja envolvido.  

O que vem ocorrendo é que os estudos versam, em sua maioria, sobre ele e para ele. 

Em síntese, há que examinar que já é concreta a presença desse alunado nas IES brasileiras, 

fruto de estudos e da política efetivada, porém, apesar de pertinentes, se constata que as ações 

empreendidas pela política do MEC não estão garantindo a todos os estudantes a devida 

mobilidade, com autonomia e segurança. Logo, exige que o paradigma atual de educação 

inclusiva tenha ruptura com o instituído na sociedade e nos sistemas de ensino. 

Como pensar a inclusão de estudantes com deficiência na UFRN? Qual a 

responsabilidade que cabe às coordenações de cursos, docentes e gestores, para a real 

inclusão? As condições orgânicas e psicossociais são os únicos obstáculos responsáveis pelo 

insucesso desses estudantes? O processo pressupõe conhecer as características dos estudantes 

e do contexto no qual o ensino e a aprendizagem ocorrem? O que prevalece no movimento 



170 

 

educador/educando: a tolerância como uma obrigação ou a crença em suas potencialidades, 

apesar das limitações decorrentes da deficiência (s)? Existe um serviço contínuo de apoio e 

orientação a esses estudantes no âmbito da UFRN? 

O exercício da pesquisa nos mostrou que os esforços com essa questão, na UFRN, 

estão sendo apenas focais, deixando à margem ações sistematizadas e que a educação 

inclusiva vem se apresentando sem mudanças significativas, que procurem eliminar barreiras 

de toda ordem, inclusive visando desconstruir conceitos preconceituosos e segregadores.  

Portanto, é uma tarefa difícil para estudantes com deficiência e docentes vivenciarem 

o processo de educação inclusiva, no âmbito da UFRN, pois, de um lado, essa IES se 

preocupa com a promoção de um processo inclusivo, mas de outro, ainda se apresentam 

desafios que precisam ser solucionados, como a limitação de recursos humanos, materiais e 

equipamentos (até materiais informativos), que acabam contribuindo para as dificuldades da 

prática pedagógica do docente e da vida acadêmica do estudante.  

Nesse sentido, convém ressaltar que as ações desenvolvidas pela UFRN demonstram 

que, ao longo dos últimos oito anos (tomando como referência que esta instituição tomou 

reais iniciativas em relação a esse alunado no ano de 2002, por ocasião do ingresso de um 

estudante cego e dois com baixa visão), vem caminhando lentamente, com rupturas, devido à 

ausência de um programa integrado de apoio e permanência desses estudantes de forma 

institucionalizada. Tal fato comprova que esta IES se prepara para o processo inclusivo desses 

estudantes à medida que estes chegam, sem que haja um planejamento prévio e sistematizado. 

 Diante disso, ressaltamos que a UFRN tem assegurado pouco o processo de inclusão 

de seus estudantes com deficiência. Esta IES, em atenção às determinações legais, construiu 

algumas rampas, colocou corrimão em escadas, realizou eventos, reservou estacionamentos 

para as pessoas com deficiência, adaptou alguns banheiros, contratou bolsistas para digitalizar 

os textos dos estudantes com deficiência visual e realizou outras ações importantes, conforme 

o exposto no capítulo 2, em atenção às Portarias nº 1.793/94; 1.679/99; 3.284/03 e ao Aviso 

Circular 277/96 (BRASIL, 1994a; 1999a; 2003b; 1996), como aparatos legais de uma 

educação inclusiva no Ensino Superior.  

 Entretanto, constatamos que, para a efetivação de uma política inclusiva na instituição 

em estudo é preciso ir mais além do mero cumprimento da legislação vigente. Diante disso, 

indagamos: a UFRN é a única responsável pela inclusão? Sabemos que, como parte desse 

processo, configura-se também o apoio financeiro às ações quando implementadas as políticas 

públicas. 
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 Em meio a tanto, o número de estudantes com deficiência na UFRN, que pode parecer 

reduzido, é significativo, pois suas vozes revelam pontos de vista claros e precisos diante da 

necessidade de repensar o papel social educacional da UFRN, na qual se apresenta um triste 

panorama por existir barreiras que influenciam no desempenho desse alunado, mesmo estes 

possuindo qualidades intelectuais, fato comprovado quando passaram no processo seletivo 

(vestibular). 

Nesse ponto, pudemos constatar que, no contexto da IES em estudo, existem nos 

aspectos evidenciados barreiras de acessibilidade na vida acadêmica dos estudantes com 

deficiência. Segundo resultados da pesquisa, o acesso dos estudantes com deficiência aos 

cursos de graduação, por meio do processo seletivo (vestibular), é concebido como um 

processo que ainda não é bem resolvido.  

As informações existentes no edital não ficam claras em relação aos serviços de apoio 

que podem ser oferecidos. Este apoio refere-se à utilização de espaços, recursos humanos e 

materiais que podem ser utilizados durante as provas do vestibular e o processo avaliativo, de 

acordo com as diferenças específicas. Entendemos, pois, que a comunicação existente no 

edital do vestibular limita outras informações pertinentes ao processo. Dessa maneira, acaba 

gerando a desigualdade nas relações humanas no referente à dignidade de se ter o direito de 

alcançar a acessibilidade.  

Conforme observado no capítulo que trata sobre o acesso dos estudantes com 

deficiência na UFRN, os estudantes entrevistados demonstram desconhecimento em torno do 

que é, de fato e de direito, as deficiências e revelam a existência de barreira comunicacional, 

que de certo modo inibem ou constituem-se em obstáculos vital para estes. Nesses termos, 

compreendemos que a barreira comunicacional impossibilita o recebimento da mensagem por 

intermédio dos meios de comunicação, sejam ou não de massa e alimenta uma relação de 

verticalidade entre as pessoas.  

Diante do exposto, outros aspectos dificultadores para a permanência dos estudantes 

com deficiência podem ser citados, tais como: a falta de comunicação, a existência de uma 

trajetória escolar árdua, a necessidade de reflexão, a existência de preconceito na relação entre 

estudantes e docentes, a existência de barreiras arquitetônicas, atitudinais, materiais e 

humanas, a falta de formação continuada e a falta conhecimento sobre o currículo do curso. 

Sobre o primeiro aspecto, os cinco docentes entrevistados revelam que não foram 

comunicados oficialmente sobre a presença dos estudantes com deficiência em sala de aula, o 

que confirma a ausência de ações articuladas na instituição. Segundo os relatos dos docentes 

que já haviam tido experiências anteriores com esse alunado, a experiência inicial em sala de 
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aula deu-se em atenção à diversidade, mas para os que tiveram esse alunado em sala de aula 

pela primeira vez, houve distanciamento e despreparo para efetivar a mediação pedagógica.  

Outro aspecto dificultador é a existência de uma trajetória escolar árdua para os 

estudantes entrevistados, pois a permanência no Ensino Superior oferece poucas 

possibilidades de uma formação com os mesmos direitos de igualdade. 

Também foi constatada a necessidade de reflexão, pois, na visão dos docentes, a 

presença dos estudantes com deficiência em sala de aula deve levar à reflexão de que é 

necessária mais preparação pedagógica, atenção às diferenças existentes e mais empenho em 

sua ação docente. 

Quanto à dificuldade de existência de preconceito na relação entre estudantes e 

docentes, os entrevistados sinalizaram que os estudantes não são vistos como sujeitos 

singulares, que necessitam das condições de ensino e dos outros, para se desenvolverem na 

aprendizagem. 

 Em relação à existência de barreiras arquitetônicas, estas se constituem em grandes 

desafios para os estudantes entrevistados. Os seus pontos de vista convergem para o alerta que 

a comunidade universitária necessita de maior conhecimento sobre as dificuldades de 

acessibilidade, edificações, mobiliário, espaços físicos e equipamentos existentes na UFRN, 

para o oferecimento de melhores condições que favoreçam a autonomia, os estudos e a 

formação profissional dos estudantes. Constatamos que no entorno da UFRN existem vias de 

deslocamento para outros lugares, no entanto, em seu interior não existe acessibilidade. 

 No que se refere à existência de barreiras atitudinais, os resultados convergem para o 

fato de que falta sensibilidade, proximidade e atenção por parte das pessoas para com os 

estudantes causando efeitos danosos às suas individualidades e isto interfere diretamente na 

sua auto-estima, causando desmotivação para o prosseguimento dos estudos. 

 E, na existência de barreiras materiais e humanas, constatamos o quanto a instituição 

em estudo vem caminhando na contramão, diante das necessidades educacionais especiais dos 

estudantes com deficiência, pois as práticas colocadas pelos entrevistados revelam ausência 

de apoio e de recursos didáticos, em sala de aula, que considerem e respeitem as 

características individuais dos estudantes. Constatamos que a tecnologia é usada na sala de 

aula mais para ilustrar o conteúdo do que para criar novos desafios didáticos, diante da 

utilização dos recursos pedagógicos e tecnológicos existentes. Este resultado nos fez reportar 

ao papel da universidade, que deve desenvolver tecnologia, mas, principalmente, auxiliar a 

pessoa com deficiência como um investimento para sua formação, que possivelmente poderá 
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acarretar em retorno para a própria instituição e para a sociedade, à medida que seja 

oportunizada a reaplicação da tecnologia pelos próprios estudantes. 

Os resultados sobre as dificuldades de formação continuada levam à reflexão que os 

docentes não foram formados para trabalhar com a diversidade em sala de aula, pois foi 

unânime nas respostas apresentadas a necessidade premente dos docentes saberem mais sobre 

as deficiências como contínuo investimento na sua formação para a aceitação das diferenças e 

melhorar a prática e a qualidade do ensino oferecido. O mesmo pode ocorrer, na visão dos 

estudantes entrevistados, com os estudantes que cursam alguma licenciatura, pois acreditam 

que chegarão à terminalidade do curso com ausência de preparação para atuar com a 

diversidade, sobretudo com o alunado com deficiência.  

Diante disso, constatamos que os entrevistados consideram que falta empenho da 

instituição, pois a formação do docente exige continuidade alicerçada por valores éticos, para 

que se tornem pressupostos necessários ao respeito do indivíduo na diversidade.  

O aspecto que trata da dificuldade em relação à falta de conhecimento sobre o 

currículo do curso nos faz constatar que a maioria dos estudantes com deficiência não tem 

conhecimento sobre o currículo do seu curso, tendo como referência os conteúdos trabalhados 

em sala de aula. Em relação aos pontos de vista dos docentes, constatamos que reconhecem a 

sua função social e reforçam a necessidade de serem questionados para atender à diversidade 

existente na instituição e ressignificar o processo formativo. 

Quanto às ações empreendidas no âmbito da UFRN, para garantir o acesso e 

permanência dos estudantes com deficiência, constatamos alguns avanços como a 

participação em projetos do Programa Incluir, mas que precisa de apoio institucional para 

efetivar na prática ao que se propõe. Numa perspectiva mais analítica do que foi investigado 

deve haver maior articulação entre os setores, com vistas à eliminação de práticas 

segregacionistas; mais investimento em recursos materiais e pedagógicos, que dêem 

sustentabilidade ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos docentes em sala de aula e 

correspondam às necessidades específicas de todos os estudantes.  

Sugestões também foram dadas pelos participantes visando à permanência com 

qualidade na instituição em estudo.  

Os estudantes apontaram a necessidade de realização de atividades, inclusive cursos 

com os docentes, que mostrem as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e o que eles 

podem fazer para ajudá-los, não no sentido de assistencialismo, mas de diminuir as 

dificuldades, para o público em geral e com a participação de todos; mais divulgação na 

internet, deste estudo, para que desperte mais atenção para a questão da inclusão na UFRN; 
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mais investimentos em sinalizações e sensibilizações da comunidade universitária, para que 

todos consigam vê-los como alguém que também contribui para mudanças efetivas na UFRN. 

 Os docentes sinalizaram que: a Universidade disponibilize material didático para o 

estudante com deficiência visual, necessário à formação, considerando o processo de inclusão 

nas demais atividades de pesquisa e extensão; ofereça serviços de apoio a estudantes com 

depressão, esquizofrenia, dentre outras necessidades educacionais especiais, para que possam 

encaminhá-los sem constrangimentos; divulgue a iniciativa em trabalhar com a inclusão; se 

preocupe mais com os estudantes com deficiência e informe com antecedência sobre a 

existência deles e que ao serem informados os realmente procurem tentar ajudar o máximo 

possível para que os estudantes não se prejudiquem e não acabem excluídos do processo. Por 

fim, apontaram a necessidade de realização de discussões em torno da entrada e da 

permanência com qualidade desses estudantes dentro do contexto universitário, visando à 

implementação de um sistema de apoio a esses estudantes dentro da universidade, pois é 

necessário que a instituição, como um todo, busque os dirigentes de cada setor, trabalhar 

mais, informar mais à comunidade acadêmica e ser mais alerta. 

 Além dessas sugestões, ainda diante dos resultados obtidos com a pesquisa, sugerimos 

a seguir alguns encaminhamentos como contribuições do estudo.  

 Quanto ao vestibular, é necessário discutir possíveis modificações, com vistas a 

comunicar aos candidatos com deficiência o que é de fato e de direito para a realização de 

forma tranqüila. Nesse sentido, pode ocorrer a flexibilização dos mecanismos de ações 

mediada por uma comissão de apoio e acompanhamento dos candidatos e a criação de links 

com o conteúdo da base legal no próprio edital, para que não denote uma barreira 

comunicacional.  

 Em relação à política institucional, é interessante a criação de um setor cujas ações 

estejam voltadas para o acesso e permanência dos estudantes com deficiência e este seja 

articulado com os outros setores com vistas a oferecer um acompanhamento sistematizado das 

ações implementadas. 

 Outro ponto que merece a implementação diz respeito às necessidades específicas dos 

estudantes com deficiência, que necessita da disponibilização do maior número possível de 

serviços. No caso do estudante cego e com baixa visão, materiais de estudo na forma digital, 

em caracteres ampliados e em braile, e para os deficientes auditivos, materiais em áudio, entre 

outros, conforme as necessidades. 
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 Outro encaminhamento pertinente é o oferecimento de um suporte pedagógico que 

ultrapasse a sala de aula, contando com a ação do Programa de Monitoria ou outros 

programas que visem o ensino e a aprendizagem. 

 Também se deve oportunizar aos estudantes com deficiência a atuação como bolsistas 

de apoio técnico, de monitoria ou de outros programas, nos ambientes da UFRN, de modo a 

contribuir para sua formação profissional. 

  É importante, do mesmo modo, oferecer formação continuada às coordenações de 

curso, departamentos e docentes, de forma a não ser pontuada num curso de atualização 

pedagógica, mas continuamente, que assegure um trabalho de responsabilidade, junto à 

instituição.  

No mesmo sentido é a articulação de ações inclusivas no projeto político - pedagógico 

dos cursos que impliquem em mudanças nas propostas educacionais, na organização 

curricular e dêem conta de refletir o que é próprio do meio físico, social e cultural conforme a 

necessidade do alunado que atende, enfatizando ações no campo administrativo e educacional.  

 Também é necessário que a comunidade universitária perceba as dificuldades quanto 

ao mobiliário de sala de aula e ao acesso físico dentro do prédio onde o estudante transita, no 

seu entorno e nos caminhos que o levam a outros setores, em virtude de serem essenciais para 

a garantia da permanência na universidade.  

A necessidade de sensibilização da comunidade acadêmica é importante no sentido de 

que, pelo desconhecimento, indiferença e o não pronunciamento do estudante de sua 

necessidade educacional, há a continuidade do trabalho pedagógico, utilizando-se uma mesma 

metodologia e recursos didáticos para todos, sem que a ação metodológica e a didática, 

empreendidas no âmbito acadêmico, sejam revisadas. 

Diante disso, é possível sugerir outros encaminhamentos com vistas a uma inclusão 

social que seja uma ressignificação no olhar sobre o alunado com deficiência: considerar a 

afetividade; realizar a escuta dos alunos; adotar novos materiais didáticos e recursos 

tecnológicos; contratar profissionais especializados; adotar outros procedimentos de 

avaliação, considerando horário diferenciado para a sua realização; promover parcerias com o 

neurologista, psicólogo, psicopedagogo, assistente social, entre outros profissionais. 

 E por fim, repensar o espaço inclusivo localizado na Biblioteca Central quanto à infra-

estrutura necessária aos estudos e pesquisas dos estudantes com deficiência, com recursos de 

acessibilidade, tanto em termos de mobiliário, como em software leitor de tela, hardware e 

outros recursos didáticos. 
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 A acessibilidade é um processo dinâmico, associado ao desenvolvimento tecnológico e 

da sociedade. Falamos de uma sociedade que se preocupa com a garantia dos direitos de todas 

as pessoas, inclusive as que têm deficiência, para junto com todos, ter o direito de participar 

da produção e disseminação do conhecimento, de forma ativa, em todos os demais setores da 

sociedade. Dessa forma, a UFRN precisa fundamentar-se na compreensão que a 

acessibilidade permite transpor as barreiras arquitetônicas urbanísticas (existentes nas vias); 

de edificações (existentes no interior das instituições, dos edifícios e prédios); de 

comunicação (existentes na expressão ou no recebimento de uma mensagem); curriculares 

(existentes no currículo escolar) e atitudinais (existentes na desinformação e no preconceito).   

 Dessa forma, a UFRN deve assumir, de forma mais sistemática, o desafio de 

privilegiar a inclusão educacional e social de estudantes com necessidade educacionais 

especiais, particularmente aqueles que apresentam deficiência, como uma de suas políticas 

estruturantes, bem como implementar ações que fortaleçam o espaço universitário, livre de 

barreiras, garantindo a igualdade de oportunidades e a promoção de uma educação de 

qualidade. Afinal, os estudantes com deficiência clamam por vez e voz e querem apenas a 

garantia das condições necessárias para a permanência com sucesso no processo ensino e 

aprendizagem no âmbito do Ensino Superior. 
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Apêndice A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Esclarecimentos 

 Este é um convite para você participar da pesquisa “Acesso e Permanência na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte: o ponto de vista do docente e do estudante 

com deficiência, coordenada pela Mestranda Ivone Braga Albino sob orientação do professor 

Dr.Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sua participação é voluntária, o que significa 

que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe 

traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Essa pesquisa tem como objetivo principal identificar, descrever e analisar, sob o 

ponto de vista do estudante com deficiência e docentes que atuam com esse alunado, as 

condições de acesso e permanência, nos cursos de graduação, na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

A coleta de dados será feita através da aplicação de  procedimentos como: inicialmente 

será feito um levantamento junto à Pró-Reitoria de Graduação- PROGRAD, da presença de 

alunos com deficiência na UFRN. Posteriormente, serão marcadas entrevistas individuais com 

os estudantes com deficiência e com os docentes, que atuam com os mesmos, para 

levantamento do ponto de vista sobre as condições de acesso e permanência oferecidas pela 

UFRN.  

A pesquisa terá um grande beneficio para os estudantes com deficiência e os docentes 

que estão UFRN, uma vez que a descrição das condições de acesso e permanência, oferecidas 

por essa instituição de ensino superior poderão possibilitar ações voltadas para melhoria da 

qualidade do ensino, em seu contexto. Os riscos serão mínimos, visto que a coleta junto aos 

estudantes e docentes será feita por meio de entrevistas, podendo provocar apenas irritação 

por ter que responder as perguntas do roteiro de entrevista, ou frustração por não conseguir 

responder alguma(s) das perguntas a serem feitas.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e os nomes das pessoas entrevistadas não 

serão identificados em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 
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Se os participantes das entrevistas tiverem algum gasto que seja devido à participação 

na pesquisa, serão ressarcidos, caso solicite. 

Em qualquer momento, se sofrerem algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, terão direito à indenização. Não será feito nenhum pagamento para participar da 

pesquisa. A participação será de livre e de espontânea vontade. 

O (a) participante ficará com uma cópia deste termo e toda dúvida que  tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Ivone Braga Albino (Coordenadora da 

pesquisa) Av: Senador Salgado Filho, Campus Universitário – Natal/RN, CEP: 59072 -970 ou 

pelos telefones: 32153214. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Caixa Postal 1666, CEP: 59078-970, Natal/RN, Brasil ou pelo telefone/fax (84) 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Acesso e 

Permanência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte: o ponto de vista do docente e 

do estudante com deficiência”. 

Participante da pesquisa: 

Nome: ________________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

Pesquisador responsável: 

 

__________________________________ 
                Ivone Braga Albino 
  

 

 

Av: Senador Salgado Filho, Campus Universitário-Natal/RN, CEP: 59072 -970 ou pelos telefones: 
32153214.Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Caixa Postal 1666, CEP: 59078-970, Natal/RN, Brasil ou pelo telefone e/fax (84) 3215-3135. 
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Apêndice B- Solicitação para realizar a pesquisa 
 

 
 

 Em 19 de agosto de 2008. 

 

À Pró-Reitora de Graduação 

Profª Dra. Virgínia Maria Dantas de Araújo 

 

Assunto: solicita autorização para pesquisa 

 

 Solicitamos de V. Sª a autorização para realização de pesquisa intitulada Acesso e 

Permanência na Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte: o ponto de vista do docente e 

do estudante com deficiência” pela orientanda de mestrado IVONE BRAGA ALBINO, 

matrícula 200883240, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN. Os dados a 

que ela deverá ter acesso são referentes à identificação dos estudantes com deficiência e dos 

docentes que atuam com esses estudantes, nos diversos cursos de graduação da UFRN, e à 

identificação das ações desenvolvidas pela UFRN, com vistas a garantir o acesso e a 

permanência desses estudantes, no âmbito dessa instituição.  

  

 

Atenciosamente, 

       
 
 
 Ivone Braga albino 
Mestranda do PPGEd/UFRN 
 

 

Prof. Dr.Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo 
                                                                              Orientador 
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Apêndice C- Permissão para realizar observação livre. 
 

 

 

 

Natal,  2 de Abril de 2009 

 

Ilmo (a) Sr (a) Coordenador (a) do Curso  

Nesta 

 

 

 

 
Encaminhamos a Vossa Senhoria a mestranda Ivone Braga Albino, do Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFRN, Matrícula nº 200883240, inserida na Linha de pesquisa 

sobre Práticas Pedagógicas e Currículo, que vem desenvolvendo uma pesquisa sobre inclusão 

de alunos com deficiência no Ensino Superior, necessitando de sua permissão para observação 

do trabalho acadêmico em desenvolvimento nessa instituição com alunos que apresentem essa 

condição, por considerar fundamental na análise e construção do estudo.  

 

 

Atenciosamente, 

 

                    

 

Prof. Dr. Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo 

Professor Orientador 
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Apêndice D- Autorização de divulgação de imagem 
 

 

 

Eu ________________________________________________________________________ 

RG ________________________ autorizo espontaneamente a mestranda Ivone Braga Albino 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, Matrícula nº. 200883240, que vem 

desenvolvendo uma pesquisa sobre inclusão de alunos com deficiência no Ensino Superior 

sob orientação do professor Doutor Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo, o registro 

fotográfico de minha imagem, podendo as fotografias ser usadas para fins exclusivamente 

científicos aqui incluídos: publicações e apresentações em eventos científicos (Congressos, 

Seminários, Encontros, Simpósios, etc.), nos limites da ética e do proceder científico íntegro e 

idôneo.  

 

 

 
Natal, _______ de ____________ de 2009 

 

 

 

 

 

Assinatura: ___________________________________________________ 
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Apêndice E-  Roteiro de entrevista – estudantes com deficiência/UFRN 
 

 

I. Dados de Identificação 

1.1 Nome: 

1.2 Idade: 

1.3 Tipo de Deficiência: 

1.4 Causa da Deficiência: 

1.5 Reside com a família: ( )sim ( ) não 

1.6 Trabalha? ( ) sim ( ) não 

1.7 Local de trabalho: 

1.8 Atividade exercida: 

 

II. Vida Acadêmica 

 

2.1  Você prestou vestibular via Banca Especial? Em caso afirmativo, comentar como foi 
o atendimento ofertado. 
 
2.2 Em que ano você ingressou na UFRN? 

2.3  Você é acadêmico de que curso? 

2.4   Você participa e/ou participou de alguma bolsa/estágio, ou mesmo algum curso 
promovido via UFRN? Comente sua resposta. 
 
2.5 Como é ser um (a) estudante com deficiência na universidade? 

2.6  No seu percurso acadêmico na universidade houve trancamento e/ou reprovação de 
disciplina(s)? Em caso afirmativo, comente. 
 
2.7 Você já participou de exame(s) final (ais)? Em caso afirmativo, comente. 

 

2.8 Em algum momento você necessitou de algum recurso diferenciado nas avaliações?Em 
caso afirmativo descreva que recurso(s) foi(foram) utilizado(s)? 

2.9 Para você, o docente universitário precisa conhecer mais acerca da temática das 
deficiências? Em caso afirmativo, como isto poderia ser feito? 
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2.10 Que dificuldades relacionadas a barreiras atitudinais e arquitetônicas, recursos e apoios 
educacionais e acadêmicos na universidade podem ter comprometido o seu processo de 
formação acadêmica? Em caso afirmativo, comente quais são essas dificuldades/limitações. 

 

III. Relações Interpessoais 

 

3.1 Como é a sua relação com os colegas? Comente sua resposta. 

3.2 Como é a sua relação com os docentes? Comente sua resposta. 

 

IV. A Universidade e o Estudante com Deficiência 

 

4.1 Para você, a UFRN tem assegurado um processo de inclusão ao seu estudante com 
deficiência? Comente sua resposta. 
 
4.2 Quais as suas sugestões para a universidade garantir o acesso e a permanência com  
qualidade aos estudantes com deficiência? 
 
4.3 Sobretudo após a promulgação da LDB (Lei nº 9.394/96), estudantes da rede pública que 
freqüentam a educação básica e que apresentam deficiência estão ingressando no ensino 
regular. Para você, o currículo de seu curso tem se preocupado com esta questão? Comente 
sua resposta. 

 

V. Informações Adicionais 

5.1 Comentários que você gostaria de acrescentar. 
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Apêndice F- Roteiro de entrevista – docente/ UFRN 
 

 

 

I. Dados de Identificação do (a) Docente 

 

1.1 Curso: 

1.2 Docente: 

1.3 Total de anos de docência: 

1.4 Anos de docência no ensino superior: 

1.5 Formação Acadêmica/Titulação/Ano 

 

II. Atuação Pedagógica 

 

2.1 Quantas disciplinas você ministra em que há estudante com deficiência? 

2.2 Qual a carga horária dessa(s) disciplinas(s)? 

2.3 Em que período do curso essa(s) disciplina(s) se encontra(m)? 

2.4 Quantos estudantes há nessa(s) turma(s)? 

2.5 Que deficiência o(s) estudantes(s) apresenta(m)? 

2.6 Você foi comunicado(a) antecipadamente que havia na sala de aula estudantes(s) com 

deficiência? Caso não tenha sido comunicado, como e quando você verificou essa situação? 

2.7 Esta foi sua primeira experiência com estudantes que apresentam deficiência? Em caso 

negativo, comentar a(s) experiência(s) anterior(es). 

2.8 Como é ter estudante(s) com deficiência na sala de aula? 

2.9 Que dificuldades relacionadas a barreiras atitudinais e arquitetônicas, recursos e apoios 

educacionais e acadêmicos na universidade podem ter comprometido o processo de formação 

acadêmica do(s) estudante(s) com deficiência? Em caso afirmativo, comente quais são essas 

dificuldades/limitações. 
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2.10 Quanto à avaliação em algum momento esse (s) estudante (s) necessitou (aram) de algum 

(ns) recurso (s) diferenciado (s)? Em caso afirmativo descreva que recurso(s) foi (foram) 

utilizado(s)? 

 

III. Relações Interpessoais 

 

3.1 Como é a relação desse (s) estudante(s) com os colegas? 

3.2 Em sua opinião, como é a relação entre docente e estudante com deficiência? 

 

IV. A Universidade e o Estudante com Deficiência 

 

4.1 Para você, a UFRN tem assegurado um processo de inclusão ao seu estudante com 

deficiência? Comente sua resposta. 

4.2 Quais as suas sugestões para a universidade garantir uma permanência de qualidade aos 

estudantes com deficiência? 

 
4.3 Para você, o docente universitário precisa conhecer mais acerca da temática das 

deficiências? Em caso afirmativo, como isto poderia ser feito? 

4.4 Sobretudo após a promulgação da LDB (Lei nº 9.394/96), estudantes da rede pública que 

freqüentam a educação básica e que apresentam deficiência estão ingressando no ensino 

regular. Para você, o currículo do curso do qual você leciona para esses estudantes tem se 

preocupado com esta questão? Comente sua resposta. 

 

V. Informações Adicionais 

 

5.1 Comentário que você gostaria de acrescentar. 
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Anexo A: Parecer do Código de Ética em Pesquisa 
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Anexo B: Memorando N° 130/2008 – PROGRAD 
 

 
   Em 19 de agosto de 2008 

 

Ao Prof. Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

Assunto: autorização para pesquisa 

 

 

A Pró-Reitoria de Graduação considera a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão como um dos principais pilares estruturantes da universidade e sempre apóia ações 

no sentido de que os estudantes possam incorporar este valor à sua formação. 

Nesse sentido, em resposta à solicitação de 19 de agosto de 2008, autorizamos a 

realização de pesquisa no âmbito da graduação da UFRN pela orientanda de mestrado IVONE 

BRAGA ALBINO, desse Programa de Pós-Graduação, cujo tema é “Acesso e Permanência 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte: o ponto de vista do docente e do estudante 

com deficiência”. 

   

 

Cordiais saudações, 

 

 

Virgínia Maria Dantas de Araújo 

PRO-REITORA DE GRADUAÇÃO 

 

 

 

 

 


